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1. Đặt vấn đề
Thuyết đa trí tuệ (trí thông minh đa dạng) được 

Howard Gardner, giáo sư Tâm lí học của Trường Đại học 
Harvard, giới thiệu lần đầu tiên năm 1983 trong cuốn 
sách Frames of Mind: The Theory of Multiple intelligences. 
Ông phản bác quan niệm truyền thống về khái niệm 
thông minh, vốn được đồng nhất và đánh giá dựa theo 
các bài trắc nghiệm IQ. Ông cho rằng, cách đánh giá này 
chưa phản ánh đầy đủ khả năng trí thức đa dạng của con 
người [1].

Theo Howard Gardner, mỗi con người chúng ta 
đều có tám kiểu thông minh: Ngôn ngữ, logic/toán học, 
âm nhạc, không gian, vận động, giao tiếp (tương tác cá 
nhân), nội tâm (hướng nội), thiên nhiên. Tuy nhiên, ứng 
với mỗi cá nhân sẽ có những loại thông minh vượt trội 
hơn các dạng thông minh còn lại. Hơn nữa, mỗi cá nhân 
hầu như đạt đến một mức độ nào đó ở từng “phạm trù 
thông minh” khác nhau. Đặc biệt, các mức độ đạt được 
không phải “hằng số” trong một cuộc đời của một con 
người mà sẽ thay đổi tùy vào sự trao đổi của mỗi cá nhân.

Theo thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner, Gordon 
Dryden và Jeannette Vos cho rằng, trong trường học, 
học sinh (HS) “hướng ngoại” thích sự cộng tác trong 
học tập, thích học theo nhóm, thích dạy kèm HS khác 
và những HS này có khả năng tổ chức các dự án mang 
tính cộng tác. Với lợi ích của sự hợp tác, Gordon Dryden 
và Jeannette Vos còn khẳng định “Khi HS làm việc theo 
nhóm gồm những dạng tài năng và “trí khôn” khác nhau, 
chúng sẽ kết hợp nhiều mặt mạnh. Vì thế, chúng có thể 
học hỏi lẫn nhau và áp dụng được đồng thời nhiều kĩ 
năng (KN) giao tiếp để bổ sung cho tài năng riêng của 
mỗi người” [2; tr.135].

Geoffrey đề cao việc học nhóm “HS có cơ hội thực 
hành các KN trí tuệ bậc cao như KN sáng tạo, đánh giá 
tổng hợp và phân tích. Các em cũng thực hành các “KN 
thông thường” như KN cùng làm việc và giao tiếp với 
nhau” [3; tr.203].

Chúng tôi đã nghiên cứu vận dụng thuyết đa trí tuệ 

vào dạy học Toán ở trường trung học phổ thông thông 
qua tổ chức hoạt động (HĐ) nhóm, mang lại hiệu quả 
cao.

2. Tổ chức hoạt động nhóm theo hướng tiếp cận 
thuyết đa trí tuệ

2.1. Phân nhóm
Thuyết đa trí tuệ khẳng định rằng mỗi người đều 

có đủ 8 loại trí tuệ. Tuy nhiên, từng người sẽ có trí tuệ nổi 
trội của mình, đặc biệt không phải là hằng số mà thay 
đổi theo thời gian và sự rèn luyện. Trên cơ sở đó cùng đặc 
điểm bộ môn Toán, để HĐ nhóm trong dạy học Toán có 
hiệu quả, căn cứ mục đích, nội dung từng bài học có thể 
phân chia nhóm theo 3 cách sau:

* Cách 1: Xếp mỗi nhóm gồm các HS có cùng nổi 
trội một, hai dạng trí tuệ giống nhau, số lượng thành 
viên từ 5 đến 8 em. HS cộng tác nghiên cứu và trình bày 
một vấn đề toán học theo chiều sâu độc lập của một 
dạng trí tuệ.

Cách chia này phù hợp với mục đích dạy học “Ghi 
nhớ khắc sâu một thông tin toán học, gợi động cơ” vì 
HS biểu thị hay tiếp nhận thông tin toán học phong phú 
như: Ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ kí hiệu, các loại hình 
vẽ, hình ảnh, sơ đồ, biểu bảng... theo các thiên hướng trí 
tuệ nổi trội của mỗi nhóm. Chẳng hạn, dạy ôn tập một 
chủ đề, giáo viên (GV) cho các nhóm xây dựng một báo 
cáo và thuyết trình trước lớp theo nét đặc trưng riêng 
dạng trí tuệ của mình.

* Cách 2: Xếp mỗi nhóm gồm các HS mà mỗi em có 
một trí tuệ nổi trội khác nhau, số lượng thành viên tối 
thiểu là 8 em.

