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Abstract: With the goal of fundamental and comprehensive innovation of education and training,
the teaching process is aimed at strengthening practice, applying knowledge into practice to
develop learners' competencies and qualities. The article mentions the issue of using practical
situations in some activities of teaching mathematics for grade 10th students at Phan Viet Thong
High School (Tien Giang province).
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1. Mở đầu
Những nghiên cứu về vấn đề gắn kiến thức toán học
với thực tiễn trong dạy học trên thế giới đã xuất hiện khá
lâu, nổi bật như thuyết giáo dục toán học RME (Realistic
Mathematics Education) của Hans Freudenthal, ông cho
rằng toán học là kết quả hoạt động của con người được
đặt đồng thời trong không gian và thời gian [1]. Xu
hướng đánh giá chung của các nước về chất lượng dạy
học hướng đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Ở Việt Nam, với mục tiêu đổi mới căn bản và toàn
diện GD-ĐT, quá trình dạy học hướng tới việc tăng
cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm
phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Bài viết
đề cập vấn đề sử dụng các tình huống thực tiễn vào một
số hoạt động dạy học môn Toán cho học sinh (HS) lớp
10 ở Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống (tỉnh
Tiền Giang).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tình huống thực tiễn
Theo Từ điển Tiếng Việt: Thực tiễn là những hoạt
động của con người, trước tiên là lao động sản xuất nhằm
tạo điều kiện cần thiết cho sự tồn tại của xã hội [2].
Có thể hiểu, tình huống thực tiễn trong dạy học Toán
là những tình huống do giáo viên (GV) lựa chọn từ những
hoạt động của con người, ưu tiên những hoạt động trong
lao động sản xuất, chọn lọc, thiết kế phù hợp với mục đích
của bài học nhằm hình thành và khắc sâu tri thức toán học
cho HS. Những tình huống thực tiễn được vận dụng một
cách hợp lí trong việc tổ chức thành các hoạt động cho HS,
góp phần thúc đẩy sự tích cực nhận thức khám phá kiến
thức, cũng như gợi nhu cầu nhận thức từ bên trong.
2.2. Sử dụng tình huống thực tiễn vào một số hoạt động
dạy học môn Toán cho học sinh lớp 10 ở Trường Trung
học phổ thông Phan Việt Thống (tỉnh Tiền Giang)
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2.2.1. Hoạt động khám phá, hình thành kiến thức
Chúng tôi đề xuất quy trình của hoạt động này gồm
các bước sau:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS là một tình huống
thực tiễn (mang tính trải nghiệm), dạng tình huống dùng
để khám phá, hình thành kiến thức.
Bước 2: HS khám phá kiến thức, thảo luận với các
bạn để rút ra kết luận.
Bước 3: GV cho HS báo cáo kết quả và chính xác hóa
lại các tính chất, khái niệm và kiến thức toán học. GV có
sự củng cố lại kiến thức nếu cần.
Trong quy trình này, hoạt động của HS có thể được
tóm tắt theo sơ đồ sau:

Sơ đồ 1. HS khám phá hình thành kiến thức
Khi được GV giao nhiệm vụ, HS có thể thảo luận
theo nhóm, tương tác với tình huống thực tiễn để phát
hiện các vấn đề toán học. Trong quá trình tương tác với
các tình huống thực tiễn, HS tham gia vào các hoạt động
nhận thức, khám phá các tính chất, khái niệm, cùng thảo
luận, phản biện, đưa ra quyết định cho cá nhân và nhóm.
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Việc chia nhóm nên cố định, tránh sự thay đổi các thành
viên, vì điều này dễ dẫn đến việc gián đoạn về sự hợp tác
của các thành viên trong nhóm. Sau khi mỗi nhóm thảo
luận xong sẽ cử 1 bạn đại diện báo cáo trước lớp, các
nhóm khác cùng thảo luận, cuối cùng là GV chính xác
hóa kiến thức. Một yếu tố quan trọng là các tình huống
thực tiễn phải phù hợp, lôi cuốn sự chú ý, giúp HS tích
cực học tập.
Ví dụ 1: Khám phá kiến thức về số trung bình và độ
lệch chuẩn (bài 4, chương 5, Đại số 10).
Hoạt động này nhằm giúp HS hiểu vai trò của thống
kê trong thực tiễn, ý nghĩa của trung bình cộng và biết
cách tìm trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn. Khi
thực nghiệm trên lớp 10A1 năm 2018 tại Trường Trung
học phổ thông Phan Việt Thống (huyện Cai Lậy, tỉnh
Tiền Giang), chúng tôi đã tiến hành như sau.
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS là một tình huống
thực tiễn: “Tìm chu vi trung bình của các gốc cây trong
sân trường”.
GV chia lớp thành 6 nhóm, mỗi nhóm cần chuẩn bị
thước dây, giấy viết, máy tính. Nhiệm vụ của từng nhóm
như sau: - Nhóm 1, 2: Tìm chu vi trung bình của các gốc
cây phượng trong sân trường; - Nhóm 3, 4: Tìm chu vi
trung bình của các gốc cây bàng trong sân trường;
- Nhóm 5, 6: Tìm chu vi trung bình của các gốc cây
hoàng hậu trong sân trường.
Bước 2: HS thảo luận, tương tác với tình huống thực
tiễn phát hiện vấn đề toán học. Đồng thời, GV điều khiển
HS thực hiện chuỗi hoạt động khám phá kiến thức về số
trung bình và độ lệch chuẩn.
- Hoạt động 1: Khám phá kiến thức số trung bình.
Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, các nhóm phân
công cho các thành viên đi đo chu vi của các gốc cây
trong sân trường, sau đó tính trung bình cộng.
HS dễ dàng đo được chu vi theo nhiệm vụ đặt ra và
cùng thảo luận tính số trung bình. Các em phát hiện ra
rằng, để tính được chu vi trung bình thì cần cộng tất cả
chu vi của các cây lại rồi chia cho tổng số cây đã đo.
Kết quả đo đạc và tính chu vi trung bình cây phượng
của nhóm 1 là 91,18cm.

Hình 2. Kết quả của nhóm 2
Trong quá trình đo đạc, ta chấp nhận sai số và cách
làm khác nhau giữa các nhóm để giải quyết được yêu cầu
đặt ra là tìm được chu vi trung bình. Đối với hoạt động 1,
tất cả 6/6 nhóm đều đo được chu vi thực của các loại cây
và tính được chu vi trung bình theo yêu cầu.
- Hoạt động 2: Khám phá kiến thức về độ lệch chuẩn.
GV đặt câu hỏi: “Tham khảo kết quả của các nhóm
còn lại và cho biết loại cây nào có chu vi đồng đều nhau
nhất?” nhằm giúp HS tiếp cận với các khái niệm phương
sai, độ lệch chuẩn.
Để trả lời câu hỏi này, HS cần thảo luận để đưa ra cách
giải quyết thống nhất cho nhóm. HS cần tìm được phương
sai và độ lệch chuẩn, chu vi của các loại cây, tham khảo
các kết quả tương tự của các nhóm khác rồi kết luận. Do
lần đầu HS tiếp cận với khái niệm phương sai nên HS còn
lúng túng, chưa biết cách kí hiệu và trình bày công thức,
cách ghi của mỗi nhóm đều khác nhau, có 2 nhóm báo cáo
phần thảo luận của nhóm đúng, nhưng trình bày trên phiếu
học tập lại sai (nhóm 2 và nhóm 5). Vì vậy, sau khi giải
quyết xong các tình huống, GV chính xác lại cách trình
bày. Sau đây là kết quả của một số nhóm:
Kết quả tính độ lệch chuẩn của chu vi cây phượng
của nhóm 3 là 25,02.

