
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT  

CÁC HỌC PHẦN Ở TRÌNH ĐỘ TIẾN SỸ 

 

TT TÊM MÔN HỌC Số TC LT BT/TL 

1 Triết học giáo dục  2 15 15 

2 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục 2 15 15 

3 Công nghệ dạy học hiện đại  2 15 15 

4 Cơ sở tâm lý giáo dục  2 15 15 

5 Lí luận phương pháp và kỹ năng dạy học 2 15 15 

6 Phân tích số liệu thống kê trong nghiên cứu 

định lượng 

2 5 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG ĐH SPKT TP HCM 

 VIỆN: SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: Triết học giáo dục 

TÊN TIẾNG ANH: Phylosophy of Educatiom 

SỐ TC (ĐVHT): 2 

CẤU TRÚC: LT - 15; TH - 15 

 

1. Mô tả học phần 

 Triết học giáo dục là một bộ môn “nghiên cứu về bản chất và mục tiêu của 

giáo dục theo các nhãn quan triết học. Nội dung môn học được biên soạn trên cơ 

sở kết hợp giữa suy tư triết học với phân tích khoa học 

2. Mục tiêu học phần 

 Giúp nghiên cứu sinh nắm được bản chất và mục tiêu của giáo dục trong xã 

hội hiện đại đầy biến động thông qua các kiến thức và tư duy triết học để có thể 

nghiên cứu phức hợp, liên ngành về giáo dục. 

3. Nội dung học phần  

NỘI DUNG 

Thời 

lượng 

(Số 

tiết) 

Hình thức tổ chức 

dạy học Ghi 

chú Lý 

thuyết 

TN Khác 

(semina) 

PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Bản chất và mục tiêu của giáo dục 

- Giáo dục là gì ? 

- Quan hệ giữa giáo dục với lao 

động 

2. Quyền hạn giáo dục  

- Ranh giới của quyền hạn giáo 

dục  

- Thương mại hóa học đường 

3. Chức trách giáo dục  

- Tính thỏa đáng và bình đẳng giáo 

dục  

- Tính đa dạng và không kỳ thị  

 

5 

 

 

 

5 

   

Chương  I. CÁC LÝ THUYẾT XÃ HỘI 

VÀ VĂN HÓA 

1.1 Thực dụng luận với giáo dục 

1.2 Lý thuyết phê phán với sư phạm phê 

phán 

1.3 Thuyết hậu hiện đại/ Thuyết hậu cấu 

trúc 

1.4 Triết học và giáo dục 

    

Chương  II. XÃ HỘI VÀ GIÁO DỤC  

2.1  Thuyết tự do và thuyết cộng đồng 

5 5    



2.2  Tư cách công dân 

2.3  Giáo dục với thị trường 

2.4  Giáo dục đa văn hóa 

Chương  III. TRIẾT HỌC VỚI TÁC 

DỤNG GIÁO DỤC  

3.1  Hoạt động của triết học với thực hành 

giáo dục 

3.2  Tư duy phê phán 

3.3  Lý trí thực hành 

3.4 Kỷ luật và chăm sóc 

3.5 Điều tra, hiểu rõ và kiến tạo 

3.6 Tư duy và suy lý có phê phán 

8 2  6  

Chương  IV. GIẢNG DẠY VÀ CHƯƠNG 

TRÌNH 

4.1  Giáo dục và trường học 

4.2  Công nghệ thông tin và truyền thông 

4.3  Tri thức luận với chương trình 

4.4  Giáo dục hướng nghiệp và đào tạo 

4.5  Tiến bộ luận 

7 2  5  

 

 

 

Chương  V. ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ GIÁO 

DỤC 

5.1  Người lớn với trẻ em 

5.2  Tính tự chủ và tính chính thức trong 

giáo dục 

5.3  Những ý niệm đang thay đổi về đạo 

đức và giáo dục đạo đức 

5.4  Giáo dục trong tôn giáo và tâm linh 

5 1  4  

4. Tài liệu tham khảo  

1. LuËt gi¸o dôc 2009 sửa đổi. NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi -1998.  

2. LuËt gi¸o dôc. NXB ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ Néi, 2005. 
3. ChiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc 2011-2020.  
4. NghÞ ®Þnh sè 115/2005/N§-CP ngµy 05/9/2005 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh c¬ chÕ 

tù chñ, tù chÞu tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc khoa häc vµ c«ng nghÖ c«ng lËp. 
5. §Ò ¸n ®æi míi c¬ b¶n vµ toµn diÖn gi¸o dôc ®¹i häc ViÖt nam giai ®o¹n 2006-