Ý nghĩa xếp nhóm theo cách 2 là phát huy thế 
mạnh của từng em trong nhóm tương ứng với mỗi dạng 
trí tuệ nổi trội của họ, để hợp tác khám phá một vấn đề 
toán học. Cách chia nhóm này phù hợp với mục đích 
“Giải quyết một bài toán hay một vấn đề toán học có tính 
chất tổng hợp”. Việc phân chia theo cách 2 để HS giúp 
đỡ và bổ sung cho nhau. Qua đó, HS hiểu và giải quyết 
được vấn đề.
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* Cách 3: Xếp nhóm ngẫu nhiên, mỗi nhóm từ 2 đến 
3 HS cho các em tự kết lại với nhau.

Mục đích ghép cặp đôi, cặp 3 để giải quyết nhanh 
một số vấn đề ngắn gọn, phù hợp phương pháp: Động 
não; Hỏi đáp theo kiểu socrates.

2.2. Tổ chức các hình thức hoạt động nhóm
GV xây dựng các hình thức HĐ trên cơ sở đáp ứng 

được mục đích yêu cầu bồi dưỡng những thành tố đặc 
trưng của năng lực cối lõi đã đặt ra theo các hình thức 
HĐ sau:

a) HĐ nhóm gồm nhiều HS
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- Các nhóm HĐ thảo luận, GV quản lí HĐ thảo luận 

của HS và có thể tham gia thảo luận góp ý với một trong 
các nhóm trong các trường hợp cần thiết.

- Các đại diện nhóm trình bày kết quả (người đại 
diện được GV chỉ định).

- Thảo luận tập thể để đánh giá kết quả.
- GV tổng kết.
b) HĐ theo mô hình nhân đôi
- GV giao nhiệm vụ
- Bắt đầu các cá nhân nghiên cứu, thảo luận nhóm 

2 người, tiếp đến nhóm 4 người, tiếp nữa 8 người,... cuối 
cùng là cả lớp.

c) HĐ trà trộn - kết hợp nhóm tự do - không ổn định
Cá nhân trong lớp được tự do đi lại trao đổi thông 

tin với nhau, thường được tổ chức gợi động cơ mở đầu 
tiết học. HĐ này làm cho HS thích thú, năng động (chiến 
lược dạy học trí tuệ vận động).

d) HĐ theo mô hình nhóm chuyên gia
- Lớp được chia thành nhiều nhóm hợp tác, trong 

mỗi nhóm chứa đủ các dạng trí tuệ (chia nhóm cách 2). 
Mỗi người được phân công một nhiệm vụ.

- Các thành viên cùng nhiệm vụ của mỗi nhóm lập 
thành các nhóm “Chuyên gia” thảo luận, hiểu được nội 
dung đã phân công. Sau đó quay về nhóm của mình để 
giảng lại cho các thành viên trong nhóm.

- Kiểm tra và đánh giá nội dung bài học của mỗi 
thành viên.

e) HĐ theo nhóm cặp đôi
HĐ này sử dụng các HS được giao nhiệm vụ sửa bài 

và chấm bài cho nhau hay trả lời các nhanh các câu hỏi 
đáp kiểu socrates.

3. Ví dụ tổ chức các hoạt động dạy học khái niệm
Dạy học khái niệm thường tổ chức chủ yếu 3 pha 

chính sau đây: Tiếp cận khái niệm theo các con đường 
quy nạp, suy diễn và kiến thiết; Phát biểu khái niệm; HĐ 
củng cố khái niệm, bao gồm: Nhận dạng và thể hiện (mô 
hình hóa) khái niệm, HĐ ngôn ngữ, HĐ khái quát hóa, 
đặc biệt hóa, hệ thống hóa (sắp xếp vào cùng một chủ 
đề nào đó đã học).

Ví dụ các pha dạy học của “Phép thử”:
Pha 1: Tiếp cận phép thử 
* Hình thức HĐ nhóm: Đây là tiếp cận thông tin 

toán học có liên quan nhiều đến thực tế và diễn ra vào 
đầu tiết học nên ta chọn hình thức HĐ nhóm trà trộn - 
kết hợp tự do - không ổn định.

* Giao nhiệm vụ:
HĐ 1: GV gợi động cơ mở đầu và giao nhiệm vụ 
+ Trình chiếu một đoạn video giới thiệu một số hiện 

tượng ngẫu nhiên liên quan đến thực tiễn, chẳng hạn: 

- Vận động viên nào về nhất?

- Số chấm trên mặt xuất hiện khi gieo ngẫu nhiên 
một con xúc xắc?    

Pierr De Fermat: 1601-1665

- Bức ảnh này ông được chụp năm bao nhiêu tuổi?

