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Abstract: Calculation is one of professional competences that is formed and developing through
learning mathematics. To equip students with this capacity, teachers need to be usually trained this
competence. In this article, author mentions development of competence of mathematics teachers
at high schools towards developing calculation competence for students through practical
situations.
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1. Mở đầu
Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình
tổng thể do Bộ GD-ĐT ban hành được đánh giá có nhiều
điểm mới, quan trọng và tiến bộ, trong đó vấn đề quan
trọng nhất có thể chỉ ra là một chương trình giáo dục phát
triển năng lực. Để tiếp cận và góp phần thực hiện chương
trình đó, giáo viên bộ môn cần có những sự chuẩn bị, cần
được bồi dưỡng, tập huấn để nhằm sẵn sàng cho những
đổi mới về mục tiêu cũng như nội dung dạy học được thể
hiện trong chương trình và sách giáo khoa bộ môn.
Trong bài viết này, chúng tôi trình bày những yêu cầu
về năng lực đối với một giáo viên Toán trong tương lai,
cụ thể hơn là trong việc tổ chức các hoạt động học nhằm
hình thành năng lực tính toán cho học sinh. Từ đó, chúng
tôi đưa ra những gợi ý cho nội dung bồi dưỡng giáo viên
Toán sắp tới, nhằm giúp phát triển năng lực dạy học của
giáo viên Toán nói chung, trong việc dạy học phát triển
năng lực học sinh nói riêng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Về năng lực tính toán của học sinh trung học
phổ thông
Hiện nay có khá nhiều quan niệm về “năng lực”.
Theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ
GD-ĐT ban hành thì năng lực là thuộc tính cá nhân được
hình thành, phát triển nhờ tố chất sẵn có và quá trình học
tập, rèn luyện, cho phép con người huy động tổng hợp
các kiến thức, kĩ năng và các thuộc tính cá nhân khác như
hứng thú, niềm tin, ý chí,… thực hiện thành công một
loại hoạt động nhất định, đạt kết quả mong muốn trong
những điều kiện cụ thể [1; tr 32].
Chương trình Giáo dục phổ thông mới sẽ hình
thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt
lõi chung cho tất cả các môn học và hoạt động giáo
dục là : Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp

