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1. Đặt vấn đề
Chương trình dạy học truyền thống được xem là 

chương trình giáo dục định hướng nội dung, định hướng 
đầu vào. Chú trọng vào việc truyền thụ kiến thức, trang 
bị cho người học hệ thống tri thức khoa học khách quan 
về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong những năm gần đây, 
quá trình giáo dục ở Việt Nam chuyển mạnh từ chủ yếu 
trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và 
phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lí luận gắn với 
thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia 
đình và giáo dục xã hội.

Sự phát triển của giáo dục thông qua các vấn đề 
cụ thể như: Chương trình, sách giáo khoa, đào tạo giáo 
viên (GV), kiểm tra, đánh giá, phương pháp dạy học 
cũng được nhiều chuyên gia giáo dục trong và ngoài 
nước quan tâm, cụ thể hóa. Nhằm giúp học sinh (HS) tốt 
nghiệp phổ thông có được những năng lực để các em 
ứng phó được với cuộc sống bên ngoài, các em cần có 
những năng lực chuyên biệt: Âm nhạc, mĩ thuật, văn học, 
năng lực toán học, năng lực sáng tạo, tư duy phê phán,...

Tuy nhiên, hiện tại chưa có một nghiên cứu nào tập 
trung đánh giá năng lực giao tiếp toán học (NLGTTH) của 
HS trung học phổ thông. Không thể áp dụng một cách 
máy móc các nghiên cứu, mặc dù đã có một vài nghiên 
cứu về NLGTTH ở các cấp học khác vào cấp trung học 
phổ thông.

Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi tổng quan lại 
các nghiên cứu về NLGTTH, từ đó chỉ rõ các biểu hiện 
năng lực giao tiếp toán học, các mức độ về NLGTTH của 
HS và một số nhận xét khi bước đầu tìm hiểu NLGTTH 
của HS trường trung học phổ thông Thái Nguyên.

2. Khái quát về năng lực giao tiếp toán học
2.1. Khái niệm giao tiếp toán học
Khái niệm giao tiếp toán học đã được một số tác giả 

trong và ngoài nước nghiên cứu, có thể kể đến một số 
quan điểm như sau:

Giao tiếp toán học là một hình thức của giao tiếp 
nhằm thuyết phục người khác về những ý tưởng, suy 
nghĩ, câu hỏi hay giả thuyết toán học của mình để chia 
sẻ ý tưởng và làm rõ sự hiểu biết về những vấn đề toán 
học đó. Thông qua thảo luận và đặt câu hỏi, các ý kiến 
toán học được: Phản ánh, thảo luận và chỉnh sửa. Quá 
trình HS lập luận, phân tích một cách có hệ thống giúp 
các em củng cố kiến thức và hiểu biết toán một cách sâu 
sắc hơn. Thông qua giao tiếp, HS giải quyết vấn đề hiệu 
quả hơn, có thể lí giải các khái niệm toán học và có kĩ 
năng giải toán [1].

Giao tiếp toán học thúc đẩy tư duy toán học. Theo 
Isoda (2008) “Con người có thể giao tiếp tư duy toán học 
của mình với người khác bằng lời nói và điệu bộ, với 
những mô hình thực hay ảo của khoa học công nghệ, 
bằng hình vẽ, bài viết, bằng đồ thị, biểu bảng và những 
thiết bị khác. Tất cả những dạng khác nhau của giao tiếp 
này là quan trọng khi HS tự mình tìm tòi và khám phá 
kiến thức” [2].

Còn Emori (2008) cho rằng “Tất cả các kinh nghiệm 
về toán học được thực hiện thông qua giao tiếp. Giao 
tiếp toán học cần thiết để phát triển tư duy toán học bởi 
vì sự phát triển tư duy được lí giải bởi ngôn ngữ của chủ 
thể và những cách thức của giao tiếp” [3].

Giao tiếp có thể có nhiều hình thức, giao tiếp diễn 
ra khi HS được phép có tiếng nói trong lớp học. Làm cho 
HS nói trở thành một phần quan trọng trong bài học của 
GV. Điều này có thể xảy ra thông qua tương tác với GV, 
thông qua làm việc theo nhóm nhỏ, hoặc đứng trước lớp 
để trình bày nhằm làm rõ một ý tưởng được tìm thấy. GV 
có thể cho HS “đối mặt và thảo luận” nhằm khuyến khích 
các em nói lên ý tưởng của mình và dành thời gian để 
các em thảo luận với người xung quanh; điều này đặc 
biệt có lợi cho những HS kém tự tin khi chia sẻ ý kiến 
trước cả lớp. Như vậy, giao tiếp trong lớp học toán là sự 
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tương tác giữa HS-HS và HS-GV, thông qua hoạt động 
giao tiếp bằng lời nói, sử dụng ngôn ngữ hàng ngày [4].