2020 vµ ChØ thÞ 14 cña Thñ tíng ChÝnh phñ 
6. B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc cña ChÝnh phñ t¹i kú häp lÇn thø 6 Quèc héi 

kho¸ IX, th¸ng 10-2004. 
7. 50 n¨m ph¸t triÓn gi¸o dôc ®µo t¹o ViÖt Nam . NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi - 1996. 
8. Lý luËn vµ thùc tiÔn x©y dùng chiÕn lîc Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Kû yÕu Héi 

th¶o. ViÖn Nghiªn cøu Ph¸t triÓn Gi¸o dôc, Hµ N«i 10/12/1997.  
9. ChiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc trong thÕ kû 21 - Kinh nghiÖm cña c¸c quèc gia. 

Kû yÕu Héi th¶o Quèc gia, tËp 1 vµ 2. ViÖn Nghiªn cøu Ph¸t triÓn gi¸o dục, Hµ 

N«i,1997. 



10. Webster’s New Collegiate Dictionary. Massachusetts 1974. 
11. Vietnamse- English Student Dictionary (Revised and Enlarged Edition) by Dr. 

Nguyễn Đình Hữu, Saigon 1967. 

12. Phạm Xuân Nam (chủ biên). Triết lý phát triển ở Việt Nam. Mấy vấn đề cốt 

yếu. NXB Khoa học xã hội, 2005. 

13. Richard J.Zanini. Education// The Encyclopedia Americana, Vol.9. 

14. Phạm Đỗ Nhật Tiến. Triết lý giáo dục Việt nam và một số vấn đề cần tư duy lại 

về giáo dục, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học. Triết lý giáo dục Việt Nam. Hà 

Nội - 9/2007. 

15. Kaminsky James S. A New History of Educational Philosophy (Lịch sử mới 

của triết học giáo dục) London : Greenwood Press, 1993. 

16. John Dewey. Dân chủ và giáo dục. Phạm Anh Tuấn dịch, NXB Tri Thức, H., 

2008.  

17. Plaisance É., Vergnaud G.  Les sciences de l’éducation (Các khoa học giáo 

dục). Paris : Découverte, 1999. 

5. Phương pháp đánh giá học phần 

- Thang điểm: 10 

- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TRƯỜNG ĐH SPKT TP HCM 

 VIỆN: SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: Phương pháp nghiên cứu KHGD 

TÊN TIẾNG ANH: Educational Research Methods  

SỐ TC(ĐVHT): 2   

SỐ TIẾT TÍN CHỈ: 30(20/10/00) 

SỐ TIẾT LÊN LỚP: 45(20/15/00) 

 

1. Mô tả học phần:  

 Học phần Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục là một trong những 

môn quan trọng nhất của chương trình đào tạo bậc tiến sĩ, vì nó giúp học viên có 

đủ năng lực cơ bản để độc lập nghiên cứu khoa học ở mức chuyên nghiệp, vốn là 

điều căn bản để phân biệt với những trình độ đào tạo trước đó. 

 Học phần Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Giáo Dục gồm hai cấu phần 

quan trọng: những tri thức quan trọng về Phương pháp luận và các Phương pháp 

nghiên cứu cụ thể trong nghiên cứu khoa học giáo dục; và các bài tập kèm theo để 

học viên được thực hành từ việc xác định vấn đề nghiên cứu đến thiết lập và thực 

hiện dự án nghiên cứu. 

2. Mục tiêu  học phần: 

Hoàn thành học phần theo đúng kết quả học tập dự kiến, học viên có năng lực: 

- Giải thích những khái niệm cơ bản của nghiên cứu khoa học: các phương pháp 

luận và phương pháp nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, các dạng 

nghiên cứu khoa học giáo dục. 

