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TÓM TẮT 

Bài viết trình bày kết quả khảo sát ý kiến của giáo viên tiểu học về kiến thức Vật 

lý và Hóa học trong chương trình cấp tiểu học hiện nay. Kết quả khảo sát định 

hướng cho yêu cầu biên soạn giáo trình giảng dạy cho sinh viên Giáo dục tiểu học.  

Từ khóa: Giáo trình, khảo sát, tiểu học, nhu cầu thực tế, Lý Hóa đại cương 

1. Mở đầu 

Một trong các mục tiêu quan trọng 

của trường đại học là sinh viên sau khi 

ra trường có khả năng thích ứng tốt 

công việc thực tế. Để đạt được mục tiêu 

này, giáo trình được sử dụng để giảng 

dạy phải thường xuyên cập nhật về kiến 

thức và nhu cầu về việc làm của xã hội 

hiện nay. Điều này cũng được thể hiện 

rõ trong quy định về viết giáo trình của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, ngoài 

việc nội dung giáo trình phải phù hợp 

với mục tiêu, chương trình đào tạo, đảm 

bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và chuẩn 

đầu ra thì kiến thức trong giáo trình 

phải cân đối giữa lý luận và thực hành, 

phù hợp với thực tiễn [1].  

Để các trường sư phạm đạt được 

mục tiêu không chỉ đáp ứng được chuẩn 

đầu ra của chương trình đào tạo mà còn 

đào tạo được giáo viên đáp ứng tốt cho 

các địa phương thì bản thân các trường 

sư phạm phải nhanh chóng thay đổi, tập 

trung đào tạo phù hợp với nhu cầu của 

các địa phương tại các trường sư phạm 

[2]. PGS.TS. Phạm Hoàng Quân - Hiệu 

trưởng Trường Đại học Sài Gòn cho 

rằng, ngành sư phạm hiện nay phải đào 

tạo theo địa chỉ và phải đáp ứng nhu cầu 

thực tế của địa phương [2]. 

Để hỗ trợ cho việc biên soạn một 

giáo trình đáp ứng chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo và đặc biệt là đáp 

ứng tốt nhu cầu thực tế tại trường tiểu 

học, bài báo trình bày nghiên cứu về 

khảo sát tình hình và nhu cầu thực tế 

tại địa phương hiện nay. Kiến thức 

chuyên môn của cuộc khảo sát chủ yếu 

liên quan đến Vật lý và Hóa học, vì 

đây là hai khối kiến thức quan trọng 

của môn Khoa học 4, 5, Tự nhiên và 

Xã hội 1, 2, 3 của cấp tiểu học.  

2. Phƣơng pháp 

2.1. Cơ sở xây dựng giáo trình 

Để giáo trình giảng dạy tại trường 

Đại học Phú Yên có tính ứng dụng cao, 

trước khi tiến hành biên soạn giáo trình 

Lý Hóa đại cương cho sinh viên đại học 

Giáo dục tiểu học, chúng tôi thực hiện 

hai nghiên cứu sau: 

 Khảo sát tình hình và nhu cầu 

thực tế của các giáo viên đang đứng lớp ở 

một số trường tiểu học tại tỉnh Phú Yên.  

 Nghiên cứu chương trình sách 

giáo khoa cấp tiểu học, từ đó chọn lọc 

và hệ thống các kiến thức thuộc lĩnh 

vực khoa học tự nhiên. 
1
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Như vậy, giáo trình Lý Hóa đại 

cương được chúng tôi biên soạn dựa 

trên ba trọng số ảnh hưởng, như được 

chỉ ra trên hình 1. 

 

Hình 1: Ba yếu tố quan trọng khi biên soạn giáo trình Lý Hóa đại cương  

2.2. Về phiếu hỏi 

Các phiếu được khảo sát tại các 

trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên, gồm: trường Duy Tân (phân hiệu 

Tiểu học), trường Tiểu học Chu Văn 

An (thành phố Tuy Hòa); trường Tiểu 

học Lê Quý Đôn, trường Tiểu học Võ 

Nguyên Giáp (huyện Đông Hòa).  

Phiếu khảo sát (Phụ ) có 14 câu hỏi 

được trình bày dưới 3 hình thức khác 

nhau: trả lời theo 5 mức độ, câu hỏi 

nhiều lựa chọn và trả lời tự do [3]. Nội 

dung các câu hỏi chủ yếu để phục vụ 

việc viết giáo trình Lý Hóa đại cương 

một cách sát với thực tế tại trường tiểu 

học. Phiếu hỏi được đưa ra hai tổ bộ 

môn Vật lý và Hóa học (khoa Khoa học 

Tự nhiên, trường Đại học Phú Yên) góp 

ý về nội dung và hình thức trước khi 

dùng để đi khảo sát. 

