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ABSTRACT
Differentiated instruction in mathematics at secondary schools helps students
to develop their competency. In this paper, we will focus on presenting the
concept of differentiated teaching, the process of differentiated teaching in
mathematics at secondary schools and propose the way to teach differentiated
teaching in mathematics at secondary school. These measures can be used in
mathematics teaching classrooms, combining the method of organizing group
teaching and evaluating in the process of differentiation to improve the
effectiveness of teaching in general and differentiated instruction in particular.

1. Mở đầu
Dạy học phân hóa (DHPH) là xu thế của quá trình giáo dục nói chung và dạy học nói riêng. Nhiều nghiên cứu
của các nhà giáo dục học đã chứng minh rằng mỗi cá nhân học sinh (HS) có một năng lực nhận thức, phong cách
học khác nhau (Armstrong, 2009; DellaVedova, 2002). Hơn nữa, DHPH là một trong những quan điểm dạy học cho
phép “tối đa hóa” yếu tố cá nhân cho người học (Bravmann S., 2004; Dana T.J., 2000).
Theo chúng tôi, phân hóa cũng là một trong những quan điểm để xây dựng Chương trình giáo dục phổ thông nói
chung và Chương trình môn Toán 2018 nói riêng ở Việt Nam. Do đó, việc thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học
Toán theo định hướng phân hóa là một trong những yếu tố nhằm đảm bảo việc thực hiện được quan điểm xây dựng
và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bài viết này tóm lược trình bày quan niệm về DHPH, đề xuất quy trình và nêu ví dụ minh họa cho việc DHPH trong
dạy học môn Toán cho HS THCS. Từ đó, giáo viên (GV) Toán có một số kĩ thuật, biện pháp thiết thực, có thể sử dụng
nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán cho HS THCS thông qua cách thức tiếp cận phân hóa trong dạy học.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Về dạy học phân hóa và quy trình dạy học phân hóa trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở
Thuật ngữ “Dạy học phân hóa” do Louis Legrand - một nhà giáo dục người Pháp - đã đưa ra vào đầu những năm
70 của thế kỉ XX, trước khi ông bắt đầu thực hiện các nghiên cứu đổi mới các trường trung học. Dựa trên những khía
cạnh quan tâm nghiên cứu khác nhau, các nhà nghiên cứu giáo dục đã đưa ra nhiều quan niệm về DHPH
(Differentiated instruction). DHPH là cách tiếp cận dạy và học đáp ứng những đối tượng HS khác nhau trong cùng
một lớp nhằm mục đích “tối đa hóa” năng lực của mỗi cá nhân bằng cách tạo ra cho người học quá trình dạy học phù
hợp nhất với họ (Bravmann, 2004). Nói chung, DHPH được xem như là một cách tiếp cận, nguyên tắc hay là một
phương pháp dạy học mà ở đó, quá trình điều chỉnh nội dung dạy học, kế hoạch dạy học và môi trường học nhằm
đáp ứng được nhu cầu học tập đa dạng của tất cả HS (Đặng Thành Hưng, 2005; Lê Thị Thu Hương, 2012); và để
DHPH, GV chia HS thành các nhóm đối tượng khác nhau theo trình độ học vấn, năng lực nhận thức, ngôn ngữ, khả
năng tư duy, sở thích, nhu cầu… Dựa trên các quan điểm này, chúng tôi cho rằng: “DHPH là một quan điểm dạy
học mà ở đó GV điều chỉnh quá trình dạy học cho phù hợp với từng cá nhân hoặc nhóm HS nhằm phát triển tối đa
năng lực học tập của mỗi HS”.
Theo Nguyễn Bá Kim (2006), DHPH có thể tiến hành theo 2 hướng (hay 2 mức độ): phân hóa ở cấp độ vĩ mô
(còn gọi là phân hóa ngoài hay phân hóa về mặt tổ chức) và phân hóa ở cấp độ vi mô (còn gọi là phân hóa trong
hay phân hóa nội tại). Trong bài viết này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu định hướng phân hóa ở cấp độ vi mô
(phân hóa trong).
Dựa trên những cơ sở lí luận và thực tiễn đã nghiên cứu, chúng tôi đề xuất quy trình thực hiện DHPH môn Toán
ở THCS như sau:
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- Bước 1: Xác định và phân loại mức độ năng lực Toán học của HS
Để quá trình DHPH thành công, yếu tố quan trọng đầu tiên là GV phải phân loại đối tượng HS chính xác. Muốn