và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Trong 7 năng lực chuyên môn (năng lực ngôn ngữ,
năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu xã hội, năng lực
công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng
lực thể chất) mà chương trình giáo dục phổ thông mới
hướng tới thì năng lực tính toán của học sinh được
hình thành, phát triển chủ yếu thông qua dạy và học
môn Toán [1] (Chương trình giáo dục phổ thông mới
cũng không nêu rõ định nghĩa về các năng lực chuyên
môn này mà chỉ nêu các biểu hiện của chúng).
Dựa trên những tài liệu [1], [4], [6], [9], [10], chúng
tôi cho rằng năng lực tính toán của học sinh trung học
phổ thông (THPT) là khả năng học sinh huy động tổng
hợp các kiến thức, kĩ năng của mình để hiểu được các
khái niệm toán học cơ bản; vận dụng các thao tác suy
luận, tư duy, vận hành các công cụ tính toán để giải quyết
vấn đề toán học hoặc vấn đề thực tế mang tính toán học.
Theo đó, năng lực tính toán mà học sinh THPT cần
đạt được dưới 2 biểu hiện cụ thể sau [1; tr 42]:
- Hiểu biết các khái niệm, kiến thức toán học phổ
thông cơ bản: Với biểu hiện năng lực tính toán này thì
học sinh THPT cần có những kiến thức cơ bản về số
và hệ thống số; biết sử dụng thành thạo các phép tính
và các công cụ tính toán; Có những kiến thức cơ bản
về đại số; Hiểu biết một cách có hệ thống các hàm số
quen thuộc; biết khảo sát hàm số và vẽ đồ thị hàm số
bằng công cụ đạo hàm; Biết sử dụng tích phân để tính
toán diện tích hình phẳng và thể tích vật thể trong
không gian; Có những kiến thức cơ bản về hình học
và biết sử dụng chúng để mô tả các đối tượng của thế
giới xung quanh; Hiểu các phương pháp cơ bản của
thống kê và xác suất cổ điển.
- Biết cách vận dụng các thao tác tư duy, suy luận,
tính toán, ước lượng, sử dụng các công cụ tính toán và
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dụng cụ đo,…, đọc hiểu, diễn giải, phân tích, đánh giá
tình huống có ý nghĩa Toán học: Cụ thể, đối với học
sinh THPT năng lực tính toán thể hiện bởi các yêu cầu
sau: + Thực hiện nhuần nhuyễn các thao tác tư duy;
+ Biết sử dụng các phương pháp lập luận, suy luận có
hợp lí khi giải quyết các vấn đề, biết rút ra kết luận
logic và hệ quả (trong các trường hợp không quá phức
tạp); + Tạo dựng 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;
+ Biết giải thích hoặc điều chỉnh giải pháp một cách
hợp lí; + Bước đầu hiểu được rằng những ý tưởng và
phương pháp của toán học là ngôn ngữ phổ quát của
khoa học và công nghệ, đồng thời cũng là những công
cụ mô phỏng các hiện tượng và các quá trình diễn ra
trong tự nhiên và xã hội; + Biết sử dụng hiệu quả máy
tính cầm tay, biết sử dụng một số phần mềm tính toán
và thống kê trong học tập và trong cuộc sống.
2.2. Yêu cầu đối với giáo viên bộ môn Toán ở trường
trung học phổ thông nhằm đáp ứng chương trình
giảng dạy bồi dưỡng năng lực tính toán cho học sinh
Giáo viên là người trực tiếp thực hiện chương trình
giáo dục phổ thông. Vì vậy, khi chương trình giáo dục
phổ thông mới đòi hỏi giáo viên cũng cần phải tích cực
thay đổi để theo kịp những yêu cầu mới đặt ra.
Để bồi dưỡng năng lực tính toán cho học sinh, chúng
tôi quan niệm rằng, giáo viên THPT cần đáp ứng được
những tiêu chí sau:
- Giáo viên bộ môn Toán ở trường THPT cần nắm
vững chương trình giáo dục phổ thông mới: Trong xu
hướng giáo dục mới, ở Việt Nam chỉ có 1 chương trình
giáo dục chung với nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau.
Nghĩa là giáo viên được giao quyền tự chủ động trong
việc hình thành, bồi dưỡng năng lực cho học sinh. Vì thế
người giáo viên cần phải nắm vững chương trình giáo
dục phổ thông để chủ động trang bị cho mình phương
pháp dạy học phù hợp, tiếp cận kịp thời những mô hình
dạy học mới.
- Giáo viên bộ môn Toán ở trường THPT cần có
năng lực thích ứng: Giáo dục hiện nay đang được đổi
mới liên tục trong cả lí luận và thực tiễn dạy học cùng
với sự phát triển không ngừng của xã hội. Người giáo
viên cần có năng lực thích ứng với những cái mới như:
thành tựu nghiên cứu khoa học mới, công nghệ mới,
phương pháp mới, chương trình mới, xu hướng giáo
dục mới,… để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học
của mình theo kịp với những cái mới này. Nếu không
có năng lực thích ứng, giáo viên sẽ không thực hiện
được các hoạt động dạy học của mình, hoặc có thể là
không huy động tối đa các kĩ năng, kiến thức của bản
thân để đạt được mục tiêu dạy học.

