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Abstract: This paper mentions some theoretical issues of experiential learning in teaching at
schools. Also, the article proposes a process of designing experiential learning activities towards
developing learner’s competence in teaching Informatics at primary school with aim to promote
the positive, activeness and initiative of students in studying Informatics as well as create
opportunities for students to apply the learnt knowledge into practice.
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1. Mở đầu
Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT theo
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban
Chấp hành Trung ương, Bộ GD-ĐT đã xây dựng Đề án
đổi mới Chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Theo
đó, giáo dục nước ta thực hiện bước chuyển từ chương
trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực
(NL) của người học, trong đó hoạt động trải nghiệm
(HĐTN) là một thành tố mới trong nội dung chương trình
giáo dục phổ thông đổi mới. Trước yêu cầu đó cũng như
để chuẩn bị cho quá trình đổi mới GD-ĐT, việc xây dựng
và tổ chức các HĐTN trong dạy học là hết sức cần thiết
trong quá trình xây dựng nội dung chương trình, sách
giáo khoa mới cũng như trong quá trình tổ chức dạy học
các môn học và hoạt động giáo dục ở trường phổ thông
nói chung và cấp tiểu học nói riêng.
Hiện nay, môn Tin học ở cấp tiểu học là môn học tự
chọn, không bắt buộc, dạy 2 buổi/ngày ở những nơi có
đủ điều kiện (cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cần thiết,
giáo viên (GV) dạy học Tin học). Với việc chỉ sử dụng
các phương pháp dạy học truyền thống (tổ chức dạy học
theo chương, bài học) đã bộc lộ những hạn chế, kém hiệu
quả, không phát huy hết được tính chủ động tích cực,
sáng tạo của học sinh (HS) trong học tập môn Tin học,
không tạo cho các em nhiều cơ hội trải nghiệm để vận
dụng những kiến thức học được vào thực tiễn, từ đó hình
thành NL thực tiễn cũng như phát huy tiềm năng sáng tạo
của HS. Từ những lí do trên, bài viết đề xuất thiết kế
HĐTN trong dạy học Tin học cấp tiểu học theo định
hướng phát triển NL.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực và những vấn đề chung về chương
trình giáo dục theo định hướng phát triển năng lực
2.1.1. Một số vấn đề chung về năng lực
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- Khái niệm: NL là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của
cá nhân, phù hợp với yêu cầu của một hoạt động nhất
định, đảm bảo cho hoạt động đó có hiệu quả. NL không
tự sinh ra mà được hình thành, phát triển trong quá trình
sống, thông qua hoạt động và bằng hoạt động. NL vừa là
điều kiện vừa là sản phẩm của hoạt động.
- Đặc điểm: NL chỉ tồn tại trong hoạt động. Khi con
người chưa hoạt động thì NL vẫn còn tiềm ẩn. Kết quả
của công việc là thước đo để đánh giá NL của cá nhân
làm ra nó. NL con người không có sẵn mà nó được hình
thành và phát triển trong quá trình hoạt động, giao tiếp.
- Phân loại NL: Chương trình thiết kế theo hướng tiếp
cận NL có 2 loại chính: + NL chung (general