làm được điều đó, GV cần thực hiện những đánh giá ban đầu (thông qua các hình thức đánh giá chính thức hoặc
không chính thức) ở một thời điểm gần nhất trước khi tiến hành thiết kế và thực hiện kế hoạch dạy học. Việc đánh
giá này có thể được thực hiện thông qua các hoạt động sau: + GV theo dõi, kiểm tra quá trình và kết quả thực hiện
nhiệm vụ trong quá trình dạy học; + GV ghi nhận xét vào phiếu, vở, sản phẩm học tập, … của HS về những kết quả
đã làm được hoặc chưa làm được, mức độ hiểu biết và năng lực vận dụng kiến thức, mức độ thành thạo các thao tác,
kĩ năng cần thiết,…; + GV tăng cường thiết kế và sử dụng các công cụ đánh giá để tham khảo việc tự đánh giá và
đánh giá đồng đẳng của HS để có thông tin chính xác hơn về mức độ năng lực Toán học của HS; + Dựa trên các
thông tin có được, GV đánh giá mức độ năng lực của HS. Từ những đánh giá ban đầu này, GV sẽ “chẩn đoán” được
năng lực của HS, phân loại các nhóm HS có cùng mức độ năng lực Toán học, thiết kế và thực hiện kế hoạch DHPH
nhằm phát triển năng lực cho HS.
- Bước 2: Xây dựng kế hoạch DHPH. Khi thiết kế kế hoạch DHPH, dựa trên mục tiêu dạy học, GV cần lựa chọn
các nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với năng lực của các đối tượng HS.
- Bước 3: Thực hiện kế hoạch DHPH. Khi tổ chức dạy học theo định hướng phân hóa, GV nên phối hợp linh
hoạt các hình thức cá nhân, nhóm. Với hình thức nhóm GV cũng nên thay đổi cách tổ chức nhóm giữa hai loại nhóm
hỗn hợp và nhóm phân hóa. Quy mô nhóm cũng nên thay đổi để HS được thực sự làm việc. Bên cạnh việc sử dụng
hiệu quả hoạt động nhóm, GV cần chú trọng đến hoạt động cá nhân, kiểm soát tốt hơn việc thực hiện nhiệm vụ của
cá nhân.
- Bước 4: Đánh giá kết quả và điều chỉnh bài học sau khi dạy học. Trong quá trình dạy học, GV tiến hành những
đánh giá chính thức và không chính thức để từ đó thu được phản hồi về kết quả học tập của HS. Việc đánh giá kết
quả học tập của HS trong mỗi bài học có thể do GV thực hiện, cũng có thể do HS tự thực hiện (tự đánh giá). GV
dựa trên các tiêu chí đã xác định nhằm: đánh giá thành phần (theo từng công việc, nhiệm vụ,…), đánh giá tổng thể
(kết quả cuối cùng, sản phẩm,…), đánh giá quá trình (trong suốt thời gian thực hiện thì HS, hay nhóm HS đã tiến
hành ra sao? Chỗ nào làm tốt, chỗ nào làm chưa tốt,…). Các công cụ đánh giá dùng cho GV có thể là: bảng kiểm,
phản hồi của GV (bằng lời nhận xét tích cực), phiếu quan sát sản phẩm của HS, phương án giải quyết vấn đề đặt
ra,…; công cụ đánh giá dùng cho HS có thể là: phản hồi của HS (bằng lời nhận xét tích cực), hồ sơ học tập, bảng
kiểm,… Khi HS đánh giá, GV cần giúp các em sử dụng các loại công cụ đó, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm
cần thiết, có những điều chỉnh về cách học của HS và cách dạy của bản thân nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả
của quá trình dạy và học tiếp theo.
2.2. Một số biện pháp dạy học phân hóa trong dạy học Toán ở trung học cơ sở
2.2.1. Biện pháp 1: Phân hóa từ mục tiêu dạy học
Phân hóa mục tiêu dạy học nhằm xác định những mục tiêu dạy học (kiến thức, kĩ năng, thái độ và mức độ năng
lực) phù hợp đối với từng đối tượng HS, tức là cần xác định được những mục tiêu tối thiểu (mục tiêu dành cho đại
đa số HS nhằm đạt chuẩn) và mục tiêu nâng cao (đối với những HS khá - giỏi). Để xác định mục tiêu dạy học theo
hướng phân hóa, GV cần phải thực hiện 3 bước sau: + Đánh giá ban đầu để phân loại trình độ và năng lực học toán
của HS; + Nghiên cứu các yêu cầu cần đạt được năng lực đối với HS trong chương trình do Bộ GD-ĐT quy định;
+ Xác định mục tiêu dạy học theo hướng phân hóa.
Ví dụ 1: Để hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho HS lớp 9 khi dạy bài “Giải bài toán
bằng cách lập hệ phương trình” (tiết thứ nhất), với một tình huống thực tiễn, GV cần xác định được mức độ đạt của
năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho các đối tượng HS như sau.
Bảng 1. Mức độ của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn
TT
1
2
3

