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1. Đặt vấn đề
Quá trình đổi mới giáo dục phổ thông đặt ra yêu cầu 

về dạy học nói chung, dạy học môn Toán nói riêng gắn 
với thực hiện các hoạt động hướng đích phát triển phẩm 
chất, năng lực học sinh theo thiên hướng, sở trường. 
Trong đó, hoạt động thực hành và trải nghiệm là một 
nội dung xuyên suốt chương trình môn Toán ở trường 
phổ thông. Hoạt động trải nghiệm trong môn Toán vừa 
giúp học sinh phong phú hóa các cơ hội thực hành, vận 
dụng kiến thức, vừa bồi dưỡng kĩ năng sống, kĩ năng 
ứng xử, tình yêu quê hương, đất nước, phát triển cho 
học sinh các năng lực chung, năng lực Toán học, năng 
lực thích ứng với cuộc sống trên cơ sở các kiến thức, 
kĩ năng môn học [1]. Đối với cấp Trung học phổ thông, 
hoạt động trải nghiệm trong môn Toán không chỉ được 
tiếp cận với tư cách là một phương pháp dạy học - giáo 
dục đạo đức - hoàn thiện nhân cách học sinh mà còn 
góp phần làm phát sinh, phát triển tình cảm với các 
lĩnh vực nghề nghiệp, là cơ sở cho việc định hướng, 
ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp tương lai phù hợp 
với thế mạnh của học sinh. Trước yêu cầu đổi mới giáo 
dục Toán học, công tác chuẩn bị nghề về tổ chức hoạt 
động trải nghiệm Toán học là một trong những vấn đề 
trọng tâm và được đặt ra như một yêu cầu có tính chất 
nguyên tắc trong quá trình đào tạo giáo viên Toán tại 
các trường sư phạm. Trong quá trình rèn luyện nghiệp 

vụ về tổ chức hoạt động trải nghiệm, mỗi phương thức 
trải nghiệm trong môn Toán đặt ra những yêu cầu đặc 
thù riêng. Trong đó, phương thức thể nghiệm, tương tác 
đặt ra yêu cầu về xây dựng các dạng hoạt động dưới 
hình thức giao lưu, tác nghiệp, thể nghiệm ý tưởng 
của bản thân nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục Toán 
học. Đặc thù của các hoạt động theo phương thức thể 
nghiệm, tương tác tạo nên tính mới mẻ trong cách tiếp 
cận giáo dục học sinh thông qua môn Toán. Bởi vậy, 
việc khoa học hóa công tác rèn luyện nghiệp vụ về nội 
dung này trên cơ sở logic các vấn đề lí luận và thực tiễn 
nhằm tạo nên ở sinh viên sự đổi mới, sáng tạo trong 
thiết lập hoạt động dạy - học môn Toán phù hợp với 
chương trình môn học trước yêu cầu đổi mới giáo dục 
trong quá trình đào tạo là hết sức cần thiết. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về hoạt động trải nghiệm Toán học 
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018c) [2], hoạt động 

trải nghiệm là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định 
hướng, thiết kế và hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho 
học sinh tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích 
cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động 
tổng hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực 
hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những 
vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã 
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hội phù hợp với lứa tuổi. Thông qua đó, chuyển hoá 
những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu 
biết mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm năng sáng 
tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và 
nghề nghiệp tương lai.

Theo Nguyễn Hữu Tuyến (2018) [3], học tập môn 
Toán thông qua hoạt động trải nghiệm là quá trình 
người học được tiếp cận hoặc làm việc trực tiếp trên đối 
tượng học tập môn Toán, huy động những kinh nghiệm 
của bản thân để có được kinh nghiệm mới nhằm nâng 
cao nhận thức, giá trị sống của bản thân về thế giới 
khách quan. 

Theo Nguyễn Hữu Tuyến (2020) [4], hoạt động trải 
nghiệm trong dạy học Toán là quá trình học sinh tự mình 
và trực tiếp hoạt động với đối tượng học tập; quan sát, 
phân tích, dự đoán trong môn học hoặc trong thực tiễn 
để phát hiện các tri thức Toán học mới và chuyển hóa 
kinh nghiệm học tập của bản thân dưới sự định hướng 
của giáo viên. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy 
học môn Toán là quá trình giáo viên lựa chọn, xây dựng 
nội dung học tập phù hợp với mục tiêu; thiết kế các hoạt 
động trải nghiệm; tổ chức học sinh hoạt động trong bối 
cảnh môn học hoặc trong thực tiễn và đánh giá hoạt 
động trải nghiệm theo định hướng hình thành và phát 
triển năng lực Toán học của học sinh.

