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Abstract: The modules of the teaching method of primary school mathematics are considered as
important professional modules to train teaching for students in general and teaching mathematics
in particular. Therefore, teaching these modules in the direction of developing professional
competency is necessary. In the article, we present the results of the study of the structure of
professional competency of Primary Education students developed through the module “Methods
of teaching Primary Mathematics”; Determining the main teaching activities of these modules
impact on professional competency and propose some measures to develop professional
competency of students.
Keywords: Modules of “Methods of teaching Primary Mathematics”, professional competency;
Primary Education students.
1. Mở đầu
Hiện nay, đào tạo theo định hướng phát triển năng lực
nghề nghiệp (NLNN) được xem là cách tiếp cận giúp
người học khẳng định vị trí của mình trong môi trường
làm việc, thích ứng với sự phát triển ngày càng cao của
xã hội. Cùng với định hướng đó, đổi mới phương pháp
dạy học (PPDH) là yêu cầu cần thiết, hướng đến người
học làm được sau khi học nội dung các môn học và có
khả năng thích ứng với những thay đổi của nghề.
Đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này như: Hình
thành năng lực sư phạm [1]; Phát triển nghề dạy học cho
giáo viên (GV) tiểu học [2], [3]; Dạy học phát triển nghề
nghiệp [4], [5],...
Trong chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học,
các học phần PPDH môn Toán tiểu học được xem là các
học phần quan trọng để rèn nghề dạy học nói chung và
dạy học môn Toán nói riêng cho sinh viên (SV). Vì vậy,
dạy học các học phần này theo định hướng phát triển
NLNN là cần thiết.
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cấu trúc
NLNN của SV ngành Giáo dục Tiểu học được phát
triển thông qua các học phần “PPDH môn Toán tiểu
học”, xác định các hoạt động dạy học (HĐDH) chủ
yếu của các học phần này có tác động đến NLNN, từ
đó đề xuất một số biện pháp phát triển NLNN của SV
trong quá trình dạy học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo
dục Tiểu học trong các học phần Phương pháp dạy học
môn Toán tiểu học
2.1.1. Cơ sở xây dựng cấu trúc năng lực nghề nghiệp
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- Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông
Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông
được ban hành theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT
ngày 22/08/2018, của Bộ GD-ĐT, nội dung chuẩn có 5
tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, nhấn mạnh hai ý chính về
chuyên môn và dân chủ trong nhà trường, trong đó tiêu
chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ là nội dung trọng tâm,
gồm 5 tiêu chí: Phát triển chuyên môn bản thân; Xây
dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh (HS); Sử dụng PPDH và
giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS;
Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng
lực HS; Tư vấn và hỗ trợ HS [6].
Như vậy xác định cấu trúc NLNN của SV cần đảm
bảo đầu ra, về cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn về chuyên
môn, nghiệp vụ của Chuẩn nghề nghiệp GV theo quy
định của Thông tư này. Cấu trúc NLNN của SV trong
dạy học các học phần PPDH nói chung và dạy học các
học phần PPDH Toán nói riêng của chương trình đào tạo
ngành Giáo dục Tiểu học cần dựa trên các tiêu chí như:
Phát triển chuyên môn bản thân; Xây dựng kế hoạch dạy
học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng
lực HS; Sử dụng PPDH và giáo dục theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực HS; Kiểm tra, đánh giá theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực HS.
- NLNN của GV tiểu học
Nghề nghiệp của GV tiểu học là một lĩnh vực hoạt
động lao động chuyên biệt, dạy học và giáo dục lứa tuổi
HS tiểu học một cách toàn diện về kiến thức nền tảng của
giáo dục phổ thông, nhân cách và những năng lực cần
thiết để trẻ thích ứng với nhu cầu phát triển cá nhân và sự
phát triển của xã hội.
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NLNN của GV tiểu học là khả năng thực hiện có hiệu
quả một HĐDH và giáo dục HS tiểu học bằng sự kết hợp
những kiến thức, kĩ năng và thuộc tính khác của người
GV tiểu học trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. NLNN
của GV tiểu học được cấu thành bởi năng lực dạy học,
năng lực giáo dục và năng lực phát triển chuyên môn của
bản thân. Trong đó năng lực dạy học gồm các năng lực
thành phần: chuẩn bị bài học, tổ chức dạy học, đánh giá
HS tiểu học.
- Chuẩn đầu ra của các học phần PPDH Toán tiểu
học.
Các học phần PPDH Toán tiểu học của chương trình
đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học ở Trường Đại học
Đồng Tháp, được cấu trúc thành hai học phần: PPDH
Toán tiểu học 1 (3 tín chỉ) và PPDH Toán tiểu học 2 (2
tín chỉ). Đây là hai học phần có vai trò quan trọng trong
các học phần chuyên nghiệp về dạy học tiểu học nói
chung và dạy học Toán tiểu học nói riêng.
Sau khi SV hoàn thành các học phần PPDH Toán tiểu
học cần đạt được chuẩn đầu ra, cụ thể như sau:
- Kiến thức: Hiểu được cấu trúc chương trình và
chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán tiểu học; Hiểu
đúng một số PPDH, hình thức tổ chức dạy học,
phương tiện dạy học Toán tiểu học; Hiểu đúng cấu trúc
kế hoạch bài học (KHBH) phát triển năng lực và phẩm
chất của HS; Hiểu được PPDH các nội dung cụ thể:

Số học, các yếu tố hình học và đại lượng, các yếu tố
thống kê, giải bài toán có lời văn.
- Kĩ năng: Phân tích được sự phát triển các mạch kiến
thức trong chương trình; Xác định đúng mục tiêu học tập
của đơn vị bài học; Thiết kế thành thạo KHBH phát triển
năng lực và phẩm chất của HS; Tổ chức giờ học Toán ở
tiểu học hiệu quả.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: năng lực làm việc
độc lập hoặc làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm với
nhiệm vụ của cá nhân và của tập thể; năng lực hướng dẫn
SV khác thực hiện nhiệm vụ học tập; năng lực phân tích,
phê phán và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; năng
lực lập kế hoạch, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch theo
tiến độ.
2.1.2. Cấu trúc năng lực nghề nghiệp của sinh viên
ngành Giáo dục tiểu học trong dạy học các học phần
Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học
Theo Chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ
thông và NLNN của GV tiểu học, NLNN của SV ngành
Giáo dục Tiểu học có cấu trúc gồm các năng lực thành
phần: thiết kế KHBH, thực hiện KHBH, đánh giá hoạt
động học, giáo dục (theo nghĩa hẹp), phát triển chuyên
môn của bản thân.
Trên cơ sở chuẩn đầu ra của các học phần PPDH
Toán tiểu học, chúng tôi xác định các thành tố (TT) (kĩ
năng) và chỉ số hành vi của mỗi NLNN thông qua dạy
học các học phần PPDH Toán, được trình bày ở bảng 1:

Bảng 1. Cấu trúc NLNN của SV thông qua dạy học các học phần PPDH Toán
Thành tố của năng lực

NL1: Năng lực thiết kế
KHBH Toán

NL2: năng lực thực hiện
KHBH Toán
NL3: năng lực đánh giá
hoạt động học Toán của HS

Chỉ số hành vi
1.1. Phân tích được chương trình môn Toán tiểu học và nội dung sách giáo khoa;
1.2. Xác định mục tiêu học tập của bài học;
1.3. Vận dụng các PPDH, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với hoạt động học và
nội dung bài học;
1.4. Sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp với nội dung bài học;
1.5. Thiết kế các hoạt động đạt được mục tiêu học tập theo hướng tăng cường hoạt
động trải nghiệm của HS.
2.1. Triển khai có hiệu quả các hoạt động học theo KHBH;
2.2. Xử lí các tình huống học tập trong giờ học môn Toán.
3.1. Đánh giá được hoạt động học Toán của HS vì sự tiến bộ của HS;
3.2. Lập được ma trận đề kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng;
3.3. Soạn được đề kiểm tra, đánh giá theo ma trận.

