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VẬN DỤNG THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 10
CHO HỌC SINH KHÓ KHĂN TRONG HỌC TOÁN
Nguyễn Thụy Phương Trâm - Trường Trung học phổ thông Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Ngày nhận bài: 11/12/2017; ngày sửa chữa: 02/01/2018; ngày duyệt đăng: 24/01/2018.
Abstract: The Theory of Multiple Intelligences, founded in 1983, has been interested by many
educators in the world and has become a successful theoretical foundation for many education
systems around the world. Theory of Multiple Intelligences has shown that each of us has some
kinds of intelligences; however, there is a superior intelligence in each one. This article mentions
application of Theory of Multiple Intelligences in teaching Mathematics 10 for students with
difficulties in learning Mathematics.
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1. Mở đầu
Thuyết đa trí tuệ đã chỉ ra rằng, mỗi người trong
chúng ta đều sở hữu 08 dạng trí tuệ, tuy nhiên sẽ có kiểu
trí tuệ thông minh trội hơn trong mỗi người. Học sinh
(HS) khó khăn trong học tập môn Toán cũng có một hoặc
nhiều dạng trí tuệ nổi trội, vì vậy giáo viên (GV) cần dựa
theo dạng trí tuệ nổi trội ở HS để có sự hỗ trợ phù hợp,
giúp các em đạt kết quả học tập tốt hơn.
Bài viết trình bày một số nội dung cơ bản về thuyết
đa trí tuệ, đưa ra ví dụ về việc vận dụng thuyết đa trí tuệ
trong dạy học môn Toán lớp 10 cho đối tượng học sinh
khó khăn trong học Toán (HSKKTHT) ở trường trung
phổ thông.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số đặc điểm của học sinh khó khăn trong học
Toán
Thông qua nghiên cứu tài liệu và thực tiễn giảng dạy,
chúng tôi nhận thấy những đặc điểm của HSKKTHT có
một số đặc điểm như sau: - Có phản ứng nhận thức chậm,
ít tò mò, tìm hiểu về những nội dung học tập mới, vấn đề
mới; - Không hứng thú, ít quan tâm đến các nội dung,
hoạt động học tập trong lớp đã và đang diễn ra; - Ghi nhớ
máy móc các công thức, khái niệm hơn là ghi nhớ về
nguyên nhân, ý nghĩa, ứng dụng,…; - Không biết sử
dụng, liên hệ với các kiến thức cơ bản đã học khi giải các
bài tập trong sách giáo khoa; - Ít khi và khó có khả năng
tập trung trong giờ học; - Khi được hỏi, trả lời thiếu sự
lưu loát, trôi chảy và sử dụng ngôn ngữ chưa chính xác;
- Phụ thuộc vào GV trong quá trình học tập kiến thức
mới, ghi nhớ, làm bài tập,…; - Gặp nhiều khó khăn khi
chuyển kiến thức từ vấn đề, bài tập, chủ đề, hoạt động
này sang hoạt động khác, chủ đề khác,…; - Chậm hiểu
một khái niệm, định lí đơn giản; - Rất chậm hiểu khái
niệm, định lí trừu tượng; - Không đưa ra được các kết
quả khái quát hóa hoặc kết luận; - Tự ti, thiếu tự tin trong
học Toán; - Không biết lập luận, suy luận hợp lí khi giải

quyết vấn đề trong các trường hợp đơn giản; - Không
nhìn thấy được sự kết nối (tạo mối liên kết) giữa các ý
tưởng toán học, giữa toán học với các môn học khác cũng
như giữa toán học với cuộc sống hằng ngày; - Trong học
tập ít có tính chủ động, độc lập.
2.2. Giới thiệu về thuyết Đa trí tuệ
Nhà tâm lí học người Mĩ - Gardner - khi phát triển
thuyết Đa trí tuệ đã nhận định: mỗi người có trí tuệ và
học tập bằng các phương pháp khác nhau. Lí thuyết của
Gardner cho rằng, nhà trường cần coi HS là trung tâm và
có chương trình giảng dạy phù hợp với dạng trí tuệ nổi
trội ở từng HS.
