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Abstract: In teaching, if teachers exploit well interdisciplinary factors, not only contribute to
improving teaching effectiveness but also strengthen knowledge and train students the ability to
apply mathematics into practice. In order to propose a basis for offering measures to improve the
quality of teaching mathematics in the direction of integrated teaching in the final grades of
secondary school level, we surveyed current status of teaching Maths in the direction of integrated
teaching in the last grades at secondary school level - a case study in Hai Phong city.
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1. Mở đầu
Theo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể [1],
Chương trình môn Toán thực hiện tích hợp liên môn
thông qua các nội dung, chủ đề có mối liên hệ với nhau
hoặc các kiến thức toán học được khai thác, sử dụng
trong các môn học khác như: Vật lí, Hóa học, Sinh học,
Địa lí, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Nghệ thuật,... Trong
dạy học Toán, nếu giáo viên (GV) khai thác tốt những
yếu tố liên môn sẽ không những nâng cao hiệu quả dạy
học, mà còn củng cố kiến thức cho học sinh (HS), rèn
luyện cho các em khả năng vận dụng toán học vào thực
tiễn. Chương trình môn Toán ở trung học cơ sở (THCS)
còn thực hiện tích hợp nội môn và liên môn thông qua
các hoạt động thực hành và trải nghiệm.
Hải Phòng là một trung tâm giáo dục lớn, các trường
phổ thông đều đã được trang bị cơ sở vật chất khá khang
trang. Trong bài viết này, chúng tôi khảo sát thực trạng
dạy học Toán theo định hướng dạy học tích hợp (DHTH)
ở các lớp cuối cấp THCS trên địa bàn TP. Hải Phòng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mục đích, nội dung và phương pháp khảo sát
2.1.1. Mục tiêu khảo sát
* Đối với GV: - Tìm hiểu nhận thức của GV về quan
điểm DHTH trong dạy học môn Toán; - Tìm hiểu nhận
thức của GV về vấn đề thiết kế và tổ chức các tình huống
DHTH trong dạy học môn Toán; - Tìm hiểu mức độ vận
dụng DHTH trong dạy học môn Toán của GV ở các lớp
cuối cấp THCS.
* Đối với HS: Tìm hiểu mức độ HS vận dụng kiến
thức Toán ở các lớp cuối cấp THCS vào thực tiễn, cách
giải quyết một vấn đề toán học dựa trên mối liên hệ nội
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môn, liên môn và liên hệ giữa toán học với thực tiễn
thông qua các tình huống học tập.
* Đối tượng khảo sát: Khảo sát được tiến hành với 55
GV giảng dạy môn Toán (lớp 9) và 90 HS lớp 9 ở 9
trường THCS trên địa bàn TP. Hải Phòng: Hồng Bàng;
Ngô Gia Tự; Nguyễn Trãi; Nguyễn Bá Ngọc; Đà Nẵng;
Trần Phú; Hưng Đạo; Nguyễn Bỉnh Khiêm; Tam Đa.
2.1.2. Phương pháp khảo sát
- Sử dụng phiếu khảo sát: Phiếu khảo sát gồm 15 câu
hỏi trắc nghiệm để khảo sát nhận thức của GV. Các câu
hỏi gồm các nội dung sau: giới thiệu mục tiêu khảo sát,
nội dung điều tra gồm các câu hỏi về dạy học Toán ở các
lớp cuối cấp THCS theo định hướng DHTH.
- Sử dụng phương pháp quan sát: Quan sát biểu hiện
của HS khi giải quyết các tình huống tích hợp thông qua
các bài toán như sau:
Tình huống 1: Cho hai đường tròn C1 và C2 lần lượt
có tâm O1 , O2 , cắt nhau tại hai điểm A và B. M là điểm
thuộc đường tròn C1 , các đường thẳng MA, MB lần lượt
cắt đường tròn C2 tại các điểm A’, B’. Chứng minh rằng
đường thẳng MO1 vuông góc với đường thẳng A’B’.
Tình huống 2: Cho đường (O; R). Gọi I là điểm nằm
trong đường tròn; đường thẳng d qua I cắt (O; R) tại 2
điểm A và B. Các tiếp tuyến của đường tròn (O; R) tại A
và B cắt nhau tại M. Tìm tập hợp các điểm M khi đường
thẳng d thay đổi luôn qua I?
Tình huống 3: Sử dụng kiến thức hình học để hình
thành tam thức bậc 2.
GV có thể cho HS khảo sát tình huống: “Một mảnh
vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng tương ứng
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là a; b (a; b > 0). Nếu tăng chiều dài, chiều rộng lên x (x,
a, b có cùng đơn vị đo chiều dài). Hãy tìm diện tích của
hình chữ nhật mới?
Tình huống 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có
chiều dài và chiều rộng tương ứng là a; b ( a, b > 0). Nếu
chiều dài được tăng thêm k.x, chiều rộng x (với x, a, b có
cùng đơn vị đo; k  R, k  1) , hãy tìm diện tích của
hình chữ nhật mới?
HS có thể giải bằng cách tương tự tình huống 3 để có
tam thức bậc 2 tổng quát: S  kx 2  (a  kb) x  ab .
Tình huống 5 (sử dụng các kiến thức hình học để giải
quyết bài toán bất đẳng thức trong đại số): Cho các số
thực dương a, b, c, với b > c. Chứng minh