NL4: năng lực giáo dục qua
bài học Toán

4.1. Thực hiện được một số hoạt động giáo dục trong giờ học môn Toán

NL5: năng lực phát triển
chuyên môn của bản thân

5.1. Lập được kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng;
5.2. Thực hiện được một nghiên cứu khoa học ứng dụng vào dạy học và giáo dục
trong môn Toán (phát hiện và giải quyết vấn đề thực tiễn trong dạy học môn Toán);
5.3. Trình bày bài báo cáo chuyên đề.
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2.2. Dạy học các học phần Phương pháp dạy học Toán
tiểu học theo định hướng phát triển năng lực nghề
nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
2.2.1. Dạy học ở đại học với sự phát triển năng lực nghề
nghiệp của sinh viên
Theo [7], quá trình dạy học ở đại học về bản chất là
quá trình nhận thức độc đáo có tính chất nghiên cứu của
SV được tiến hành dưới vai trò tổ chức, điều khiển của
giảng viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học ở đại học.
Học ở đại học là quá trình nhận thức ở mức cao về
kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp. Do vậy hoạt động học
của SV không những lĩnh hội tri thức, mà SV cần phải
hiểu rằng học đại ở đại học là học nghề, nên SV cần phát
huy: Khả năng tìm tòi, khám phá; Khả năng tự chủ, tự
chịu trách nhiệm; Khả năng lập luận và phản biện; Khả
năng tự đánh giá.
Về bản chất của học tập diễn ra trong hoạt động và
bằng hoạt động tích cực, chủ động và sáng tạo của SV.
Do đó có thể khẳng định rằng, năng lực và phẩm chất
được hình thành, phát triển và biểu hiện trong hoạt động
và bằng hoạt động.
Dạy học ở đại học không chỉ đơn thuần cung cấp cho
SV kiến thức, kĩ năng mà hướng đến chuẩn bị cho SV
Học phần

PPDH
Toán tiểu
học 1

Bảng 2. Các HĐDH chủ yếu tác động tới sự phát triển NLNN của SV
Nội dung
HĐDH chủ yếu
Mục tiêu, cấu trúc, nội dung chương trình, nội
Chương trình môn Toán tiểu dung sách giáo khoa môn Toán
học
Xác định mục tiêu học tập của bài học
Một số PPDH và hình thức tổ Một số PPDH Toán ở tiểu học
chức dạy học môn Toán ở tiểu
Một số hình thức tổ chức dạy học Toán ở tiểu học
học
Sử dụng các phương tiện trong
Sử dụng phương tiện dạy học
dạy học môn Toán
Thiết kế KHBH
Kiểm tra, đánh giá theo hướng
phát triển phẩm chất năng lực
HS
Một số yếu tố nâng cao hiệu
quả giờ dạy môn Toán

PPDH
Toán tiểu
học 2

những NLNN cần thiết. Giảng viên có vai trò tổ chức,
điều khiển hoạt động học, đảm bảo cho SV thực hiện
được hoạt động nghề nghiệp trong quá trình học tập môn
học. Vì vậy, dạy học ở đại học nói chung, dạy học các
học phần chuyên nghiệp cho SV sư phạm nói riêng cần
thiết lựa chọn các phương pháp và hình thức tổ chức dạy
học theo hướng phát triển NLNN của SV, cần chú ý đến
một số đặc điểm như:
- Tăng cường hoạt động tự học, tự nghiên cứu;
- SV được tiếp cận với các trường hợp, tình huống
dạy học thực tiễn;
- Tăng cường hoạt động trải nghiệm nghề nghiệp của
SV trong quá trình học;
- Tăng cường giờ thực hành nghề nghiệp trong môn
học, kết hợp chặt chẽ giữa lí luận và thực tiễn.
2.2.2. Hoạt động dạy học chủ yếu của các học phần
phương pháp dạy học Toán tiểu học tác động đến sự phát
triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên
Qua nghiên cứu chương trình, nội dung và chuẩn đầu
ra các học phần PPDH Toán trong chương trình đào tạo
GVTH, chúng tôi xác định các HĐDH chủ yếu của các
học phần PPDH Toán tác động đến sự phát triển NLNN
của SV (bảng 2):

PPDH Toán ở tiểu học theo
chủ đề (nội dung cụ thể)

Năng lực

Năng lực 1

Thiết kế KHBH
Những vấn đề lí luận về kiểm tra, đánh giá thường
xuyên và định kì theo định hướng phát triển phẩm
chất, năng lực HS
Ra đề kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực HS
Triển khai có hiệu quả KHBH Toán