competence) là NL cơ bản, thiết yếu để con người có thể
sống và làm việc trong xã hội. NL này được hình thành
và phát triển do nhiều môn học, liên quan đến nhiều môn
học, là NL cần thiết cho nhiều lĩnh vực hoạt động khác
nhau; + NL cụ thể, chuyên biệt (specific competence)
được hình thành và phát triển do một lĩnh vực/môn học
nào đó, là sự thể hiện độc đáo các phẩm chất riêng biệt,
có tính chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu của một lĩnh
vực hoạt động chuyên biệt với kết quả cao như NL toán
học, văn học, hội họa, âm nhạc, thể thao,... Hai loại NL
này bổ sung hỗ trợ cho nhau.
- Cấu trúc NL: + Về bản chất, NL là khả năng chủ
thể kết hợp một cách linh hoạt và có tổ chức hợp lí các
kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá trị, động cơ,... nhằm đáp
ứng yêu cầu phức tạp của hoạt động, đảm bảo cho hoạt
động đó có chất lượng trong bối cảnh (tình huống) nhất
định; + Về thành phần cấu tạo, NL được cấu thành bởi
các thành tố: kiến thức, kĩ năng, thái độ và giá trị, tình
cảm, động cơ cá nhân, tư chất,...
2.1.2. Chương trình giáo dục phổ thông định hướng phát
triển năng lực
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- Mục tiêu: Hình thành và phát triển cho người học
các “NL chung là NL cơ bản, thiết yếu mà bất kì một
người nào cũng cần có để sống, học tập và làm việc. Các
hoạt động giáo dục (bao gồm các môn học và HĐTN)
với khả năng khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu
hình thành và phát triển các NL chung của HS” [1].
- Quan điểm xây dựng chương trình: Chương trình
giáo dục phổ thông xác định những yêu cầu cần đạt về
phẩm chất, NL của HS ở từng cấp học; mục tiêu chương
trình môn học xác định những yêu cầu về kiến thức, kĩ
năng, thái độ, hướng đến hình thành những phẩm chất,
NL đặc thù môn học và các phẩm chất, NL.
- Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu, NL chung
của HS: + Những phẩm chất chủ yếu: sống yêu thương,
sống tự chủ, sống trách nhiệm; + Những NL chung chủ
yếu: NL tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL
thẩm mĩ, NL thể chất, NL giao tiếp, NL hợp tác, NL tính
toán, NL công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
Mỗi môn học đều đóng góp vào việc hình thành và
phát triển các phẩm chất chủ yếu và NL chung. Các NL
đặc thù môn học thể hiện vai trò ưu thế của môn học được
nêu ở các chương trình môn học.
Môn Tin học và HĐTN ở giáo dục tiểu học được xác
định là những nội dung thuộc nhóm tự chọn 3 (TC3).
Nhóm TC3 là tự chọn trong môn học: HS buộc phải chọn
một số nội dung trong một môn học.
2.1.3. Hoạt động trải nghiệm trong chương trình giáo
dục phổ thông
- Khái niệm “HĐTN”: Học có bản chất hoạt động.
Hoạt động vừa là điều kiện vừa là phương thức của việc
học. Học từ trải nghiệm là quá trình học theo đó kiến
thức, NL được tạo ra thông qua việc chuyển hóa kinh
nghiệm (theo Kolb, 1984). Học từ trải nghiệm luôn gắn
với kinh nghiệm và cảm xúc các nhân. Để phát triển sự
hiểu biết khoa học, chúng ta có thể tác động vào nhận
thức của trẻ, nhưng để hình thành và phát triển NL, phẩm
chất trẻ phải được trải nghiệm.
