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Abstract: Teaching mathematics in English is a trend that is interested in Vietnam today. In a
classroom, students learn mathematics in English, the communication between students to solve
problems posed by the teacher has an important role. In this article, we designed some teaching
situations to train students communication skills in teaching the content of quadratic equation at
10th grade in English.
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1. Mở đầu
Theo [1], môn Ngoại ngữ giúp học sinh (HS) hình
thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng một cách
tự tin, hiệu quả, phục vụ cho học tập và giao tiếp, đáp ứng
yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH,
HĐH và hội nhập quốc tế của đất nước. Theo [2], mục
tiêu cơ bản của Chương trình Giáo dục phổ thông môn
tiếng Anh là giúp HS hình thành và phát triển năng lực
giao tiếp thông qua rèn luyện các kĩ năng nghe, nói đọc,
viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ
pháp). Cũng theo Dự thảo này, tiếng Anh đồng thời còn
là công cụ để dạy và học các môn học khác, đặc biệt là
môn Toán và các môn khoa học tự nhiên. Điều này hoàn
toàn phù hợp với mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc
gia 2020. Một trong những mục tiêu của Đề án này là dạy
toán và một số môn khoa học bằng tiếng Anh ở một số
trường trung học phổ thông [3]. Đó là kiểu dạy học tích
hợp nội dung và ngôn ngữ (Content and Language
Integrated Learning). Nó đặc trưng ở việc dạy học một
môn học trong chương trình thông qua phương tiện
truyền đạt là một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ thông
thường được sử dụng [4]. Trong quá trình dạy học toán
bằng tiếng Anh ở Việt Nam, HS thu được kiến thức của
chương trình môn Toán đồng thời học và sử dụng ngoại
ngữ là tiếng Anh.
Vấn đề đặt ra là cần tổ chức quá trình dạy học như
thế nào để HS có thể nâng cao hiệu quả sử dụng ngoại
ngữ là tiếng Anh làm phương tiện giao tiếp trong lớp học
toán. Một cách thức góp phần giải quyết vấn đề này giáo
viên (GV) nắm được các hình thức tổ chức và kĩ thuật
dạy học thúc đẩy kĩ năng giao tiếp cho HS như hình thức
hoạt động nhóm, kĩ thuật phát triển từ vựng toán học
bằng tiếng Anh, từ đó khi dạy học một nội dung toán
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học cụ thể, họ biết vận dụng vào thiết kế tình huống dạy
học nhằm rèn luyện được cho HS kĩ năng giao tiếp.
Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu một số hình thức
và kĩ thuật phù hợp để vận dụng vào thiết kế một số tình
huống dạy học nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng giao tiếp
trong dạy học nội dung phương trình bậc hai bằng tiếng
Anh ở lớp 10.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Kĩ năng giao tiếp trong lớp học toán bằng tiếng Anh
Theo Keyton (2011), có thể định nghĩa giao tiếp
(communication) là một quá trình truyền thông tin và
hiểu biết chung từ người này đến người khác (dẫn theo
[5]). Giao tiếp là một trong bốn thành phần cốt lõi của
kiểu dạy học tích hợp nội dung và ngôn ngữ. Với lớp học
tích hợp nội dung và ngôn ngữ, khi mà phương tiện
truyền đạt là một ngôn ngữ khác, thì GV sẽ phải nói ít
hơn vì HS không có đủ ngôn ngữ mới để học như thông
thường. Thay vào đó, HS sẽ học thông qua tương tác, làm
việc theo nhóm hoặc cặp đôi; tối đa hóa việc giao tiếp
bằng ngôn ngữ mới giữa người học với nhau và với GV;
có sự kết hợp giữa giao tiếp một chiều (kiểu giao tiếp lấy
GV làm trung tâm) với giao tiếp tương tác (GV và HS
giao tiếp với nhau); sử dụng tất cả các chiến lược như
tránh hiểu lầm, thương lượng về nghĩa, cùng nhau xây
dựng nội dung, điều hòa các tương tác giữa các thành
viên,... (theo [6]). Vì kiểu dạy học tích hợp nội dung và
ngôn ngữ thúc đẩy việc học hợp tác nên GV cần lập kế
hoạch tổ chức các hoạt động làm việc cặp đôi hoặc theo
nhóm để HS có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ mới khi học
các chủ đề của môn học. Các hoạt động giao tiếp nên
được tích hợp trong suốt tiến trình bài học hơn là để đến
cuối bài. Các hoạt động giao tiếp có thể ngắn hoặc dài
tùy theo mục đích của hoạt động [4].