Năng lực 3

Hiểu HS và việc học toán của HS
Dạy học nội dung số và các phép tính số
Dạy học các yếu tố hình học
Dạy học đại lượng và đo đại lượng
Dạy học các yếu tố thống kê
Dạy học giải toán có lời văn
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Ngoài những nghiên cứu về các HĐDH của các học
phần PPDH Toán tác động đến sự phát triển NLNN của
SV ở bảng 2, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
được vận dụng như: thảo luận nhóm, dạy học bằng
phương pháp nghiên cứu trường hợp,... có những ưu
điểm sau:
- Tăng cường khả năng hợp tác, giao tiếp, học tập
kinh nghiệm lẫn nhau, tạo môi trường học tập có sự
khuyến khích, động viên vượt qua những khó khăn trong
học tập;
- Phát huy khả năng tự học, tự nghiên cứu;
- Tăng cường khả năng vận dụng các kiến thức và lí
luận dạy học để giải quyết các vấn đề gắn việc học tập
với thực tiễn đời sống và xã hội;
- Trải nghiệm thực tiễn và thực hành nhiều hơn;
- Tạo môi trường học tập phát huy khả năng nghiên
cứu khoa học thông qua hoạt động báo cáo, trình bày một
vấn đề nào đó.
Với những ưu điểm này được vận dụng trong dạy học
có tác dụng phát triển năng lực chuyên môn của SV
(Năng lực 5).
2.2.3. Một số biện pháp dạy học các học phần Phương
pháp dạy học Toán tiểu học theo định hướng phát triển
năng lực nghề nghiệp của sinh viên
* Biện pháp 1: Tổ chức cho SV nghiên cứu chương
trình môn Toán và xác định mục tiêu học tập của bài học
bằng hình thức hướng dẫn tự học kết hợp với kiểm tra,
đánh giá sản phẩm tự học
Chương trình môn Toán ở tiểu học là văn bản quy
định mục tiêu, yêu cầu cần đạt (kiến thức, kĩ năng, năng
lực HS), nội dung, thời lượng. Do vậy để dạy học tốt,
trước hết SV phải nắm vững mục tiêu, cấu trúc chương
trình môn học. Mục tiêu học tập của bài học là những
kiến thức, kĩ năng và năng lực mà HS cần có được qua
bài học. Xác định mục tiêu học tập rõ rằng, cụ thể sẽ giúp
SV định hướng tốt các hoạt động dạy học.
Để tổ chức cho SV nghiên cứu chương trình và xác
định mục tiêu học tập của bài học, giảng viên thực hiện
như sau:
- Về nghiên cứu chương trình môn Toán:
Giảng viên dành thời lượng 2 tiết trên lớp, hướng dẫn
SV tự học, tự nghiên cứu và hoàn thành các sản phẩm,
cụ thể như sau:
+ Phân tích mục tiêu của chương trình, có ví dụ minh
họa. Sản phẩm tự học là bài viết tự luận.
+ Lập bảng ma trận hai chiều một chiều là mạch kiến
thức, một chiều là lớp. Bước đầu dựa vào mục lục của
sách giáo khoa, liệt kê các ô theo chương, mục và bài,
phân tích theo chiều ngang và chiều dọc của bảng, phân
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tích nhiều lần và cuối cùng viết gọn lại sao cho SV nhìn
nội dung chương trình được tổng thể. Sản phẩm tự học
là bảng ma trận hai chiều.
+ Xác định mối quan hệ giữa các kiến thức trong
cùng một mạch: Nhìn vào bảng ma trận hai chiều, SV
xác định sự phát triển của các mạch kiến thức trong