- Xác định được vấn đề nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu liên quan 

- Lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp 

- Thiết lập kế hoạch nghiên cứu 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu theo đúng kế hoạch và yêu cầu để thu 

thập được dữ liệu khoa học đáng tin cậy 

- Viết báo cáo nghiên cứu đúng yêu cầu theo nhiều dạng khác nhau: luận án, bài 

báo khoa học, báo cáo khoa học 

3. Nội dung học phần  

NỘI DUNG 

Thời 

lượng 

(Số 

tiết) 

Hình thức tổ chức 

dạy học Ghi 

chú Lý 

thuyết 

TN Khác 

(semina) 

GIỚI THIỆU CHUNG 3 3    

1. Bản chất của nghiên cứu khoa 

học 

     

2. Nghiên cứu khoa học và việc tìm 

kiếm chân lý 

     

3. Tư tưởng triết học trong nghiên 

cứu khoa học (thực chứng và 

hậu thực chứng) 

     



4. Các hệ hình nghiên cứu 

(paradigms) 

     

5. Vấn đề đạo đức trong nghiên 

cứu khoa học 

     

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

5 5    

1. Quá trình tổ chức nghiên cứu 

theo tiếp cận định tính và tiếp 

cận định lượng 

     

2. Xác định vấn đề nghiên cứu       

3. Tổng quan khoa học      

4. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết 

nghiên cứu 

     

5. Thu thập, Phân tích và Giải thích 

dữ liệu định lượng 

     

6. Thu thập, Phân tích và Giải thích 

dữ liệu định tính 

     

7. Báo cáo và đánh giá nghiên cứu      

CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU 

18 18    

1. Nghiên cứu thực nghiệm      

2. Nghiên cứu tương quan      

3. Nghiên cứu khảo sát      

4. Nghiên cứu lý thuyết nền tảng      

5. Nghiên cứu dân tộc học      

6. Nghiên cứu hồ sơ và dữ liệu lịch 

sử 

     

7. Phối hợp các phương pháp 

nghiên cứu 

     

8. Nghiên cứu hành động (action 

research) 

     

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 5 2  3  

1. Cấu trúc nội dung của luận văn, 

luận án  
     

2. Hình thức trình bày của luận 

văn, luận án 
     

3. Mô tả vấn đề nghiên cứu      

4. Mô tả phương pháp nghiên cứu      

5. Trình bày dữ liệu      

6. Giải thích dữ liệu      

7. Kết luận nghiên cứu      

8. Qui định về trích dẫn và tài liệu      



tham khảo 

 

4. Tài liệu học tập cho sinh viên 

Tài liệu học tập chính 

[1] John W. Creswell, 2012, Educational Research: Planning, Conducting, and 

Evaluating Quantitative and Quanlitative Research, Pearson. Fourth edition. 

Tài liệu tham khảo 

[1] Vũ Cao Đàm: Phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Khao học 

Kỹ thuật. Hà nội, năm 2006. 

[2] Dương Thiệu Tống: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục và tâm lý, 

nhà xuất bản khoa học xã hội, 2005. 

[3] Gary Anderson & Nancy Arsenault, 1998, Fundamentals of Educational 

Research, Palmer Press, Second edition. 

[4] Ennio Cipani, 2009, Practical Research Methods for Educators: Becoming an 

Evidence-Based Practictioner, Springer. 

[5] Louis Cohen, Lawrence Manion & Keith Morrison, 2007, Research Methods 

in Education. Routledge, Sixth edition 

[6] Catherine Dawson, 2002, Practical Research Methods, Howtobooks 

[7] Paul D. Leedy & Jean Ellis Ormrod, 2013, Practical Research: Planning and 

Design, Pearson, Tenth edition. 

