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ABSTRACT
Mathematical communication is a form of communication in which a person
tries to convince others of his/her mathematical ideas, thoughts, questions or
hypotheses to share ideas, clarify, or understand math problems. This paper
presents the results of a survey on developing mathematical communication
competencies for students in some secondary schools in Ba Tri Town, Ben
Tre Province. It also discusses the processes and descriptive examples for
phases in a teaching situation to develop mathematical communication
competency for students, thereby moving towards intellectual development,
mathematical language development and the ability to apply mathematical
knowledge in real life.

1. Mở đầu
Giao tiếp toán học (GTTH) đã được các nhà giáo dục ở nhiều quốc gia quan tâm, cùng với sự quan tâm của
họ đối với giáo dục toán học. Ở Mĩ, Hiệp hội Giáo viên (GV) toán của Mĩ (NCTM) đã đưa ra các tiêu chí về
GTTH và chương trình đánh giá học sinh (HS) quốc tế khi thiết kế các bài kiểm tra cũng có đề cập đến GTTH
(National Council of Teachers of Mathematics, 2007). Ở Thái Lan, nghiên cứu của Maitree Inprasitha chỉ ra rằng
quá trình học tập cần đến giao tiếp và việc nghiên cứu về giao tiếp là nghiên cứu quan trọng trong giáo dục toán
(Maitree Inprasitha, 2012). Ở Việt Nam, hiện đã có một số nghiên cứu về dạy học môn Toán nhằm phát triển năng
lực GTTH của HS (Hoa Ánh Tường, 2014; Vũ Thị Bình; 2016). Các nghiên cứu đều đưa ra các biện pháp phát
triển năng lực GTTH cho HS và khẳng định rằng, việc phát triển năng lực GTTH không chỉ giúp HS phát triển
bản thân năng lực GTTH mà còn giúp HS nâng cao năng lực toán học, giúp HS học tốt môn Toán hơn, tương tự
như khẳng định của NCTM (National Council of Teachers of Mathematics, 2000). Cũng theo NCTM, năng lực
GTTH thể hiện ở khả năng “trao đổi suy nghĩ toán học rõ ràng và chính xác, phân tích và đánh giá những suy
nghĩ và lời giải của các HS khác và sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn đạt những ý nghĩ toán học một cách chính
xác” (National Council Teachers Mathmatics, 2000).
Từ các tài liệu trên và dựa trên nghiên cứu của Laney Sammons (2018), chúng tôi cho rằng, “Năng lực GTTH là
khả năng hiểu, phân tích, đánh giá, nhận xét được các vấn đề toán học bao gồm vốn tri thức toán học, kĩ năng sử
dụng ngôn ngữ toán học, các dạng biểu diễn của toán học và khả năng diễn đạt, giải thích ý tưởng một cách rõ ràng,
mạch lạc nhất”. Như vậy, năng lực GTTH bao gồm: - Về kiến thức: HS phải có vốn tri thức toán học; - Về kĩ năng:
Sử dụng các kí hiệu, quy ước, thuật ngữ toán học rõ ràng; tổ chức và trình bày các dự án thuyết trình rõ ràng, logic;
- Về thái độ: Có tinh thần hợp tác, chia sẻ, trao đổi các vấn đề liên quan đến Toán học.
Và như vậy, trong dạy học môn Toán, GV không chỉ tạo ra môi trường học tập giúp HS lĩnh hội kiến thức toán
học mà còn phải phát triển năng lực giao tiếp nói chung và năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học nói riêng trong
giờ học toán. Dạy học phát triển năng lực GTTH là cách thức tổ cho HS thực hiện các hoạt động thành phần trong
hoạt động GTTH như đã trình bày ở trên: hiểu, phân tích, đánh giá, nhận xét, các vấn đề hay nội dung toán học; sử
dụng ngôn ngữ, biểu diễn toán học để biểu đạt, giải thích ý tưởng của mình.