chương trình bằng sơ đồ, sản phẩm tự học là các sơ đồ
phát triển kiến thức.
+ Nhóm các bài học có cùng cấu trúc, chẳng hạn
Bảng cộng trong phạm vi 20, gồm các bài: 9 cộng với
một số 9 + 5; 8 cộng với một số 8 + 5; 7 cộng với một số
7 + 5; 6 cộng với một số 6 + 5. Sản phẩm của SV là các
nhóm bài có cùng cấu trúc.
- Xác định mục tiêu học tập của bài học:
Giảng viên hướng dẫn SV xác định mục tiêu học tập
của bài học, SV tự rèn theo hướng dẫn và được kiểm tra
kết hợp với dạy học các nội dung thiết kế KHBH và
PPDH Toán theo chủ đề.
Trên cơ sở chuẩn kiến thức, kĩ năng cần đạt đã được
quy định và nội dung bài học, xác định mục tiêu học tập
của bài học cần tuân thủ theo các nguyên tắc sau:
+ Cụ thể: để mọi người cùng hiểu theo một cách và
định hướng HĐDH. Chẳng hạn, phát biểu “biết nhẩm 9
cộng với một số” là chung chung, chưa cụ thể mà phải là
“biết nhẩm 9 cộng với một số bằng cách tách 1 ở số sau
đưa về 10 cộng với một số”
+ Đo và đánh giá được: để có thể đánh giá HS có đạt
được mục tiêu trong học tập hay không. Không phát biểu
“thực hiện được phép chia” mà phải phát biểu “thực hiện
đúng các bước theo thuật toán chia” hoặc “thực hiện
thành thạo thuật toán chia”
Ví dụ: Cách xác định mục tiêu bài “Đường gấp khúc.
Độ dài đường gấp khúc” (Toán 2) [8; tr 103] trên cơ sở
chuẩn kiến thức, kĩ năng như sau:
- Nội dung bài học gồm 3 phần (hình 1): phần 1 hình
thành khái niệm đường gấp khúc - mức độ nhận thức: có
biểu tượng; phần 2 nêu cấu tạo của đường gấp khúc mức độ nhận thức: phát biểu được trong các trường hợp
cụ thể và phần 3 nêu cách tính độ dài đường gấp khúc mức độ nhận thức: biết tính đúng.
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- Phát biểu mục tiêu học tập:
+ Có biểu tượng đường gấp khúc là hình gồm các
đoạn thẳng nối tiếp nhau;
+ Đọc đúng tên các đoạn thẳng có trong đường gấp
khúc và đọc đúng tên đường gấp khúc;
+ Biết tính đúng độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ
dài các đoạn thẳng.
* Biện pháp 2: Tổ chức dạy học một số PPDH và
hình thức tổ chức dạy học Toán ở tiểu học bằng PPDH
nghiên cứu trường hợp
Trường hợp trong dạy học cho SV là những trường
hợp điển hình trong dạy học hoặc mô tả lại một HĐDH
xảy ra ở thực tiễn, trong đó được cài đặt các yếu tố SV
cần nghiên cứu. SV học tập, nghiên cứu các PPDH, hình
thức tổ chức dạy học trên cơ sở quan sát, khám phá từ
các trường hợp đó.
Giảng viên tổ chức cho SV hoạt động theo các bước:
Tiếp cận trường hợp; Thu thập các thông tin; Nghiên cứu
trường hợp dạy học và giải quyết lần lượt các nhiệm vụ
học tập; Ra quyết định; Trình bày và bảo vệ quan điểm;
Rút ra kết luận tối ưu [9].
Thông qua dạy học bằng phương pháp nghiên cứu
trường hợp, SV không những hiểu sâu về lí luận dạy học
mà còn quan sát, hiểu rõ cách thức vận dụng lí luận vào
nội dung bài học cụ thể.
* Biện pháp 3: Tổ chức cho SV trao đổi về sử dụng