Thuyết Đa trí tuệ của Howard Gardner cho thấy, mỗi
con người có khả năng biểu đạt tri thức của mình theo 8
cách khác nhau. Hiện tại đang xem xét để đưa vào loại
hình trí tuệ thứ 9: Trí tuệ về sinh tồn. Theo Howard
Gardner, mỗi người đều sở hữu 8 dạng trí tuệ, đó là [1]:
- Trí tuệ ngôn ngữ; - Trí tuệ logic - toán học; - Trí tuệ
không gian; - Trí tuệ vận động; - Trí tuệ âm nhạc; - Trí
tuệ hướng nội; - Trí tuệ giao tiếp; - Trí tuệ tự nhiên.
2.3. Một số luận điểm cơ bản trong thuyết Đa trí tuệ
của Howard Gardner
Thuyết Đa trí tuệ của Gardner là một học thuyết về
nhận thức, đề nghị thừa nhận mỗi chúng ta đều có năng
khiếu trong tất cả 8 dạng trí tuệ. Tuy nhiên, 8 dạng trí tuệ
này được hoạt động phối hợp theo những cách thức khác
nhau ở mỗi người [1]. Lí thuyết của Gardner tập trung
vào 8 dạng trí tuệ và nêu lên sự cần thiết của tính đa dạng
trí tuệ của người học. Các dạng trí tuệ khác nhau được
coi là công cụ cho HS học tập, tạo cơ hội cho các em phát
triển khả năng của mình.
Thuyết Đa trí tuệ cho rằng, mỗi cá nhân đều đạt đến
một mức độ nào đó ở từng “phạm trù thông minh” khác
nhau. Đặc biệt, mức độ này có thể sẽ thay đổi (tăng hay
giảm), phụ thuộc vào sự rèn luyện của mỗi cá nhân. Nói
cách khác, thuyết Đa trí tuệ của Howard Gardner đã chỉ
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ra rằng, trí thông minh không đơn thuần là có sẵn, mà
phụ thuộc vào kết quả học tập, rèn luyện của mỗi người.
Mỗi người đều tồn tại 8 dạng trí tuệ, tuy nhiên sẽ có dạng
trí tuệ nổi trội hơn trong mỗi người. Cũng theo Gardner,
trong trường học thường chỉ đánh giá HS thông qua 2
dạng trí tuệ là trí tuệ ngôn ngữ và trí tuệ logic - toán học.
Như vậy, môi trường giáo dục trước đây gần như đã bỏ
qua những HS có thiên hướng học tập thông qua âm
nhạc, vận động, thị giác, giao tiếp,…. Nhiều HS sẽ học
tập tốt hơn nếu các em được phát huy thế mạnh, khả năng
của mình.
Thuyết Đa trí tuệ đã mang lại một cái nhìn nhân văn
và cần thiết nhằm kêu gọi nhà trường và GV coi trọng sự
đa dạng về trí tuệ của HS: mỗi loại trí tuệ đều quan trọng
và mỗi HS đều có những thế mạnh, điểm yếu khác nhau.
Nhà trường cần giúp đỡ, khơi gợi tiềm năng, tạo điều
kiện cho HS được học tập theo hướng phát huy mặt
mạnh, khắc phục những hạn chế của bản thân.
2.4. Ứng dụng thuyết Đa trí tuệ trong dạy học môn
Toán lớp 10 cho học sinh khó khăn trong học Toán
Howard Gardner chỉ ra có nhiều cách để HS học và
hiểu một vấn đề. Một số người có khả năng tư duy trong
không gian, một số khác lại phát triển ngôn ngữ, có người
lại giỏi về logic - toán học. Mỗi người đều có cá tính, sở
trường, thị hiếu khác nhau. HSKKTHT có thể hạn chế về
khả năng tư duy logic - toán nhưng lại có sở trường, thế
mạnh khác. Vì thế, mỗi HS sẽ có cách học khác nhau.