Hình học là môn học có kiến thức thường được coi là khó đối với HS nói chung, HS trung học cơ sở (THCS) nói
riêng. Do vậy, trong bài viết này, chúng tôi một mặt đánh giá thực trạng dạy học phát triển năng lực GTTH cho HS,
mặt khác đưa ra các bước của một tình huống dạy học và ví dụ cụ thể trong dạy học Hình học ở trường THCS nhằm
giúp phát triển năng lực GTTH cho HS.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Thực trạng việc phát triển năng lực giao tiếp trong dạy học toán tại một số trường trung học cơ sở ở thị trấn
Ba Tri, tỉnh Bến Tre
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Để đánh giá thực trạng dạy học môn Toán nhằm phát triển năng lực GTTH cho HS, chúng tôi tiến hành phỏng
vấn, khảo sát bằng bảng hỏi 38 GV của các trường THCS tại huyện Ba Tri, Bến Tre và các trường THCS tại huyện
Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long; 240 HS lớp 8 của 2 trường THCS An Đức và trường THCS thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri,
tỉnh Bến Tre (năm học 2019-2020). Nội dung khảo sát là: sự quan tâm của GV đến việc dạy học phát triển năng lực
GTTH cho HS; mức độ tổ chức các hoạt động học tập giúp HS phát triển năng lực GTTH trong giờ học toán; khả
năng GTTH của HS trong giờ học toán hình học; mức độ tham gia GTTH của HS trong giờ học toán; yếu tố giúp
HS học toán hiệu quả (trong sự liên quan đến năng lực GTTH). Kết quả thu được như dưới đây.
Kết quả khảo sát ý kiến GV
Câu 1: Quý Thầy/Cô có quan tâm đến năng lực phát triển GTTH của HS hay không?
Rất quan tâm
Quan tâm
Ít quan tâm
Không quan tâm
21,1%
65,8%
13,1%
0%
Câu 2: Quý Thầy/Cô hãy đánh giá mức độ tổ chức các hoạt động giúp HS phát triển năng lực GTTH.
Rất
Thường
Không
Phương án trả lời
Ít khi
thường xuyên
xuyên
bao giờ
Nêu ra nhiều câu hỏi để HS trả lời
65,8%
34,2%
0%
0%
Yêu cầu HS đọc sách, thảo luận, đặt câu hỏi và trả lời
73,7%
26,3%
0%
0%
câu hỏi
Khuyến khích HS lắng nghe và đánh giá câu trả lời của
15,8%
57,9% 26,3%
0%
các bạn
Yêu cầu HS trình bày các giải pháp toán học dưới dạng nói
31,6%
52,6% 15,8%
0%
hoặc viết (giấy, vở, bảng,...)
Tổ chức cho HS làm việc theo cặp hoặc nhóm nhỏ
0%
52,6% 28,9%
18,5%
Sử dụng các hình ảnh trực quan
7,9%
52,6% 31,6%
7,9%
Đưa các bài toán thực tế vào bài tập
31,6%
57,9% 10,5%
0%
Câu 3: Quý Thầy/Cô hãy đánh giá năng lực GTTH của HS lớp 8 trong giờ hình học theo các mức độ sau:
Phương án trả lời
Rất tốt
Tốt
Trung bình
Yếu
Thông qua việc nghe và trả lời câu hỏi của GV
5,3%
52,6%
36,8%
5,3%
Đọc sách, thảo luận, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi theo yêu cầu
5,3%
47,4%
31,6%
15,7%
bài toán
Lắng nghe, phân tích và đánh giá câu trả lời của các bạn
7,9%
26,3%
44,7%
21,1%
Trình bày các ý tưởng toán học dưới dạng nói hoặc viết
13,2%
36,8%
28,9%
21,1%
Kết quả khảo sát ý kiến HS
Câu 1: Em có thích học hình học hay không? Câu 2: Em thích học toán (hình học) một mình hay học theo nhóm?
Có
Không
Một mình
Học theo nhóm
42,9%
57,1%
12,1%
87,9%
Câu 4: Em hãy đánh giá việc tham gia giao tiếp của bản thân trong giờ học toán.
Rất
Thường
Không
Phương án trả lời
Đôi khi
thường xuyên
xuyên
bao giờ
Nghe và trả lời câu hỏi của GV
58,3%
33,3%
8,4%
0%
Đọc sách, thảo luận, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
42,9%
34,2%
16,7%
6,2%
Lắng nghe, phân tích và đánh giá câu trả lời của các bạn
40,8%
40,4%
15,8%
3%
Trình bày các ý tưởng toán học dưới dạng nói hoặc viết
33,3%
47,9%
10,5%
8,3%
Tham gia hoạt động nhóm
35,8%
54,6%
9,6%
0%
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Câu 5: Em đồng ý với các câu sau ở mức độ nào?