2.2. Năng lực giao tiếp toán học
Theo Hoa Ánh Tường “NLGTTH: Bao gồm việc bộc lộ 

được chính kiến riêng của bản thân về các vấn đề toán 
học, hiểu được ý tưởng của người khác khi người đó 
trình bày về vấn đề đó, diễn đạt ý tưởng của mình chính 
xác và rõ ràng, sử dụng được ngôn ngữ toán học, quy 
ước và kí hiệu toán học” [4].

NLGTTH có thể được thể hiện qua các kĩ năng như:
- Kĩ năng tóm tắt được ý chính khi nghe thầy hoặc 

bạn trình bày.
- Kĩ năng đặt câu hỏi nhờ sử dụng các loại ngôn ngữ 

và các phương tiện kĩ thuật.
- Kĩ năng trình bày lời giải một bài toán nhờ sử dụng 

chính xác thuật ngữ, kí hiệu, liên kết logic, các quy tắc 
suy luận.

- Kĩ năng phát biểu một định nghĩa, một định lí theo 
các ngôn ngữ, các cách khác nhau.

- Kĩ năng biểu diễn vẽ hình, vẽ đồ thị, vẽ biểu đồ, lập 
bảng một cách trực quan và đẹp.

Như vậy, theo chúng tôi NLGTTH gồm các biểu hiện 
sau:

+ HS mô tả, trình bày bài giải, cách giải quyết vấn 
đề (ĐH 1).

+ HS sử dụng các khái niệm, thuật ngữ, kí hiệu để 
trình bày lời giải (ĐH 2).

+ HS giải thích cho cả lớp các trình bày trong bài 
giải (ĐH 3).

+ HS tranh luận bằng ngôn ngữ nói và các kí hiệu, 
quy tắc toán học để bảo vệ quan điểm của mình hay bác 
bỏ quan điểm của nhóm, bạn khác (ĐH 4).

+ HS đưa ra được ví dụ để bảo vệ quan điểm của 
mình hay bác bỏ quan điểm của nhóm, bạn khác (ĐH 5).

+ HS đưa ra các câu hỏi, trả lời các câu hỏi của các 
bạn, các nhóm (ĐH6).

+ HS chứng minh bằng việc sử dụng các kí hiệu 
toán học, các quy tắc, định lí toán học đã học (ĐH7).

Ví dụ: Xét tình huống HS thảo luận nhóm, tranh 
luận để tìm hướng giải quyết cho bài toán thực tế sau:

“Trong một chuyến tham quan du lịch, thầy Tuấn 
có cơ hội được chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Bình Sơn tỉnh 
Vĩnh Phúc. Trong lúc chụp ảnh thầy đứng cách tháp này 
10m nhìn thấy cái tháp dưới góc 650 và được phân tích 
như hình vẽ. Tuy nhiên vì thời gian tham quan có hạn 
nên thầy chưa kịp tìm hiểu về thông tin của tháp. Với số 
liệu được thầy cung cấp trong quá trình chụp ảnh ở trên, 
các em hãy giúp thầy tính xem chiều cao của tháp đó là 
bao nhiêu?”

Một số biểu hiện có thể quan sát được trong quá 
trình thảo luận như sau:

Hoạt động của HS
Quan sát các 
biểu hiện của 

NLGTTH

Hoạt động 1:
Phân tích tình huống và đưa về bài toán 
toán học như sau: Cho hình thang vuông 
ABDE, tam giác ABC vuông tại C. Biết cạnh 

ED = AC = 10m;  

0 055 , D 10 .BAC CA= =  

Tính cạnh BD? 

ĐH1

Hoạt động 2:
Lập luận tìm hướng giải quyết cho bài 
toán
Xét thấy cạnh BD = BC + CD 
Do đó chuyển hướng sang tính cạnh BC, 
CD bằng việc sử dụng các hệ thức lượng 
trong tam giác vuông. 
Từ đó đi đến kết luận chiều cao của tháp 
Bình Sơn.

