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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

1. Tên môn thi: Lý luận dạy học 

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi:  

- Khoa: Sư phạm.  

3. Mục tiêu của môn thi  

3.1. Kiến thức  

3.1.1. Giải thích được đặc điểm của học thông qua quan sát. 

3.1.2. Lý giải được đặc điểm của học thông qua quá trình xử lý thông tin. 

3.1.3. Giải thích được bản chất của việc học là kiến tạo kiến thức. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Thiết kế được một số hoạt động hướng dẫn HS học thông qua quan sát. 

3.2.2. Thiết kế được một số hoạt động hướng dẫn HS xử lý thông tin và áp dụng 

cho môn học cụ thể. 

3.2.3. Thiết kế được một số hoạt động hướng dẫn HS tự kiến tạo tri thức và áp 

dụng cho môn học cụ thể. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 

Nội dung ôn thi bao gồm hai chương. Chương 1, học viên sẽ được tìm hiểu một 

số lý thuyết học tập: học thông qua quan sát, học thông qua quá trình xử lý thông tin 

và kiến tạo kiến thức. Trong phần 2, học viên sẽ được học cách thiết kế một số hoạt 

động hướng dẫn HS quan sát, xử lý thông tin và tự kiến tạo tri thức. Đồng thời, học 

viên sẽ được thực hành lý thuyết đã học vào chuyên ngành dự thi. 

5. Cấu trúc nội dung ôn thi   

Chương 1. Một số lý thuyết học tập - Cơ sở lý luận của việc học  

1.1. Học tập là quá trình thay đổi hành vi 

1.2. Học tập là quá trình nhận thức, xử lý thông tin 

1.3. Học tập là quá trình kiến tạo tri thức 

Chương 2. Những nguyên lý dạy học cơ bản  

2.1. Tổ chức cho HS học thông qua quan sát 

2.2. Tổ chức cho HS học thông qua quá trình xử lý thông tin 

2.3.             Tổ chức cho HS kiến tạo kiến thức 

6. Phương pháp giảng dạy 



 

- Thuyết giảng 

- Thảo luận nhóm. 

7. Nhiệm vụ của người học 

Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi. 

- Luyện tập vận dụng lý thuyết vào các tình huống cụ thể, môn học cụ thể 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức tự luận. Thời gian thi là 90 phút. 

8.2. Cách chấm điểm 

Điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), lấy lẻ đến 0,25; không quy 

tròn điểm.  

8.3. Điều kiện xét tuyển 

    Môn thi đạt ≥ 1,25 điểm.  

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Nguyễn Văn Bảo (2000), Bài giảng Lý luận dạy học hóa học, 

ĐH Cần Thơ 
MOL.013989, 

MOL.013990, 

MOL.013991 

[2] Đinh Quang Báu, Nguyễn Đức Thành (2003), Lý luận dạy 

học sinh học, NXB Giáo dục  
MOL.041770, 

MOL.041771, 

MOL.076681, 

SP.011791, 

SP.011792 

[3] Phùng Văn Bộ (1999). Lý luận dạy học môn giáo dục công 

dân ở trường Phổ thông Trung học, ĐH QGHN 
BMML.002151, 

BMML.002152, 

MON.038866 

[4] Nguyễn Dược (1998). Lý luận dạy học địa lý, ĐH QGHN 
MOL.027581, 

MOL.027589, 

MON.011006, 

SP.017569 

[5]  Bern Meier – Nguyễn Văn Cường (2014). Lý luận dạy học 

hiện đại Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy 

học. ĐH Sư phạm. 

 

[6]  Nguyễn Văn Cường, Bern Meier (2011). Một số vấn đề về 

đổi mới PPDH ở trường Trung học. Tài liệu của Dự án PT 

GVTHPT và TCCN 

 

 

[7] Phan Thị Mai Khuê (2000). Bài giảng Lý luận dạy học sinh 

học, ĐH Cần Thơ 
MOL.014572, 

MOL.014573, 



 

MOL.052398, 

MOL.076695, 

MON.031836 

[8] Nguyễn Phú Lộc, 2000, (chủ biên), Giáo trình Lý luận dạy 

học toán học , Đại học Cần Thơ 

MOL.011597 

[9] Lê Phước Lộc (2004), Lý luận dạy học, Trường ĐH Cần Thơ 
MOL.069881 

[10] Lê Phước Lộc, Lý luận dạy học các môn học ở trường Phổ 

thông 
 

[11] Lê Phước Lộc, Lý luận dạy học vật lý 
 

[12] Vũ Xuân Mẫn (2000), Bài giảng Lý luận dạy học lịch sử, 

ĐH Cần Thơ 
MOL.027436, 

MOL.027437, 

MOL.027438, 

MON.029279, 

MON.029280 

[13] Bùi Thị Mùi (2007). Lý luận dạy học, ĐH Cần Thơ MOL.046929, 

MOL.046930, 

MOL.046931, 

MOL.046932, 

MOL.065745, 

MOL.065746, 

MOL.076783, 

MON.025738 

[14] Đoàn Thị Kim Phượng (2010). Giáo trình lý luận dạy học 

hóa học, ĐH Cần Thơ 
MOL.061604 - 

MOL.061610, 

MON.040383 - 

MON.040385 

[15] Đỗ Ngọc Thanh – Bùi Tất Thơm (2006). Giáo trình lý luận 

dạy học: Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc I  
MOL.043400, 

MOL.076928, 

SP.012409, 

SP.012410 

[16] Phạm Hữu Tòng (2001). Lý luận dạy học Vật lý ở trường 

trung học, ĐH Sư phạm 
MOL.012754, 

MOL.012755, 

MOL.012756, 

MOL.077451, 

MON.104702 
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