Phương án trả lời

Rất đồng ý

Đồng ý

Không
đồng ý

Rất không
đồng ý

Việc học toán sẽ hiệu quả hơn khi làm việc theo
75,8%
17,5%
6,7%
0%
cặp hoặc nhóm nhỏ
Nội dung bài học có hình ảnh trực quan giúp các
62,5%
28,3%
9,2%
0%
em tích cực tham gia vào bài học
Giờ học toán có tích hợp giải các bài toán thực tế
54,2%
29,2%
10,4%
6,2%
giúp em cảm thấy hứng thú, yêu thích học toán
Từ các bảng trên có thể đưa ra một số nhận định như sau:
- Hầu hết các GV cho rằng việc dạy học phát triển năng lực GTTH là cần thiết, bởi đây là một trong những nội
dung được quan tâm trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của HS.
- Đa số GV cho rằng mình thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp HS phát triển năng lực GTTH, cụ thể có
đến 100% GV trong giờ học toán nêu ra nhiều câu hỏi để HS trả lời, yêu cầu HS đọc sách, thảo luận, đặt câu hỏi và
trả lời các câu hỏi đề ra. HS cũng tích cực tham gia giao tiếp ở hoạt động này, tuy nhiên vẫn còn 16,7% HS đôi khi
mới tham gia đọc sách, thảo luận câu hỏi và 6,2% HS không tham gia.
- GV thường xuyên khuyến khích HS lắng nghe, nhận xét câu trả lời của các bạn, yêu cầu HS trình bày các giải
pháp toán học dưới dạng nói hoặc viết. Tuy nhiên, cũng có nhiều GV (28,9%) ít khi cho HS làm việc nhóm và 18,5%
GV không bao giờ tổ chức cho HS làm việc nhóm. Việc sử dụng các hình ảnh trực quan và đưa bài toán thực tế vào
bài học cũng được GV thường xuyên thực hiện, nhưng cũng có nhiều GV (31,6%) ít khi đưa vào. Điều này lại trái
ngược với đánh giá của HS vì theo khảo sát có đến 87,9% HS thích làm việc theo nhóm trong giờ học toán và 90,4%
HS đánh giá mình thường xuyên giao tiếp khi tham gia thảo luận nhóm và hiệu quả mang lại khi tham gia hoạt động
nhóm kết hợp với hình ảnh trực quan và bài toán thực tế là rất cao (trên 75%).
2.2. Thiết kế tình huống dạy học để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh
2.2.1. Các pha trong tình huống dạy học phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh
Hitt và González - Martín (2015; tr 205-206) đã nghiên cứu sự biến thiên giữa các biến trong một quá trình mô
hình hóa, đó là sự kết hợp của học tập hợp tác, tranh luận khoa học và tự suy xét. Phương pháp dạy học này được đặt
tên là ACODESA, tượng trưng cho: “học tập hợp tác, tranh luận khoa học và tự suy xét”. Nghiên cứu cũng chỉ ra 5
pha khác nhau trong phương pháp ACODESA, gồm:
- Pha 1: Làm việc cá nhân. HS được GV giao một nhiệm vụ không quen thuộc, các em suy nghĩ và trả lời câu
hỏi đặt ra trong nhiệm vụ đó.
- Pha 2: Làm việc nhóm. HS làm việc nhóm với cùng nhiệm vụ ở pha 1. Ở pha này, HS chọn lựa các câu trả lời
thông qua quá trình thảo luận giữa các thành viên trong nhóm. Kết quả làm việc của mỗi nhóm có thể ghi thành 1 áp
phích (hoặc phiếu học tập) cho GV đánh giá.
- Pha 3: Tranh luận. GV chọn một áp phích của nhóm (thường là nhóm có câu trả lời sai) để cả lớp thảo luận.
Trong pha này, GV cần cho HS phát triển khả năng lập luận.
- Pha 4: Tự suy xét. GV giao cho HS các
nhiệm vụ học tập để các em thực hiện ở nhà.
Giai đoạn này cho phép HS củng cố kiến thức.