ĐH1

Hoạt động 3: Trình bày lời giải trong nhóm ĐH2; ĐH7

Các biểu hiện còn lại có thể quan sát thông quá quá 
trình HS trao đổi, thống nhất kết quả trong nhóm; HS 
trình bày kết quả của nhóm mình với các nhóm khác; 
Thảo luận chung toàn lớp để đi đến thống nhất cuối 
cùng.

2.3. Biểu hiện năng lực giao tiếp toán học của học 
sinh

Chúng tôi cho rằng, biểu hiện của NLGTTH của HS 
cần dựa trên các tiêu chí đã phân tích trong mục 2.2. Với 
từng tiêu chí chúng tôi cũng đưa ra một biểu hiện chính 
và tạm phân thành 4 mức theo Bảng 1 dưới đây.

Dựa vào sự quan sát tổng hợp 7 tiêu chí ta có thể 
phân ra 4 mức độ về NLGTTH của HS. Cụ thể như sau:

Mức 0 - Chưa có biểu hiện khả năng giao tiếp toán 
học: Tham gia hình thức giao tiếp: HS với GV; Sử dụng 
các phương tiện biểu đạt: lời nói; Tiến hành các phương 
thức giao tiếp: Đưa ra câu trả lời và phát biểu.

Mức 1 - Bước đầu có biểu hiện NLGTTH: Tham gia 
hình thức giao tiếp: HS với GV, HS với HS; Sử dụng các 
phương tiện biểu đạt: Lời nói, cử chỉ hành động hoặc là 
viết; Tiến hành các phương thức giao tiếp: đặt câu hỏi và 
giải thích.

Mức 2 - Có biểu hiện NLGTTH: Tham gia hình thức 
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giao tiếp: HS với GV, HS với HS hoặc HS với nhóm hoặc cả 
lớp; Sử dụng các phương tiện biểu đạt: Lời nói, viết, đồ 
thị, biểu đồ, mô hình hay đồ dùng học tập; Tiến hành các 
phương thức giao tiếp: Đặt câu hỏi, chứng minh, đưa ra 
tiên đoán, giả thuyết.

Mức 3 - Thể hiện rõ ràng biểu hiện NLGTTH trong giao 
tiếp toán học: Tham gia hình thức giao tiếp: HS với GV, 
HS với HS, HS với nhóm hoặc cả lớp, HS tự đưa ra phản 
ánh của bản thân; Sử dụng các phương tiện biểu đạt: Lời 
nói, đồ thị, biểu đồ, mô hình hay đồ dùng học tập, máy 
vi tính hay máy tính cầm tay; Tiến hành các phương thức 
giao tiếp: Đặt câu hỏi, thách thức, khái quát hóa, phản 
ánh, đánh giá.

3. Tìm hiểu năng lực giao tiếp toán học của học 
sinh trường trung học phổ thông ở Thái Nguyên

Căn cứ vào các mức độ biểu hiện của NLGTTH ở HS, 
căn cứ vào tiêu chí phân loại khả năng giao tiếp toán học 
của HS như đã xây dựng, chúng tôi đề xuất công thức 
xếp loại mức độ năng lực giao tiếp toán học cho HS như 
sau:

HS sẽ nhận được điểm đánh giá từ 0 đến 3 cho mỗi 
tiêu chí, phù hợp với biểu hiện của HS trong học tập. Giá 
trị ACM (ability of communicative mathematics) sẽ được 
tính theo công thức ACM = tổng điểm/7.

- Nếu ACM ≥ 2,5 thì NLGTTH đạt mức 3
- Nếu 1,5 ≤ ACM < 2,5 thì NLGTTH đạt mức 2
- Nếu 0,5 ≤ ACM < 1,5 thì NLGTTH đạt mức 1
- Nếu ACM < 0,5 thì NLGTTG đạt mức 0
Chẳng hạn sau quá trình theo dõi HS A ta thu được 

phiếu theo dõi với kết quả sau:

Tiêu 
chí

Đánh giá

Yếu (0) Trung bình (1) Khá (2) Tốt (3)

ĐH1 x

ĐH2 x

ĐH3 x

ĐH4 x

ĐH5 x

ĐH6 x

ĐH7 x

Khi đó ta có kết quả ACM thu được như sau:

Tiêu 
chí 1 2 3 4 5 6 7 Tổng ACM

HS A 2 2 2 0 0 2 2 10 1,42

Dựa vào kết quả theo dõi ta có thể rút ra nhận xét 
HS A có biểu hiện NLGTTH ở mức độ 1: Bước đầu có biểu 
hiện NLGTTH. Tương tự ta có thể áp dụng để theo dõi 
và đưa ra các nhận xét về biểu hiện NLGTTH của các HS 
khác trong lớp.

