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I. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ: 

1. Phương pháp dạy học: 

-Các phương pháp dạy học truyền thống và PPDH tích cực: mục đích, vai trò 
và tác dụng. 

-Đổi mới phương pháp dạy học: Mục tiêu, vai trò và tầm quan trọng.  

-Việc xây dựng Kế hoạch dạy học theo hướng phát huy năng lực và phẩm 
chất học sinh. 

-Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. 

-Việc sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa và tài liệu khác. 

-Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng. 

-Nguyên tắc, kĩ năng dự giờ, đánh giá giờ dạy. 

2. Đổi mới kiểm tra đánh giá: 

-Mục tiêu, vai trò của việc đổi mới KTĐG; quy trình, kĩ thuật biên soạn đề 
kiểm tra. 

-Các mức độ nhận thức trong đề kiểm tra, cho ví dụ; định hướng trong việc 
đổi mới việc ra đề kiểm tra đánh giá học sinh hiện nay. 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN: 

1. Lịch sử Việt Nam (Từ thế kỷ X đến năm 1858): các cuộc khởi nghĩa và 
kháng chiến chống ngoại xâm tiêu biểu của dân tộc. 

2. Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918): Phong trào Cần vương, các xu hướng 
cứu nước đầu thế kỷ XX và biểu hiện chủ yếu. 

3. Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000): 

-Những sự kiện lịch sử chủ yếu:  

+Thời kì 1919 – 1930: hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, Hội Việt Nam Cách 
mạng thành niên, sự ra đời của ba tổ chức cộng sản, Hội nghị thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

+Thời kỳ 1930 – 1945: Hội nghị lần thứ 8 BCHTW Đảng Cộng sản Đông 
Dương, Nhật đảo chính Pháp, Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. 

+Thời kỳ 1945 – 1954: Tình hình nước Việt Nam DCCH sau CM tháng 
Tám, Hiệp định Sơ bộ, kế hoạch Nava của Pháp – Mỹ. 

-Những thắng lợi chính trị, quân sự, ngoại giao tiêu biểu của nhân dân Việt 
Nam (1930 – 1975). 

-Các tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất (1936 – 1975) 

-Các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam (1954 – 1975). 

 