Các năng lực thành phần

Mức độ

1a - Tìm hiểu, xác định vấn đề cần giải quyết
Năng lực hiểu được vấn đề, thu nhận
1b - Xác định các thông tin tình huống (liệt kê những số liệu, dữ
được thông tin từ tình huống thực tiễn
kiện tình huống liên quan đến bài toán)
Năng lực chuyển đổi thông tin từ tình 2a - Kết nối được các kiến thức, thông tin liên quan
huống thực tiễn về mô hình tình huống 2b - Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ tình huống
Năng lực tìm kiếm chiến lược giải 3 - Sử dụng những kiến thức, kĩ năng được học để tìm kiếm chiến
quyết mô hình tình huống
lược giải quyết mô hình tình huống
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4a - Lựa chọn, sử dụng phương pháp và công cụ tình huống phù hợp
để giải quyết vấn đề đã được thiết lập dưới dạng mô hình tình huống
4b - Trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ, logic
Năng lực chuyển từ kết quả giải quyết 5a - Xem xét, lựa chọn kết quả đã tìm được qua giải quyết mô hình
5 mô hình tình huống sang lời giải của tình huống phù hợp với đặc điểm của tình huống trong bài toán
bài toán có tình huống thực tiễn
5b - Trả lời yêu cầu của bài toán
Năng lực đưa ra các bài toán khác (nếu 6 - Sử dụng các thao tác khái quát hóa hoặc tương tự để đưa ra bài
6
có thể)
toán mới
Trên cơ sở đó, GV phân hóa mục tiêu cho các đối tượng HS: + Mức 1a, 1b: dành cho đối tượng HS yếu - kém;
+ Mức 2a, 2b, 3: dành cho đối tượng HS trung bình; + Mức 4a, 4b, 5a, 5b: dành cho đối tượng HS khá; + Mức 6:
dành cho đối tượng HS giỏi.
Xét tình huống là bài toán sau: Hai người thợ cùng xây một bức tường trong 7 giờ 12 phút thì xong (vôi vữa và
gạch có công nhân khác vận chuyển). Nếu người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 giờ thì cả
hai xây được ¾ bức tường. Hỏi mỗi người làm một mình thì trong bao lâu xây xong bức tường?
Khi đó, các mức độ năng lực được mô tả như sau:
+ Mức 1a, 1b: đối tượng HS yếu - kém phải xác định được: 1a - Xác định vấn đề cần giải quyết là thời gian mỗi
người xây xong bức tường; 1b - Xác định các thông tin tình huống (liệt kê những số liệu, dữ kiện tình huống liên
quan đến bài toán): hai người xây xong bức tường trong 7 giờ 12 phút, người thứ nhất làm trong 5 giờ và người thứ
hai làm trong 6 giờ thì cả hai xây được ¾ bức tường.
+ Mức 2a, 2b, 3: đối tượng HS trung bình cần phải:
2a - Kết nối được các kiến thức, thông tin liên quan: Trong bài toán có hai đại lượng chưa biết là thời gian hoàn
thành bức tường của hai người thợ xây. Hai người xây xong bức tường trong 7 giờ 12 phút thì mỗi giờ hai người
hoàn thành bao nhiêu phần công việc? Trong 5 giờ người thứ nhất làm được bao nhiêu phần công việc? Trong 6 giờ
người thứ hai làm được bao nhiêu phần công việc? Cả hai người làm được bao nhiêu phần công việc?;
2b - Diễn đạt vấn đề bằng ngôn ngữ tình huống: Gọi thời gian người thứ nhất xây một mình xong bức tường là x
giờ, thời gian người thứ hai xây một mình xong bức tường là y giờ (x > 0, y > 0).
36
Coi toàn bộ công việc như một đơn vị công việc. Đổi 7 giờ 12 phút =
giờ
5
1 1
Trong 1 giờ thì mỗi người xây được bao nhiêu phần bức tường? ( ; )
x y
5
Trong 1 giờ thì cả hai xây được bao nhiêu phần bức tường? ( )
36
5 6
Trong 5 giờ thì người thứ nhất, trong 6 giờ thì người thứ hai xây được bao nhiêu phần bức tường? ( ; ).
x y
3
Cả hai xây được bao nhiêu phần bức tường? ( )
4
+ Mức 4a, 4b, 5a, 5b: đối tượng HS khá:
4a - Lựa chọn, sử dụng phương pháp và công cụ phù hợp để giải quyết vấn đề đã được thiết lập dưới dạng mô
hình tình huống:
1 1 5
Thiết lập được phương trình biểu thị công việc hai người cùng xây trong 1 giờ là:  
;
x y 36
Thiết lập được phương trình biểu thị công việc người thứ nhất xây trong 5 giờ và người thứ hai làm trong 6 là:
4

