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Abstract: PISA assesses students at the age of 15 corresponding to the end of secondary school
and beginners at high school level in Vietnam. PISA's assessment has many advantages in
developing mathematical modeling competence for secondary school students. The article
mentions some views of Programme for International Student Assessment (PISA) on developing
mathematical modeling competence for secondary school students in teaching Maths.
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1. Mở đầu
Ở nước ta, năng lực mô hình hóa toán học đã được đưa
vào Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán từ năm
2018 (từ cấp tiểu học đến cấp trung học phổ thông
(THPT)) lực toán học phổ thông là “khả năng nhận biết ý
nghĩa, vai trò của kiến thức toán học trong cuộc sống; vận
dụng và phát triển tư duy toán học để giải quyết các vấn
đề của thực tiễn” [1; tr 15]. Điều này cho thấy chương trình
đánh giá học sinh (HS) quốc tế PISA rất chú trọng việc
phát huy năng lực mô hình hóa toán học cho HS. Theo
chương trình phổ thông môn Toán: một trong những mục
tiêu chủ yếu của môn Toán cấp trung học cơ sở (THCS)
nhằm giúp HS đạt các mục tiêu về năng lực mô hình hóa
toán học như sau: “Sử dụng được các mô hình toán học
(công thức toán học, phương trình đại số, hình biểu
diễn,...) để mô tả tình huống xuất hiện trong một số bài
toán thực tiễn không quá phức tạp; sử dụng được ngôn
ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thường để biểu
đạt các nội dung toán học cũng như thể hiện chứng cứ,
cách thức và kết quả lập luận; trình bày được ý tưởng và
cách sử dụng công cụ, phương tiện học toán để thực hiện
một nhiệm vụ học tập hoặc để diễn tả những lập luận,
chứng minh toán học” [2; tr 11]. Điều này cho thấy vai trò
quan trọng của năng lực mô hình hóa toán học trong
chương trình giáo dục phổ thông môn Toán.
PISA đánh giá HS ở độ tuổi 15 tương ứng với đối
tượng cuối cấp trung học cơ sở (THCS) và đầu cấp THPT
ở Việt Nam. “Năng lực toán học tự nhiên sẽ vượt qua
ranh giới độ tuổi. Tuy nhiên, đánh giá HS tuổi 15 cần xét
đến những đặc điểm liên quan tới đối tượng HS này; vì
vậy cần xác định nội dung, ngôn ngữ và ngữ cảnh phù
hợp với lứa tuổi” [1; tr 14]. Do đó, cách thức đánh giá
của PISA sẽ có nhiều lợi thế trong việc phát triển năng
lực mô hình hóa toán học cho HS THCS.
Năng lực mô hình hóa toán học đã được nhiều tác giả
quan tâm nghiên cứu. Phần lớn các nghiên cứu đã đánh

giá được ý nghĩa của PISA đối với việc phát triển năng
lực này. Tuy nhiên, việc vận dụng quan điểm của PISA
về năng lực mô hình hóa chưa được khai thác nhiều. Bài
viết đề cập việc vận dụng quan điểm đánh giá của PISA
trong dạy học Toán nhằm phát triển năng lực mô hình
hóa toán học cho HS THCS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số quan điểm đánh giá năng lực mô hình hóa
toán học của học sinh trung học cơ sở theo PISA
2.1.1. Quan niệm của PISA về mô hình hóa toán học
Theo OECD, “mô hình hóa toán học” là quá trình
gồm việc chuyển thể “thực tế” thành các cấu trúc toán;
giải thích các mô hình toán học theo nghĩa “thực tế”; làm
việc với một mô hình toán, làm cho mô hình phù hợp;
phản ánh, phân tích và đưa ra sự phê phán cũng như các
kết quả của nó; giao tiếp về mô hình và các kết quả của
nó (bao gồm hạn chế của các kết quả); giám sát và điều
khiển quá trình mô hình hóa” [3; tr 40].