- Giáo viên bộ môn Toán ở trường THPT cần đổi mới
phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng
lực học sinh gắn với tính thực tiễn: Người giáo viên cần
phải tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học tích
cực, đổi mới việc thiết kế bài dạy, xây dựng các tình
huống dạy học liên môn tích hợp gắn với thực tiễn, ứng
dụng toán học vào thực tiễn, vào các môn học khác để
tạo động cơ học tập cho học sinh cũng như rèn luyện
những năng lực tính toán mà học sinh cần phải đạt được.
- Giáo viên bộ môn Toán ở trường THPT cần phải
xác định được mục tiêu của từng bài, chương mục cụ thể
trong việc hình thành năng lực tính toán cho học sinh:
Toán học là môn học mang tính trừu tượng cao; được
chắt lọc từ những kết quả của thực tiễn, bỏ đi những yếu
tố không cần thiết chỉ giữ lại những tính chất nguyên bản
và khoa học nên học sinh thường học toán là học các kĩ
thuật công thức. Không phải bất kì nội dung Toán học
nào, học sinh cũng nhìn thấy sự ứng dụng thực tiễn của
nó. Không phải bài học nào cũng dễ dàng chỉ ra những
ứng dụng trực tiếp của Toán học. Vì vậy người giáo viên
cần phải xác định được nội dung bài dạy nào là có thể
vận dụng vào thực tiễn, chương, mục nào có thể xây
dựng những tình huống dạy học để bồi dưỡng năng lực
tính toán cho học sinh. Theo chúng tôi, đây là nhiệm vụ
khá khó khăn đòi hỏi người giáo viên phải nỗ lực rất
nhiều mới gắn kết được Toán học và thực tiễn.
2.3. Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên dạy Toán ở
các trường trung học phổ thông theo hướng gắn với
thực tiễn
Đội ngũ giáo viên Toán hiện nay hoặc thiếu những
kĩ năng dạy học tích hợp, liên môn, kĩ năng dạy học
Toán gắn với thực tiễn hoặc ngại nghiên cứu và giảng
dạy (vì mất nhiều thời gian, công sức, kinh tế…) các bài
học, tình huống thực tiễn, chủ đề tích hợp, liên môn đáp
ứng chương trình giáo dục mới; các hoạt động bồi
dưỡng thường xuyên thông qua các module tự bồi
dưỡng diễn hiện nay còn hình thức, chưa hiệu quả hoặc
hiệu quả không cao. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số
biện pháp bồi dưỡng đối với giáo viên Toán ở các
trường THPT như sau:
Biện pháp 1. Bồi dưỡng giáo viên về vấn đề dạy học
phát triển năng lực. Mục tiêu của việc bồi dưỡng là làm
rõ sự đổi mới so với cách dạy cũ khi yêu cầu dạy học phát
triển năng lực học sinh. Khi đó, cần có những giải thích
và minh họa cụ thể một số bài dạy, kịch bản dạy học môn
Toán nhằm phát triển năng lực học sinh, để giáo viên
hiểu rõ về quan niệm “ năng lực”, quan điểm về “dạy học
phát triển năng lực” từ đó giáo viên sẽ có cơ sở thực tiễn,
có thể làm tương tự, sáng tạo dựa trên những ví dụ đã có.
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Biện pháp 2. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong
nhà trường, cụm trường về vấn đề dạy học Toán gắn với
thực tiễn. Mục tiêu là giúp giáo viên hiểu rõ vai trò của
tình huống thực tiễn trong dạy học Toán; cách xây dựng,
lựa chọn tình huống thực tiễn cho phù hợp; hiểu được
cách tổ chức, kết nối nội dung bài học với hoạt động tìm
hiểu thực tiễn của học sinh.
Biện pháp 3. Tổ chức thi và đánh giá năng lực phát
triển chương trình lớp học (có thể qua mạng internet) cho
giáo viên toán trên toàn quốc với chủ đề về thiết kế bài
học theo hướng tích hợp, gắn toán học với thực tiễn nhằm
phát triển năng lực học sinh. Mục tiêu là đánh giá được
thực trạng, phân loại được giáo viên nào đã đủ năng lực
dạy học theo hướng tiếp cận mới, những giáo viên nào
cần đào tạo, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, nghiệp vụ.
Kết quả đánh giá cần được triển khai rộng, phổ biến tới
các trường trên địa bàn (cụm hay tỉnh) để các tổ bộ môn
khác nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tiếp tục triển khai.
Hình thức này cần thường kì, từng bước để tạo một sự
chuyển biến vững chắc và có kế hoạch.
Biện pháp 4. Tạo điều kiện cho giáo viên đổi mới quá
trình dạy học thông qua việc đổi mới quản lí sinh hoạt
chuyên môn, đánh giá giáo viên và đổi mới công tác kiểm
tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực,
trong đó hướng tới việc kiểm tra năng lực vận dụng toán
học vào thực tiễn.
Biện pháp 5. Bồi dưỡng năng lực dạy học mô hình
hóa toán học cho giáo viên, trong đó quan tâm tới vấn đề
thiết kế các bài toán gắn với thực tiễn trong dạy học. Mục
tiêu là giúp giáo viên nắm được các nội dung về mô hình
hóa toán học; cách thức chọn các nội dung dạy học trong
dạy học mô hình hóa; các kĩ thuật dạy học nhằm giúp học
sinh làm quen, phát triển năng lực mô hình hóa toán học;
làm quen, trực tiếp giải các bài toán có nội dung thực tiễn,
gắn với thực tiễn bằng quy trình mô hình hóa toán học.
Chẳng hạn, một trong các hoạt động bồi dưỡng
chuyên môn có thể xây dựng chương trình bồi dưỡng cho
giáo viên Toán theo hướng sử dụng tình huống thực tiễn
trong tích hợp, liên môn như: Quy trình xây dựng tình
huống thực tiễn theo chủ đề tích hợp, liên môn; Kĩ năng
dạy học các tình huống thực tiễn trong dạy học tích hợp,
liên môn; Các phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy
học theo xu hướng sử dụng các tình huống dạy học Toán
trong dạy học tích hợp, liên môn. Từ đó giúp giáo viên
nắm vững kĩ năng, phương pháp để áp dụng tốt hơn trong
công việc giảng dạy.
Ví dụ 1: Một người có mảnh đất hình tròn, có bán
kính 5m, người này tính trồng cây trên mảnh đất đó, biết

rằng mỗi mét vuông đất trồng cây, thu hoạch được
100.000 đồng. Tuy nhiên cần có khoảng trống để dựng
chòi và đồ dùng nên người này căng dây 6m sao cho 2
đầu mút dây nằm trên đường tròn xung quanh mảnh đất.
Hỏi người này thu được bao nhiều tiền?
Để giải quyết tình huống này, giáo viên cần hướng
dẫn học sinh thực hiện các bước sau:
- Mô hình hóa tình huống thực tiễn: Nghĩa là gạt bỏ
bớt những nội dung không liên quan, gắn dữ kiện của
tình huống thực tiễn vào trong một bài toán cụ thể. Chẳng
hạn tình huống trên chuyển thành “Cho đường tròn tâm
O, bán kính 5m, lấy hai điểm A,B trên đường tròn sao
cho AB = 6m. Tính diện tích phần hình tròn giới hạn bởi
dây cung AB” (hình 1).