- HĐTN theo định hướng của chương trình giáo dục
phổ thông mới: Trải nghiệm là hoạt động được coi trọng
trong từng môn học, đồng thời trong kế hoạch giáo dục
cũng bố trí các HĐTN riêng; mỗi hoạt động này mang
tính tổng hợp của nhiều lĩnh vực giáo dục, kiến thức, kĩ
năng khác nhau. HĐTN khác với hoạt động ngoài giờ lên
lớp, không chỉ vì nội hàm triết lí đã thay đổi mà còn nhấn
mạnh đến sự thay đổi nhận thức, ý thức về cái mới của
HĐTN. Trong HĐTN, “trải nghiệm” là phương thức
giáo dục và “sáng tạo” là mục tiêu giáo dục.
Bên cạnh việc hình thành và phát triển các phẩm chất
và NL chung của chương trình giáo dục, HĐTN còn tập
trung hình thành, phát triển các NL đặc thù cho HS, như:
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NL tổ chức hoạt động, NL tổ chức và quản lí cuộc sống,
NL tự nhận thức và tích cực hoá bản thân, NL định
hướng và lựa chọn nghề nghiệp. Nội dung HĐTN được
xây dựng thành các chủ đề mang tính chất mở và tương
đối độc lập với nhau để HS và nhà trường lựa chọn, tổ
chức thực hiện một cách phù hợp, hiệu quả.
Yêu cầu của HĐTN: nội dung HĐTN mang tính tích
hợp; hình thức học qua HĐTN cần đa dạng; hoạt động
tạo cơ hội cho tất cả HS được TNST; HĐTN đòi hỏi sự
phối hợp nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà
trường; HĐTN hỗ trợ trang bị những kinh nghiệm mà
các hình thức học tập khác không thực hiện được.
Tóm lại, học từ trải nghiệm là một phương thức học
hiệu quả, giúp hình thành NL cho HS.
- HĐTN phát triển NL sáng tạo: + Khái niệm sáng
tạo: “Sáng tạo” hay còn gọi là NL sáng tạo (creativity)
được sử dụng đồng nghĩa với nhiều thuật ngữ khác như:
sự sáng tạo, tư duy hay óc sáng tạo (creative thinking),
sản phẩm hay nhân cách sáng tạo,... Các thuật ngữ này
đều có liên quan đến một thuật ngữ gốc Latin là “Crear”
và mang một nghĩa chung là sự sản xuất, tạo ra, sinh ra
một cái gì đó mà trước đây chưa hề có, chưa tồn tại;
+ Đặc điểm của sáng tạo là: tính mềm dẻo, linh hoạt; tính
lưu loát, trôi chảy; tính độc đáo; tạo cấu trúc mới; tính
nhạy cảm; + Một số biểu hiện sáng tạo ở HS tiểu học:
khả năng phản xạ nhanh; khả năng đưa ra nhiều đáp án
khác nhau; khả năng đưa ra những hành động độc đáo và
khác biệt; khả năng làm việc độc lập, ít chờ đợi nhắc nhở
của GV; khả năng tranh luận, đặt ra câu hỏi và chịu khó
lắng nghe; khả năng linh hoạt trong sử dụng ngôn ngữ;
khả năng nhạy cảm với cảm xúc của người khác; dễ hòa
đồng và giao tiếp tự nhiên với mọi người; bình tĩnh, kiên
trì khi chơi và giải quyết vấn đề.
2.2. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn
Tin học ở cấp tiểu học
2.2.1. Các bước thiết kế hoạt động trải nghiệm quy mô
lớp học
Bước 1: Đặt tên cho hoạt động. Yêu cầu: rõ ràng,
chính xác, ngắn gọn, phản ánh được chủ đề và nội dung
của hoạt động, tạo được ấn tượng ban đầu cho HS.
Bước 2: Xác định mục tiêu của hoạt động. Khi xác
định mục tiêu cần phải trả lời các câu hỏi sau: Hoạt động
này có thể hình thành cho HS những kiến thức ở mức độ
nào? (Khối lượng và chất lượng đạt được của kiến
thức?); Những kĩ năng, NL nào có thể được hình thành ở
HS và các mức độ đạt được sau khi tham gia hoạt động?;