- Pha 5: Quá trình thể chế hóa. GV giải
thích vấn đề dựa trên kết quả tính toán của HS.
Tuy nhiên, khi vận dụng vào thực tế dạy
học, chúng tôi bỏ qua pha 1 - Làm việc cá nhân
và pha 4 - Tự suy xét (HS làm việc ở nhà).
Chúng tôi đánh giá rằng lựa chọn này không
làm mất đi tinh thần của ACODESA về học tập
hợp tác, tranh luận khoa học và tự suy xét.
2.2.2. Tình huống “Con diều” khi dạy học bài
“Diện tích hình thoi”
Mục tiêu của tình huống:
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- Về kiến thức: công thức tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
- Về kĩ năng: Biết chuyển bài toán thực tế về bài toán toán học; Vận dụng được kĩ năng vẽ hình; Vận dụng định
lí diện tích hình chữ nhật để tính toán; Vận dụng định lí diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc; Sử dụng máy
tính; Hội thoại, thuyết trình.
- Về thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác; Rèn luyện tinh thần hợp tác thảo luận nhóm; Rèn luyện khả
năng thuyết trình, giao tiếp; Lắng nghe, chú ý.
- Về GTTH: Xác định và sử dụng các kí hiệu, quy ước và thuật ngữ toán học, chuyển từ ngôn ngữ tự nhiên thực
tế về ngôn ngữ toán học một cách rõ ràng và chính xác; Sử dụng các hình thức giao tiếp khác nhau (đưa ra sơ đồ,
phác thảo, hình vẽ) để tổ chức, trao đổi, trình bày, chứng minh, thảo luận nhóm một cách linh hoạt và hợp lí; Biết
đưa ra nhận xét, giải thích, lập luận có logic và trình bày hợp lí các ý tưởng của cá nhân và của nhóm; Biết lắng nghe,
xem xét, đánh giá lập luận của người khác một cách hiệu quả, logic.
Thời gian thực hiện: 45 phút (có thể tổ chức trong hay ngoài lớp học).
Thiết bị và vật tư: Sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1, Phiếu học tập, máy chiếu, máy tính, thước kẻ.
Tiến trình thực hiện:
Bài toán: “Những ngày đầu hè, khu vực bờ kè ven cồn Nhàn
(Ba Tri, Bến Tre) trở thành không gian của tuổi thơ khi hàng trăm
cánh diều chao lượn ở đây mỗi buổi chiều. Trong hình là một chùm
diều với 60 con có cùng kích thước bay chung một dây. Kích thước
các cọng sườn vuông góc nhau lần lượt là 80cm và 60cm, mỗi con
diều người ta gắn cho 5 chiếc đuôi hình chữ nhật để dễ dàng bay
trong gió, kích thước mỗi chiếc đuôi là 100cm và 8cm. Tìm diện
tích giấy cần thiết để làm 60 con diều này, biết lượng giấy hao hụt
trong quá trình làm diều là 15%”.
Hoạt động 1: GV chia lớp ra làm 8 nhóm, yêu cầu HS tiến hành
thảo luận nhóm dưới sự giám sát, theo dõi và đánh giá của GV.
HS bắt đầu thảo luận với các bạn cùng nhóm. Thông qua quá trình hội thoại là chủ yếu, các HS đưa ra lập luận
và hướng giải quyết tình huống. Từng thành viên trong nhóm có nhiệm vụ lắng nghe, nhận xét, thảo luận,... để đưa
ra kết quả một cách rõ ràng, phù hợp và sâu sắc nhất.