GV và phụ huynh cần hiểu và đánh giá đúng những sự
khác biệt này. Thông qua quan sát, GV có thể nắm được
con em mình nổi trội về loại hình trí tuệ nào để có những
tác động phù hợp, giúp HSKKTHT nâng cao khả năng
tiếp thu kiến thức. Thuyết Đa trí tuệ giúp GV chọn lựa
phương pháp dạy học phù hợp nhất cho các đối tượng
HS, bởi có những phương pháp chỉ hiệu quả với HS này
nhưng lại không hiệu quả với HS khác.
Với HSKKTHT phần lớn có hạn chế về trí tuệ logic
- toán. Việc sử dụng duy nhất một chiến lược dạy học
nhằm phát triển logic - toán sẽ làm mất đi cơ hội thành
công theo hướng phát triển năng lực người học. Trong
dạy học môn Toán ở lớp 10 theo hướng hỗ trợ
HSKKTHT, chúng tôi xây dựng chiến lược dạy học cho
một số loại hình trí tuệ như sau:
- Chiến lược dạy học theo trí tuệ ngôn ngữ: GV có
thể sử dụng các hình thức như: thuyết trình, sử dụng trò
chơi ô chữ, phiếu viết hoặc hoạt động viết. Đan xen giữa
các khái niệm, ý tưởng, mục tiêu của bài học, GV có thể
kể các câu chuyện hoặc đọc bài thơ vui trong giờ học.
Ví dụ 1: Để HS nắm được định nghĩa: “Tích của vectơ
với một số”, GV có thể lồng ghép các hoạt động vào dạy
học như sau:

Bước 1: Cho HS ôn lại kiến thức đã học về vectơ:
tổng, hiệu 2 vectơ. Xác định các vectơ:

u  a  a,

v  a  a  a .
Bước 2: Sử dụng hình thức thuyết trình: GV đưa ra
vấn đề: So sánh các vectơ u ,v với a , với quy định là
HS khi khám phá ra một vấn đề nào đó sẽ phát biểu hoặc
ghi lại, không chỉ trích ý kiến của bạn. Sau đó, cả lớp
cùng thảo luận, phân tích, khai thác, chọn lọc để thống
nhất.
Bước 3: GV hướng dẫn HS cách ghi chép nội dung
vào vở nhằm giúp những HSKKTHT có trí tuệ ngôn ngữ
phát triển nắm bắt được kiến thức dễ dàng hơn. GV trực
tiếp kiểm tra lại vở ghi của HS để có những điều chỉnh
kịp thời.
- Chiến lược dạy học theo trí tuệ logic - toán: GV có
thể hướng dẫn HS nắm bắt kiến thức mới thông qua các
câu hỏi logic. Từ đó, GV không chỉ phát hiện và điều
chỉnh những sai lầm trong suy nghĩ của HS mà còn
hướng dẫn các em cách tiếp cận với kiến thức mới. Có
thể phân loại các kiến thức, xâu chuỗi và trình bày dưới
dạng cấu trúc logic, giúp HS có cái nhìn khái quát về kiến
thức đã học. Theo Howard Gardner, những người có trí
thông minh logic - toán có khả năng phát hiện, tư duy
logic tốt, cách tư duy theo dạng nguyên nhân - kết quả.
Ví dụ 2: Sau khi học xong bài ‘‘Tổng và hiệu của hai
vectơ’’ (Hình học 10), GV phát phiếu học tập, yêu cầu
HS thảo luận và trả lời các câu hỏi dưới đây:
Phiếu học tập
Nội dung câu hỏi
Trả lời đúng hoặc sai
Cho hình bình hành
ABCD với tâm O. Mỗi
khẳng định sau đây là
đúng hay sai?
a) OA  OB  AB
b) CO  OC  0
c) AB  AD  AC
d) AB  AD  BD
Ví dụ 2 sẽ phát huy được thế mạnh của HS nổi trội
về trí thông minh logic - toán. Mục tiêu của ví dụ 2 là
giúp HS nắm vững các quy tắc về vectơ.