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Kĩ năng giao tiếp là khả năng nhận thức nhanh chóng
những biểu hiện bên ngoài và những biểu hiện tâm lí bên
trong của đối tượng và bản thân của chủ thể giao tiếp; là
khả năng sử dụng hợp lí các phương tiện ngôn ngữ và phi
ngôn ngữ, biết cách tổ chức điều chỉnh, điều khiển quá
trình giao tiếp nhằm đạt mục đích giao tiếp (theo [7]). Kĩ
năng giao tiếp bao gồm nhiều kĩ năng thành phần. Dựa
vào trật tự các bước tiến hành của một pha giao tiếp, V.
P. Dakharov chỉ ra các thành phần sau: kĩ năng thiết lập
mối quan hệ trong giao tiếp; kĩ năng biết cân bằng nhu
cầu của chủ thể và đối tượng giao tiếp; kĩ năng nghe và
biết lắng nghe; kĩ năng tự chủ cảm xúc và hành vi; kĩ
năng tự kiềm chế và kiểm tra đối tượng giao tiếp; kĩ năng
diễn đạt dễ hiểu, ngắn gọn, mạch lạc; linh hoạt, mềm dẻo
trong giao tiếp; kĩ năng điều khiển quá trình giao tiếp
(dẫn theo [7]).
Theo Beatrice Moore - Harris [8], đối với HS học
ngoại ngữ tiếng Anh, khi họ học tiếng Anh chuyên ngành
toán thì việc GV tích hợp nghiên cứu từ vựng chuyên
ngành với cấu trúc ngữ pháp trong khi đồng thời xây
dựng khái niệm toán học là cần thiết. Từ đó, tác giả đưa
ra các chiến lược dạy học giúp tăng sự giao tiếp và lĩnh
hội tri thức như sau:
- Tích hợp ngôn ngữ và nội dung: Dạy từ vựng toán
học và cấu trúc ngôn ngữ thường xuyên; dạy cho HS các
chiến lược học tập và nghiên cứu từ vựng mới; tích hợp
bốn kĩ năng ngôn ngữ là nghe, nói, đọc, viết vào lớp học
toán bằng tiếng Anh...
- Sử dụng các kiểu chỉ dẫn khác nhau: Thiết kế những
bài học đa giác quan (thị giác, thính giác, xúc giác, vận
động); thiết kế các hoạt động trải nghiệm; tổ chức các
nhóm khác nhau trong suốt bài học (ví dụ: làm việc độc
lập, làm việc ghép đôi, làm việc theo các nhóm nhỏ, cả
lớp); sử dụng các tình huống giải quyết vấn đề khi dạy
học khái niệm mới; tạo các kết nối liên ngành bất cứ khi
nào có thể.
- Kết nối kiến thức và kinh nghiệm trước đây của HS
với việc học mới.
- Khuyến khích học tập tích cực và tương tác bằng lời
nói: Thiết kế các hoạt động hợp tác có ý nghĩa và xác
thực để tăng sự tương tác bằng lời nói giữa sinh viên; gán
vai trò cho HS trong các hoạt động cộng tác, khám phá
những điểm mạnh của HS và gán vai trò thích hợp.
2.2. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh thông qua
dạy học nội dung phương trình bậc hai bằng tiếng Anh
Từ phân tích ở trên, chúng tôi thiết kế một số tình
huống dạy học nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng giao tiếp
trong dạy học nội dung phương trình bậc hai bằng tiếng
Anh ở lớp 10 như sau:
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2.2.1. Tình huống 1. Dạy học từ vựng toán thuộc nội
dung phương trình bậc hai bằng tiếng Anh
Đối với giao tiếp bằng một ngoại ngữ nói chung,
tiếng Anh nói riêng, thì từ vựng đóng vai trò quan trọng.