- Ngày mai mưa hay không ? 
- Bạn chọn cho tôi một số tự nhiên ngẫu nhiên 

không vượt quá 20. Kết quả số được chọn là số mấy?
Với âm thanh, màu sắc, hình ảnh, hình động và lời 

giới thiệu thể hiện của đoạn video, tác động khá đầy 
đủ lên các dạng trí tuệ khác nhau, giúp mọi thành viên 
trong các nhóm có cơ hội nhận thức tốt theo sở trường 
của mình bởi cảm giác ban đầu.

HĐ này sử dụng chủ yếu chiến lược trí tuệ không 
gian.

HĐ 2: GV yêu cầu các thành viên quan sát, suy ngẫm 
các tình huống và các câu hỏi đặt ra (trí tuệ nội tâm), di 
động thảo luận tự do trong lớp để đưa ra đáp án cho 
mình (năng lực giao tiếp).

HĐ 3: GV cho đại diện các cá nhân trình bày nhận 
xét của mình (trí tuệ ngôn ngữ).

HĐ 4: GV gợi động cơ trung gian: Đúng các câu 
hỏi đã đặt ra không có câu trả lời chính xác vì nhiều khả 
năng xảy ra. Các em hãy thống kê các khả năng xảy ra?
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HĐ 5: Các thành viên tiếp tục thảo luận và xây dựng 
đáp án của nhiệm vụ tiếp theo và trình bày kết quả của 
mình. (Năng lực giao tiếp - hợp tác và năng lực ngôn ngữ).

HĐ 6: GV tổng hợp và nhận xét: Khả năng xảy ra 
không đoán trước được nhưng xác định được các khả 
năng xảy ra. Những hiện tượng mang hai đặc điểm đó 
gọi là phép thử ngẫu nhiên.

Pha 2: Phát biểu khái niệm 
* Hình thức HĐ nhóm: Nhóm nhiều HS cùng một 

dạng trí tuệ (xếp nhóm theo cách 1).
* Giao nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận và trình bày 

nội dung của nhóm mình bằng “Bảng phụ” (năng lực 
giao tiếp - hợp tác và năng lực ngôn ngữ).

* GV nhận xét và thừa nhận hoặc đưa ra một phát 
biểu chuẩn nhất.

Pha 3: HĐ củng cố khái niệm
- Nhận dạng và thể hiện khái niệm
HĐ nhóm theo mô hình nhân đôi
HĐ 1: Cá nhân, các nhóm ghép 2,4,8... thiết kế và 

trình bày sơ đồ nhận thức để nhận dạng khái niệm (phát 
huy và bồi dưỡng các trí tuệ sở trường của các HS chuyên 
như: Tư duy; thị giác không gian; ngôn ngữ).

HĐ 2: Cả lớp thảo luận và thống nhất sơ đồ khối 
như sau: P1: Kết quả không đoán trước được ; P2: Thống 
kê được các kết quả 
xảy ra (Hình 1).

HĐ ngôn ngữ 
(Bồi dưỡng năng lực 
ngôn ngữ và giao 
tiếp-hợp tác).

Hình thức HĐ 
nhóm: Sử dụng 
nhóm nhiều HS, xếp 
nhóm theo cách 2 
(các dạng trí tuệ nổi 
trội khác nhau).

HĐ 1: Các nhóm 
thảo luận và trình 
bày định nghĩa dưới 
những dạng ngôn 
ngữ khác nhau (lời, 
kí hiệu, sơ đồ,...).

HĐ 2: Phát biểu bằng tiếng Anh (đây là một trong 
yêu cầu đề án phát triển ngoại ngữ đến 2020 đối với HS 
chuyên Toán và một trong các biểu hiện chung của năng 
lực ngôn ngữ theo chuẩn đầu ra).

- Khái quát, đặc biệt và hệ thống hóa. 
HĐ theo nhóm cặp đôi
HĐ 1: GV cho các nhóm làm bài trắc nghiệm nhận 

dạng phép thử.
HĐ 2: Các nhóm tìm hiểu trong đời sống hàng ngày, 

trong Toán học và các môn khoa học khác về những hiện 
tượng là phép thử (mô hình hóa rèn luyện khả năng tính 
toán để bồi dưỡng năng lực tư duy).

4. Kết luận
Chúng tôi đã trình bày cách thức tổ chức HĐ nhóm 

trong dạy học Toán theo hướng tiếp cận thuyết đa trí 
tuệ. Các bước tổ chức HĐ nhóm gồm: Phân chia nhóm, 
tổ chức HĐ nhóm. Đồng thời, phân tích một ví dụ về dạy 
khái niệm “phép thử” để chia sẻ với các đồng nghiệp về 
sự thành công trong việc tổ chức HĐ nhóm theo hướng 
mới này. Qua đó, góp phần vào việc đổi mới chương 
trình giáo dục phổ thông.
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Hình 1: Sơ đồ khối HĐ  
củng cố khái niệm
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