a 2  b2  a 2  c 2  b  c .
Tình huống 6: Tính độ dài của cuộn dây đồng. Biết
bán kính thiết diện dây là R = 0,0002(m); được cuộn vào
một lõi nhựa hình trụ có bán kính thiết diện thẳng
0,025(m) và cuộn dây được cuốn m lớp, mối lớp có n
vòng (xem hình 1).

(chiếm 45,4%) chọn câu trả lời: “Tích hợp được hiểu là
sự lồng ghép, phối hợp các kiến thức trong một môn học
hoặc giữa các môn học thành một nội dung thống nhất”.
Kết quả thu được cho thấy: GV chỉ mới hiểu được
một số khía cạnh của quá trình dạy học theo định hướng
DHTH. Nguyên nhân dẫn đến điều này có thể do GV
chưa được bồi dưỡng kiến thức về DHTH nhằm chuẩn
bị tri thức và kĩ năng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
hiện nay.
- Quan niệm về DHTH: Có 34/55 GV (chiếm 61,8%)
chọn câu trả lời: “DHTH là phương pháp mà GV tạo ra
tình huống liên kết các tri thức môn học, vận dụng kiến
thức nhằm giúp HS phát huy khả năng tự học, phát triển
tư duy sáng tạo”; 20/55 GV (chiếm 36,3%) chọn câu trả
lời: “DHTH là phương pháp dạy học sao cho tiến trình
hình thành, củng cố và vận dụng kiến thức được khai thác
thích đáng các mối liên hệ nội môn, liên môn và mối liên
hệ giữa toán học với thực tiễn”; 1/55 GV (chiếm 1,8%)
chọn câu trả lời: “DHTH là kiểu dạy học trong đó HS học
cách sử dụng, phối hợp các kiến thức, kĩ năng gần với
cuộc sống thực tiễn”.
Như vậy, số GV nắm vững lí thuyết về DHTH chỉ đạt
36%, kết quả này cũng phản ánh những tri thức đã có của
GV về DHTH còn hạn chế. GV đã nắm được ý nghĩa của
việc đánh giá năng lực của HS, vai trò của DHTH trong
quá trình khắc sâu kiến thức cho HS.'
- Quan niệm về DHTH trong dạy học môn Toán: Có
35/55 GV (chiếm 63,6%) GV chọn câu trả lời: “DHTH
trong dạy học Toán là hoạt động của GV giúp HS chiếm
lĩnh kiến thức dựa trên việc tiến hành khai thác mối liên
hệ giữa các nội dung toán học, giữa toán học với các môn
học khác và với thực tiễn”; 15/55 GV (chiếm 27,2%)
chọn câu trả lời: “DHTH trong dạy học Toán là kiểu dạy
học dựa trên việc sử dụng ngôn ngữ và kí hiệu toán học
để mô tả các sự kiện nhằm phản ánh hiện thực khách
quan”; 5/55 GV (chiếm 9,1%) chọn câu trả lời: “DHTH
trong dạy học môn Toán là kiểu dạy học sao cho các tri
thức toán học được tìm ra có ý nghĩa đối với thực tiễn và
các môn học khác”. Như vậy, đã có nhiều GV trả lời
đúng câu hỏi này vì đã được trang bị vững vàng cơ sở lí
luận về DHTH trong dạy học Toán.