Trên cơ sở các khái niệm trên kết hợp với các dạng 
hoạt động của học sinh trong học tập môn Toán, chúng 
ta có thể hiểu: Hoạt động trải nghiệm Toán học là hoạt 
động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và 
hướng dẫn học sinh thực hiện trên cơ sở kiến thức môn 
Toán là trung tâm. Quá trình thực hiện hoạt động trải 
nghiệm Toán học đòi hỏi học sinh khai thác những kinh 
nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng 
môn Toán, kết hợp với kiến thức của các môn học khác 
để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết 
những vấn đề của thực tiễn đời sống. Thông qua đó, học 
sinh hình thành và phát triển được phẩm chất, năng lực 
chung, năng lực chuyên biệt về Toán, phát huy năng 
khiếu, sở thích, bộc lộ và điều chỉnh cá tính, giá trị, 
khuynh hướng phát triển bản thân, phát triển năng lực 
sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào đời sống, 
tạo sự thích ứng với đòi hỏi của cuộc sống.

2.2. Nội dung trải nghiệm trong Chương trình môn Toán cấp 
Trung học phổ thông
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018b) [1], thực hành - 

trải nghiệm Toán học là một phần nội dung của Chương 
trình môn Toán ở trường trung học phổ thông với tổng 
thời lượng là 7% chương trình môn học. Nội dung trải 
nghiệm tập trung vào các vấn đề sau:

- Thực hành ứng dụng các kiến thức Toán học vào 
những lĩnh vực thực tiễn, chủ đề liên môn (tính toán, đo 
lường, ước lượng và tạo lập hình, đo đạc yếu tố của vật 

thể không thể dùng dụng cụ đo đạc để đo trực tiếp; giải 
thích các hiện tượng, quy luật trong vật lí, hóa học bằng 
kiến thức Toán học; vận dụng các kiến thức hình học 
không gian, phương pháp toạ độ trong hình học không 
gian tìm hiểu hệ thống GPS, đồ họa, vẽ kĩ thuật, thiết 
kế trong công nghệ, thực hành mô tả và biểu diễn dữ 
liệu trên các bảng, biểu đồ; vận dụng cấp số cộng, hàm 
số mũ, hàm số logarit,… giải thích các vấn đề thực tiễn 
như quy luật tăng trưởng dân số, sự ảnh hưởng của tăng 
trưởng dân số tới tiến bộ kinh tế - xã hội theo quy luật 
hàm, giải thích mối liên hệ giữa sự tăng trưởng dân số 
với môi trường sinh thái... 

- Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính, thực hành 
thiết lập kế hoạch đầu tư cá nhân; thực hành lên kế 
hoạch và quản lí thu nhập, tích lũy của cải, tài chính 
trong khoảng thời gian ngắn hạn, trung hạn; xác định 
được các phương thức bảo vệ tài chính cá nhân khỏi 
rủi ro.

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (sinh 
hoạt câu lạc bộ Toán học, câu lạc bộ về ứng dụng Toán 
học trong khoa học máy tính và công nghệ thông tin, ... 
dự án học tập, trò chơi học Toán, cuộc thi về Toán, tìm 
hiểu lịch sử Toán học, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Toán 
học theo các chủ đề, ...).

- Tổ chức giao lưu học sinh giỏi trong trường và trường 
bạn với các chuyên gia nhằm hiểu nhiều hơn về vai trò 
của Toán học trong thực tiễn và trong các ngành nghề.

2.3. Một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo 
phương thức thể nghiệm - tương tác có thể vận dụng trong 
môn Toán ở trường trung học phổ thông
Theo Hoàng Phê (2006) [5]: Thể nghiệm là: Qua kinh 

nghiệm, qua thực tiễn mà xét thấy điều gì đó là đúng 
hay không đúng; Tương tác là: Tác động qua lại lẫn 
nhau; Phương thức là: Phương pháp và cách thức (nói 
tổng quát); Hình thức là: Cách thể hiện, cách tiến hành 
một hoạt động.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018c), trải nghiệm 
theo phương thức thể nghiệm, tương tác là cách tổ chức 
hoạt động tạo cơ hội cho học sinh giao lưu, tác nghiệp 
và thể nghiệm ý tưởng [2]. 