Các phiếu khảo sát được photo (bản 

giấy) và gửi trực tiếp cho một giáo viên 

đại diện cho từng trường, sau đó được 

phát đến các giáo viên cùng trường để 

trả lời. Các phiếu trả lời được gửi trực 

tiếp về cho tác giả hoặc phản hồi bằng 

cách gửi file ảnh qua email/zalo. Thời 

gian thực hiện khảo sát này từ tháng 8 

đến tháng 10 năm 2019. 

Nhóm nghiên cứu đã phát tổng số 

80 phiếu, kết quả thu lại là 54 phiếu trả 

lời. Thống kê về đối tượng tham gia trả 

lời như trình bày ở bảng 1. Từ bảng 1 

thấy rằng, các giáo viên tham gia khảo 

sát có thâm niên công tác chủ yếu là từ 

6 năm trở lên. Trong khi đó, lớp đang 

dạy trong năm học được phân bố tương 

đối đồng đều ở các khối lớp. Điều này 

cho thấy rằng nội dung kiến thức về 

khoa học tự nhiên được lấy ý kiến ở các 

khối lớp được đảm bảo và kết quả này 

có thể sử dụng vào mục đích biên soạn 

giáo trình. 

Biên soạn giáo 
trình Lý Hóa đại 

cương 

Khảo sát giáo viên 
tiểu học 

Vật lý đại cương, 
Hóa học đại cương 

SGK Tự nhiên và 
Xã hội 1, 2, 3; 
Khoa học 4, 5 
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  ng 1: Số lượng giáo viên tiểu học tham gia khảo sát 

Giáo viên lớp  Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Tổng 

Số lƣợng 12 10 14 6 12 54 

Thâm niên Dưới 

3 năm 
3-5 năm 6-10 năm 11-20 năm 

Trên 20 

năm 
Tổng 

Số lƣợng 2 4 20 16 12 54 

3. Kết qu   

3.1. Kết quả khảo sát sách giáo khoa  

Sách giáo khoa của cấp tiểu học 

đang được sử dụng hiện nay (năm học 

2019-2020) được chúng tôi rà soát và 

chọn lọc kiến thức [4], [5], [6], [7], [8]. 

Trong đó, các nội dung được quan tâm là 

các bài học có liên quan đến Vật lý và 

Hóa học, những nội dung không thể hiện 

trọn một bài học thì được bỏ qua. Sau 

khi tìm hiểu, chúng tôi đã chọn lọc được 

những vấn đề về Vật lý và Hóa học ở 

cấp tiểu học như trình bày ở bảng 2. 

  ng 2: Các đơn vị kiến thức Vật lý và Hóa học của cấp tiểu học 

 Tự nhiên và 

Xã hội 1, 2, 3 

Khoa học 4 Khoa học 5 

Kiến thức 

vật lý 

- Hiện tượng 

thời tiết 

- Bầu trời và 

Trái Đất 

- Ánh sáng 

- Nhiệt 

- Âm thanh 

Sử dụng năng lượng, năng 

lượng mặt trời, gió, năng lượng 

điện 

Kiến thức 

hóa học 

 - Nước 

- Không khí 

- Ô nhiễm và cách 

làm sạch 

- Sự cần thiết của 

nước và không khí 

cho sự sống 

- Một số vật liệu thường dùng: 

o Sắt, gang, thép, đồng, 

nhôm, hợp kim 

o Gạch ngói, đá vôi, gốm 

o Cao su, chất dẻo, tơ 

sợi,dầu mỏ và khí đốt, thủy 

tinh 

- Sự biến đổi của chất 

- Hỗn hợp và dung dịch 

Theo bảng 2, kiến thức Vật lý có 

mặt hầu hết ở các lớp của cấp tiểu học. 

Trong đó, khối lớp 1, 2 và 3 chủ yếu là 

các nội dung kiến thức về thiên văn. 