Hình 1
Bằng hệ thống chỉ dẫn và câu hỏi HS có thể tiến hành
mô hình hóa và giải bài toán trong mô hình theo trình tự
các bước cụ thể.
2.2. Thực trạng dạy học môn Toán theo định hướng
dạy học tích hợp ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở trên
địa bàn thành phố Hải Phòng
2.2.1. Kết quả khảo sát giáo viên
Kết quả khảo sát chủ yếu được đánh giá định tính và
định lượng thông qua câu trả lời trên các nhóm câu hỏi
được đưa ra và kết quả đạt được.
2.2.1.1. Nhận thức của giáo viên về quan niệm dạy học
tích hợp nói chung và dạy học tích hợp trong dạy học
môn Toán ở các lớp cuối cấp trung học cơ sở
- Quan niệm về tích hợp: Có 10/55 GV (chiếm
18,1%) chọn câu trả lời: “Tích hợp là hệ thống phối hợp
các thiết bị và công cụ khác nhau để làm cùng một việc
nhằm giải quyết những nhiệm vụ chung”; 20/55 GV
(chiếm 36,3%) chọn câu trả lời: “Tích hợp là sự kết hợp
hữu cơ, hệ thống giữa các kiến thức thuộc các môn học
khác nhau thành một nội dung thống nhất”; 25/55 GV