Việc dạy học từ vựng toán học bằng tiếng Anh cho HS
Việt Nam đòi hỏi HS phải thực hiện hai nhiệm vụ: Nắm
được nghĩa của từ vựng và nhớ thuật ngữ tiếng Anh của
từ vựng đó ([9]). Trong thiết kế dạy học từ vựng toán
thuộc nội dung phương trình bậc hai bằng tiếng Anh, GV
có thể tiến hành dạy từ vựng cho HS thông qua làm bài
tập điền từ sau khi xem một video về phương trình bậc
hai bằng tiếng Anh, sau đó học hệ thống từ có kèm nghĩa
và phát âm chuẩn đã được chuẩn bị. GV hướng dẫn HS
cách phát âm và ghi nhớ từ.
Trước hết, HS được xem một video về phương trình
bậc hai bằng tiếng Anh, chẳng hạn video sau:
https://www.youtube.com/watch?v=ZQzQXmqRfOU&
t=30s, truy cập lúc 21h30 ngày 07/11/2018). Từ video
này, HS được yêu cầu hoàn thành bài tập điền từ (các từ
khuyết được GV rút từ phụ đề của video):
Exercise: Fill the blanks
Typical quadratic equation is the following where the
equation is only (1) ..... variable. In the first equation (3x2
+ 5x +10 = 0), it has (2) ..... each to a different power and
the second equation (5y2 + 30 = 0) has only the variable
(3) ..... Another condition of a quadratic equation is that
one of the term is raised to the (4) ..... power and it is the
highest order term in the equation. In the first example,
we see 𝑥 squared and in the second we see 𝑦 squared. To
solve these quadratic equations, they will need to be set
equal to (5) ..... which callled standard form (6).
................... of an equation is where the variable term are
on one side of the equation or equal side in descending
order and 0 on the other side. We will see that quadratic
equations usually have more than one solution.
Summarizing the proceeding into a definition, we
have that a quadratic equation is an equation equivalent
to (7) ..... squared plus (8) ..... plus (9) ..... equals 0, where
𝑎, 𝑏 and 𝑐 are constants with (10) ..... not equal to 0.
Tiếp theo, GV hướng dẫn HS phát âm từ vựng bằng
tiếng Anh về phương trình bậc hai qua bảng từ vựng
tiếng Anh kèm phát âm sau (xem bảng 1 trang bên):
2.2.2. Tình huống 2. Dạy học định nghĩa và cách giải
phương trình bậc hai bằng tiếng Anh
- Dạy học định nghĩa
GV lấy ví dụ về phương trình bậc hai, sau đó hướng
dẫn HS phát biểu định nghĩa. Sau khi HS phát biểu,
GV chỉnh sửa và phát biểu lại định nghĩa, yêu cầu HS lấy
ví dụ.
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Setting all terms equal to
0, x2 – 5x + 6 = 0
Then
substitute
1
(which is understood to be
in front of the x2), -5, and 6
for a, b, and c, respectively,
in the quadratic formula and
simplify.
Phương trình bậc hai là
nội dung mà các em đã
được tiếp cận và làm quen ở
chương trình dưới, vì vậy
phần lí thuyết chủ yếu sẽ đề
cập đến những phương
pháp để giải phương trình
bậc hai. Bên cạnh đó dạy
học định nghĩa và cách giải
giúp củng cố tự vựng và
giúp các em bước đầu sử
dụng những mẫu câu đơn giản và “chuẩn” nhất khi đề
cập đến nội dung phương trình bậc hai.
2.2.3. Tình huống 3. Củng cố kiến thức về phương trình
bậc hai bằng tiếng Anh
Việc củng cố có thể thực hiện thông qua các hoạt
động sau đây:
- Tổ chức trò chơi “Lucky number”
Chia lớp thành 3 đội chơi. Mỗi đội sẽ được chọn 3
lần xen kẽ theo thứ tự. Có 6 ô câu hỏi và 3 ô “lucky
number”. Đội nào chọn được ô “lucky number” hoặc trả
lời đúng câu hỏi sẽ được 10 điểm. Trả lời sai câu hỏi
không có điểm và các đội khác có quyền trả lời. Mỗi đội
có 1 phút 30 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Sau
khi 9 ô chữ được lật, đội nào đạt được số điểm cao nhất
sẽ là đội chiến thắng và nhận quà.
Trò chơi này gồm các câu hỏi điền từ khuyết thiếu để
củng cố từ vựng và các câu hỏi, bài Toán đơn giản về
phương trình bậc hai. Nội dung ở mức nhận biết, vận
dụng thấp.