2.1.2. Các mức độ đánh giá năng lực mô hình hóa toán
học của học sinh
Theo PISA, năng lực mô hình hóa toán học của HS
có 03 mức như sau [1; tr 22]:
Mức 1: Diễn giải và kết luận trực tiếp từ một mô hình
đã cho, hoặc diễn giải trực tiếp từ một tình huống vào
toán học.
Mức 2: Bổ sung, sửa đổi hoặc sử dụng một mô hình
đã cho để nắm bắt những điều kiện thay đổi hoặc diễn
giải các mối quan hệ đã được kết luận; lựa chọn một mô
hình phù hợp và xác định rõ mối liên hệ giữa các biến
một cách rõ ràng.
Mức 3: Tạo ra hoặc diễn giải mô hình trong một tình
huống có nhiều giả thiết, các biến và mối liên hệ giữa các
biến được xác định để kiểm tra xem mô hình có thỏa mãn
các yêu cầu, nhiệm vụ hoặc để đánh giá hay so sánh với
các mô hình khác.
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2.1.3. Ngữ cảnh trong đánh giá năng lực mô hình hóa
toán học của học sinh trung học cơ sở theo PISA
PISA đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết phải phát
triển cho HS năng lực sử dụng toán học theo ngữ cảnh,
giúp các em có trải nghiệm toán học phong phú trong giờ
học. Ngoài ra, đối với đa số HS, động lực học tập môn
Toán sẽ được nâng cao khi các em nhận thấy mối liên hệ
giữa nội dung toán học với thế giới bên ngoài lớp học và
với các môn học khác [1; tr 14]. 4 loại ngữ cảnh được xác
định và sử dụng trong khảo sát PISA là cá nhân, xã hội,
nghề nghiệp và khoa học.
- Bối cảnh cá nhân (Personal): là những bối cảnh có
liên quan đến một cá nhân như các vấn đề và hoạt động
của bản thân, gia đình hoặc một nhóm bạn với một cá
nhân nào đó.
- Bối cảnh nghề nghiệp (Occupational): là những bối
cảnh có liên quan đến nghề nghiệp, công việc làm.
- Bối cảnh xã hội (Societal): là những bối cảnh có
liên quan đến các vấn đề của cộng đồng nơi mỗi cá nhân
sinh sống và làm việc.
- Bối cảnh khoa học (Scientific): là những bối cảnh
có liên quan đến ứng dụng của toán học vào thế giới tự
nhiên, các vấn đề và chủ đề liên quan đến khoa học và
công nghệ.
2.1.4. Các hình thức câu hỏi được sử dụng trong đánh
giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung
học cơ sở theo PISA: - Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
nhiều lựa chọn; - Câu hỏi: Có - Không, Đúng - Sai phức
hợp; - Câu hỏi đóng; - Câu hỏi mở.
2.2. Vận dụng quan điểm đánh giá của PISA trong dạy
học Toán nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán
học cho học sinh trung học cơ sở
Năng lực mô hình hóa toán học gắn liền với khả năng
giải các bài toán thực tiễn (chủ yếu là mức 2 và mức 3 trong
mức độ đánh giá năng lực đã trình bày ở tiểu mục 2.1.2).
Khả năng giải các bài toán thực tiễn được hình thành khi HS
nắm được phương pháp chung và có cơ hội được luyện tập
với nhiều bài toán thực tiễn. Kết hợp ý tưởng trên và các
quan điểm đánh giá của PISA về năng lực mô hình hóa,
chúng tôi đề xuất 2 hướng có thể vận dụng của GV để phát
triển năng lực này cho HS, đó là: Sử dụng quy trình mô hình
hóa toán học trong dạy học giải các bài toán thực tiễn và
Xây dựng, sử dụng hệ thống bài tập toán nhằm phát triển
năng lực mô hình hóa toán học cho HS.