- Quan niệm về DHTH trong dạy học môn Toán và
các môn khoa học tự nhiên: Có 28/55 GV (chiếm 51%)
chọn câu trả lời: “Toán học có thể tích hợp với nhiều môn
học khác vì toán học không chỉ áp dụng trong thực tiễn,
Vật lí, Cơ học mà còn thâm nhập vào các môn học như
Hóa học, Sinh học”; 16/55 GV (chiếm 29,1%) GV chọn
câu trả lời: “Có thể tích hợp dạy học các môn học khác
trong dạy học môn Toán”; 11/55 GV (chiếm 20%) chọn
câu trả lời: “Có thể tích hợp dạy học các môn học khác
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vào dạy học môn Toán vì môn Toán là công cụ cho nhiều
môn khoa học khác”. Như vậy, đã có 51% GV trả lời
đúng câu hỏi bởi do nắm vững mối liên hệ giữa kiến thức
môn Toán với các môn học khác.
2.2.1.2. Nhận thức của giáo viên về vai trò, mục tiêu của
dạy học tích hợp
Kết quả thu được: Có 22/55 GV (chiếm 40%) chọn
câu trả lời: “Quá trình DHTH giúp cho các hoạt động
nhận thức của HS được đặt trong tình huống có ý nghĩa,
gắn dạy học với thực tiễn”; 16/55 GV (chiếm 29,1%)
chọn câu trả lời: “Phân biệt được yếu tố cơ bản với yếu
tố ít quan trọng hơn, giúp GV nhấn mạnh được những
yếu tố quan trọng, biết lựa chon các tri thức, kĩ năng cơ
bản trong quá trình dạy học”; 8/55 GV (chiếm 14,5%)
chọn câu trả lời: “Lập được mối liên hệ giữa các khái
niệm, định lí, quy tắc đã học, từ đó HS biết huy động các
kiến thức khác nhau để giải quyết vấn đề”. Đã có 35%
GV trả lời đúng các khía cạnh quan trọng của DHTH,
điều này cũng phù hợp với những phân tích tiên nghiệm
của chúng tôi.
2.2.1.3. Những khó khăn của giáo viên trong dạy học
môn Toán theo định hướng dạy học tích hợp ở các lớp
cuối cấp trung học cơ sở
- Khó khăn về thiết kế các tình huống DHTH nói
chung, tình huống thực tiễn nói riêng. Kết quả thu được:
Có 38/55 GV (chiếm 69,1%) chọn câu trả lời: “Tìm tòi các
tình huống thực tiễn, các tình huống mô phỏng thông qua
các hoạt động trải nghiệm để có được tình huống chứa
đựng các nội dung dạy học”; có 37/55 GV (chiếm 67,2%)
chọn câu trả lời: “Hướng dẫn HS chuyển thể các tình
huống thực tiễn, tình huống lấy từ các môn học khác sang
mô hình môn Toán; 35/55 GV (chiếm 63,6%) chọn câu trả
lời: “GV chưa có điều kiện trải nghiệm, tìm tòi các tình
huống thực tiễn mang tính tích hợp để giúp HS chiếm lĩnh
kiến thức mới”; 36/55 GV (chiếm 65,4%) chọn câu trả lời:
“GV chưa tạo được các tình huống mang tính nhu cầu,
cũng như hứng thú, gợi động cơ, kích thích tư duy, định
hướng hoạt động nhằm khai thác các tình huống DHTH
để tiếp nhận kiến thức mới trong dạy học Toán”.
Có 66% GV đã nêu được những khó khăn trong việc
thiết kế các tình huống chứa đựng các kiến thức cần dạy,
có ý nghĩa đối với việc DHTH. Số GV còn lại chưa quan
tâm đến vấn đề này vì chưa có những trải nghiệm thực tiễn.
- Khó khăn trong việc chuẩn bị tri thức trong các tình
huống DHTH: Có 19/55 GV (chiếm 34,5%) chọn câu trả
lời: “Do GV chưa có kinh nghiệm trong việc DHTH,
chưa khai thác được việc vận dụng DHTH trong dạy học
Toán”; 12/55 GV (chiếm 21,8%) chọn câu trả lời: “Tư
tưởng tích hợp chưa được quán triệt sâu sắc, toàn diện
trong nhà trường”; 44/55 GV (chiếm 80%) chọn câu trả
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lời: “GV ít quan tâm đến lịch sử toán học để thấy được
yêu cầu của thực tiễn đối với sự phát triển của toán học,
cũng như xem xét nguồn gốc của toán học”; có 44% GV
trả lời: “Khó khăn trong việc chuẩn bị tri thức, nội dung
để sử dụng các tình huống tích hợp”.
- Khó khăn trong việc chuẩn bị tổ chức DHTH: Có
10/55 GV (chiếm 18,1%) chọn câu trả lời: “Xác định yêu
cầu vận dụng các phương pháp DHTH”; 7/55 GV chọn
câu trả lời: “Xây dựng hệ thống câu hỏi để mỗi HS, các
nhóm được tương tác với các tình huống DHTH”; 36/55
GV (chiếm 65,4%) chọn câu trả lời: “GV chưa tạo được
các tình huống mang tính nhu cầu, chưa tạo được hứng
thú, động cơ và kích thích tư duy, định hướng hoạt động
cho HS nhằm khai thác các tình huống DHTH để tiếp
nhận kiến thức mới trong dạy học Toán”; 34/55 GV
(chiếm 61,8%) chọn câu trả lời: “Nghiên cứu nội dung
chương trình sách giáo khoa các môn Toán, Lí, Hóa để
tìm tư tưởng chung khi xây dựng các tình huống DHTH”.
Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều GV chưa nhận thức
được các tri thức về phương pháp luận liên quan đến đối
tượng của toán học đặc trưng của môn Toán, mối liên hệ
giữa các chương mục khác nhau, mối liên hệ giữa toán
học với các môn khoa học khác và toán học với thực tiễn.
Có 40% GV đã nhận thức được những khó khăn khi
chuẩn bị các tình huống DHTH cho HS tương tác.
- Khó khăn của GV trong việc chuẩn bị kiến thức
chuyên môn sâu của nhiều môn học để tiếp cận DHTH:
Có 1/55 GV (chiếm 1,8%) chọn câu trả lời: “Do đặc thù
của việc đào tạo GV Toán ở THCS của các trường Sư
phạm, nên việc chuẩn bị kiến thức ở tất cả các môn học
chưa đảm bảo cho việc DHTH”; 34/55 GV (chiếm
61,8%) GV chọn câu trả lời: “Nghiên cứu sách giáo khoa
các môn Toán, Lí, Hóa để tìm ý tưởng khi xây dựng các
tình huống DHTH”.
2.2.2. Kết quả khảo sát học sinh
2.2.2.1. Khả năng tích hợp nhiều kiến thức ở các chương
khác nhau trong dạy học môn Toán ở các lớp cuối cấp
trung học cơ sở
Trong quá trình quan sát và phân tích bài làm của HS,
chúng tôi nhận thấy các em còn lúng túng trong việc vận dụng
các kiến thức toán học vào giải quyết tình huống đặt ra.
Tình huống 1: Có 67/90 HS (chiếm 74%) gặp khó
khăn trong việc tạo ra đường thẳng vuông góc với OM1,
HS chưa kết nối được các kiến thức hình học trong phần
Hình học với nhau; 5/90 HS (chiếm 5,5%) đã kẻ thêm
được tiếp tuyến Mx của đường tròn (Ci) tại điểm M và
tích hợp các kiến thức về tứ giác nội tiếp, hai đường thẳng
song song, kiến thức về đường tròn để giải quyết tình
huống (xem hình 2).
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Hình 2. Hình ảnh các HS đang giải quyết tình huống 1