The Standard Form of a Quadratic Equation looks
like this:
ax2 + bx + c = 0 where a, b and c are known values;
a can't be 0.
x is the variable or unknown (we don't know it yet).
- Dạy học cách giải phương trình bậc hai
GV dạy các phương pháp giải phương trình bậc hai.
Lấy ví dụ và hướng dẫn HS trình bày lời giải. Sau đó đưa
ra các ví dụ phân bậc yêu cầu HS suy nghĩ định hướng
cách giải và trình bày.
How to solve them?
ax 2 + bx + c = 0 when a ≠ 0.
A general method of solving quadratic equations
involves the use of the following formula:
b  b 2  4ac
2a
When using the quadratic formula, you should be
aware of three possibilities. These three possibilities are
distinguished by a part of the formula called the
discriminant. The discriminant is the value under the
radical sign, b2 – 4ac.
A quadratic equation with real numbers as
coefficients can have the following:
- Two different real roots if the discriminant b2 – 4ac
is a positive number.
- One real root if the discriminant b2 – 4ac is equal to 0.
- No real root if the discriminant b2 – 4ac is a negative
number.
Example: Solve for x: x2 – 5x = – 6.
x
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solutions
of
different
quadratic equations in Arab.
5. Babylonians knew how to
solving a quadratic equation
of the form x2 – px + q = 0.
Here is the text:
Many people believe that Babylonians were the first
to solve quadratic equations. For instance, they knew
how to find two positive numbers with a given positive
sum and a given positive product, and this problem is
equivalent to solving a quadratic equation of the form x2
– px + q = 0. Greek mathematician Euclid developed a
geometrical approach for finding out lengths which, in
our present day terminology, are solutions of quadratic
equations. Solving of quadratic equations, in general
form, is often credited to ancient Indian mathematicians.
In fact, Brahmagupta (C.E.598-665) gave an explicit
formula to solve a quadratic equation of the form ax2 +
bx = c. Later, Sridharacharya (C.E. 1025) derived a
formula, now known as the quadratic formula, (as quoted
by Bhaskara II) for solving a quadratic equation by the
method of completing the square. An Arab
mathematician Al-Khwarizmi (about C.E. 800) also
studied quadratic equations of different types. Abraham
bar Hiyya Ha-Nasi, in his book ‘Liber embadorum’
published in Europe in C.E. 1145 gave complete
solutions of different quadratic equations.
- Vận dụng kiến thức phương trình bậc hai để giải
bài toán thực tế
Nhằm đưa Toán học gắn liền với thực tế, giúp HS
hiểu hơn ý nghĩa của Toán học trong đời sống, GV đưa
ra hệ thống các bài tập thực tế phân bậc. Hướng dẫn HS
giải và trình bày lời giải 1-2 bài Toán sau đó giao nhiệm
vụ giải các bài tập còn lại về nhà. Chẳng hạn, GV có thể
đưa ra các bài tập vận dụng kiến thức phương trình bậc
hai để giải các bài toán thực tế như sau:
Exercise 1: An increase of speed of 4km/h on a
journey of 32km reduces the time taken by 4 hours. Find
original speed?
Exercise 2: A duck dives under water and its path is
described by the quadratic function = 2x2 – 4x, where y
represents the position of the duck in metres and x represents
the time in seconds. How long was the duck underwater?
3. Kết luận
Việc sử dụng video do người bản ngữ trình bày giúp
HS được tiếp cận với cách diễn đạt, sử dụng từ vựng,
mẫu câu phát âm chuẩn khi bàn luận về nội dung bài học
phương trình bậc hai bằng tiếng Anh. Nếu như các hoạt

Hình 1. Trò chơi “Lucky number”
- Tổ chức làm bài tập tìm đoán - chỉ dẫn
Trước khi HS đọc bài khóa họ phải hoạt động cá nhân
hoặc nhóm để trả lời đồng ý hay không đồng ý với mỗi
phát biểu vào cột “Me” (Theo tôi). GV đề nghị HS giải
thích lựa chọn của mình. Tiếp theo, HS đọc bài khóa và
sử dụng cột “Text” (Theo bài khóa) để lựa chọn các phát
biểu mà bài khóa đó khẳng định là đúng. HS cần chỉ ra
bằng chứng ở trong bài khóa về các phát biểu đúng. Yêu
cầu HS viết lại các phát biểu sai thành phát biểu đúng.