và khai thác các phương tiện dạy học Toán theo hướng
tăng cường hoạt động học của HS
Chia lớp SV thành nhóm nghiên cứu trao đổi hoàn
thành các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức cho SV tìm hiểu một số loại phương tiện
thông dụng trong dạy học Toán và cách hướng dẫn cho
HS sử dụng một số loại phương tiện này trong học tập
môn Toán.
Ví dụ: Thước Ê ke
SV cần hiểu: ê ke là dụng cụ dùng để kiểm tra góc
vuông, góc không vuông; để vẽ một số hình hình học
(góc vuông, hai đường thẳng vuông góc, hình vuông,
hình chữ nhật).
SV biết cách sử dụng ê ke bao gồm các thao tác: Cách
cầm ê ke, cách đặt ê ke trên bảng.
SV biết hướng dẫn HS sử dụng ê ke theo trình tự như:
+ SV giới thiệu hình dạng ê ke.
+ SV giới thiệu công dụng của ê ke dùng trong học
tập và HĐ thực tiễn.
+ SV hướng dẫn cách đặt ê ke để vẽ hình hình học và
kiểm tra góc.
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- Tổ chức cho SV tìm hiểu và sử dụng một số loại
phương tiện trực quan trong HĐDH: Đối với nội dung
hình thành kiến thức mới, SV biết lựa chọn phương tiện
trực quan phù hợp với phương pháp và hình thức tổ chức
dạy học.
Ví dụ: Hình thành kiến thức “Phân số bằng nhau”
(Toán 4) [10; tr 111]:
SV phải biết phân tích sử dụng phương tiện trực quan
kết hợp với vận dụng PPDH ở hoạt động này theo hai
hướng:
+ Hướng thứ nhất: Nếu SV sử dụng phương tiện trực
quan kết hợp với PPDH hỏi - đáp thì việc chuẩn bị
phương tiện trực quan trong dạy học: Hoặc là SV sử dụng
sách giáo khoa hoặc là SV chuẩn bị trước hai băng giấy
có độ dài như nhau, một băng giấy được chia thành 4
phần bằng nhau, tô màu 3 phần; một băng giấy chia thành
8 phần bằng nhau, tô màu 6 phần.
+ Hướng thứ hai: Nếu SV sử dụng phương tiện trực
quan kết hợp với PPDH thực hành và PPDH hỏi - đáp,
hình thức tổ chức có thể là nhóm đôi hoặc cá nhân thì
việc chuẩn bị phương tiện trực quan là hai băng giấy có
độ dài như nhau để HS thực hành gấp giấy và so sánh độ
dài hai băng giấy.
- Tổ chức cho SV khai thác một số loại phương tiện
trong HĐDH theo hướng tăng cường hoạt động của HS:
Trong dạy học không đơn thuần chúng ta chỉ sử dụng
những hình ảnh trực quan phát hiện kiến thức, mà hướng
tới chúng ta tổ chức cho HS thực hiện hoạt động khám
phá tri thức. Để HS thực hiện hoạt động học có hiệu quả
thì SV biết cần khai thác loại phương tiện phù hợp thích
ứng với hoạt động đó.
Ví dụ: Bài “Số 6” (Toán 1) [11; tr 26]
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HS đã có) để hình thành kiến thức mới cho HS, đồng thời
vạch ra sơ đồ tổ chức học tập thể hiện được sự kết nối từ
tri thức cơ sở đến mục tiêu bài học. Trên cơ sở sơ đồ tổ
chức học tập, SV tiến hành xác định các hoạt động chủ
yếu của bài học và phân tích các hoạt động thành phần.
Ví dụ: Sơ đồ tổ chức học tập bài “Đường gấp khúc. Độ
dài đường gấp khúc” (hình 5)