Tình huống 2: Có 20/90 HS (chiếm 22,2%) đã kết nối
được các kiến thức hình học về tam giác đồng dạng, kiến
thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông để làm sáng
R2
tỏ OH 
. Như vậy, phần lớn HS còn gặp khó khăn
OI
trong việc tích hợp các kiến thức giữa các chương trong
chương trình môn Toán ở các lớp cuối cấp THCS.
2.2.2.2. Đánh giá khả năng tích hợp giữa các kiến thức
trong chương trình môn Toán (sử dụng kiến thức hình
học để hình thành tam thức bậc 2, giải quyết các bài toán
liên quan đến bất đẳng thức)
Trong các tình huống 3 và 4: Có 69/90 HS (chiếm
77%) vận dụng được các kiến thức hình học để biểu diễn
và hình thành được tam thức bậc 2. Như vậy, ở những tình
huống này, HS đã tích hợp được các kiến thức hình học để
tính diện tích hình chữ nhật với kiến thức đại số để giải
quyết được yêu cầu của tình huống đặt ra (xem hình 3).

Hình 3. Hình ảnh bài làm của HS trong tình huống 3 và 4

Trong tình huống 5: Việc kết nối kiến thức hình học
trong nội dung phần Hình học trong chương trình môn
Toán ở các lớp cuối cấp THCS để hình thành việc vận
dụng định lí Pitago, xác định mối liên hệ giữa cạnh và
góc trong một tam giác, tính chất về đường xiên, hình
chiếu,… để giải quyết bài toán bất đẳng thức đối với HS
còn hạn chế, chỉ 35/90 HS (chiếm 38,8%) định hướng
đúng và giải quyết được tình huống đặt ra.
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Nếu chỉ đơn thuần tích hợp một đơn vị kiến thức hình
học để giải quyết một tình huống liên quan đến kiến thức
đại số thì đa số HS đều giải quyết được một cách dễ dàng.
Còn khi phải kết nối nhiều kiến thức hình học để giải quyết
một tình huống liên quan đến kiến thức đại số thì HS còn
gặp nhiều khó khăn để giải quyết tình huống đặt ra.
2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả việc tích hợp liên môn giữa
toán học với các môn học khác
Tình huống 6: Trong quá trình quan sát HS làm bài,
chúng tôi thấy đa số HS gặp khó khăn trong việc xác định
một thiết diện thẳng chứa mỗi lớp đúng một vòng dây.
Khi đó, tính chiều dài của vòng dây thứ nhất?,… Chiều
dài của dây vòng thứ k? Tính chiều dài dây của một thiết
diện cũng trở lên khó khăn hơn, chỉ có 31/90 HS (chiếm
34%) HS định hướng được cách giải, tuy nhiên các em
còn gặp khó khăn trong việc tính tổng chiều dài của cuộn
m