Đây là nội dung kiến thức không được 

đề cập trong Vật lý đại cương và học 

sinh cũng không được học nó ở cấp phổ 

thông. Khoa học lớp 4 và 5 học sinh 

được học nhiều lĩnh vực kiến thức về 

Vật lý (hình 2). Do đó, nếu chỉ dùng 

học phần Vật lý đại cương để giảng dạy 

cho sinh viên Giáo dục tiểu học thì 

không thực dụng, không bám sát chuẩn 

đầu ra và tình hình thực tế. 
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Cũng như vậy, kiến thức Hóa học 

của cấp tiểu học chủ yếu xuất hiện ở khối 

lớp 4 và 5. Trong đó, các đơn vị kiến thức 

này không được trình bày ở các giáo trình 

Hóa học đại cương hiện nay. Như vậy, để 

có được các nội dung kiến thức trên và 

được trình bày một cách có hệ thống thì 

cần phải có sự tổng hợp và biên tập của 

người có chuyên môn. 

    

Hình 2: Sách giáo khoa Khoa học 4 trình bày nhiều kiến thức Vật lý 

3.2. Kết quả khảo sát giáo viên 

Kết quả trả lời các câu hỏi được thể 

hiện ở bảng 3 và  hình 3. Trong đó, phần 

lớn (85%) các thầy cô cho rằng, sinh viên 

giáo dục tiểu học cần phải được bồi 

dưỡng các kiến thức khoa học tự nhiên 

trong khi học đại học (câu hỏi 2). Hơn 

nữa, học sinh tiểu học thường xuyên đặt 

câu hỏi về khoa học tự nhiên ngoài phạm 

vi sách giáo khoa (câu hỏi 4). Đặc biệt, 

93% giáo viên cho rằng, giáo trình Lý 

Hóa đại cương cần phải bám sát sách giáo 

khoa tiểu học, chỉ có 7% (4 phiếu) là 

đang phân vân (câu hỏi 6). 
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  ng 3: Kết quả khảo sát từ câu hỏi 1 đến 8 

CÂU HỎI 

Rất không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 
Phân vân Đồng ý 

Rất đồng 

ý 
Tổng 

SL % SL % SL % SL % SL % SL 

1. Còn một số phần Vật 

lý/Hóa học có liên quan mà 

thầy cô chưa hiểu thấu đáo, 

cần được bồi dưỡng thêm 11 20 23 43 12 22 7 13 1 2 54 

2. SV GDTH cần được 

bồi dưỡng kiến thức Vật lý 

và Hóa học có liên quan 4 7 4 7 1 2 21 38 24 44 54 

3. Môn KHTN ở tiểu học 

khó dạy hơn các môn khác 14 26 8 15 4 7 17 31 11 20 54 

4. Học sinh có thường 

xuyên hỏi về KHTN vượt 

quá sách giáo khoa 7 13 1 2 0 0 18 33 28 52 54 

5. Thầy cô thường gặp 

khó khăn khi học sinh đặt 

câu hỏi về KHTN 4 7 4 7 1 2 26 48 19 35 54 

6. Giáo trình Lý Hóa đại 

cương cho SV GDTH cần 

bám sát sách tiểu học 0 0 0 0 4 7 12 22 38 70 54 

7. Giáo trình Lý Hóa đại 

cương cho SV GDTH 

không cần phải viết sâu về 

chuyên môn KHTN 8 15 7 13 9 17 18 33 12 22 54 

8. Giáo trình đại học 

được thầy/cô thường dùng 

để làm tài liệu tham khảo 

khi đi dạy 16 30 32 59 0 0 3 6 3 6 54 

 

Hình 3: Biểu đồ kết quả khảo sát giáo viên câu 9, 10 và 11 

Về kiến thức cụ thể, phần năng 

lượng (thuộc Vật lý) và phần nước và 

không khí (thuộc Hóa học) được các 

giáo viên cho rằng là dễ hơn các phần 
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khác. Trong khi đó, phần âm thanh 

(thuộc Vật lý) và các hợp chất hữu có 

(thuộc Hóa học) là các phần kiến thức 

khó hơn cả (câu hỏi 9 và 10). Đây là các 

ý kiến quan trọng và đáng quan tâm khi 

biên soạn giáo trình. 

Góp ý về trình bày giáo trình, 100% 

giáo viên cho rằng giáo trình Lý Hóa 

đại cương viết cho sinh viên giáo dục 

tiểu học không cần có nhiều bài tập tính 

toán, đồng thời là phải tăng cường hình 

ảnh (câu hỏi 11). Hầu hết các phiếu trả 

lời không kiến nghị hoặc cho các ý kiến 

khác (câu hỏi 12, 13, và 14). Có một số 

phiếu trả lời câu hỏi 13 nhưng ít liên 

quan đến mục đích của nghiên cứu nên 

không được nêu ra trong bài báo này. 

Việc sử dụng các kết quả trên để viết 

giáo trình là thật sự cần thiết nhằm đáp 

ứng mục tiêu đào tạo là gắn với thực tế 

và đáp ứng nhu cầu tại địa phương. Điều 

này sẽ được tác giả thể hiện trong cuốn 

giáo trình Lý Hóa đại cương. 