2.2.1. Vận dụng quy trình mô hình hóa toán học của
PISA trong dạy học giải các bài toán thực tiễn nhằm phát
triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh trung
học cơ sở
2.2.1.1. Cơ sở để đưa ra quy trình
PISA cho rằng “học cách để mô hình hóa toán học
nên là mục đích giáo dục chính cho HS” [3; tr 27]. OECD

2003 đã đưa ra quy trình mô hình hóa toán học để giải
các bài toán thực tiễn (gồm 5 bước) [3]. Quy trình này
mang tính sư phạm và phù hợp với khả năng nhận thức
của HS THCS và với những biểu hiện của năng lực mô
hình hóa toán học cần đạt được đối với HS THCS theo
Chương trình phổ thông môn Toán năm 2018.
2.2.1.2. Quy trình mô hình hóa toán học của PISA
Năm 2003, OECD đưa ra quy trình mô hình hóa toán
học để giải các bài toán thực tiễn gồm 5 bước như sau [3;
tr 38]:
Bước 1: Đưa ra một vấn đề trong thực tiễn.
Bước 2: Nhận ra các kiến thức toán học phù hợp với
vấn đề; tổ chức lại vấn đề theo các khái niệm toán học.
Bước 3: Chuyển các yếu tố thực tiễn thành một bài
toán thực tiễn.
Bước 4: Giải quyết bài toán.
Bước 5: Giúp HS thấy được ý nghĩa của tình huống
thực tiễn, bao gồm việc xác định những hạn chế của lời
giải.
Quy trình mô hình hóa toán học như trên có thể coi
là một tri thức phương pháp không được quy định tường
minh trong chương trình nhưng việc luyện tập theo quy
trình này sẽ giúp HS dễ dàng nắm được những kiến thức
nhất định về mô hình hóa toán học.
2.2.1.3. Minh họa việc vận dụng quy trình mô hình hóa
toán học của PISA trong dạy học giải các bài toán thực
tiễn nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho
học sinh trung học cơ sở
Ví dụ (bài toán Đèn đường): Hội đồng thành phố
quyết định dựng một cây đèn đường trong một công viên
nhỏ hình tam giác sao cho nó chiếu sáng toàn bộ một
công viên. Người ta nên đặt nó ở đâu? (Bài toán trích
trong OECD/PISA (2003) [3; tr 26].
Bước 1: Đưa ra một vấn đề trong thực tế.
GV: Yêu cầu của bài toán thực tiễn là gì?
HS: Đặt cây đèn đường ở vị trí nào trong công viên?
Bước 2: Nhận ra các kiến thức toán học phù hợp với
vấn đề; tổ chức lại vấn đề theo các khái niệm toán học.
GV: Giả thiết đã cho trong bài toán tương ứng với
những kiến thức toán học nào? Hãy tìm mối liên hệ giữa
các yếu tố đã cho.
 HS: Công viên có thể được coi là một hình tam
giác và việc chiếu sáng từ một cây đèn đường như một
hình tròn mà cây đèn là tâm của nó.
Bước 3: Chuyển các yếu tố thực tiễn thành một bài toán.
GV: Hãy phát biểu bài toán dưới dạng ngôn ngữ toán
học?
 HS: Vấn đề chuyển thành việc xác định tâm của
đường tròn ngoại tiếp một tam giác.
Bước 4: Giải quyết bài toán.
GV: Hãy giải quyết bài toán thực tiễn.
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 HS: Tâm đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của
hai đường trung trực.
Bước 5: Giúp HS thấy được ý nghĩa của tình huống
thực tiễn, bao gồm việc xác định những hạn chế của
lời giải.
GV: Hãy chuyển lời giải bài toán về ngữ cảnh thực tế
và chỉ ra các hạn chế của lời giải.
 HS: Điểm đặt cây đèn đường là tâm đường tròn
ngoại tiếp của công viên (hình tam giác). Nếu một trong
03 góc của công viên là góc tù thì lời giải này sẽ không
hợp lí vì cây đèn sẽ nằm ngoài công viên. Vị trí và kích
thước của các cây xanh trong công viên là những yếu tố
khác có thể ảnh hưởng đến kết quả của bài toán.