[8] James Schreiber & Kimberly Asner-self, 2011, Educational Research, John 

Wiley 

5. Phương pháp đánh giá học phần 

- Thang điểm: 10 

- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành 



 

TRƯỜNG ĐH SPKT TP HCM 

 VIỆN: SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: Công nghệ dạy học hiện đại 

TÊN TIẾNG ANH:  

SỐ TC (ĐVHT): 2 

CẤU TRÚC: LT - 15; TH - 15 

 

1. Mô tả học phần 

Công nghệ dạy học cung cấp cho NCS kiến thức về các quá trình, các hệ thống 

giảng dạy và học tập. Nội dung môn học được biên soạn trên cơ sở kết hợp giữa ý 

tưởng sư phạm với sự phát triển công nghệ của loài người. 

Về kết cấu, môn học bao gồm 6 chương như sau: 

- Chương 1: Sự hình thành và phát triển của công nghệ dạy học. Phần này tóm 

tắt quá trình hình thành và phát triển của CNDG từ năm 1900 đến nay. 

- Chương 2: Công nghệ giáo dục và công nghệ dạy học. Phần này trình bày hệ 

thống các khái niệm, các quan điểm của công nghệ giáo dục và công nghệ dạy 

học, trong đó nhấn mạnh đến các ảnh hưởng của lí thuyết học tập, chu trình hình 

thành và phát triển của công nghệ dạy học cũng như các biện pháp áp dụng công 

nghệ dạy học vào trong các điều kiện thực tế. 

- Chương 3: Thiết kế dạy học. Phần này trình bày chi tiết quá trình thiết kế dạy 

học như một thành phần quan trọng của công nghệ dạy học, trong đó nhấn mạnh 

đến từng qui trình và tính hệ thống của việc ứng dụng công nghệ dạy học cũng 

như vai trò và ảnh hưởng của mỗi quá trình đến hệ thống. 

- Chương 4: Ứng dụng khoa học nhận thức trong CNDH. Phần này trình bày các 

đặc tính cơ bản về học tập của con người và ảnh hưởng của các đặc tính này lên 

việc học, tập trung vào vai trò của ký ức làm việc trong sự phát triển nhận thức và 

hiệu quả đào tạo, đặc biệt nhấn mạnh đến giới hạn tự nhiên của ký ức làm việc và 

sự tải nhận thức, mối liên hệ giữa tải nhận thức, ký ức làm việc khi dạy học với sự 

hỗ trợ của công nghệ. 

- Chưong 5: Công nghệ Multimedia trong dạy học. Phần này trình bày những cơ 

sở ứng dụng multimedia và công nghệ thông tin vào quá trình dạy học để làm cho 

việc học có ý nghiã và hiệu quả hơn. Phần này cũng trình bày mô hình tích cực 

hoá người học cũng như các biện pháp tích cực hóa người học trong môi trường 

dạy học có sự hỗ trợ của công nghệ. 

- Chương 6: Thiết kế bài giảng điện tử và phần mềm dạy học. Phần này trình 

bày cách thức ứng dụng công nghệ dạy học vào thiết kế bài giảng, bài giảng điện 

tử và phần mềm dạy học. Trong đó nhấn mạnh đến qui trình thiết kế, biện pháp kỹ 

thuật và các điểm cần lưu ý khi thiết kế. 

2. Mục tiêu học phần 

 Giúp nghiên cứu sinh nắm được bản chất của việc ứng dụng công nghệ vào 

dạy học từ các giai đoạn hình thành ý tưởng cho đến khi tạo ra các sản phẩm hỗ 

trợ dạy học. Môn học chú trọng làm rõ và thúc đẩy những giá trị mà công nghệ 



dạy học mang lại đồng thời góp phần giới hạn những ảnh hưởng tiêu cực có thể 

xảy ra. 