dây ( n. 2.(0,025  k.0,0002) .
k 1

2.2.2.4. Đánh giá khả năng tích hợp các tri thức toán học
vào giải quyết các bài toán thực tiễn
Trong quá trình quan sát, phân tích bài làm của HS
chúng tôi nhận thấy, đa số HS chưa nắm được ý nghĩa
thực tiễn của các tri thức toán học. Vì vậy, khi vận dụng
kiến thức toán học vào giải quyết các tình huống thực
tiễn, HS chưa hình thành, chưa định hướng được cách
giải quyết tình huống.
Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy trong quá trình học
tập, HS còn một số điểm hạn chế: trước một tri thức mới
cần chiếm lĩnh, các em chưa khai thác được các tri thức
trung gian dựa trên hoạt động phát triển tri thức đã có
trong chương trình môn học để giải quyết vấn đề.
3. Kết luận
Từ kết quả khảo sát ở trên, chúng tôi nhận thấy, nhìn
chung GV mới chỉ hiểu được một số khía cạnh của
DHTH trong dạy học Toán ở các lớp cuối cấp THCS; bởi
trên thực tế, họ chưa được bồi dưỡng kiến thức về DHTH
nhằm chuẩn bị tri thức và kĩ năng đáp ứng yêu cầu đổi
mới dạy học hiện nay. Phần lớn GV chưa nắm vững các
kiến thức cơ sở về DHTH, còn gặp khó khăn trong việc
chuẩn bị kiến thức, kĩ năng để thực hiện DHTH như:
Chưa hiểu được bằng cách nào để tìm tòi, thiết kế các
tình huống DHTH, tình huống được lựa chọn từ đâu?
Những tri thức có vai trò điều chỉnh hoạt động tìm tòi các
tình huống tích hợp gồm những dạng nào? Một tình
huống được dùng để DHTH cần thỏa mãn những điều
kiện tối thiểu nào? Có thể phân chia một tình huống
DHTH theo những dạng chủ yếu nào để đảm bảo điều
kiện tích hợp trong nội bộ môn Toán, DHTH liên môn.
(Xem tiếp trang 21)

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 474 (Kì 2 - 3/2020), tr 16-21

tâm, phòng khảo thí còn những hạn chế trong kiểm định,
đánh giá, phân tích chất lượng giáo dục. Do vậy, các trung
tâm, các phòng này cần được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa,
đặc biệt là sự quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, phát triển và mở rộng hợp tác quan hệ với các các bộ
phận kiểm định ở các trường đại học uy tín trên thế giới,
nhằm đánh giá chất lượng bên trong ngày càng hiệu quả,
góp phần nâng cao vị thế, uy tín các trường đại học của
Việt Nam đạt tầm khu vực và ngày càng khẳng định vị thế
lớn mạnh trên thế giới về chất lượng giáo dục.
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THỰC TRẠNG DẠY HỌC TOÁN
THEO ĐỊNH HƯỚNG...
(Tiếp theo trang 38)
Từ quá trình quan sát HS làm bài, chúng tôi nhận thấy,
mặc dù các em rất hào hứng và tích cực tham gia vào quá
trình giải quyết tình huống đưa ra, nhưng đa số còn gặp
khó khăn trong việc huy động kiến thức hình học để giải
quyết các tình huống. Việc vận dụng kiến thức hình học
đã được học vào giải quyết các tình huống thực tiễn còn
hạn chế, HS chưa nắm được hệ thống kiến thức môn Toán.
Từ những khó khăn của GV và HS trong quá trình tổ chức
dạy học môn Toán theo định hướng DHTH ở các lớp cuối
cấp THCS trên địa bàn TP. Hải Phòng sẽ là cơ sở cho
chúng tôi đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học
Toán theo định hướng DHTH nói chung và ở các lớp cuối
cấp THCS trên địa bàn TP. Hải Phòng nói riêng.
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