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TÓM TẮT
Dạy học tích hợp là một định hướng của chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong
những năm qua, ngành giáo dục đã và đang triển khai xu hướng dạy học này ở trường trung
học. Nhờ vậy, mà dạy học tích hợp không còn là mới đối với giáo viên. Tuy nhiên, về năng lực
dạy học tích hợp của giáo viên cần được đánh giá một cách đầy đủ, cả điểm mạnh và hạn
chế. Từ đó, đề xuất chuyên đề bồi dưỡng về dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm nhằm
đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết trình bày thực trạng năng
lực dạy học tích hợp thông qua khảo sát năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học
phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề bồi dưỡng sinh viên sư phạm.
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ABSTRACT
Integrated teaching is an orientation of the new general education curriculum. In recent
years, the education sector has been implementing this teaching trend in high school.
Therefore, the integrated teaching is not new to teachers. However, the integration teaching
capacity of teachers should be evaluated fully, both strengths and limitations. Since then, we
propose some intensive topics on integration teaching capacity for pedagogical students to
meet the requirements of innovative general education curriculum. This paper presents the
current status of integration teaching capacity of high school teachers in Ho Chi Minh city via
surveys and the contents of the intensive topics.
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