CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN SAU TẬP HUẤN SGK
GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 - BỘ SÁCH KNTTVCS
(Dành cho thầy/cô tham gia lớp tập huấn)
Xin thầy/cô vui lòng trả lời những câu hỏi sau đây bằng cách đánh dấu (✓) vào ô
trống phù hợp. Những nội dung trong phiếu này nhằm mục đích đánh giá kết quả sau khi
tham gia lớp tập huấn dạy học theo SGK môn Giáo dục thể chất lớp 2.
Câu 1. Thầy/cô vui lòng cho biết SGK Giáo dục thể chất 2 có điểm gì mới so với sách
hiện hành?
a) Lần đầu tiên học sinh lớp 2 có SGK môn Giáo dục thể chất, học sinh được học 70 tiết
với các nội dung mới:
A. Chăm sóc sức khoẻ và thể thao tự chọn
B. Vệ sinh, dinh dưỡng
C. Thể thao tự chọn
D. Thi đấu thể thao tự chọn






b) Cấu trúc SGK Giáo dục thể chất 2 được thiết kế thành:
A. 5 phần
B. 4 phần
C. 3 phần
D. 2 phần






c) Cấu trúc của từng bài học trong SGK Giáo dục thể chất 2 được thiết theo các hoạt
động, đó là:
A. Mở đầu, Luyện tập, Vận dụng
B. Mở đầu, Kiến thức mới, Luyện tập, Vận dụng
C. Kiến thức mới, Vận dụng, Luyện tập
D. Mở đầu, Kiến thức mới, Vận dụng
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d) Số tiết trong mỗi bài học thay đổi như thế nào so với sách hiện hành?
A. Mỗi bài được dạy và học trong nhiều tiết, để giáo viên được linh hoạt
B. Mỗi bài được quy định dạy - học trong 2 tiết
C. Mỗi bài được quy định dạy - học trong 1 tiết
D. Mỗi bài được dạy - học trong nhiều tiết nhưng GV không được linh hoạt






Câu 2. Dạy học nội dung Kiến thức chung trong SGK Giáo dục thể chất 2:
a) Bao gồm những nội dung nào?
A. Vệ sinh cá nhân
B. Trang phục và đầu tóc
C. Đảm bảo an toàn trong tập luyện
D. Vệ sinh cá nhân và Đảm bảo an toàn trong tập luyện






b) Nhằm hình thành năng lực gì?
A. Đội hình đội ngũ
B. Thể dục phát triển chung
C. Vận động
D. Chăm sóc sức khoẻ






Câu 3. Dạy học về Vận động cơ bản trong SGK Giáo dục thể chất 2:
a) Bao gồm những nội dung nào?
A. Đội hình đội ngũ
B. Bài tập thể dục; Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
C. Đội hình đội ngũ; Bài tập thể dục; Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
D. Đội hình đội ngũ; Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản






b) Nhằm hình thành năng lực gì?
A. Tập thể dục
B. Vận động cơ bản
C. Tập luyện động tác
D. Đội hình đội ngũ
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Câu 4. Trong chủ đề Thể thao tự chọn, SGK Giáo dục thể chất 2 chỉ đưa 2 môn thể
thao (Bóng rổ và Bơi). Khi dạy học về Thể thao tự chọn trong SGK Giáo dục thể
chất 2:
a) Giáo viên có thể:
A. Được linh hoạt về nội dung hoặc lựa chọn môn thể thao



phù hợp với địa phương
B. Không được linh hoạt về nội dung hoặc môn thể thao



C. Được tuỳ thích linh hoạt về nội dung hoặc môn thể thao



D. Phải dạy môn thể thao theo SGK đã chọn



b) Nhằm hình thành năng lực gì?
A. Tập thể dục



B. Vận động cơ bản



C. Hoạt động Thể dục thể thao



D. Chăm sóc sức khoẻ



Câu 5. Dạy học tích hợp trong môn Giáo dục thể chất được hiểu như thế nào?
A. Tích hợp về kiến thức và phương pháp



B. Tích hợp nội môn và liên môn



C. Tích hợp nội môn



D. Tích hợp với tất cả các môn



Câu 6. Phương pháp dạy học cần thay đổi thế nào cho phù hợp với Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018?
A. Giáo viên phải là người thiết kế, tổ chức



B. Giáo viên phải là người cố vấn, trọng tài



C. Giáo viên phải là người hướng dẫn, tạo môi trường học tập thân thiện



D. Cả 3 đáp án trên
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Câu 7. Kiểm tra, đánh giá trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có một số
điểm giúp giáo viên được linh hoạt hơn, trong đó giáo viên cần phải:
A. Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt



B. Căn cứ vào mục tiêu, yêu cầu cần đạt và tiêu chuẩn đánh giá,



xếp loại thể lực theo độ tuổi
C. Căn cứ tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi
D. Căn cứ vào yêu cầu cần đạt




Câu 8. Xem băng hình 1 tiết dạy học theo sách giáo khoa môn Giáo dục thể chất 2
giúp ích gì cho thầy/cô?
A. Thiết kế giáo án
B. Tổ chức hoạt động môn Giáo dục thể chất cho học sinh
C. Thiết kế giáo án, dạy học và gợi ý cách tổ chức hoạt động





Giáo dục thể chất cho học sinh
D. Không giúp được gì



Câu 9. Xây dựng giáo án và diễn tập giúp ích gì cho thầy/cô trong dạy học môn
Giáo dục thể chất lớp 2?
A. Điều chỉnh được cách dạy và cách học
B. Điều chỉnh được cách dạy học
C. Điều chỉnh được các hoạt động ngoài giờ
D. Không có ích gì






Câu 10. Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ dạy học môn Giáo dục thể chất
lớp 2, để dạy học tốt và có hiệu quả, thầy/cô cần làm gì?
A. Thực hiện theo chỉ đạo của nhà trường, tham khảo thêm hướng dẫn và
các tài liệu liên quan thông qua nhiều phương tiện, kênh thông tin chính thống
B. Thực hiện theo chỉ đạo của nhà trường
C. Không cần phải tham khảo tài liệu, chỉ cần dạy theo thói quen,n,
kinh nghiệm
D. Không cần chuẩn bị gì
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THÔNG TIN CÁ NHÂN
Quý thầy/cô vui lòng cho biết một số thông tin
Họ và tên: ......................................................

Năm sinh: ...........................…….

Nam/Nữ:.........................................................

Dân tộc: .......................................

Tên trường: …...............................…………………………………....................................
Thị trấn/Phường/Xã: …….............................

Quận/Huyện: …..……….…........

Tỉnh/Thành phố: ……………………...........................................…………………………
Trình độ học vấn: Trung cấp 

Cao đẳng 

Đại học 

Sau đại học 

Hiện nay đang dạy những môn nào? .....................…………………………………………
Tại lớp nào? ……….…………………………………………………………………..……
Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô!
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