Năng lực thực hiện chiến lược để tìm
ra kết quả

5 6 3 . Để tìm được thời gian mỗi người xây xong bức tường tức là cần giải hệ phương trình
 
x y 4

5
x 


1 
 x

6 3

y 4
1 5

y 36

4b - Trình bày lời giải, lập luận chặt chẽ, logic: Gọi thời gian người thứ nhất xây một mình xong bức tường là x
giờ, thời gian người thứ hai xây một mình xong bức tường là y giờ (x > 0, y > 0). Coi toàn bộ công việc như một
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1
36
giờ. Trong 1 giờ, người thứ nhất xây được (bức tường). Người thứ hai xây được
x
5
5
1
(bức tường). Cả hai xây được
(bức tường). Ta có phương trình: 1  1  5 (1). Người thứ nhất làm trong
36
y
x y 36

đơn vị. Đổi 7 giờ 12 phút =

5 giờ xây được

5
6
(bức tường); Người thứ nhất làm trong 6 giờ xây được
(bức tường). Cả hai xây được ¾ bức
x
y

5 6 3
tường nên ta có phương trình:   (2). Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
x y 4

5
x 


1 

x

6 3

y 4 . Giải hệ phương
1 5

y 36

trình ta được (x;y) = (12;18).
5a - Xem xét, lựa chọn kết quả đã tìm được qua giải quyết mô hình tình huống phù hợp với đặc điểm của tình
huống trong bài toán: Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ; Xem xét các nghiệm có thỏa mãn yêu cầu
đề bài và điều kiện đặt ra hay không và kết luận: x = 12 > 0; y = 18 > 0; thời gian hoàn thành của người thứ nhất ít
hơn thời gian hoàn thành của người thứ hai; kết quả phù hợp với tình huống trong bài và cũng phù hợp với tình huống
thực tế đã và đang diễn ra.
5b - Trả lời yêu cầu của bài toán: Thời gian người thứ nhất xây một mình xong bức tường là 12 giờ; Thời gian
người thứ hai xây một mình xong bức tường là 18 giờ.
+ Mức 6: đối tượng HS giỏi phải sử dụng các thao tác khái quát hóa hoặc tương tự để đưa ra bài toán mới: HS
giỏi phải tự đề xuất được các bài toán tương tự và mở rộng từ bài toán này.
Lưu ý: Nếu xác định mục tiêu cho toán lớp thì GV cũng cần xác định mức độ năng lực chung của các HS trong
lớp. Khi xây dựng các mục tiêu dạy học phù hợp với từng đối tượng HS, GV cũng cần lưu ý không quá cứng nhắc
trong quá trình thực hiện những mục tiêu dạy học đó. Thực tế là để phân tích những nguyên nhân và đề xuất giải
pháp, đôi khi những HS có trình độ nhận thức trung bình - yếu vẫn đưa ra những ý kiến tích cực, có ý nghĩa. Vì thế,
khi hướng dẫn, tổ chức HS thực hiện các nhiệm vụ dạy học, GV cần khéo léo huy động kiến thức, kĩ năng của tập
thể HS trong từng nhóm để nâng cao hiệu quả dạy học.
2.2.2. Biện pháp 2: Thiết kế nội dung dạy học theo hướng phân hóa
Để phân hóa nội dung dạy học phù hợp với trình độ nhận thức của HS, GV có thể tiến hành một hoặc kết hợp
thực hiện một số cách thức sau: - Lựa chọn các nội dung học tập phù hợp với các đối tượng HS; - Phân bậc các nội
dung học tập theo mức độ phức tạp dần để HS các đối tượng đều có thể tiếp cận.
Ví dụ 2: Dạy luyện tập về bài Hình trụ GV thiết kế các mức độ như sau
Bài tập
Cơ bản