Dựa vào kết quả nghiên cứu, chúng tôi đã bước đầu 
thử nghiệm việc quan sát, nhận xét các biểu hiện của 
NLGTTH ở lớp 12A1 - Trường Trung học phổ thông Thái 
Nguyên trong học kì 2 năm học 2016 - 2017. Tổng số HS 
của lớp: 42 (Trong đó 14 em lựa chọn thi tổ hợp khoa học 
xã hội và 28 em lựa chọn thi tổ hợp khoa học tự nhiên 
trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia).

Chúng tôi xây dựng và sử dụng bảng sau để theo 
dõi biểu hiện NLGTTH của HS.

Bảng 1: Các cấp độ biểu hiện của NLGTTH theo từng tiêu chí

Tiêu chí
Cấp độ

Yếu (mức 0) TB (mức 1) Khá (mức 2) Tốt (mức 3)

ĐH1 Không rõ ràng và có nhiều 
sai sót

Không có sắp xếp và 
không đầy đủ

Đầy đủ nhưng không 
xúc tích

Rõ ràng và đầy đủ

ĐH2 Không biết sử dụng Còn nhiều sai sót Còn một số sai sót nhỏ Sử dụng chính xác và phù hợp

ĐH3 Không giải thích được Còn mơ hồ Còn một số sai sót nhỏ Hoàn toàn chính xác

ĐH4 Không biểu hiện Sai hoàn toàn Còn một số sai sót nhỏ Chính xác và khoa học

ĐH5 Không chính xác Còn sai sót nhiều Còn một số sai sót nhỏ Hoàn toàn chính xác

ĐH6 Không chính xác Còn sai sót nhiều Còn một số sai sót nhỏ Hoàn toàn chính xác

ĐH7 Không chính xác Còn sai sót nhiều Còn một số sai sót nhỏ Chính xác và khoa học

Bảng 2: Bảng theo dõi biểu hiện NLGTTH của HS

Thể hiện Không thấy 
biểu hiện gì

Sai hoàn 
toàn

Còn một chút sai sót (trong 
diễn đạt, trình bày...)

Hoàn toàn 
chính xác

Phần 1: Theo dõi và đánh giá một số biểu hiện của hoạt động giao tiếp toán học

HS mô tả, trình bày bài giải, cách giải quyết vấn đề

HS sử dụng các khái niệm, thuật ngữ, kí hiệu để trình 
bày lời giải
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HS giải thích cho cả lớp các trình bày trong bày giải

HS tranh luận bằng ngôn ngữ nói và các kí hiệu, quy 
tắc toán học để bảo vệ quan điểm của mình hay bác 
bỏ quan điểm của nhóm, bạn khác.

HS đưa ra được ví dụ để bảo vệ quan điểm của mình 
hay bác bỏ quan điểm của nhóm, bạn khác.

HS đưa ra các câu hỏi, trả lời các câu hỏi của các bạn, 
các nhóm

HS chứng minh bằng việc sử dụng các kí hiệu toán 
học, các quy tắc, định lí toán học đã học.

Phần 2: Ghi chép những kết quả đúng, sai, các ghi chú, lưu ý về phần trình bày, tranh luận của HS
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Kết quả thu được như sau:

Tiêu chí
Nhận xét/phân loại

Yếu (0) Trung bình (1) Khá (2) Tốt (3)

ĐH1 3 HS 10 HS 27 HS 2 HS

ĐH2 0 HS 17 HS 20 HS 5 HS

ĐH3 10 HS 15 HS 14 HS 3 HS

ĐH4 27 HS 0 HS 14 HS 1 HS

ĐH5 25 HS 5 HS 12 HS 0 HS

ĐH6 4 HS 17 HS 15 HS 6 HS

ĐH7 5 HS 6 HS 23 HS 8 HS

Quan sát kết quả theo dõi NLGTTH ở lớp 12A1 trong 
học kì 2, năm học 2016 -2017 chúng tôi có một số nhận 
xét như sau:

+ NLGTTH của HS toàn lớp nhìn chung ở mức 1.
+ Đa số HS có thể hiện tốt ở các biểu hiện mang 

tính cá nhân: ĐH1, ĐH2, ĐH7. Tuy nhiên lại yếu ở các biểu 
hiện cần có sự trình bày, đối thoại với các cá nhân khác, 
với tập thể: ĐH3, ĐH4, ĐH5, ĐH6.