3.3. Đề xuất về biên soạn giáo trình 

Để định hướng khi tiến hành biên 

soạn giáo trình Lý Hóa đại cương, theo 

kết quả khảo sát như trình bày ở mục 

3.2., chúng tôi tổng hợp được các ý 

chính và đề xuất các nội dung như sau: 

- Giáo trình cần phải bám sát sách 

giáo khoa tiểu học, tức là những kiến thức 

nào có trình bày trong sách giáo khoa tiểu 

học thuộc về Vật lý hoặc Hóa học thì phải 

được thể hiện trong giáo trình này. Theo 

chúng tôi, ý kiến này là khá quan trọng vì 

thể hiện sự đáp ứng nhu cầu thực tế sau 

khi sinh viên ra trường. 

- Phần âm thanh (Vật lý) và các 

hợp chất hữu cơ (thuộc Hóa học) là các 

phần kiến thức cần được trình bày trong 

giáo trình một cách kỹ lưỡng và dễ hiểu 

hơn vì giáo viên cho rằng đây là các 

kiến thức khó đối với họ. Ngược lại, 

phần năng lượng, nước và không khí 

được các giáo viên cho rằng dễ hơn các 

phần khác nên giáo trình có thể trình 

bày ngắn gọn và sâu hơn. 

- Về cách trình bày, giáo trình 

không nên đưa nhiều bài tập tính toán 

mang tính chuyên môn cao, đồng thời là 

phải tăng cường sử dụng hình ảnh và 

hình vẽ.  

- Giáo trình này được viết cho đối 

tượng là sinh viên không chuyên về 

khoa học tự nhiên, do đó độ khó nên ở 

mức vừa phải nên trình bày đủ lượng 

kiến thức cần thiết trên cơ sở các ý kiến 

đề xuất trên, đồng thời phải đảm bảo 

được mục tiêu đào tạo của nhà trường. 

Kể từ năm học 2020-2021, khi 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 

được thực hiện bắt đầu từ cấp tiểu học, 

kiến thức Vật lý và Hóa học cũng được 

bổ sung nhiều nội dung trong các sách 

giáo khoa mới. Vì vậy, giáo trình viết 

cho sinh viên sư phạm tiểu học cũng 

phải kịp thời cập nhật, bổ sung những 

kiến thức này. 

4. Kết luận 

Với mục tiêu là biết được ý kiến của 

các giáo viên tiểu học hiện nay về dạy, 

học các môn Khoa học, Tự nhiên và Xã 

hội, từ đó biên soạn giáo trình Lý Hóa đại 

cương một cách sát với nhu cầu thực tế, 
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trong bài báo này, tác giả trình bày kết 

quả khảo sát liên quan đến kiến thức Vật 

lý và Hóa học của chương trình cấp tiểu 

học. Từ đó chọn lọc được các ý kiến hữu 

ích, đề xuất được các ý kiến mang tính 

thực tế về việc viết giáo trình Lý Hóa đại 

cương dành cho sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học.  

Kết quả của cuộc khảo sát này giúp 

tác giả phần nào tiếp cận được các nhu cầu 

của thực tế, giúp giảng viên đại học phần 

nào hình dung được tình hình của giáo 

viên tiểu học hiện nay, từ đó cải tiến được 

nội dung kiến thức và phương pháp giảng 

dạy. Tuy nhiên, cuộc khảo sát được thực 

hiện trong phạm vi hẹp và cỡ mẫu còn nhỏ 

nên giá trị của cuộc khảo sát này chưa cao. 

Trong thời gian tới, đề tài sẽ được triển 

khai khảo sát trên đối tượng là sinh viên 

ngành Giáo dục tiểu học sau khi học xong 

học phần Lý Hóa đại cương, hy vọng sẽ 

góp phần giúp đạt được mục tiêu đào tạo 

của trường Đại học Phú Yên nói riêng và 

các trường có đào tạo sư phạm nói chung. 
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Phụ lục: Mẫu phiếu khảo sát giáo viên tiểu học 

 

SURVEY OF PHYSICAL AND CHEMICAL KNOWLEDGE  

IN PRIMARY EDUCATION PROGRAM TO COMPILE CURRICULA 

APPROACHING ACTUAL NEEDS  

ABSTRACT 

The article presents a survey of primary school teachers on physical and chemical 

knowledge in the current primary education program. The results were used as a 

orientation for the request to compose curriculum for primary education students. 
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