2.2.2. Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy
Toán nhằm phát triển năng lực mô hình hóa toán học
cho học sinh trung học cơ sở
2.2.2.1. Cơ sở để xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập
trong dạy Toán nhằm phát triển năng lực mô hình hóa
toán học cho học sinh trung học cơ sở
Ở cấp THCS, theo Nguyễn Bá Kim và Bùi Huy
Ngọc: “Việc dạy học Toán gắn với thực tiễn thể hiện
thông qua chương trình sách giáo còn chưa nhiều và đặc
biệt chưa liên tục, không đều. GV cần tự thống kê chủ
đề, số lượng bài tập đưa ra,… dự kiến lựa chọn, bổ sung
bài tập (nếu cần), tạo và tận dụng cơ hội (có thể được) để
lồng nội dung này vào bài học sao cho có hiệu quả cao
nhất, kích thích HS học tập tốt nhất” [4; tr 112]. Hơn nữa,
theo Nguyễn Danh Nam: năng lực mô hình hóa toán học
của HS còn nhiều hạn chế. Do vậy, trong dạy học, GV
cần tăng cường các bài tập mô hình hóa, đặc biệt là các
bài toán liên hệ với thực tiễn ở dạng “mở” nhằm phát
triển năng lực mô hình hóa toán học cho HS [5].
Thông qua một số lưu ý khi giải bài toán PISA
[1; tr 37], có thể thấy hệ thống bài tập toán trong chương
trình sách giáo khoa của nước ta còn có những hạn chế
sau: bài toán thực tiễn còn ít; thiếu những bài toán có câu
hỏi dạng mở; trong đề kiểm tra, đề thi môn Toán ở trường
phổ thông của Việt Nam, bài toán ít khi có phần dẫn như
các bài toán trong PISA.
2.2.2.2. Một số nguyên tắc khi xây dựng và sử dụng hệ
thống bài tập toán
Khi xây dựng bài toán thực tiễn, theo chúng tôi,
cần lưu ý một số nguyên tắc sau: - Bài toán cần đặt
vào một ngữ cảnh thực tế; - Bài toán cần được đưa ra
thông qua nhiều kiểu câu hỏi, đặc biệt chú trọng đến
loại câu hỏi mở; - Bài toán cần có độ khó khác nhau
theo các mức độ năng lực mô hình hóa để phù hợp với
nhiều đối tượng HS.
Bài toán Đèn đường ở trên được đặt trong bối cảnh
xã hội, thuộc loại câu hỏi mở và độ khó câu hỏi ở mức 2
theo thang đánh giá năng lực mô hình hóa HS THCS của

PISA. Trong quá trình dạy học, GV cần tạo cơ hội cho
HS giải các bài toán thực tiễn. Các yếu tố cần thiết của
bài toán thực tiễn (theo PISA) giúp GV có định hướng để
xây dựng hoặc sưu tầm hệ thống bài tập.
2.2.2.3. Ví dụ minh họa
Ví dụ 1 (Dầu loang): Trên biển, một tàu chở dầu va
vào đá ngầm và bị thủng một lỗ trên thân tàu ở khoang
chứa dầu. Tàu chở dầu cách bờ khoảng 65km. Vài ngày
sau, vết dầu loang ra như mô tả trong bản đồ dưới đây.

Sử dụng tỉ lệ của bản đồ, hãy ước tính diện tích của
vết dầu loang khoảng bao nhiêu ki-lô-mét vuông (km²).
Phân tích ví dụ 1:
Loại câu hỏi: Câu hỏi mở.
Ngữ cảnh: Xã hội.
Mức phát triển năng lực mô hình hóa cho HS thông
qua ví dụ 2: Mức 2.
Ví dụ 2 (Lực hấp dẫn của sao thổ): trong hệ mặt trời,
lực hấp dẫn ở các hành tinh là khác nhau. Điều đó có
nghĩa là một vật ở trên các hành tinh khác nhau có thể có
trọng lượng khác nhau.