Như vậy, tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương 
thức thể nghiệm, tương tác được hiểu một cách khái 
quát là sử dụng các phương pháp, cách thức tổ chức 
hoạt động tạo cho người học cơ hội giao lưu, tác động 
qua lại lẫn nhau nhằm thúc đẩy ở người học sự xem xét 
một điều gì đó là đúng hay chưa đúng trên cơ sở kết 
hợp kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của bản thân và 
của những người khác. Kết quả của quá trình giao lưu, 
tương tác là sự mở rộng, điều chỉnh nhận thức, hành 
động của người học về một vấn đề nào đó, tạo cơ sở 
cho việc tích lũy những nhận thức mới, kế hoạch hoạt 
động mới [6].

Phan Thị Tình



19Tập 18, Số 06, Năm 2022

Đòi hỏi của phương thức tổ chức hoạt động trải 
nghiệm thể nghiệm, tương tác đặt ra yêu cầu tiến hành 
nhiều hoạt động cụ thể dưới các hình thức khác nhau 
đảm bảo tiềm năng cho việc tạo cơ hội giao lưu, tác 
động qua lại lẫn nhau giữa các học sinh. Phù hợp với 
nội dung thực hành - trải nghiệm trong Chương trình 
môn Toán cấp Trung học phổ thông hiện hành, có thể 
sử dụng một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm 
cho phương thức này như sau: Hoạt động câu lạc bộ; Tổ 
chức trò chơi Toán học; Tổ chức diễn đàn, giao lưu; Sân 
khấu tương tác; Tổ chức hội thi, cuộc thi. 

2.4. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về sử dụng một số hình 
thức tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương thức thể 
nghiệm, tương tác trong dạy học môn Toán ở trường trung 
học phổ thông 
Khái niệm “Nghiệp vụ” theo các từ điển ở nước ta 

hiện nay được định nghĩa là công việc chuyên môn của 
một nghề. Theo khái niệm này, tiếp cận nghề giáo viên 
dưới góc độ công việc chuyên môn thì nghiệp vụ sư 
phạm là công việc chuyên môn của nghề dạy học, nghề 
giáo viên [7].Theo đó, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên 
Toán là công việc chuyên môn của người làm nghề dạy 
học môn Toán. 

Theo Bùi Hiền và các cộng sự (2001): “Trình độ 
nghiệp vụ sư phạm” là vốn kiến thức, kĩ năng, kinh 
nghiệm thu nhận được trong quá trình học tập, hoạt 
động giáo dục của mỗi người và được thể hiện bằng kết 
quả dạy học, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người 
học qua từng giai đoạn [8]. Theo đó, để có được trình 
độ nghiệp vụ sư phạm, nhất định sinh viên phải được 
trang bị những kiến thức về tâm lí học, giáo dục học, 
phương pháp dạy học bộ môn và phải được kiến tập, 
thực tập giảng dạy, làm công tác chủ nhiệm theo yêu 
cầu của chương trình đào tạo giáo viên. 

Yêu cầu thành thạo và liên tục cập nhật, nâng cao 
năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục 
là các tiêu chí cơ bản trong tiêu chuẩn nghề nghiệp của 
giáo viên [9]. Đối với sinh viên sư phạm ngành Toán, 
nghiệp vụ sư phạm về tổ chức hoạt động trải nghiệm 
Toán học đòi hỏi sinh viên phải được nâng cao kiến 
thức về tâm lí học, giáo dục học môn Toán, kiến thức về 
vận dụng các hình thức trải nghiệm theo từng phương 
thức dưới cách tiếp cận của phương pháp dạy học Toán. 
Hơn nữa, sinh viên phải được thực hành xây dựng kế 
hoạch và tổ chức trải nghiệm Toán học đối với từng 
phương thức thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp 
vụ thường xuyên tại trường sư phạm, các đợt kiến tập, 
thực tập giảng dạy tại trường phổ thông. Bởi lẽ đó, việc 
rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về tổ chức hoạt động trải 
nghiệm Toán học theo phương thức thể nghiệm, tương 
tác đối với sinh viên trong quá trình đào tạo tại trường 
sư phạm cần được chú trọng tới các vấn đề sau: 1) Rèn 

luyện cách thức logic các vấn đề lí luận và thực tiễn để 
xác định, làm rõ mục tiêu, những yếu tố cần tác động 
tới học sinh nhằm đạt mục tiêu tổ chức hoạt động trải 
nghiệm theo phương thức; 2) Rèn luyện khả năng khai 
thác các hoạt động mang tính đặc thù của phương thức 
trong giáo dục Toán học cho học sinh; 3) Rèn luyện 
việc thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm Toán học 
theo phương thức thể nghiệm, tương tác.