Anticipation Guide for
Quadratic equations
Directions: In the column labeled “Me”, place a
check by any statement you agree with. After reading the
text, place a check by each statement the text agrees with
in the “Text” column. Compare your opinions with the
Text information. In the last “Text evidence” column,
write the words or phrases from the text that refute any
opinion you may have had that was not correct.
Bảng 2. Bảng tìm đoán - chỉ dẫn
Text
Me Text
Statements
evidence
1. Sridharacharya found out
the sloving of quadratic
equations in general form.
2. Euclid derived a formula
for solving a quadratic
equation by the method of
completing the square.
3. Greek mathematician
Euclid
developed
a
geometrical approach for
finding out lengths to
solutions of quadratic
equations.
4. Abraham bar Hiyya HaNasi
gave
complete

(Xem tiếp trang 43)
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+ Khách hàng có cảm thấy hài lòng với cách giao tiếp
của điện thoại viên không? Vì sao?
+ Kĩ năng lắng nghe đã được điện thoại viên thể hiện
như thế nào trong tình huống?
+ Điện thoại viên nên thể hiện kĩ năng lắng nghe như
thế nào để tạo thêm sự hài lòng cho khách hàng?
+ Nếu được nghe lại cuộc điện thoại đó, điện thoại viên
sẽ làm gì để hoàn thiện kĩ năng lắng nghe của bản thân?
Bước 5: Tổng kết sau đóng vai và bài học. Sau khi thảo
luận, giảng viên tóm tắt, rút ra các bài học cho điện thoại viên
để có thể rèn luyện kĩ năng của mình. Giảng viên cũng cần
rút ra các bài học, đặc biệt là cách xây dựng các tình huống
đóng vai để có thể xây dựng các tình huống phù hợp hơn.
3. Kết luận
Sử dụng phương pháp “đóng vai” trong đào tạo kĩ
năng giao tiếp cho điện thoại viên là một phương pháp
thích hợp và hiệu quả để rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho
điện thoại viên. Để việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho
điện thoại viên thực sự mang lại hiệu quả, có thể áp dụng
ngay vào công việc, giảng viên cần tập trung nghiên cứu
và xây dựng các tình huống đóng vai phù hợp với kiến
thức và nghiệp vụ của điện thoại viên để phương pháp
đóng vai đạt hiệu quả cao nhất. Phương pháp “đóng vai”
trong đào tạo điện thoại viên cần được thực hiện theo
đúng quy trình, bao gồm: xác định mục tiêu đào tạo; xác
định nội dung, chủ đề, xây dựng tình huống; tổ chức đóng
vai; thảo luận và tổng kết sau đóng vai và rút ra bài học
kinh nghiệm để đạt hiệu quả cao nhất.
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THIẾT KẾ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC...
(Tiếp theo trang 51)
động trò chơi, bài tập tìm đoán,... giúp củng cố cho HS
vốn từ vựng, ngữ pháp, phản xạ nhanh thì hoạt động
nhóm đòi hỏi phải vận dụng những điều thu được từ
những hoạt động trên để áp dụng vào giải các bài toán
nâng cao cũng như bài toán thực tiễn và rèn luyện KN
giao tiếp. Với việc thiết kế tình huống dạy học nội dung
phương trình bậc hai bằng tiếng Anh như trên, GV không
chỉ giúp HS tiếp thu kiến thức một cách chủ động, hiệu
quả mà còn tận dụng tối đa thời gian, khai thác triệt để
năng lực của HS để nâng cao chất lượng giao tiếp cho
từng em và chất lượng chung cho cả lớp. Tất cả các hoạt
động hỗ trợ cho nhau, và được sắp xếp với nội dung phân
bậc, giúp HS từng bước đạt được những mục tiêu đặt ra
về kiến thức cũng như khả năng giao tiếp.
Lời cảm ơn: Bài viết được thực hiện với sự tham gia
của hai thành viên nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học
lớp K56 ngành Sư phạm Toán học - Trường Đại học
Vinh là Hồ Thị Cẩm Tú và Nguyễn Thu Trà.
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