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THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Bùi Thị Thanh Thủy - Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định
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Abstract: One of the requirements for Mathematics teachers at secondary schools is to design
themes in the direction of developing students’ competences. The article proposes procedures of
thematic approach for teaching Mathematics at secondary schools according to the requirements
of the new education curriculum and results of some pedagogical experiments at Le DucTho
secondary school, Nam Dinh Province.
Keywords: Teaching organized by theme, Mathematics, secondary school, new general education
program.
1. Mở đầu
Chương trình môn Toán ở trung học cơ sở được tiếp
cận theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của
người học. Một trong những yêu cầu đặt ra với giáo viên
(GV) dạy học môn Toán ở trung học cơ sở là việc thiết
kế các chủ đề dạy học theo hướng phát triển năng lực của
học sinh (HS). Từ thực tiễn dạy học, chúng tôi nhận thấy
nhiều GV còn lúng túng trong việc thiết kế các chủ đề
dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất
người học. Bài viết đề xuất quy trình dạy học theo chủ đề
môn Toán ở trường trung học cơ sở theo yêu cầu của
chương trình giáo dục phổ thông mới và một số kết quả
thực nghiệm sư phạm thu được.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề về dạy học môn Toán theo chương
trình giáo dục phổ thông mới
Mục tiêu của môn Toán ở trường phổ thông nhằm
hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực HS; phát
triển các kĩ năng học tập và tạo cơ hội cho các em được
trải nghiệm, áp dụng toán học vào thực tiễn; tạo sự kết
nối giữa các ý tưởng toán học, toán học với thực tiễn và
toán học với các môn học khác.
Môn Toán có tính trừu tượng, khái quát cao. Do đó,
chương trình môn Toán ở trường phổ thông cần bảo đảm
sự cân đối giữa “học” kiến thức và “áp dụng” kiến thức
vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Quá trình dạy học môn
Toán thường được chia thành 02 giai đoạn: - Giai đoạn
giáo dục cơ bản: giúp HS nắm được một cách có hệ
thống các khái niệm, nguyên lí, quy tắc toán học cần
thiết; - Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp: giúp
HS có cái nhìn tổng quát về toán học, hiểu được vai trò
và ứng dụng của toán học trong thực tiễn; có cơ sở để
định hướng nghề nghiệp sau này.
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Một số yêu cầu đặt ra đối với GV dạy học môn Toán
ở trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông
mới: - Xuyên suốt quá trình dạy học, GV cần thường
xuyên sử dụng các phần mềm hỗ trợ hoạt động dạy học.
Đây là vấn đề không mới, tuy nhiên việc sử dụng các
phần mềm hỗ trợ quá trình dạy môn Toán ở các trường
trung học cơ sở hiện nay còn hạn chế; - Nhiều kiến thức
có thể thiết kế thành chủ đề dạy học. Thông qua chủ đề
học tập sẽ giúp HS kết nối kiến thức để giải quyết các
vấn đề thực tiễn.
2.2. Đề xuất quy trình dạy học theo chủ đề môn Toán
ở trường trung học cơ sở theo chương trình giáo dục
phổ thông mới
Có thể hiểu, dạy học theo chủ đề là hình thức tìm tòi
những khái niệm, tư tưởng, đơn vị kiến thức, nội dung bài
học, chủ đề,… có sự giao thoa, tương đồng lẫn nhau, dựa
trên mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được đề cập trong
các môn học thành một chủ đề; nhờ đó HS được hoạt động
nhiều hơn để khám phá kiến thức và vận dụng vào thực tiễn.
Trong dạy học theo chủ đề, GV không chỉ sử dụng
các phương pháp dạy học truyền thống mà chủ yếu là
hướng dẫn HS tự lực tìm kiếm thông tin, sử dụng kiến
thức vào giải quyết các nhiệm vụ học tập. Các chủ đề dạy
học thường có tính tổng quát, liên quan đến nhiều lĩnh
vực, có nội dung tích hợp các vấn đề, gắn với thực tiễn.
HS có nhiều cơ hội làm việc theo nhóm, thu thập thông
tin từ các nguồn tài liệu.
Một trong những yêu cầu của chương trình giáo dục
phổ thông mới là phát triển năng lực của HS. Năng lực
chỉ có thể phát triển thông qua hoạt động. Thông qua các
chủ đề dạy học, GV kết nối các kiến thức nhằm hình
thành, phát triển năng lực cho HS. Dưới đây, chúng tôi
đề xuất quy trình dạy học theo chủ đề môn Toán ở trường
trung học cơ sở gồm các bước sau:
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Bước 1. Lựa chọn chủ đề: Việc lựa chọn các kiến
thức để ghép thành một chủ đề dạy học đòi hỏi GV cần
căn cứ vào rất nhiều yếu tố: không gian, thời gian, địa
điểm tổ chức (trong lớp hay ngoài trời), điều kiện cơ sở
vật chất để đạt được mục tiêu dạy học.
Bước 2. Chuẩn bị:
- Đối với GV: Lên kế hoạch dạy học, chỉ rõ các hoạt
động tương tác giữa GV và HS, HS với HS hoặc HS với
cộng đồng nhằm đạt được các mục tiêu dạy học theo chủ
đề trong từng thời gian cụ thể.
- Đối với HS: Ở bước này, HS cần thực hiện một
nhiệm vụ học tập hoặc tìm hướng giải quyết vấn đề trong
thực tiễn có liên quan đến chủ đề học tập (làm việc cá
nhân hoặc làm việc nhóm). Mục đích của bước này nhằm
tạo tâm thế học tập cho HS, giúp các em hứng thú với
chủ đề học tập. GV cần có sự giám sát, kiểm tra các khâu
chuẩn bị của HS trước khi triển khai bước tiếp theo.
Bước 3. Tổ chức các hoạt động học tập cho HS: Quá
trình tổ chức các hoạt động học tập của HS theo một chủ