GV quan sát quá trình thảo luận của các nhóm, từ đó đánh giá sơ bộ mức độ hoạt động của từng nhóm theo 4 tiêu
chí của Luis Radford : Cú pháp và kí hiệu ; Tổ chức thuyết trình; Cam kết đối thoại; Xem xét các lập luận và ý kiến
của người khác. Tại từng thời điểm nhất định, GV đưa ra các câu hỏi phù hợp để đánh giá mức độ GTTH của từng
HS và ghi vào phiếu đánh giá tạm thời. Các câu hỏi GV có thể sử dụng để kiểm tra năng lực GTTH của HS trong
tình huống này là:
- Con diều có mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào? - Thế nào là hình chữ nhật? - Nêu công thức tính diện
tích hình chữ nhật. - Nêu công thức tính diện tích hình tứ giác có 2 đường chéo vuông góc. - Từ đề bài, em có thể vẽ
được thành hình vẽ toán học hay không? - Em hãy cho cô biết, các độ dài 60cm, 80cm, 100cm, 8cm tương ứng với
độ dài các cạnh nào trên hình vẽ? - Hao hụt 15% có nghĩa là gì? - Nêu cách tính số lượng giấy làm 60 con diều?…
Hoạt động 2: GV và yêu cầu các nhóm ghi kết quả thảo luận ở hoạt động 1 vào phiếu học tập, GV chọn ra kết
quả của 1 nhóm và yêu cầu nhóm đó trình bày trước lớp. Cả lớp cùng quan sát, tranh luận, phản biện,... (GV không
hỗ trợ, can thiệp, chỉ điều khiển và ghi âm lại toàn bộ quá trình).
Hoạt động 3: GV tổng kết lại kết quả tranh luận của các nhóm, nhận xét tính đúng sai của các phát biểu của mỗi
nhóm và cá nhân, sau đó đưa ra kết quả của bài toán.
Bài toán trên, có thể giải như sau:

3.a)
3.b)
Hình 3. Mô tả các bộ phận của con diều bằng hình học
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Vì con diều có 2 phần thân và đuôi nên ta vẽ hình tách rời nhau để dễ dàng trong việc tính toán.
Hình 3.a): là phần thân con diều có dạng tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
Hình 3.b): là phần đuôi con diều có dạng hình chữ nhật.
Số lượng giấy cần làm phần thân là diện tích của hình ABCD (*): S1  60  80  4800 cm2
Số lượng giấy làm 1 chiếc đuôi của con diều là diện tích của hình MNPQ: S2  a.b  100.8  800 cm2
Số lượng giấy làm 5 chiếc đuôi: 800.5  4000cm2
Số lượng giấy làm 1 con diều (bao gồm phần thân và 5 chiếc đuôi): S  S1  S2  4800  4000  8800cm2
Số lượng giấy làm 60 con diều (bao gồm phần thân và 5 chiếc đuôi): S  8800.60  528000 cm2
Số lượng giấy hao hụt 15%: 528000.15%  79200cm2
Số lượng giấy thực sự cần dùng để làm con diều: 528000  79200  607 200cm2  60,72m2 .
Tiếp đó, GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về hình chữ nhật và hình thoi; HS phát biểu công thức tính diện tích hình
thoi (bằng lời và bằng biểu thức cùng với hình vẽ, khi thay các số cụ thể về hai đường chéo thành các kí hiệu a, b đại
diện cho độ dài). GV nhận xét về quá trình tranh luận, giải thích một số khái niệm (yêu cầu HS giải thích là cơ bản).
Một lưu ý trong dạy học là, ở phần trình bày kết quả tính diện tích hình ABCD (*), HS sẽ được tổ chức cho thảo
luận, đề xuất các cách thức tính khác nhau, chẳng hạn như tính diện tích bốn tam giác nhỏ cộng lại, tính diện tích các
cặp tam giác ABD và BCD (hoặc ABC hoặc ACD) rồi cộng lại,… rồi mới dần đi tới công thức như đã trình bày.
Như vậy, với vai trò người tổ chức, GV đã giúp HS hiểu, phân tích, đánh giá, nhận xét, các vấn đề hay nội dung toán
học; sử dụng ngôn ngữ, biểu diễn toán học để biểu đạt, giải thích ý tưởng của mình.
3. Kết luận
Năng lực GTTH có vai trò quan trọng và được GV quan tâm trong quá trình dạy học môn Toán. Việc thiết kế các tình
huống dạy học theo các pha như đã trình bày có thể giúp phát triển năng lực GTTH đồng thời giúp HS phát hiện, kiến tạo
được tri thức. Nếu tình huống có chứa đựng các hình ảnh trực quan và phù hợp với trình độ HS sẽ giúp phát huy tính tích
cực học tập, tạo hứng thú, niềm say mê toán học ở các em. Qua các hoạt động này, GV vừa giúp HS hình thành kiến thức,
vừa đánh giá được khả năng suy luận và năng lực toán học nói chung, năng lực GTTH của HS nói riêng.
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