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PHỤ LỤC 2.2 

ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP – TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2021 

PHẦN THI: VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

 

         Thời gian làm bài: 180 phút.  

Thí sinh giải quyết 01 tình huống sư phạm và soạn 01 kế hoạch bài dạy môn 

Tiếng Việt hoặc môn Toán của lớp 3 hoặc lớp 4.  

I. Giải quyết tình huống sƣ phạm (30 điểm)  

Thí sinh sẽ đưa ra các phương án để giải quyết tình huống, giải quyết vấn đề 

mà ở đó không có sẵn quy trình, thủ tục, giải pháp thông thường trong quá trình tổ 

chức dạy học và giáo dục.  

*Chú ý: 

 - Xác định được vấn đề cần giải quyết trong tình huống sư phạm và mục đích 

của việc giải quyết vấn đề đó. 

 - Nêu dự kiến các phương án giải quyết vấn đề của tình huống sư phạm (phân 

tích mỗi cách giải quyết và chọn cách có thể đem lại kết quả tối ưu). 

- Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan để 

giải quyết vấn đề của tình huống sư phạm. 

II. Soạn kế hoạch bài dạy (70 điểm)  

 oạn kế hoạch bài dạy 01 tiết Toán hoặc tiếng Việt lớp 3 hoặc lớp 4 cho đối 

tượng học sinh khuyết tật.  

1. Nội dung chƣơng trình: Theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục phổ 

thông (Kèm theo Chuẩn kiến thức kĩ năng và Hướng dẫn) và Công văn số 5842 

BGDĐT- VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng 

dẫn chung về điều chỉnh nội dung các môn học cấp tiểu học.  

2.  Cấu trúc chƣơng trình 

  a) Chƣơng trình môn Tiếng Việt 

  Cấu trúc chương trình môn Tiếng Việt lớp 3 và 4 gồm các phân môn: Tập 

đọc, Chính tả, Luyện từ và Câu. 

  b) Chƣơng trình môn Toán 

  Chương trình môn Toán ở lớp 3 và 4 bao gồm các mạch kiến thức: số và phép 

tính; đại lượng và đo đại lượng; các yếu tố hình học; một số yếu tố thống kê và tỉ lệ 

bản đồ, giải bài toán có lời văn.  

3. Yêu cầu Kế hoạch bài dạy  

 Nội dung kế hoạch bài dạy 
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1. Xác định mục tiêu, chuẩn kiến thức kỹ năng của bài dạy  

a. Mục tiêu phải nêu rõ yêu cầu học sinh cần đạt về kiến thức, kĩ năng, thái độ 

phù hợp đối với học sinh khuyết tật. Các mục tiêu được biểu đạt bằng động từ cụ 

thể, có thể lượng hoá được.  

b. Kiến thức phải chính xác, hợp logic, có hệ thống, đảm bảo liên hệ gắn lý 

thuyết với thực hành, thực tiễn với đời sống lao động, góp phần giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh (lưu ý đối tượng học sinh khuyết tật) 

            2. Nội dung bài dạy 

a. Đảm bảo đúng đủ, chính xác, không sai kiến thức cơ bản, không sai đường 

lối quan điểm chỉ đạo về giáo dục của Đảng. 

b. Kiến thức đảm bảo đầy đủ không gộp ghép, không cắt xén chương trình, 

giảng giải phải rõ ràng, mạch lạc và chốt được kiến thức trọng tâm toàn bài. 

            3. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

a.  ử dụng phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với đối tượng học sinh 

khuyết tật, học sinh đặc biệt; thể hiện tính sáng tạo, đổi mới trong việc vận dụng các 

phương pháp dạy học và hình thức tổ chức lớp học theo định hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh; tạo điều kiện cho học sinh tham gia vào các hoạt động học 

tập một cách tích cực, chủ động để chiếm lĩnh tri thức kiến thức và rèn luyện kĩ 

năng. 

 b.  Các hoạt động dạy học cần thể hiện rõ hoạt động của giáo viên, học sinh 

và đặc trưng môn học; thiết kế linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh (lưu ý đối 

tượng học sinh khuyết tật).  

c. Phân bố thời gian tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp và có hệ thống 

câu hỏi phân loại, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo phù hợp với đối 

tượng học khuyết tật. 

            4. Thiết bị dạy học: Sử dụng thiết bị dạy học phù hợp, có hiệu quả; tăng 

cường sử dụng công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học. 

            5. Liên hệ thực tế để giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh: Theo 

hướng lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục trong quá trình giảng dạy để tăng 

cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

   Hình thức kế hoạch bài dạy 

- Trình bày khoa học, nội dung ngắn gọn, đầy đủ thông tin cần thiết, ngôn ngữ 

trong sáng, dễ hiểu, đảm bảo tính chính xác. 

- Chữ viết đ p, rõ ràng. 
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GỢI Ý MẪU KẾ HOẠCH BÀI DẠY CỦA  1 TIẾT LÊN LỚP (TIỂU HỌC) 
 

    Ngày soạn     

    Tiết: ...................      Tên bài dạy: ............................................................. 

 

A. Mục tiêu  

1. Kiến thức 

2. Kỹ năng 

3. Thái độ 

B. Phƣơng pháp: (Nêu phương pháp chủ yếu) 

C. Chuẩn bị của GV, HS (tài liệu, phương tiện, thiết bị... ) 

1. Chuẩn bị của GV: 

2. Chuẩn bị của H : 

D. Tiến trình lên lớp 

 I. Ổn định (thời lượng) 

 II. Kiểm tra bài cũ (ghi nội dung câu hỏi kiểm tra, có thể lồng ghép phần 

kiểm tra bài cũ khi dạy bài mới hoặc bỏ qua). 

 III. Bài mới  

Thời 

gian 
Hoạt động giáo viên 

Hoạt động học sinh 

( Chú ý đối tƣợng học sinh 

khuyết tật) 

  Hoạt động 1: 

- Nội dung kiến thức cần hướng dẫn học 

sinh học tập?  

- Cách tiến hành, tổ chức hoạt động học 

tập. 

- Hệ thống câu hỏi dẫn dắt gợi mở để học 

sinh khai thác kiến thức hoặc củng cố, 

khắc sâu (nếu có). 

- Kết luận của giáo viên về những kiến 

thức, kĩ năng, thái độ học sinh cần có sau 

hoạt động; những tình huống thực tiễn có 

thể vận dụng kiến thức, kĩ năng, thái độ 

đã học để giải quyết; những sai sót 

thường gặp; những hậu quả có thể xảy ra 

nếu không có cách giải quyết phù hợp;... 

Hoạt động 2, 3: Tương tự   

 
 

-Thực hiện các hoạt động 

tương ứng.  

- Kiến thức trọng tâm, cơ bản 

học sinh cần nắm được hoặc 

cần giải quyết được... 

- Các phương án dành cho các 

đối tượng học sinh. 

- Những kiến thức cơ bản, 

trọng tâm của phần vừa dạy 

học. 
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IV. Củng cố (thời lượng)  

  - GV giúp học sinh hệ thống lại kiến thức và những kỹ năng cơ bản trọng tâm 

của bài học (có thể thông qua những câu hỏi, những trò chơi ngắn gọn, bổ ích, hay 

xử lí nhanh 1 bài tập mang tính tổng hợp kiến thức...)  

 - Liên hệ thực tế để giáo dục tư tưởng, đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho 

học sinh.                                   

V. D n d  (thời lượng) 

 - Giao nhiệm vụ học tập về nhà. 

 - Chuẩn bị bài mới. 

 - Giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học.  

 E. RÚT KINH NGHIỆM, BỔ SUNG 
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