Hình 4
Trình bày của sách giáo khoa có 3
nhóm em bé (hình 2), chấm tròn (hình 3),
con tính (hình 4), có cùng số lượng là 6
(theo nguyên tắc 5 thêm 1), hướng đến
mục tiêu học tập là HS nhận biết được số
6. Thay cho việc SV dùng sách giáo
khoa hoặc tranh để tổ chức dạy học, SV
chú ý đến đặc điểm là 3 nhóm đồ vật có
cùng số lượng là 6 (5 thêm 1) để khai
thác phương tiện cho HS hoạt động phát
hiện tri thức, cụ thể:
+ Chuẩn bị 3 nhóm đồ vật mà HS có
Hình 5. Sơ đồ tổ chức học tập bài
thể dễ thao tác, dễ thiết kế (3 hình hoặc
“Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc”
que tính hoặc bi) có các màu khác nhau.
+ HS có thể làm việc theo nhóm hoặc cá nhân, mỗi
- Bước 2: Thiết kế KHBH. Trên cơ sở phân tích sơ đồ
nhóm đồ vật HS lần lượt thao tác: lấy lần thứ nhất 5 hình tổ chức học tập, vận dụng các PPDH, hình thức tổ chức
(que tính, bi) và lấy thêm 1 hình (que tính, bi) nữa. HS dạy học để thiết kế các hoạt động học
nêu số lượng đã lấy 5 thêm 1 được 6.
- Bước 3: Trình bày, thảo luận, phản ánh về KHBH đã
Qua các thao tác và bằng các giác quan HS đã có biểu
tượng 6 gồm 5 thêm 1, đếm từ 1 đến 6, vị trí số 6 trên dãy thực hiện. Đại diện nhóm SV trình bày bản kế hoạch hoàn
số từ 1 đến 6. Như vậy dạy học bằng hoạt động này xem chỉnh trước nhóm/lớp. Sau đó nhóm/lớp SV cùng phân tích,
là hình thành kiến thức của HS thông qua hoạt động chơi. thảo luận, phản ánh yếu tố nào phù hợp, chưa phù hợp.
- Bước 4: Điều chỉnh thiết kế KHBH tiếp theo. Thống
* Biện pháp 4: Tập dượt cho SV thiết kế KHBH Toán
nhất lại các ý kiến phân tích, thảo luận những điểm không
theo hướng tăng cường hoạt động khám phá của HS
Cấu trúc của KHBH gồm 3 phần: mục tiêu, chuẩn bị phù hợp kể từ bước 1 để điều chỉnh và hoàn thiện KHBH
và HĐDH. Phần mục tiêu, SV đã được rèn luyện ở hoạt tiếp theo. Quy trình này được thực hiện liên tục cho đến
động phân tích chương trình. Phần HĐDH, SV cần khi KHBH hoàn chỉnh.
nghiên cứu nội dung bài học để xác định được hoạt động
* Biện pháp 5: Tổ chức cho SV kiến tạo tri thức về
nào có thể tổ chức cho HS khám phá tri thức. Đôi khi PPDH theo chủ đề (nội dung cụ thể) nhằm tăng cường thực
hoạt động khám phá được thực hiện toàn bài học. Chẳng hành triển khai HĐDH qua đó rèn luyện kĩ năng xử lí các
hạn, với bài “9 cộng một số 9+5”, HS hoạt động phát tình huống học tập của HS và giáo dục HS qua bài học toán
hiện cách nhẩm; Với bài “Số 6”, HS thực hiện hoạt động
PPDH Toán theo chủ đề gồm các nội dung: Số và các
phát hiện các nhóm đồ vật có số lượng là 6, đọc số 6, đếm
xuôi, đếm ngược phạm vi 6, so sánh các số trong phạm phép tính số; Yếu tố hình học; Đại lượng và đo đại lượng;
vi 6, tách số 6 về các số đã học. Về thiết kế các hoạt động Yếu tố thống kê; Giải toán có lời văn. Trong mỗi nội
khám phá để hình thành kiến thức mới, SV cần chú ý dung gồm các chủ đề nhỏ (nhóm bài) có cấu trúc giống
khai thác tốt các yếu tố thực tiễn.
hoặc tương tự nhau. PPDH Toán theo chủ đề được tổ
Giảng viên tổ chức cho SV thiết kế KHBH theo các chức dạy học sau học phần PPDH Toán tiểu học 1. Như
vậy, SV đã có kiến thức và kĩ năng vận dụng PPDH
bước:
- Bước 1: Chuẩn bị thiết kế KHBH. Bước này được (chương trình, PPDH, hình thức tổ chức dạy học,…) vào
xem là bước quan trọng, có yếu tố quyết định chất lượng bài học toán cụ thể. Trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm
của KHBH. Trên cơ sở mục tiêu bài học đã có, SV cần đã có của SV, chúng tôi tổ chức cho SV học PPDH theo
xác định tri thức cơ sở (kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm chủ đề được mô tả bằng sơ đồ (hình 6):
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Khi hoàn chỉnh 1 hoặc
2 bài học, các bài học còn
lại của một chủ đề, SV có
thể tự rèn cá nhân hoặc các
bạn cùng nhóm. Cách tổ
chức dạy học này, SV
Hình 6. Học PPDH theo chủ đề
được học tập trong môi
trường dân chủ, được cùng các bạn trong lớp và giảng
using lesson study and realistics mathematics
viên trao đổi, chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm
education approach. Department of Mathematics
cho nhau trong sự thân thiện, tạo động lực cùng phát triển
Education, Faculty of teacher Training, University
và hoàn thiện tri thức cho cá nhân SV.
of Sriwijaya, South Sumatra, Indonesia, pp. 1-11.
* Biện pháp 6: Tập dượt cho SV thực hiện đánh giá [3] Burghes D. (2012). Enhancing primary
hoạt động học tập toán của HS qua xây dựng một số tình
mathematics teaching and learning. CfBT
huống giả định điểm hình
Education Trust.
- Đối với nội dung lập ma trận và ra đề kiểm tra đánh [4] Bùi Văn Nghị - Hoàng Ngọc Anh - Đỗ Thị Trinh giá định kì theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, giảng viên tập
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