3. Nội dung học phần  

NỘI DUNG 

Thời 

lượng 

(Số 

tiết) 

Hình thức tổ chức 

dạy học Ghi 

chú Lý 

thuyết 

TN Khác 

(semina) 

Chương 1:  SỰ HÌNH THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ DẠY 

HỌC 

1.1. Trước năm 1900 

1.2. Những năm đầu thế kỷ 20 (1900 – 

1920) 

1.3. Từ năm 1920 - 1940 

1.4. Giai đoạn 1940 - 1950 

1.5. Giai đoạn 1950 - 1960 

1.6. Giai đoạn 1960 - 1980 

1.7. Giai đoạn 1980 - 1990 

1.8. Giai đoạn 1990 đến nay  

1 1    

Chương 2:  CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC &  

CÔNG NGHỆ DẠY HỌC 

2.1. Công nghệ 

2.2. Công nghệ giáo dục  

2.3. Công nghệ dạy học 

1 1    

Chương 3: THIẾT KẾ DẠY HỌC 

3.1. Thiết kế dạy học (TKDH)  

3.2. Mô hình thiết kế dạy học 

3.3. Những ưu điểm khi sử dụng thiết kế 

dạy học có hệ thống 
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Chương 4: ỨNG DỤNG KHOA HỌC 

NHẬN THỨC TRONG CÔNG NGHỆ 

DẠY HỌC 

4.1.  Việc học diễn ra như thế nào 

4.2.  Ký ức làm việc, mã hoá kép và tải 

nhận thức 

4.3.  Lý thuyết mã hoá kép 

4.4. Thuyết tải nhận thức  
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4.5.  Thuyết nhận thức với multimedia 

4.6.  Các dạng quá tải nhận thức và các 
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Chương 5: CÔNG NGHỆ MULTIMEDIA 
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5.2.  Multimedia 

5.3.  Công nghệ multimedia trong giáo dục 
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BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ & PHẦN MỀM 

DẠY HỌC 

6.1  Thiết kế kịch bản dạy học 

6.2   Thiết kế bài giảng điện tử 

6.3  Phần mềm dạy học 
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1. Mô tả học phần 

Cơ sở Tâm lí học giáo dục là lĩnh vực học thuật nền tảng của giáo dục hiện 

đại, giới thiệu những tiền đề khoa học, những lí thuyết tâm lí học về quá trình học 

tập ở con người, về hoạt động dạy học, bản chất, những đặc điểm và ứng dụng cơ 

bản của chúng trong dạy học và giáo dục. Có nhiều quan niệm tâm lí học khác 

nhau về dạy học và giáo dục, song tất cả đều nhằm lí giải bản chất của việc học và 

của người học, mô tả quá trình học tập, đặc điểm của hoạt động học tập, qui luật 

của hành vi học tập và quan hệ của học tập với những điều kiện sinh học, tâm lí, 

văn hóa, xã hội v.v… và chỉ ra việc dạy học và giáo dục phải như thế nào thì thích 

hợp với bản chất tâm lí của người học và việc học. 

2. Mục tiêu học phần 

 Sau khi học xong học phần, NCS có khả năng:  

- Phân tích được những cơ sở Tâm lí học của dạy học và giáo dục 

- Nhận diện được những dòng phái lí luận chủ yếu trong Tâm lí học giáo dục 

hiện nay. 

- Ứng dụng của một số lí thuyết tâm lí học giáo dục trong dạy học, đào tạo, tư 

vấn học đường. 

3. Nội dung học phần 

NỘI DUNG 

Thời 

lượng 

(Số 

tiết) 

Hình thức tổ chức 

dạy học Ghi 

chú Lý 

thuyết 

TN Khác 

(semina) 