đề nên có không gian linh hoạt (ở lớp, phòng học có máy
chiếu hoặc bảng tương tác phòng học có máy tính, thực
nghiệm ở các không gian ngoài lớp học).
Bước 4. Tổng kết kiến thức và hướng dẫn nhiệm vụ
học tập ở nhà cho HS: Hoạt động tổng kết nhằm tổng kết
các hoạt động HS đã thực hiện. Những kiến thức cơ bản
cần được nhắc lại dưới dạng cô đọng, súc tích, nhất là ở
các sơ đồ, mô hình, tài liệu trực quan, liên hệ kiến thức
đã học với thực tiễn. GV hướng dẫn HS các nhiệm vụ
học tập ở nhà, cách đọc các tài liệu tham khảo để bổ sung
kiến thức; từ đó giúp các em yêu thích và say mê học tập
môn Toán.
Bước 5. Lấy ý kiến phản hồi của HS và những GV
tham dự (nếu có) để có sự điều chỉnh nhằm nâng cao
hiệu quả dạy học: Trong quá trình tổ chức các hoạt động
học tập của HS, GV cần chú ý, bao quát để có sự hỗ trợ
các em khi cần thiết. Vì vậy, thông qua mỗi chủ đề, GV
cần nắm được HS đã lĩnh hội được những gì? Các em đã
gặp khó khăn gì? Nội dung và phương pháp dạy học có
phù hợp và tạo hứng thú học tập cho HS không? Kết quả
học tập của HS có được nâng cao không? Cần điều chỉnh
yếu tố trong quá trình dạy học?...
2.3. Thực nghiệm sư phạm
Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm các
bước thiết kế một chủ đề dạy học môn Toán ở lớp 6D,
với 41 HS Trường Trung học cơ sở Lê Đức Thọ, TP.
Nam Định vào tháng 4/2018.
Bước 1. Lựa chọn chủ đề: Tam giác đều, hình vuông,
lục giác đều.
* Mục tiêu dạy học:
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- Về kiến thức: + Nhận biết được tam giác đều, hình
vuông, hình lục giác đều và một số yếu tố cơ bản (đỉnh,
cạnh, góc) của các đa giác đều này; + Biết một số ứng
dụng trong thực tế của tam giác đều, hình vuông, hình
lục giác đều: + Nhớ lại cách tính diện tích tam giác đều,
hình vuông. Từ đó, biết cách tính diện tích lục giác đều.
- Về kĩ năng: + Vẽ, gấp, cắt tam giác đều, hình vuông,
lục giác đều (với tất cả các đối tượng HS); + Vẽ hình tam
giác đều, hình vuông, lục giác đều trên phần mềm
Geometer’s Skechpad (GSP) (đối với HS khá, giỏi và
trong những điều kiện dạy học nhất định).
- Về thái độ (giá trị): + HS tích cực trong hoạt động
nhóm, nghiêm túc, chủ động, say mê trong các hoạt động
học tập; + Với những HS giỏi, sau khi kết thúc chủ đề có
ý thức tìm hiểu sâu về các đa giác đều.
- Về định hướng phát triển năng lực: + Phát triển các
năng lực chung: tự học; giao tiếp và hợp tác; + Phát triển
các năng lực toán học: tư duy; mô hình hóa toán học; sử
dụng công cụ, các phương tiện trong dạy học Toán.
Bước 2. Chuẩn bị: GV yêu cầu HS chuẩn bị các dụng
cụ học tập và nhiệm vụ học tập như sau:
- Nhiệm vụ riêng theo 4 nhóm (nếu lớp có ít HS có
thể chia thành 03 nhóm):
+ Nhóm 1: gấp, cắt 1 tam giác đều to và mỗi bạn cắt
1 tam giác đều nhỏ (HS có thể chưa biết tên gọi nên GV
đưa hình mẫu) bằng giấy màu theo sở thích (có phần dính
đằng sau), trên đó có ghi tên mình bằng bút có màu tương
phản và gắn lên ngực áo thay cho phù hiệu sử dụng trong
tiết học. Tìm cách vẽ tam giác đều bằng dụng cụ học tập.
+ Nhóm 2: Tương tự nhiệm vụ nhóm 1 nhưng là hình
vuông.
+ Nhóm 3: Tương tự nhiệm vụ nhóm 1 nhưng là hình
lục giác đều.
+ Nhóm 4: Tương tự nhiệm vụ nhóm 1 nhưng là hình
tam giác thường.
- Nhiệm vụ chung: + Tìm đặc điểm chung của các
hình mà nhóm 1, 2, 3 đã gấp, cắt; + Ôn lại công thức tính
diện tích tam giác, diện tích hình vuông đã học ở lớp 5;
+ Tìm những hình ảnh thực tế có hình dạng mà các nhóm
1, 2, 3, 4 đã gấp, cắt.
Việc thực hiện các nhiệm vụ học tập này sẽ giúp HS
phát triển các năng lực: làm việc nhóm, hợp tác và rèn
luyện các kĩ năng học tập cơ bản.
Bước 3. Tổ chức các hoạt động học tập của HS: ở
chủ đề “Tam giác đều, hình vuông, lục giác đều”, chúng
tôi tổ chức thành 3 hoạt động chính:
Hoạt động 1: nhận biết tam giác đều, hình vuông, lục
giác đều và tìm hiểu một số yếu tố cơ bản (đỉnh, cạnh,
góc) của tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.
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Hoạt động 1 gồm 5 bước nhỏ: - Kiểm tra các bước
chuẩn bị của HS: GV kiểm tra các hình mà các nhóm đã
gấp, cắt ở nhà; gọi HS nhận xét phần chuẩn bị của các
nhóm và của bạn; cho HS đọc tên các hình. Tình huống
xuất phát: từ hoạt động chuẩn bị của HS, GV dẫn dắt HS
triển khai chủ đề; - GV nhận xét cách làm, từ đó tạo tiền
đề cho HS nghiên cứu các yếu tố cơ bản của các hình;
- GV sử dụng hình ảnh trực quan để nêu khái niệm về đỉnh,
cạnh, góc của các hình; - GV tổ chức cho HS đo các cạnh,
góc (có thể dựa trên các mô hình và phần mềm GSP) và
tổng kết kiến thức về đỉnh, cạnh, góc của các hình đó.
Hoạt động 2: Thực hành vẽ tam giác đều, hình vuông,
lục giác đều: - GV cho từng nhóm trình bày cách vẽ các
hình; - GV tổng kết lại các bước vẽ hình tam giác đều,
hình vuông trên màn hình; - HS thực hành vẽ vào vở, GV
sử dụng phần mềm GSP để vẽ hình, sau đó kiểm tra kết
quả học tập của HS; - GV cho 1 hoặc 2 HS thực hành vẽ
trên bảng hoặc trên phần mềm GSP một trong 3 hình:
tam giác đều, hình vuông, lục giác đều; - Sau khi vẽ xong
các hình, GV cho HS nhận xét các hình tam giác đều,
hình vuông, hình lục giác đều có đặc điểm chung nào
không? (HS: có các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau).
Từ đó, GV gợi mở về khái niệm hình đa giác đều.