Mở
rộng
Nâng
cao
Khái
quát
hóa

Lớp có đa số HS khá, giỏi

Lớp có đa số HS trung bình, yếu, kém

Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm,
chiều cao 9cm. Hãy tính:
a) Diện tích xung quanh của hình trụ?
b) Thể tích của hình trụ
Mô hình một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ
(không lắp) có bán kính đường tròn đáy 6cm, chiều
cao 9cm. Hãy tính diện tích xung quanh cộng với
điện tích một đáy
Diện tích và chu vi một hình chữ nhật ABCD
(AB>AD) theo thứ tự là 2a2 và 6a. Cho hình chữ
nhật quay quanh cạnh AB một vòng, ta được hình
trụ. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
Một cái ống dạng hình trụ hở một đầu, kín một đầu
(độ dày không đáng kể) dài b (cm) và bán kính
đường tròn đáy là r (cm). Nếu người ta sơn cả bên

Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm,
chiều cao 9cm. Hãy tính:
a) Diện tích xung quanh của hình trụ?
b) Thể tích của hình trụ.
Mô hình một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ
(không lắp) có bán kính đường tròn đáy 6cm,
chiều cao 9cm. Hãy tính diện tích xung quanh
cộng với điện tích một đáy
Diện tích và chu vi một hình chữ nhật ABCD
(AB>AD) theo thứ tự là 2a2 và 6a. Cho hình chữ
nhật quay quanh cạnh AB một vòng, ta được hình
trụ. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ.
Một cái ống dạng hình trụ hở một đầu, kín một
đầu (độ dày không đáng kể) dài b (cm) và bán kính
đường tròn đáy là r (cm). Nếu người ta sơn cả bên
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ngoài lẫn bên trong ống thì diện tích bao phủ là bao ngoài lẫn bên trong ống thì diện tích bao phủ là
nhiêu?
bao nhiêu?
Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn
đáy và độ dài của nó đều bằng 2r (cm). Người ta
khoan một lỗ cũng có dạng hình trụ có bán kính
đáy và độ sâu đều bằng r (cm). Thể tích phần vật
thể còn lại là bao nhiêu?
Một vật thể có dạng hình trụ, bán kính đường tròn
đáy và độ dài của nó đều bằng 2r (cm). Người ta
khoan một lỗ cũng có dạng hình trụ có bán kính đáy
và độ sâu đều bằng r (cm). Một phần của hình trụ bị
cắt rời theo bán kính đấy OA, OB và theo chiều
thẳng đứng từ trên xuống dưới với góc AOB = 300.
Tính thể tích phần vật thể còn lại là bao nhiêu?