Chương 1: Khái niệm Tâm lý học giáo 

dục 

1. Đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lí học 

giáo dục 

2. Chức năng, cấu trúc của Tâm lí học giáo 

dục 

3. Những vấn đề hiện nay của Tâm lí học 

giáo dục 

1 1    

Chương 2. Bản chất tâm lí của học tập 

1. Học tập có bản chất nhận thức 

2. Học tập có bản chất giao tiếp 

3. Học tập có bản chất phát triển cá nhân 

và phát triển người 

4 4    



Chương 3. Các lí thuyết tâm lí học nhận 

thức trong giáo dục 

1. Lí thuyết phát sinh nhận thức 

2. Lí thuyết tải nhận thức (tải học) 

3. Lí thuyết trí tuệ đa dạng và phong cách 

học tập 

4. Lí thuyết vùng cận phát triển 

5. Lí thuyết hình thành hành động trí tuệ 

theo giai đoạn 

6. Lí thuyết khái quát hóa nội dung 

7. Lí thuyết nhận thức linh hoạt 

11 5  6  

Chương 4. Các lí thuyết tâm lí học hành 

vi và xã hội 

1. Lí thuyết nhu cầu người 

2. Lí thuyết hành vi học tập 

3. Lí thuyết nhóm học tập 

4. Lí thuyết trí tuệ xúc cảm 

5. Lí thuyết kiến tạo trong dạy học 

6. Lí thuyết học xã hội 

7. Lí thuyết học hợp tác 

10 4  6  

Chương 5. Những ứng dụng chung của 

Tâm lí học giáo dục 

1. Phong cách học tập và thiết kế dạy học 

2. Tính sẵn sàng học tập và chiến lược dạy 

học 

3. Phương thức học tập và thiết kế phương 

pháp dạy học 

4. Đánh giá chất lượng trong dạy học 

5. Chương trình hóa dạy học 

6. Dạy học dựa vào vấn đề 

4 1  3  

4. Tài liệu tham khảo 

1. Đặng Thành Hưng (2009). Cơ sở Tâm lí học giáo dục. Bài giảng chương trình 

đào tạo tiến sĩ. Viện KHGD VN, Hà Nội. 

2. Đặng Thành Hưng (1995). Các lí thuyết và mô hình giáo dục hướng vào người 

học ở Phương Tây. Viện khoa học giáo dục, Hà Nội 

3. Đặng Thành Hưng (2002). Dạy học hiện đại: Lí luận - Biện pháp - Kĩ thuật. 

NXB Đại học quốc gia, Hà Nội. 

4. Gardner H (1995). Cơ cấu trí khôn: Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn. NXB Giáo 

dục, Hà Nội. Người dịch: Phạm Toàn. 

5. Đavyđov V.V (2000). Các dạng khái quát trong dạy học. NXB Đại học quốc 

gia, Hà Nội. Người dịch: Bùi Văn Huệ. 

6. Các nguồn khác từ internet  

5. Phương pháp đánh giá học phần 



- Thang điểm: 10 

- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành 

 

 



 

TRƯỜNG ĐHSPKT TP HCM 

 VIỆN: SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: Lý luận phương pháp và Kỹ năng dạy học 

TÊN TIẾNG ANH: Theory of Teaching Methods and Skills) 

SỐ TC (ĐVHT): 2 

CẤU TRÚC: LT - 20; TH - 25 

 

1. Mô tả học phần 

Lí luận phương pháp và kĩ năng dạy học là lĩnh vực học thuật nền tảng của Lí luận 

dạy học hiện đại, giới thiệu những tiền đề khoa học, những lí thuyết khoa học về 

phương pháp và kĩ năng thực hiện quá trình giảng dạy, bản chất, những đặc điểm 

và ứng dụng cơ bản của chúng trong dạy học và giáo dục. Nội dung môn học bao 

gồm 2 phần chủ yếu:  

1. Lí luận phương pháp dạy học 

2. Lí luận kĩ năng dạy học 

Đó là hai vấn đề luôn gắn chặt với nhau trong hoạt động dạy học của giáo 

viên. Phương pháp dạy học không chỉ dựa vào nhận thức lí luận, các mô hình lí 

thuyết, mà phải dựa vào kĩ năng của nhà giáo. Ngược lại các kĩ năng dạy học của 

nhà giáo không thể có gì khác những kĩ năng thực hiện phương pháp dạy học nhất 

định. Những kĩ năng không tuân theo phương pháp dạy học nào chỉ là những kĩ 

năng tự phát, kinh nghiệm chủ nghĩa. Các lí thuyết phương pháp và kĩ năng dạy 

học thường dẫn đến những hình thức, biện pháp thiết kế và sử dụng công cụ, kĩ 

thuật, phương tiện dạy học, học liệu, môi trường dạy học trong thực tiễn nhà 

trường. 

2. Mục tiêu học phần 

 Sau khi học xong học phần, NCS có khả năng:  

- Nhận diện được triết lí hiện đại của lí luận phương pháp dạy học ngày nay là 

người học, học tập và sự phát triển của người học. 