Hình 3. Kết quả tính độ lệch chuẩn của nhóm 3
Kết quả tính độ lệch chuẩn của chu vi cây bàng của
nhóm 4 là 23,39.

Hình 4. Kết quả tính độ lệch chuẩn của nhóm 4
Kết quả tính độ lệch chuẩn của chu vi cây hoàng hậu
của nhóm 5 là 11,47 (hình 5).
Từ những kết quả này, HS có thể kết luận được, cây
hoàng hậu là loại cây có chu vi đồng đều nhau nhất vì có
độ lệch chuẩn nhỏ nhất. Trong hoạt động 2, có 5/6 nhóm

Hình 1. Kết quả hoạt của nhóm 1
Kết quả đo đạc và tính chu vi trung bình cây phượng
của nhóm 2 là 93,94cm.
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tính được phương sai, tìm được độ lệch chuẩn. Còn nhóm
3 chưa liên kết được độ lệch chuẩn với độ đồng đều về
chu vi của mỗi loại cây nên gặp khó khăn trong quá trình
giải quyết tình huống, sau khi được GV gợi ý đã định
hướng và giải quyết được yêu cầu của hoạt động 2.

Trong hoạt động khắc sâu kiến thức thì các tình
huống thực tiễn thường được thiết kế gần với dạng một
bài tập, gắn liền với cuộc sống hằng ngày, có thể là một
tình huống cho hoạt động nhóm hoặc tình huống cho
nhiệm vụ cá nhân. Khi đó, HS vận dụng kiến thức toán
học đã biết để giải quyết tình huống thực tiễn theo số liệu,
dữ liệu đã cho.
Ví dụ 2: Tổ chức cho HS củng cố kiến thức về mốt,
phương sai và cách vẽ biểu đồ tần số hình cột (bài 4,
chương 5, Đại số 10).
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS là tình huống thực
tiễn sau: Thu thập thông tin về số HS cận thị trong mỗi
lớp ở Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống. Sau
đó báo cáo về: - Bảng phân bố tần số tần suất về số HS
cận thị của các lớp; - Có bao nhiêu lớp có số HS cận thị
bằng nhau nhiều nhất?; - Số HS cận thị trong các lớp có
độ lệch chuẩn là bao nhiêu?; - Vẽ biểu đồ cột thể hiện tần
số về số HS cận thị theo bảng phân bố đã lập.
Bước 2: GV quan sát quá trình HS thực hiện và có sự
hỗ trợ khi cần.
Quá trình thực hiện của HS chia ra 03 giai đoạn: tổ
chức nhóm phân chia công việc, thu thập số liệu, thảo
luận nhóm, trình bày, phân tích bảng số liệu thu thập
được để trả lời câu hỏi và trình bày trước lớp.
HS liên kết với kiến thức toán học đã biết, giải quyết
tình huống đặt ra theo kiến thức Toán học. HS phát hiện ra
rằng, để trả lời các câu hỏi của tình huống, cần sử dụng các
khái niệm: mốt, số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn
và cách vẽ biểu đồ. Khi đó, HS tiến hành phân tích, thảo
luận để đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi của tình huống.
Bước 3: HS báo cáo kết quả thảo luận và GV nhận
xét, đề xuất phương án tối ưu.
- Bảng phân bố tần số tần suất về số HS cận thị của
các lớp (xem bảng).
- Có 9 lớp có số HS cận thị bằng 6, nhiều nhất so với
các tần số khác, khi đó 6 được gọi là mốt.
- Số HS cận thị trung bình của tất cả các lớp được tính
như sau:
1
x  1.3  6.4  7.5  9.6  5.7  2.8  1.9   5, 68
31
- Độ lệch chuẩn của số HS cận thị trong các lớp:

Hình 5. Kết quả tính độ lệch chuẩn của nhóm 5
Bước 3: HS báo cáo kết quả và chính xác hóa các
tính chất, khái niệm.
Trong quá trình HS báo cáo kết quả, GV giúp HS
chính xác hóa các khái niệm về số trung bình, phương sai,
độ lệch chuẩn, ghi chính xác lại kí hiệu và công thức tính.
2.2.2. Hoạt động khắc sâu (củng cố) kiến thức
Ngoài việc hình thành và khám phá tri thức, các tình
huống thực tiễn còn giúp HS củng cố và khắc sâu tri thức.
Quy trình tổ chức của hoạt động này được đề xuất như sau:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS giải quyết tình
huống thực tiễn.
Bước 2: GV quan sát HS thực hiện và hỗ trợ khi cần thiết.
Bước 3: HS báo cáo kết quả, GV rút ra nhận xét, đồng
thời đề xuất phương án tối ưu.
Trong quy trình này, hoạt động của HS có thể được
tóm tắt theo sơ đồ sau:

Sx 

1

2

3
1
3,23%

4
6
19,35%

5
7
22,58%

1 3  5, 68 

2

 6  4  5, 68   ...  1  9  5, 68 
2

2

  1, 9

Suy ra: Sx  1,38

Sơ đồ 2. Hoạt động khắc sâu kiến thức của HS
Số HS cận thị
Tần số
Tần suất

31

6
9
29,03%
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7
5
16,13%

8
2
6,45%

9
1
3,23%

Tổng
31
100%
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- Biểu đồ cột thể hiện tần số về số HS cận thị

[7] Lê Văn Hồng - Lê Ngọc Lan - Nguyễn Văn Thàng
(2001). Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm.
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Biểu đồ tần số về số
HS cận thị

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TỰ ĐÁNH GIÁ...
(Tiếp theo trang 61)
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Số học sinh cận thị

Cả 6 nhóm đều hoàn thành việc điều tra số HS cận thị
của các lớp. Các nhóm hoàn chỉnh bản báo cáo, trả lời tốt
các câu hỏi trong tình huống, có 4 nhóm nộp bản in và 2
nhóm nộp bản viết tay, các em có chuẩn bị file trình chiếu
để báo cáo trước lớp. Thông qua các hoạt động dạy học
này, HS hiểu sâu hơn về kiến thức thống kê; qua đó phát
triển tính tích cực, tự giác của HS, khả năng làm việc
nhóm, tăng cường sự đoàn kết giữa các thành viên.
3. Kết luận
Để thiết kế một tình huống thực tiễn phù hợp với nội
dung dạy học, đòi hỏi GV cần có sự tìm tòi, sáng tạo. Do
vậy, GV cần chú trọng các hoạt động dạy học được thiết kế
theo hướng vận dụng các tình huống thực tiễn trong chương
trình môn Toán ở trung học phổ thông; từ đó góp phần nâng
cao hiệu quả dạy học và gắn toán học với thực tiễn.
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nhận thức kiến thức về mặt tròn xoay. Tạp chí Giáo
dục, số 409, tr 36-39.
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3. Kết luận
KNTĐG và ĐGĐĐ không chỉ giúp HS tự điều chỉnh
mà còn cung cấp cho GV những thông tin “liên hệ
ngược” từ đó GV có thể điều chỉnh lại hoạt động dạy học
của mình; có thể cải tiến được phương pháp giảng dạy,
hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với HS nhằm
nâng cao hiệu quả học tập. Do vậy, rèn luyện KNTĐG
và ĐGĐĐ là một việc rất cần thiết. Quy trình rèn luyện
và một số ví dụ vận dụng quy trình rèn luyện kĩ năng
trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật [10] mà chúng
tôi đưa ra hi vọng sẽ là hệ thống cơ sở lí luận, tài liệu
tham khảo cho GV rèn luyện KNTĐG và ĐGĐĐ cho HS
trung học phổ thông.
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