- Chiến lược dạy học theo trí tuệ không gian: Trước
khi đưa ra một phép toán, một tính chất nào đó, GV có
thể trình bày hay mô phỏng bằng hình ảnh hoặc sơ đồ,
tập luyện cho HS cách tạo hình ảnh hay vẽ sơ đồ logic về
vấn đề đã học. GV có thể vẽ lên bảng các con số, hình
ảnh minh họa một nội dung nào đó. Những HS sở hữu
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loại hình trí tuệ không gian thường nhanh nhạy với màu
sắc. GV có thể dùng phấn màu để làm điểm nhấn, tạo sự
chú ý của HS; HS dùng nhiều loại màu mực để phân biệt
ghi chú, đề mục quan trọng trong bài học theo một quy
ước nào đó. GV sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học
Toán cho HSKKTHT có trí tuệ về không gian. Vì bản đồ
tư duy thường có sự kết hợp cả đường nét, màu sắc, chữ
viết và hình ảnh nên giúp HSKKTHT dễ liên tưởng và
ghi nhớ nội dung môn Toán.
Ví dụ 3: HSKKTHT thường gặp khó khăn trong việc
ghi nhớ các kiến thức về lượng giác. Với bản đồ tư duy,
HS có thể sử dụng nhiều màu sắc, hình ảnh minh họa cho
các kiến thức và kiến thức được đưa ra theo dạng sơ đồ
phân nhánh (xem sơ đồ 1). Vì vậy, sử dụng bản đồ tư duy
trong dạy học phù hợp với nhiều đối tượng HS, đặc biệt
là những em nổi trội về trí thông minh không gian.

HS làm quen với các hoạt động xã hội. Chẳng hạn: Trong
học tập môn Toán, GV nên sử dụng các hoạt động học
tập được tổ chức theo nhóm, cả nhóm thảo luận tìm
hướng giải bài toán, tổ chức thảo luận vấn đề nghiên
cứu,... nhằm giúp những HS có trí tuệ giao tiếp phát huy
được thế mạnh của bản thân.
- Chiến lược dạy học theo trí tuệ nội tâm: Một trong
những đặc điểm của HS có trí tuệ nội tâm là khả năng tự đặt
mục tiêu cho bản thân. GV có thể sử dụng đặc điểm này
nhằm giúp HSKKTHT tự đề xuất kế hoạch, mục tiêu học
tập cho mình,... Do đó, có thể xây dựng những nội dung tự
học có chỉ dẫn chi tiết, hệ thống bài tập ôn luyện nhiều lần
với độ khó vừa sức, giúp HSKKTHT rèn kĩ năng tự học.
- Chiến lược dạy học theo trí thông minh âm nhạc:
Nhóm HS có trí thông minh âm nhạc tiếp thu kiến thức

Sơ đồ 1. Sử dụng BĐTD tổng hợp kiến thức cho bài học: Góc và cung lượng giác
- Chiến lược dạy học theo trí tuệ giao tiếp: Nhóm HS
có trí tuệ giao tiếp thường có sở trường học tập theo
nhóm. GV có thể khuyến khích HSKKTHT tích cực
tham gia các hoạt động nhóm, hoạt động ngoại khóa,
hoạt động mang tính tập thể,... Đây là cách học thú vị để

tốt nhất thông qua nhịp điệu và âm thanh, những HS
này có khả năng chuyển tải kiến thức toán học thành
các bài hát có nhịp điệu. Trong quá trình học tập, HS có
thể vừa nghe nhạc vừa học.
Ví dụ 4: Trong quá trình dạy học chủ đề: “Góc và
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cung lượng giác - công thức lượng giác”, khả năng áp
dụng công thức lượng giác vào giải toán của
HSKKTHT là rất yếu do các em không nhớ rõ các công
thức lượng giác nên việc giải toán gặp nhiều khó khăn.