Những thái độ, giá trị nào có thể được hình thành hay
thay đổi ở HS sau hoạt động?
Bước 3: Xác định nội dung và hình thức của hoạt
động. Căn cứ vào chủ đề, mục tiêu đã xác định, điều kiện
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hoàn cảnh cụ thể và khả năng của HS để xác định nội
dung phù hợp cho các hoạt động, cần liệt kê đầy đủ các
nội dung hoạt động phải thực hiện, từ đó lựa chọn hình
thức hoạt động tương ứng. Có thể trong một hoạt động
nhưng có nhiều hình thức khác nhau được thực hiện đan
xen hoặc trong đó có một hình thức nào đó là trung tâm,
còn hình thức khác là phụ trợ.
Bước 4: Chuẩn bị hoạt động. GV và HS cùng tham
gia công tác chuẩn bị.
Đối với GV: - Nắm vững các nội dung và hình thức
hoạt động đã được xác định và dự kiến tiến trình hoạt
động; - Dự kiến những phương tiện, điều kiện cần thiết
để hoạt động có thể được thực hiện một cách có hiệu quả;
- Cần khai thác những phương tiện, điều kiện sẵn có của
nhà trường, huy động sự góp sức của HS và gia đình HS,
cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở địa
phương để có sự trợ giúp, cần đảm bảo tính khả thi và
tính tiết kiệm; - Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các tổ,
nhóm hay cá nhân và thời gian hoàn thành công tác
chuẩn bị; - Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức hoạt động,
những lực lượng tham gia hoạt động; - Dự kiến những
hoạt động của GV và HS với sự tương tác tích cực trong
quá trình tổ chức hoạt động.
Về phía HS, khi được giao nhiệm vụ, tập thể lớp, các
tổ, nhóm cần bàn bạc một cách dân chủ và chủ động phân
công những công việc cụ thể cho từng cá nhân, tổ và
nhóm, trao đổi, bàn bạc để xây dựng kế hoạch triển khai
công tác chuẩn bị.
Trong quá trình đó, GV cần tăng cường sự theo dõi,
kiểm tra và giúp đỡ kịp thời, giải quyết những vướng mắc
để hoàn thành tốt khâu chuẩn bị, tránh phó mặc hoặc qua
loa, đại khái.
Bước 5: Lập kế hoạch. Lập kế hoạch rất quan trọng
đối với việc thiết kế HĐTN. Lập kế hoạch để thực hiện
tức là tìm các nguồn lực (nhân lực - vật lực - tài liệu) và
thời gian, không gian,... cần cho việc hoàn thành các mục
tiêu. Chi phí về tất cả các mặt phải được xác định. Hơn
nữa phải tìm ra phương án chi phí ít nhất cho việc thực
hiện mỗi một mục tiêu. Cân đối giữa hệ thống mục tiêu
với các nguồn lực và điều kiện thực hiện chúng, thấu hiểu
từng mục tiêu và tính toán tỉ mỉ việc đầu tư cho mỗi mục
tiêu theo một phương án tối ưu.
Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động. Trong bước này, cần
phải xác định có bao nhiêu việc cần phải thực hiện? Nội
dung của mỗi việc đó ra sao? Tiến trình và thời gian thực
hiện các việc đó như thế nào? Công việc cụ thể cho các tổ,
nhóm, các cá nhân. Yêu cầu cần đạt được của mỗi việc.
Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương
trình hoạt động. Rà soát, kiểm tra lại nội dung, trình tự,
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thời gian thực hiện cho từng việc; xem xét tính hợp lí,
khả năng thực hiện và kết quả cần đạt được.
2.2.2. Đề xuất hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn
Tin học cấp tiểu học theo định hướng phát triển năng lực
Kết thúc mỗi chủ đề học tập, HS được tổ chức tham
gia một HĐTN để có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ năng
đã học vào giải quyết các vấn đề, tình huống, nhiệm vụ
cụ thể, gần gũi với thực tế đời sống và học tập của các
em, qua đó không chỉ phát triển NL công nghệ thông tin
đặc thù của môn Tin học mà còn góp phần hình thành và
phát triển một số NL chung. Mỗi HĐTN đề xuất dưới
đây chỉ là một ví dụ cụ thể. Căn cứ vào mỗi chủ đề dạy
học và bối cảnh cụ thể có thể đề xuất, thiết kế các HĐTN
khác nhau.
- HĐTN cho lớp 3, chủ đề: Làm quen với máy tính
Em tập vẽ, Soạn thảo văn bản, Thiết kế bài trình chiếu.
- HĐTN cho lớp 4, chủ đề: Khám phá máy tính, Em
tập vẽ, Soạn thảo văn bản, Thiết kế bài trình chiếu, Thế
giới Logo của em.
- HĐTN cho lớp 5, chủ đề: Khám phá máy tính, Soạn
thảo văn bản, Thiết kế bài trình chiếu, Thế giới Logo của
em, Em học nhạc.
2.2.3. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn
Tin học cấp tiểu học
Do khuôn khổ bài viết, chúng tôi chỉ đưa ra một ví dụ
minh họa trong dạy học Tin học (lớp 4). Việc thiết kế
HĐTN trong môn Tin học ở cấp tiểu học được tiến hành
theo các bước sau:
Bước 1: Đặt tên cho hoạt động - “Tập làm chú rùa
thông minh”.
Bước 2: Xác định mục tiêu của hoạt động. Mục tiêu
của HĐTN đó là: - HS được vận dụng kiến thức, kĩ năng
về Logo vào giải quyết các tình huống cụ thể; - HS nhớ
các câu lệnh điều khiển rùa trong Logo và vận dụng linh
hoạt trong từng tình huống cụ thể; - Rèn luyện kĩ năng
“lập trình” trong Logo; - HS có thái độ say mê, hứng thú,
tự tin nghiên cứu khám phá môn Tin học nói riêng và
trong học tập nói chung; - Phát triển NL giao tiếp, hợp
tác, tự học, giải quyết vấn đề.
Bước 3: Xác định nội dung và hình thức hoạt động.
Cách chơi: HS được tổ chức thành từng đội, mỗi đội 2
em thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Vòng 1: các đội sẽ
tham gia bốc thăm, 2 đội có cùng số bốc thăm sẽ thành
một cặp đấu, nhận cùng một đề (số của đề là số đã bốc
thăm được). Bắt đầu chơi, hai bạn trong đội có 5 phút để
đọc đề, thảo luận, thống nhất sau đó dùng bút (phấn) vẽ
đường đi của rùa trên sân chơi. Đội hoàn thành đúng,
hoàn thành trước là đội thắng cuộc. Nếu hai đội đều chưa
hoàn thành đúng, thì xét đến số bước đúng đạt được trước
khi bị sai, đội nào có nhiều bước đúng hơn là đội thắng.
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Nếu căn cứ vào kết quả không phân định được thì 2 đội
bốc thăm tìm đội thắng cuộc. Đội thắng cuộc được vào
vòng 2. Các vòng tiếp theo được thực hiện tương tự cho
đến khi tìm được nhà vô địch.
Bước 4: Chuẩn bị hoạt động. Các phần việc được dự
kiến như sau:
1. Bộ đề: Độ khó (độ phức tạp, tổng hợp...) của đề
được tăng lên qua từng vòng đấu.
2. Sơ đồ phân nhánh các cặp đấu.
3. Chuẩn bị, nhắc nhở HS về nội dung ôn tập, lịch thi đấu.
4. Phòng học, máy chiếu, bảng, bút, phấn,... phục vụ
thi đấu.
5. Mời GV tin học hỗ trợ công tác tổ chức, trọng tài.
6. Khách mời: Ban Giám hiệu, GV chủ nhiệm, Tổng
phụ trách Đội...
Bước 5: Lập kế hoạch. Kế hoạch chi tiết cho hoạt
động như bảng dưới đây:
Thời gian