Câu hỏi 1: nếu E là trọng lượng của một vật khi ở
trên Trái đất và S là trọng lượng của vật đó khi ở trên
sao Thổ, thì mối quan hệ giữa E và S được biểu diễn
theo công thức sau: S  2,37  E.
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Trong những nhận định dưới đây, nhận định nào là
chính xác?
a) Tất cả các vật khi ở trên sao Thổ có thể nặng hơn
khi ở trên Trái đất.
b) Tất cả các vật khi ở trên Trái đất có thể nặng hơn
khi ở trên sao Thổ.
c) Nếu một vật nhẹ hơn 2,37g, thì khi ở trên Trái đất
nó có thể sẽ nặng hơn so với khi ở trên sao Thổ.
d) Nếu một vật nặng hơn 2,37g, thì khi ở trên Trái đất
nó có thể sẽ nặng hơn so với khi ở trên sao Thổ.
Câu hỏi 2: Nếu E là trọng lượng của một vật khi ở
trên Trái đất và M là trọng lượng của vật đó khi ở trên
Mặt trăng, mối quan hệ giữa E và M được biểu diễn
theo công thức sau: M  0,17  E.
Hãy viết một công thức biểu diễn mối quan hệ giữa
S và M . Tức là, viết một công thức biểu diễn mối quan
hệ giữa trọng lượng của một vật khi ở trên sao Thổ và khi
ở trên Mặt trăng.
Phân tích ví dụ 2:
Câu hỏi 1:
Loại câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều
lựa chọn.
Ngữ cảnh: Khoa học.
Mức phát triển năng lực mô hình hóa cho HS: Mức 1
Câu hỏi 2:
Loại câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều
lựa chọn.
Ngữ cảnh: Khoa học.
Mức phát triển năng lực mô hình hóa cho HS: Mức 2.
Ví dụ 3: Việc truyền dịch tĩnh mạch được sử dụng để
đưa các chất lỏng và thuốc vào cơ thể bệnh nhân. Các y
tá phải tính toán tốc độ truyền dịch D theo số giọt mỗi
kv
phút. Họ sử dụng công thức D 
, trong đó: - k là hệ
60t
số nhỏ giọt tính theo số giọt trên ml (mi-li-lít); - v là dung
lượng của chất cần truyền tính theo ml; - t là số giờ cần
thiết cho việc truyền dịch.
Câu hỏi 1: Một y tá muốn kéo dài thời gian truyền
dịch lên gấp đôi. Nếu t tăng gấp đôi còn k và v không đổi
thì D sẽ thay đổi như thế nào?
Câu hỏi 2: Các y tá cần tính dung lượng v cần truyền
theo tốc độ truyền dịch D.
Một bệnh nhân được truyền dịch với tốc độ 50
giọt/phút, trong thời gian 3 giờ. Trong quá trình truyền
dịch này, hệ số nhỏ giọt là 25 giọt/ml.
Dung lượng của quá trình truyền dịch này là bao
nhiêu ml?

Phân tích ví dụ 3:
Câu hỏi 1:
Loại câu hỏi: Câu hỏi đóng.
Ngữ cảnh: Nghề nghiệp.
Mức phát triển năng lực mô hình hóa cho HS: Mức 1.
Câu hỏi 2:
Loại câu hỏi: Câu hỏi đóng.
Ngữ cảnh: Nghề nghiệp.
Mức phát triển năng lực mô hình hóa cho HS: Mức 1.
3. Kết luận
Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho HS
THCS là một mục tiêu quan trọng trong dạy học môn
Toán. Bộ GD-ĐT đã có những đổi mới bước đầu nhằm
tăng cường năng lực phổ thông cho HS lứa tuổi THCS
nói riêng và tăng cường năng lực vận dụng kiến thức
khoa học vào thực tiễn (theo PISA) cho HS nói chung.
Do đó, việc vận dụng quan điểm đánh giá của PISA trong
dạy học Toán không những nhằm phát triển năng lực mô
hình hóa toán học cho HS mà còn rèn luyện cho HS khả
năng ứng dụng Toán học vào thực tiễn.
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