- Phân tích được bản chất chung của khái niệm phương pháp dạy học, kĩ năng 

dạy học. 

- Vận dụng dụng các kiểu và mô hình phương pháp dạy học trong thiết kế giảng 

dạy và phân tích giờ học. 

3. Nội dung học phần 

NỘI DUNG 

Thời 

lượng 

(Số 

tiết) 

Hình thức tổ chức 

dạy học Ghi 

chú Lý 

thuyết 

TN Khác 

(semina) 

Chương 1. Lược sử phát triển phương 

pháp dạy học và kĩ năng dạy học 

1.1. Phương pháp dạy học cổ truyền 

1.1.1. Bản chất 

1.1.2. Những nguyên tắc cơ bản 

1.2. Phương pháp dạy học hiện đại 

5 5    



1.2.1. Bản chất 

1.2.2. Những nguyên tắc cơ bản 

1.3. Kĩ năng dạy học  

1.3.1. Bản chất của kĩ năng dạy học theo 

quan niệm cổ truyền 

1.3.2. Bản chất của kĩ năng dạy học thoe 

quan niệm hiện đại 

Chương 2. Khái niệm khoa học về 

phương pháp dạy học 

2.1. Định nghĩa khái niệm phương pháp dạy 

học 

2.2. Cơ sở khoa học của việc hệ thống hóa 

phương pháp dạy học 

2.3. Phương pháp, kĩ năng và kĩ thuật dạy 

học 

2.4. Phương pháp dạy học trong bộ môn và 

lĩnh vực cụ thể 

2.5. Phương pháp dạy học và phương pháp 

học tập 

5 5    

Chương 3. Hệ thống phương pháp dạy 

học dựa vào các phương thức học tập 

của người học 

3.1. Kiểu phương pháp dạy học thông báo-

thu nhận 

3.2. Kiểu phương pháp dạy học kiến tạo-

tìm tòi 

3.3. Kiểu phương pháp dạy học khuyến 

khích-tham gia 

3.4. Kiểu phương pháp dạy học vấn đề-

nghiên cứu 

5   5  

Chương 4. Cơ sở lí thuyết của kĩ năng 

dạy học 

4.1. Khái niệm kĩ năng 

4.2. Khái niệm dạy học hiện đại 

4.3. Bản chất và hệ thống kĩ năng dạy học 

4.4. Tiêu chí nhận diện và đánh giá kĩ năng 

dạy học 

5 2  3  

Chương 5. Thiết kế phương pháp dạy 

học 

5.1. Những nguyên tắc thiết kế phương 

pháp dạy học 

5.2. Qui trình thiết kế phương pháp dạy học 

5.3. Phương pháp dạy học trong thiết kế bài 

10 3  7  



học 

5.4. Phương pháp dạy học và thiết kế học 

liệu 

4. Tài liệu tham khảo 

1. Đặng Thành Hưng (2009). Lí luận phương pháp dạy học và kĩ năng dạy học. 

Bài giảng chương trình đào tạo tiến sĩ. Viện KHGD VN, Hà Nội. 

2. Đặng Thành Hưng (1995). Các lí thuyết và mô hình giáo dục hướng vào người 

học ở Phương Tây. Viện khoa học giáo dục, Hà Nội 

3. Đặng Thành Hưng (2002). Dạy học hiện đại: Lí luận - Biện pháp - Kĩ thuật. 

NXB Đại học quốc gia, Hà Nội. 

4. Đặng Thành Hưng (2010). Tiêu chí nhận diện và đánh giá kĩ năng. Tạp chí 

Khoa học Giáo dục số 64 tháng 11/2010. 

5. Gardner H (1995). Cơ cấu trí khôn: Lí thuyết về nhiều dạng trí khôn. NXB Giáo 

dục, Hà Nội. Người dịch: Phạm Toàn. 

6. Đavyđov V.V (2000). Các dạng khái quát trong dạy học. NXB Đại học quốc 

gia, Hà Nội. Người dịch: Bùi Văn Huệ. 

7. Paul Hersey, Kenneth Blanchard (1995). Quản lí nguồn nhân lực 

(Organizational Behaviour Management). NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. Người 

dịch: Đặng Thành Hưng, Nguyễn Thị Hạnh, Đặng Mạnh Phổ. 