hoa mười giờ vào chậu, em hãy ước lượng diện tích trồng
hoa có được”.
- GV cho HS báo cáo kết quả học tập. GV hướng dẫn
HS tính diện tích theo yêu cầu của bài tập vận dụng.
Bước 4. Tổng kết kiến thức và hướng dẫn nhiệm vụ
học tập ở nhà cho HS.
* GV tổng kết các kiến thức cơ bản, HS đã nắm được:
cách vẽ tam giác đều, hình vuông, lục giác đều bằng dụng
cụ học tập; khuyến khích các em sử dụng phần mềm hỗ
trợ học tập; nắm được tính chất cơ bản của các hình; ghi
nhớ cách tính diện tích tam giác, từ đó biết cách tính diện
tích lục giác đều. Bên cạnh đó, HS đã rất tích cực, hứng
thú và say mê tham gia vào quá trình học tập.

Hoạt động 3: Tìm hiểu một số ứng dụng thực tế của
hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều. Hoạt
động này diễn ra trong 1 tiết, gồm các hoạt động sau:
- HS báo cáo kết quả tìm hình ảnh trong thực tế có
dạng: hình tam giác đều, hình vuông, lục giác đều. GV
chuẩn bị sẵn các giấy A3, trên đó chia thành 3 ô. Ở đầu
ô 1 gắn hình ảnh tam giác đều, ô 2 là hình vuông, ô 3 là
lục giác đều (nên là 3 màu khác nhau).
- GV giới thiệu một số hình ảnh, đồng thời tích hợp
giáo dục thông qua các bức ảnh. Chẳng hạn: Ảnh bùng
binh có dạng hình tam giác đều ở một nút giao thông
trong TP. Nam Định (tích hợp vấn đề tham gia giao
thông); hình ảnh chiếc bánh chưng là một ví dụ về hình
vuông (tích hợp giáo dục truyền thống); hình viên gạch
lát nền ở lớp học cũng cho ví dụ về hình vuông (qua đó
giúp HS quan tâm đến thế giới xung quanh).
- Bài tập vận dụng: GV yêu cầu HS nhắc lại công
thức diện tích hình tam giác, hình vuông đã học ở tiểu
học, từ đó suy ra cách tính diện tích hình lục giác đều
(GV mô phỏng bằng giáo cụ trực quan tự làm); tổ chức
cho HS xuống sân trường đo đạc kích thước miệng chậu
hoa hình lục giác đều (có 1 thư kí lớp ghi số liệu) để giải
quyết bài tập sau: “Sân Trường Trung học cơ sở Lê Đức
Thọ có một số chậu cảnh có miệng hình lục giác đều. Giả
sử nhà trường có 20 chậu hoa như thế và cho HS trồng