Công việc

Sản phẩm

.../.../2016

Hình thành đội

Danh sách các đội

.../.../2016

Thông báo cho
HS kế hoạch tổ
chức hoạt động,
nhắc nhở nội
dung ôn tập,
chuẩn bị

HS hiểu rõ nhiệm vụ

.../.../2016

Xây dựng bộ đề

Bộ đề được hoàn
thiện

.../.../2016

Chuẩn bị phòng
học, bảng, bút,...
(liên hệ với nhà
trường, đề xuất
kinh phí, triển
khai chuẩn bị,...)

Phương án sử dụng
phòng học và các đồ
dùng được chuẩn bị
sẵn sàng, đầy đủ

.../.../2016

Mời khách dự
cuộc thi, GV tin
học hỗ trợ tổ
chức và trọng tài

Giấy mời được gửi
và chốt thành phần
tham dự

Tổ chức buổi
trình bày sản
phẩm

Sắp xếp, thống nhất
lịch thi đấu của các
nhóm
Phân công HS hỗ trợ
chuẩn bị phòng học
Phân công HS làm
công tác tổ chức

.../.../2016

TT

Nội dung

Phụ
trách

1

Tuyên bố lí do, giới thiệu
đại biểu

HS

2

Bốc thăm các cặp đấu

GV

Sơ đồ
phân nhánh
cặp đấu

3

Các cặp đấu thi đấu Vòng
1 theo thứ tự đã bốc thăm

GV

Tuyên bố
đội thắng

Các cặp đấu thi đấu Vòng
2 theo thứ tự đã bốc thăm

GV

Tuyên bố
đội thắng

GV

Đội
vô địch

4

Ghi chú

...
5

Thi đấu chung kết

6

Tổng kết: Tuyên bố và Ban
trao thưởng cho đội vô Giám
địch
hiệu

Bước 7: Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện chương trình
hoạt động (nếu cần thiết) và triển khai tổ chức hoạt động.
2.3. Thực nghiệm và kết quả đạt được
Quá trình thực nghiệm được tổ chức tại khối HS lớp
4, Trường Tiểu học Nam Trung Yên vào tháng 4/2016.
Nhóm GV khối 4 được trao đổi về HĐTN để làm rõ mục
đích, ý đồ, yêu cầu của hoạt động; tham khảo ý kiến của
nhóm GV về nội dung của hoạt động, xem xét ý kiến góp
ý về nội dung liên quan đến các môn học Tiếng Việt, Mĩ
thuật, Lịch sử... thống nhất kế hoạch chi tiết thực hiện tổ
chức hoạt động.
Sau khi kết thúc HĐTN, chúng tôi tổ chức cho HS
nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng làm bài kiểm tra
35 phút (1 tiết) gồm cả kiểm tra lí thuyết thực hành.
Chúng tôi thấy rằng, ở cả hai bài kiểm tra đối chứng tuy
có khác nhau về chi tiết từng chỉ số, song đều cho thấy
chung một kết quả: tỉ lệ % HS đạt điểm khá giỏi ở lớp
thực nghiệm cao hơn tỉ lệ % HS ở lớp đối chứng; ngược
lại, tỉ lệ % HS đạt điểm yếu, trung bình thấp hơn ở lớp
đối chứng. Điểm trung bình cộng của HS lớp thực
nghiệm cao hơn HS lớp đối chứng (xem bảng), điều đó
chứng tỏ HS các lớp thực nghiệm nắm vững kiến thức và
vận dụng kiến thức, kĩ năng tốt hơn so với HS các lớp
đối chứng.
Độ lệch chuẩn ở lớp thực nghiệm nhỏ hơn ở lớp đối
chứng, chứng tỏ độ phân tán của điểm số ở nhóm thực
nghiệm nhỏ hơn nhóm đối chứng. Mức độ ảnh hưởng
đều nằm trong mức độ trung bình và nhỏ, nghĩa là việc
tổ chức HĐTN đã có tác động tích cực tới việc nâng cao
kết quả học tập môn Tin học cho HS tiểu học.

Bước 6: Thiết kế chi tiết hoạt động
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Bảng. Định lượng kết quả thực nghiệm
Lớp
Thực nghiệm
(45 HS)
Đối chứng (45 HS)

ni

Điểm: 1-4

Điểm: 5-6

45

6

13,3

13

28,9

26

45

10

22,2

19

42,2

16

Tổ chức HĐTN trong dạy học môn Tin học đã nâng
cao được khả năng tiếp thu và vận dụng kiến thức của
HS, khả năng làm việc cá nhân hoặc nhóm được phát huy
một cách tích cực. Các NL chung và NL đặc thù của HS
được phát triển, đặc biệt là NL tự học, NL giải quyết vấn
đề và NL công nghệ thông tin.
Mục đích thực nghiệm đã được hoàn thành, HS ở các
lớp thực nghiệm đã phát triển được các NL chung và NL
đặc thù đặc biệt là NL tự học, NL giải quyết vấn đề và NL
công nghệ thông tin trong học tập tốt hơn ở lớp đối chứng.
Việc thiết kế và tổ chức HĐTN trong dạy học môn
Tin học cấp tiểu học theo định hướng phát triển NL dựa
trên chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học cấp
tiểu học hiện hành là khả thi và đem lại hiệu quả tích cực
trong việc hình thành và phát triển NL HS.
3. Kết luận
HĐTN là một hình thức tổ chức dạy học cần thiết và
hiệu quả trong dạy học theo định hướng phát triển NL,
đồng thời góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng, nâng cao
chất lượng, kết quả giáo dục HS tiểu học nói chung và
dạy học môn Tin học nói riêng. Trên cơ sở những kiến
thức và phương pháp đã nghiên cứu được, GV vận dụng
thiết kế, tổ chức các HĐTN trong quá trình dạy học môn
Tin học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học môn
Tin học ở cấp tiểu học đồng thời từng bước tiếp cận định
hướng dạy học phát triển NL HS.
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