2.4.1. Logic lí luận, xác định các yếu tố cần tác động tới học 
sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm Toán học 
Nghiệp vụ được thực hiện đối với đối tượng sinh viên 

đã hoàn thành các môn học về Tâm lí học, Giáo dục 
học, Phương pháp dạy học bộ môn Toán. Có thể tổ chức 
cho nhóm sinh viên rèn luyện nghiệp vụ này dưới dạng 
thực hiện các bài tập lớn. Các nội dung giảng viên cần 
chú trọng gồm:  

- Giới thiệu các tài liệu lí luận về Tâm lí lứa tuổi học 
sinh; mục tiêu, chương trình giáo dục Toán học theo 
định hướng phát triển năng lực; dạy học phát triển năng 
lực học sinh; hoạt động trải nghiệm nói chung, trải 
nghiệm trong các bộ môn nói riêng,…; làm rõ mục tiêu 
rèn luyện nghiệp vụ về nội dung này.

- Định hướng cho sinh viên logic các vấn đề lí luận 
nhằm xác định những yếu tố cần tác động tới học sinh 
trong tổ chức hoạt động trải nghiệm thông qua xây dựng 
và giải đáp các câu hỏi liên kết lí luận như: 1/ Mục tiêu 
giáo dục phổ thông nói chung, mục tiêu giáo dục Toán 
học phổ thông nói riêng? 2/ Để thực hiện mục tiêu phát 
triển phẩm chất, năng lực học sinh cần tạo cho học sinh 
cơ hội thực hiện các nhiệm vụ gì và cần những tác động 
tâm lí đối với học sinh như thế nào? 3/ Bản chất của 
phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm thể nghiệm, 
tương tác? 4/ Làm rõ tiềm năng của việc giao lưu, tương 
tác, thể nghiệm ý tưởng bản thân học sinh đối với việc 
thực hiện mục tiêu giáo dục Toán học? 5/ Khi sử dụng 
các hình thức của phương thức thể nghiệm, tương tác 
trong tổ chức hoạt động trải nghiệm Toán học cho học 
sinh cần tạo nên dụng ý sư phạm gì nhằm thực hiện mục 
tiêu giáo dục chung, mục tiêu giáo dục Toán học?,…

- Trên cơ sở kết quả trả lời các câu hỏi, giảng viên yêu 
cầu sinh viên sắp xếp, logic các vấn đề với nhau nhằm 
đi đến việc giải thích, chứng minh, làm rõ căn cứ xác 
định các yếu tố cần tác động tới học sinh trong tổ chức 
hoạt động trải nghiệm Toán học.

- Dẫn dắt, hỗ trợ, tổng kết, điều chỉnh kết quả của 
các nhóm sinh viên, tổng hợp những yếu tố trọng tâm 
cần tác động tới học sinh: 1/ Thói quen, nếp sinh hoạt 
(tự phục vụ, tự quản khi chuẩn bị nội dung, cơ sở vật 
chất để thực hiện nhiệm vụ hoạt động trải nghiệm Toán 
học); 2/ Kĩ năng xác định mục tiêu, lên ý tưởng, lập 
kế hoạch, thực hiện kế hoạch và điều chỉnh hoạt động, 
đánh giá kết quả hoạt động với nhiều hình thức khác 
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nhau; 3/ Khả năng bày tỏ quan điểm, lựa chọn phương 
án tối ưu trong tổ chức và thực hiện hoạt động; phát 
triển khả năng thể hiện và tự khẳng định bản thân thông 
qua hoạt động; 4/ Kĩ năng điều chỉnh bản thân, kiềm 
chế cảm xúc, tôn trọng người khác, bảo vệ, khẳng định 
ý kiến cá nhân trong giới hạn cho phép, thỏa hiệp, hóa 
giải mâu thuẫn, ứng xử văn minh với mọi người xung 
quanh; 5/ Nâng cao hứng thú học tập nói chung, hứng 
thú học toán của học sinh nói riêng trên cơ sở đảm bảo 
sự phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và khả năng học sinh; 
6/ Phát triển các năng lực Toán học: Tư duy và lập luận 
Toán học; Năng lực mô hình hoá Toán học; Năng lực 
giải quyết vấn đề Toán học; Năng lực giao tiếp Toán 
học; Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán; 
7/ Phát triển khả năng vận dụng kiến thức môn Toán 
vào thực tiễn, nâng cao hiểu biết liên môn; 8/ Phát huy 
thiên hướng, sở trường học sinh, khuyến khích học sinh 
bộc lộ những đam mê, nguyện vọng, nét tính cách đặc 
biệt, nhìn nhận, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, khai 
thác thế mạnh của học sinh; 9/ Định hướng các lĩnh vực 
nghề nghiệp phù hợp với thiên hướng học sinh, tạo nên 
và nuôi dưỡng tình cảm của học sinh đối với các lĩnh 
vực nghề nghiệp. 