+ Đặc biệt đa số HS còn yếu ở các biểu hiện GTTH 
cần có tính phản biện như ĐH4, ĐH5.

4. Kết luận
Năng lực giao tiếp toán học có thể được biểu hiện 

qua các thành tố sau: HS mô tả, trình bày bài giải, cách 
giải quyết vấn đề; HS sử dụng các khái niệm, thuật ngữ, 
ký hiệu để trình bày lời giải; HS giải thích cho cả lớp các 
trình bày trong bày giải; HS tranh luận bằng ngôn ngữ 
nói và các kí hiệu, quy tắc toán học để bảo vệ quan điểm 
của mình hay bác bỏ quan điểm của nhóm, bạn khác; HS 
đưa ra được ví dụ để bảo vệ quan điểm của mình hay bác 
bỏ quan điểm của nhóm, bạn khác; HS đưa ra các câu 
hỏi, trả lời các câu hỏi của các bạn, các nhóm; HS chứng 
minh bằng việc sử dụng các kí hiệu toán học, các quy tắc, 
định lí toán học đã học. 

Để có thể theo dõi, nhận xét được biểu hiện của 
NLGTTH ở HS, GV cần lập hồ sơ theo dõi cụ thể đối với 
từng cá nhân. Việc nhận xét NLGTTH của HS có thể sử 

dụng phiếu theo dõi (Bảng 2) trong suốt quá trình học 
tập của HS, hoặc cũng có thể đánh giá dựa trên việc 
quan sát và đánh giá các phương tiện biểu đạt giao tiếp 
toán học (như lời nói, cử chỉ hoặc hành vi, bài viết, đồ thị, 
biểu đồ, mô hình, đồ dung học tập hoặc thông qua các 
biểu diễn toán học,...); hoặc chúng ta cũng có thể đưa ra 
các nhận xét ban đầu dựa trên các phương thức giao tiếp 
toán học (đưa ra câu trả lời, phát biểu, đặt câu hỏi, giải 
thích, chứng minh,...).

Qua các kết quả nghiên cứu bước đầu mà chúng 
tôi có được thì hầu hết các em đều được xếp loại mức 1: 
Tức bước đầu có biểu hiện NLGTTH, hơn thế nữa trường 
hợp ở tình huống thực nghiệm khác của chúng tôi đã có 
một số em được xếp loại ở mức 2 là có biểu hiện năng 
lực GTTH. Nguyên nhân theo đánh giá của chúng tôi thì 
chủ yếu là do các em còn cảm thấy lạ với cách tiếp cận 
các tình huống giả thực tế được trình bày trong nghiên 
cứu; lí do một phần là các em ít được làm quen với dạng 
bài tập này, chủ yếu chỉ tập trung giải quyết các bài tập 
trong sách giáo khoa, hoặc nội dung liên quan đến kiểm 
tra thi cử, bởi lẽ khi kiểm tra hoặc thi ít gặp các dạng toán 
thế này.

Giao tiếp toán học có khả năng giúp các em phát 
triển kĩ năng thuyết trình, rèn luyện phán đoán. Trong 
quá trình học toán, nếu xảy ra giao tiếp toán học, HS sẽ 
biết lắng nghe, biết phân tích về những gì mà mình đã 
nghe, biết phát triển những điều đã nghe và biết biến 
những thông tin đã được nghe thành tri thức toán của 
bản thân thông qua quá trình giao tiếp toán. Vì vậy, nếu 
được thường xuyên giao tiếp toán học, HS sẽ trở nên 
nhanh nhạy, có tư duy phê phán. Các em sẽ dần trở nên 
tự tin với những gì các em đang có và sẽ có. Đây là điều 
mà chúng ta mong muốn cho HS của mình.

Từ kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy việc 
quan sát, nhận xét về biểu hiện của NLGTTH ở HS là khả 
thi và dựa vào kết quả này chúng tôi cho rằng GV có thể 
tìm các giải pháp phù hợp để nâng cao NLGTTH cho HS 
cũng như đưa ra một số lời khuyên để HS có thể phát 
triển NLGTTH của bản thân các em.
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Abstract:  The author reviewed the research on competence of Maths communication, thus indicated competence 
features in terms of expressions, levels and some observations when first inquiring into this students’ competence at Thai 
Nguyen high school.
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