Hình. HS lớp 6D Trường Trung học cơ sở Lê Đức Thọ
đang giải quyết các nhiệm vụ học tập
* Hướng dẫn các nhiệm vụ học tập ở nhà: HS làm
các bài tập sau:
Bài tập 1: Biết diện tích một tam giác đều bằng 3/4m2.
Diện tích của lục giác đều có độ dài cạnh bằng độ dài cạnh
của tam giác đều là: a) 15/4; b) 9; c) 9/2; d) 18.
Bài tập 2: Một sàn nhà có chiều rộng 4m, chiều dài
12m. Người ta muốn lát gạch có kích thước 60cm x 60cm.
Biết rằng mỗi hộp gạch có 4 viên và người ta không bán
lẻ. Hỏi cần tối thiểu bao nhiêu hộp gạch?
GV có thể hướng dẫn HS tham khảo thêm cuốn
sách Mười vạn câu hỏi vì sao về toán học để tìm hiểu
tại sao gạch lát nền nhà thường là hình vuông và hình
lục giác đều. Cuốn sách còn rất nhiều điều thú vị về
toán học và những ứng dụng nhằm liên hệ giữa toán
học với thực tiễn.
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Câu hỏi
Em có thấy hứng thú với
chủ đề học tập này
không?
Em có mong muốn vận
dụng kiến thức đã học từ
chủ đề này vào cuộc
sống hàng ngày của
mình không?
Em yêu thích hoạt động
nào, phần nào của chủ
đề này? Tại sao?
Ở chủ đề học tập này,
còn phần kiến thức nào
mà em thấy không hiểu?

