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1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Dạy học Xác suất thống kê. Mã số: SPT620
1.2. Trình độ: Cao học
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 30 tiết)
1.4. Học phần tiên quyết:

Không

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Sư phạm Toán ; Khoa: Sư phạm
1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: GVC. Bùi Anh Kiệt
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0976228188 Email: bakiet@ctu.edu.vn
2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Sau khi học học phần này, người học sẽ đạt được kiến thức và hình thành các kĩ
năng sau:
2.1. Kiến thức: Người học nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời của khái
niệm xác suất cùng với các cách tiếp cận của khái niệm này.
Người học sẽ nắm vững những chướng ngại, khó khăn khi dạy các khái niệm của
Xác suất và thống kê ở trường phổ thông.
Người học sẽ biết sử dụng mô phỏng như công cụ để giải quyết các bài toán xác
suất.
Người học sẽ được trang bị các phương pháp dạy học Xác suất thống kê ở trường
phổ thông hiệu quả hơn.
2.2. Kĩ năng: phân tích, đánh giá và giải quyết các bài toán xác suất trong trường phổ
thông và trong cuộc sống; cũng như trong nghiên cứu khoa học giáo dục; hình thành tư
duy phê phán, phản biện về các phương pháp dạy học hiện đại các khái niệm của xác
suất và thống kê; rèn luyện kĩ năng, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn
bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
3.1.Giới thiệu tổng quát về học phần
Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở ngành; sẽ cung cấp cho các học viên những
kiến thức cơ bản về xác suất, những khó khăn và chướng ngại khi dạy học Xác suất
thống kê ở trường phổ thông; đồng thời tìm ra các biện pháp tiếp cận mới nhằm giúp

cho việc dạy học các khái niệm này hiệu quả hơn; góp phần đổi mới phương pháp
giảng dạy Toán ở trường phổ thông hiện nay.
3.2. Nội dung chi tiết học phần: Học phần gồm 3 chương:

Chƣơng

Tiết
(LT/BT/TH)
10
1
1
2
1
1
1

Chương 1. Lịch sử hình thành các cách tiếp cận khái niệm xác suất
1.1. Xác suất là gì?
1.2. Lịch sử hình thành khái niệm xác suất.
1.3. Tiếp cận cổ điển của xác suất.
1.4. Tiếp cận hình học của xác suất.
1.5. Tiếp cận thống kê của xác suất.
1.6. Tiếp cận tiên đề của xác suất.
1.7. Bài tập:
Thảo luận nhóm và làm bài tập về các chủ đề của các mục 1.3; 1.4; 3
1.5;1.6.
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[2],
[3],[4],[5].
Chƣơng 2. Dạy học Xác suất thống kê ở trƣờng phổ thông
2.1. Những chướng ngại, khó khăn trong dạy học khái niệm xác suất ở 2
trường phổ thông.
2
2.2. Các phương pháp dạy học khái niệm xác suất

12

2.3. Các phương pháp dạy học biểu diễn và phân tích số liệu (thống kê 3
mô tả)
2.4. Giới thiệu chương trình dạy Xác suất và thống kê ở trường phổ
2
thông của một số nước tiên tiến trên thế giới (Mỹ, Pháp, Hà lan…)
2.5. Bài tập:
Thảo luận nhóm về các chủ đề 2.1.; 2.2.; 2.3.

3

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1],[2],[3], [4]
8

Chƣơng 3. Một số tình huống dạy học Xác suất thống kê
3.1. Tình huống 1: Dạy học khái niệm xác suất dùng mô phỏng bằng 2
phần mềm Excel
3.2. Tình huống 2: Dạy học khái niệm xác suất dùng mô phỏng bằng
2
phần mềm R
3.3. Tình huống 3: Dạy học Thống kê (thống kê mô tả)
3.4. Bài tập:
Thảo luận nhóm và thuyết trình về các chủ đề từ mục 3.1 đến 3.3.
Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3], [4],[5]
4. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

2
2

4.1. Phƣơng pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết và
bài tập (30 tiết), trong quá trình học, học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo
nhóm trước lớp.
4.2. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ (bài tập, thảo luận nhóm, thuyết
trình): 40% và thi cuối kỳ: 60%.
5.
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