Như vậy, trong một tiết dạy, với sự đa dạng các đối tượng HS trong một lớp, GV lựa chọn và xây dựng hệ thống
bài tập đã phân bậc theo mức độ phức tạp dần về nội dung để củng cố kiến thức và rèn luyện các kĩ năng giải toán
về Hình trụ cho tất cả các tối tượng HS. Hơn nữa, với các lớp HS có mức độ nhận thức khác nhau, khi xây dựng nội
dung học tập, GV cũng đã xác định mức độ phức tạp của các nội dung cho từng lớp cho phù hợp.
2.2.3. Biện pháp 3: Đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phân hóa
Có 3 loại đánh giá mà GV nên sử dụng trong DHPH. Đó là: - Đánh giá chẩn đoán; - Đánh giá hình thành; - Đánh
giá tổng kết. Nội dung đánh giá có thể đưa ra dưới dạng câu hỏi hay một đề nghị. Nội dung câu hỏi mà GV đưa ra
có gợi ra mục tiêu hoặc mang tính chủ quan không? Hình thức nào của câu hỏi là phù hợp (câu hỏi mở, câu hỏi
đúng/sai, câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi diễn giải,…). Việc đánh giá này có thể được thực hiện dưới dạng bài thi
vấn đáp hoặc bài thi viết hoặc quan sát của GV. GV cũng nên có nhật kí để theo dõi sự tiến bộ của HS theo suốt tiến
trình dạy học, có thể chia theo số hoặc theo chữ cái hoặc dùng dấu cộng hoặc trừ để biểu diễn cho mức độ của sự
tiến bộ đó. Sau một giai đoạn học tập, GV nên thông báo kết quả theo dõi đó đến HS để HS biết và cải thiện việc
học. Như vậy, đánh giá không chỉ nhằm mục đích nhận định thực trạng và định hướng, điều chỉnh hoạt động của trò
mà còn giúp đưa ra những nhận định về thực trạng và điều chỉnh hoạt động dạy của thầy cho phù hợp với đối tượng
HS, qua đó nâng cao hiệu quả dạy và học.
Ví dụ 3: Phiếu đánh giá cải tiến sau giờ học như sau:
PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ
Hãy trả lời ngắn gọn, rõ ràng các câu hỏi sau:
1. Qua bài học này, em đã học được điều gì? ………………………………………
2. Vấn đề nào em thấy thích nhất? Vấn đề nào em cần được cần được giải đáp, giúp đỡ? ………………………
Ví dụ 4: Sau khi học xong bài “Tứ giác nội tiếp”, để củng cố và đánh giá tổng kết, GV có thể phát cho HS phiếu
học tập sau.
PHIẾU HỌC TẬP
Câu 1: Kể tên các tứ giác nội tiếp trên hình vẽ?
Câu 2: Cho tứ giác MNPQ nội tiếp (O), và góc xMQ =
750. Hãy tính số đo góc P ?

Câu 3. Chứng minh rằng chân các đường vuông góc kẻ từ một điểm thuộc đường tròn ngoại tiếp một tam giác
đến ba cạnh của tam giác ấy nằm trên một đường thẳng.
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Phân tích: Câu 1 yêu cầu HS nhận biết và kể tên các tứ giác nội tiếp; câu 2 yêu cầu HS vận dụng định lí tổng các
góc đối nhau của tứ giác nội tiếp (vận dụng thấp) là dễ dàng giải quyết được; Câu 3 (vận dụng cao) yêu cầu HS phải
chứng minh tứ giác nội tiếp và sử dụng định lí về tổng các góc đối của tứ giác nội tiếp và sử dụng phương pháp
chứng minh ba điểm thẳng hàng để giải quyết. Thông qua phiếu học tập này, GV sẽ biết mục tiêu dạy học đã đạt
được chưa, mỗi HS đạt được mức độ nào. Với những HS đạt được mục tiêu mà GV mong muốn thì tiếp tục thực
hiện các định hướng mới về tư duy và nâng cao, mở rộng kiến thức; đối với những HS chưa đạt kết quả như GV
mong muốn thì GV cần tiếp tục có biện pháp để củng cố ôn tập các nội dung kiến thức đó.
3. Kết luận
HS THCS đã có sự định hướng rõ rệt về hứng thú, năng lực, sở trường đối với các môn học. Do đó, khi dạy học,
GV phải hiểu được năng lực, hứng thú và sở trường của HS để từ đó có định hướng trong DHPH, phát huy tối đa
tiềm năng của các HS. GV cần chú ý phân hóa trong dạy học nhưng không tạo nên sự phân biệt trong học tập nhằm
tạo niềm tin, động lực học tập cho HS, tạo môi trường cởi mở để HS trao đổi, chia sẻ và thể hiện.
Quy trình dạy học và các biện pháp sư phạm cần được vận dụng linh hoạt và sáng tạo để thật sự phù hợp đối với
các đối tượng HS khác nhau và năng lực của người GV, nhưng cần đảm bảo để “đánh thức” được động cơ, niềm
đam mê và hứng thú học tập môn Toán cho mọi HS.
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