Do đó, nhiều HSKKTHT không có hứng thú và thậm
chí có cảm giác sợ khi học phần lượng giác. Những vần
thơ, câu ca có vần có điệu, chứa đựng nội dung vui tươi,
hấp dẫn sẽ khiến HS dễ nhớ và nhớ lâu hơn. Để giúp
HS giải quyết những khó khăn, tạo niềm vui, hứng thú
và sự tự tin trong học tập, phát huy khả năng ghi nhớ
kiến thức, GV cần tìm tòi, xây dựng cho các em một
phương pháp học tập hiệu quả, cách ghi nhớ công thức
lượng giác dựa trên sự chuyển tải thành những vần thơ
hoặc câu văn vần,… dễ ghi nhớ nhất. Chẳng hạn: GV
có thể đưa ra cách nhớ các công thức lượng giác như
sau: "Sin bằng sin cos cos sin/Cos bằng cos cos sin sin
coi chừng”, hoặc là “cos cùng loài khác dấu, sin cùng
dấu khác loài”.
GV phân tích cho HS hiểu được như thế nào là cùng
loài, khác loài? Các tích: cosa.cosb; sina.sinb được gọi
là cùng loài, còn các tích: sina.cosb, cosa.sinb được gọi
là khác loài. Còn khác dấu, cùng dấu có thể hiểu là nếu
bên trái dấu bằng là giá trị lượng giác của một tổng thì
bên phải dấu bằng sẽ là hiệu của các tích đó và ngược
lại. Cách làm này của GV sẽ giúp HSKKTHT có nổi
trội về trí thông minh âm nhạc phát huy được thế mạnh
của mình.
- Chiến lược dạy học theo trí tuệ tự nhiên: HS thuộc
nhóm này là những người có sự yêu thích thiên nhiên,
biết phân biệt và nhận ra các chủng loại, thích tìm hiểu
về sinh vật cũng như các hiện tượng tự nhiên. Với
HSKKTHT thiên về loại hình trí tuệ này, việc học tập
sẽ hiệu quả hơn nếu môi trường học tập có các hoạt
động tự nhiên sinh động. Do vậy, GV có thể sử dụng
những lợi ích của thiên nhiên để giúp HSKKTHT khám
phá tự nhiên theo quan điểm toán học, đặt ra các câu hỏi
cho HS,… hay cho các em thực hành nhằm thấy được
ứng dụng của môn Toán trong thực tế, hứng thú hơn
trong học tập. Chẳng hạn: Với những HSKKTHT nổi
trội về trí tuệ tự nhiên, để giúp các em ghi nhớ kiến thức
về “các hệ thức lượng trong tam giác”, GV có thể yêu
cầu HS đo chiều cao của cây, đo khoảng cách giữa hai
điểm trong đó có một điểm không với tới được,…
- Chiến lược dạy học theo trí tuệ vận động: Với
những HSKKTHT mà có trí tuệ vận động phát triển
thường tăng động, giảm chú ý. Vì thế, GV có thể cho

HS đáp ứng các yêu cầu dạy học bằng cách sử dụng
cơ thể như một công cụ trong quá trình học tập, tạo
điều kiện cho các em học tập bằng cách dùng tay, sử
dụng dụng cụ,... để hình thành các khái niệm, hình ảnh
toán học.
3. Kết luận
Ở trường trung học phổ thông hiện nay, môn Toán
là một trong những môn học chiếm thời lượng nhiều
nhất. Tuy nhiên, nhiều HS gặp khó khăn khi học thậm
chí có tâm lí “sợ” học môn Toán mặc dù các em lại học
tốt các môn khác như: Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật,...
Ngược lại, cũng có nhiều em học giỏi Toán nhưng lại
học kém các môn xã hội. Do vậy, GV cần hiểu sâu sắc
về đặc điểm trí tuệ của từng HSKKTHT để có biện pháp
giáo dục phù hợp với khả năng của các em. Vận dụng
thuyết Đa trí tuệ vào dạy học môn Toán nhằm giúp HS
phát triển một cách toàn diện; giúp GV đổi mới cách
dạy, cách nhìn nhận, đánh giá HS và có biện pháp dạy
học phù hợp, qua đó hiệu quả giáo dục được nâng cao.
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