8. Đặng Thành Hưng (2008). Khái niệm tình huống dạy học trong dạy học giải 

quyết vấn đề. Tạp chí Giáo dục số 202 kì 2/11/2008.  

9. Các tư liệu khác trên internet 

5. Phương pháp đánh giá học phần 

- Thang điểm: 10 

- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành 

 



 

TRƯỜNG ĐH SPKT TP HCM 

 VIỆN: SƯ PHẠM KỸ THUẬT 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TÊN HỌC PHẦN: Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng 

TÊN TIẾNG ANH: Data Analysis Quantitative Research 

SỐ TC (ĐVHT): 2 

CẤU TRÚC: LT - 5; TH - 25 

 

1. Mô tả học phần 

 Môn học cung cấp cho người học phương pháp phân tích số liệu trong 

nghiên cứu định lượng thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục. NCS được thực hành 

trên những số liệu mẫu để phát triển các kỹ năng ứng dụng. 

2. Mục tiêu học phần 

 Sau khi học xong học phần này, NCS có khả năng: 

1. Phân tích được dữ liệu nghiên cứu với phần mềm thống kê SPSS. 

2. Sử dụng được những công cụ phổ biến của SPSS phục vụ cho việc phân tích 

và diễn giải kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, trong đó chú trọng đến 

phân biệt và sử dụng các công cụ thống kê thích hợp với điều kiện dữ liệu đang có, 

đọc hiểu kết quả kết xuất từ máy tính. 

3. Nội dung học phần 

ĐỀ 

MỤC 
NỘI DUNG 

Thời 

lượng 

(Số 

tiết) 

Hình thức tổ chức 

dạy học Ghi 

chú Lý 

thuyết 

TN Khác 

(semina) 

1 Sơ lược về SPSS 5     

2 Xử lý số liệu với SPSS 1 4   

2.1 Thang đo      

2.2 Mã hóa dữ liệu theo thang đo      

2.3 Giao diện và nhập dữ liệu      

2.4 Làm sạch dữ liệu      

3 Thống kê mô tả với SPSS 10 2 8   

3.1 Giới thiệu về thống kê mô tả       

3.2 Các tham số thống kê      

3.3 Phân tích đơn biến      

3.4 Phân tích đa biến      

3.5 Xử lý câu hỏi nhiều lựa chọn      

3.6 Thống kê với biến định lượng      

3.7 Vẽ đồ thị      

4 Kiểm định thống kê phân tích dữ 

liệu với SPSS 

8 1 7   

4.1 Kiểm định mối quan hệ giữa hai 

biến định tính 

     

4.2 Kiểm định giả thuyết về trung bình 

tổng thể 

     



4.3 So sánh hai biến phối hợp từng cặp      

4.4 Phân tích phương sai (ANOVA)      

5 Tương quan và hồi quy 6 1 5   

5.1 Tương quan tuyến tính      

5.2 Hồi quy tuyến tính      

5.3 Kiểm tra các điều kiện áp dụng mô 

hình 

     

5.4 Số liệu sai lệch      

5.5 Hồi quy với biến giả (dummy)      

5.6 Phương pháp stepwise      

6 Kiểm định thang đo 1  1   

6.1 Kiểm định độ tin cậy  

(CRONBACH ALPHA) 

     

6.2 Phân tích nhân tố 

(EXPLORATORY FACTOR 

ANALYSIS  - EFA) 

     

4.  Phaàn taøi lieäu tham khaûo:  

Tài liệu chính:  
[1]   Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu 

với SPSS – tập 1 và 2, NXB Hồng Đức.  

[2] Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Thống Kê Ứng Dụng trong 

Kinh tế - Xã hội, Nhà Xuất Bản Thống Kê.  

Các tài liệu tham khảo:  

5.  Phöông phaùp ñaùnh giaù hoïc phaàn:  

- Thang ñieåm: 10 

- Tieâu chuaån ñaùnh giaù: theo qui cheá hieän haønh. 

 

 

 

 

 



 