Hình 1

Hình 2
- Lựa chọn, sử dụng kiến thức toán học phù hợp để
giải bài toán vừa thiết lập. Chẳng hạn, ở đây là kiến thức
về hình học và tích phân. Cụ thể, chọn hệ trục tọa độ Oxy
sao cho O trùng với tâm của hình tròn (hình 2).
Viết được phương trình của đường tròn là
2
x  y2  25 và do đó diện tích phần hình tròn cần
tìm là
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S  2  25  x 2 dx  74, 45228...
5

- Sử dụng kết quả của bài toán để giải quyết tình
huống thực tiễn ban đầu. Cụ thể, diện tích mảnh đất
người nông dân có thể trồng là 74,45228 m2. Mỗi mét
vuông thu hoạch được 100.000 đồng, nên số tiền người
nông dân thu được là 7.445.000 đồng.
Ví dụ 2: Tại một nơi không có gió, một chiếc khí
cầu đang đứng yên ở độ cao 162m so với mặt đất đã
được phi công cài đặt để nó chuyển động đi xuống. Biết
rằng, khí cầu đã chuyển động theo phương thẳng đứng
với vận tốc v(t) tính theo đơn vị mét/phút, theo quy
luật là v(t)  10t  t 2 , với t là thời gian tính từ lúc bắt
đầu chuyển động. Tính vận tốc đạt được của khí cầu khi
tiếp đất?
Trong tình huống này, giáo viên sẽ được bồi dưỡng
năng lực mô hình hóa của mình thông qua các bước sau:
- Gạt bỏ những nội dung không liên quan của tình
huống thực tiễn, sử dụng kiến thức về mối liên hệ giữa
vận tốc, quãng đường, thời gian trong vật lí để nhận thấy
rằng ở nơi không có gió, khí cầu tiếp đất thì đã chuyển
động được quãng đường là 162m. Chuyển tình huống
thực tiễn này thành bài toán thuần túy sau: “Quãng
đường một vật đi từ A đến B là 162m, với vận tốc là
v(t)  10t  t 2 , v(t ) tính theo đơn vị mét/phút. Tính
vận tốc của vật đạt được khi đến B.”
- Lựa chọn, sử dụng kiến thức toán học phù hợp để
giải bài toán trên. Cụ thể, sử dụng kiến thức nguyên hàm
để tìm quãng đường khi biết vận tốc, ta có
t

s   (10t  t 2 )dt  5t 2 
0

t3
, t là thời điểm vật
3

đến B
1
3

Khi đó ta có phương trình 5t 2  t 3  162  t  9
(vì 0  t  10 ).
- Sử dụng kết quả của bài toán trên, trả lời được câu
hỏi của tình huống ban đầu là vận tốc khí cầu đạt được
khi tiếp đất là 9m/p.
Như vậy, thông qua giải quyết những tình huống
trên, giáo viên nhận ra sự cần thiết phải có những hiểu
biết nhất định về các lĩnh vực kinh tế, vật lí. Giáo viên
sẽ nhận thấy tầm quan trọng của việc có kiến thức liên
môn để giảng dạy chương trình THPT theo hướng kết
hợp liên môn sau này. Đồng thời, trong quá trình tổ
chức dạy học, giáo viên sẽ giúp học sinh trả lời được

câu hỏi “ học toán để làm gì” khi giải quyết các vấn đề
mang tính thực tiễn, từ đó củng cố niềm yêu thích đam
mê toán học của học sinh.
3. Kết luận
Cần phải khẳng định rằng đổi mới giáo dục là đòi hỏi
cấp thiết hiện nay của ngành giáo dục nói riêng và toàn
xã hội nói chung. Ở đây, chúng tôi mới chỉ trình bày một
số gợi ý ban đầu trong việc đào tạo bồi dưỡng giáo viên
dạy Toán để đáp ứng nhiệm vụ hình thành kĩ năng tính
toán cho học sinh THPT. Từ đó, các nhà quản lí chuyên
môn có thể tiếp tục triển khai nghiên cứu, xây dựng các
chuyên đề học tập, bồi dưỡng tiếp theo nhằm góp phần
nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên toán THPT.
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