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

Rất hứng thú: 24/41 HS
(chiếm 58,6%)

Hứng thú: 13/41
(chiếm 31,7%)

HS

Bình thường: 4/41 HS
(chiếm 9,7%)

Rất mong muốn: 20/41
HS (chiếm 48,8%)

Mong muốn: 21/41 HS
(chiếm 51,2%)

Không muốn: 0 HS (chiếm
0%)

- 33/41 HS yêu thích hoạt động đo chậu hoa ngoài trời (do được vận dụng kiến thức
vào thực tiễn, một số em đưa ra lí do là được làm việc nhóm nên rất vui).
- 4/41 HS yêu thích hoạt động thi giữa các nhóm.
- 1/41 HS yêu thích vẽ hình trên máy tính (vì các em đã biết cách vẽ hình bằng phần
mềm trên máy tính)
- 1/41 HS trả lời hoạt động nào cũng yêu thích (do GV giảng bài dễ hiểu)
- 1/41 HS không hiểu cách vẽ hình trên phần mềm
- 2/41 HS chưa hiểu cách vẽ hình vuông
- 2/41 HS chưa hiểu cách vẽ hình lục giác

Bước 5. Lấy ý kiến phản hồi của HS và những GV tham
dự (nếu có): Với chủ đề “Tam giác đều, hình vuông, lục
giác đều”, sau khi kết thúc chủ đề, chúng tôi đã lấy phiếu
hỏi nhanh HS. Dưới đây là kết quả phản hồi của HS:
Từ bảng kết quả phản hồi của HS, có thể thấy hiệu
quả của dạy học theo chủ đề thông qua việc trên 90% HS
hứng thú với chủ đề dạy học. Một trong những kết quả
thu được là đã tạo ra các hoạt động dạy học phong phú,
tiếp cận được hầu hết đối tượng người học (thể hiện ở sự
phân hóa về sự yêu thích các hoạt động trong chủ đề) đây là một trong những điều kiện để phát triển năng lực
cho người học.
3. Kết luận
Bài viết đề xuất quy trình thiết kế một chủ đề trong
dạy học môn Toán, sau đó tiến hành thực nghiệm sư
phạm và đã thu được các kết quả tương đối khả quan.
Với cùng một chủ đề, ở các bối cảnh khác nhau sẽ có
cách thức xây dựng và tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, dạy
học theo chủ đề nhằm giúp HS hình thành kiến thức theo
hệ thống, để từ đó có thể vận dụng kiến thức vào thực
tiễn, đồng thời khơi gợi niềm say mê, hứng thú học tập
môn Toán cho các em.
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