2.4.2. Khai thác hoạt động mang tính đặc thù của các hình thức 
tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Toán theo phương 
thức thể nghiệm - tương tác
Nghiệp vụ được thực hiện song song với rèn luyện 

nghiệp vụ về xác định các yếu tố cần tác động tới học 
sinh. Có thể tổ chức cho các nhóm sinh viên thực hiện 
rèn luyện nghiệp vụ này dưới dạng các bài tập lớn. Các 
nội dung giảng viên cần chú trọng gồm:  

- Tổ chức cho sinh viên nghiên cứu sâu lí luận về 
hoạt động trải nghiệm, về vấn đề hướng nghiệp trong 
hoạt động trải nghiệm, làm rõ điểm khác nhau trong 
các phương thức tổ chức hoạt động trải nghiệm, làm rõ 
sự phù hợp của từng hình thức tổ chức hoạt động trải 
nghiệm đối với từng phương thức, đặc biệt là đối với 
phương thức thể nghiệm, tương tác.

- Trên cơ sở mục tiêu, nội dung, các yếu tố cần tác 
động tới học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm 
Toán học, định hướng cho sinh viên phân tích, làm rõ 
sự phù hợp của các hình thức tổ chức hoạt động trải 
nghiệm đối với phương thức và sự phù hợp trong vận 
dụng hình thức vào môn Toán. Chỉ ra tiềm năng của 
từng hình thức trong việc đảm bảo bản chất của phương 
thức và đảm bảo tính khả thi trong tổ chức hoạt động 
trải nghiệm Toán học.

- Dẫn dắt, gợi ý, định hướng, điều chỉnh kết quả thực 
hiện của các nhóm sinh viên theo các nội dung: 1/ Đặc 
thù của các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm 
theo phương thức thể nghiệm, tương tác đối với môn 
Toán là phải tạo cho học sinh cơ hội giao lưu, tác động 

qua lại lẫn nhau, kết hợp kiến thức và kinh nghiệm thực 
tiễn của bản thân và của những người khác để bàn luận, 
xem xét nhiều mặt các vấn đề liên quan tới Toán học 
và giáo dục Toán học; 2/ Tiềm năng tạo nên sự đáp ứng 
theo phương thức thể nghiệm, tương tác trong tổ chức 
hoạt động trải nghiệm Toán học của một số hình thức 
như sau:

Hình thức hoạt động câu lạc bộ: Tổ chức, xây dựng 
các chương trình hoạt động có sự tham gia và kết hợp 
của nhóm học sinh chung sở thích, sở trường về Toán 
học dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ (Giải Toán theo 
chuyên đề, sáng tác thơ, bài hát để học Toán dễ dàng 
hơn, viết truyện vui Toán học, kể chuyện lịch sử Toán, 
nhà thám tử lập luận và suy diễn logic, tìm hiểu vai trò 
của Toán học trong đời sống thực tiễn,…); Học sinh 
được tương tác, bàn bạc lẫn nhau, xem xét tính đúng 
đắn của các kiến thức Toán học được cài đặt trong lời 
bài thơ, bài hát, câu truyện vui về Toán; Xem xét sự 
đúng đắn trong các suy diễn logic của các vấn đề Toán 
học, các câu chuyện thực tiễn, vai trò của Toán học 
trong đời sống thực tiễn,…

Hình thức tổ chức trò chơi Toán học: Thiết kế và tổ 
chức các trò chơi có sự tham gia của các nhóm học 
sinh với mục đích: Dẫn dắt hình thành tri thức mới; ôn 
tập, củng cố kiến thức; rèn luyện tư duy kết hợp với 
vận động,… Học sinh được tương tác, cùng nhau thể 
nghiệm việc sử dụng các kiến thức, kinh nghiệm thực 
tiễn của bản thân và kết hợp với các bạn khác trong 
xây dựng nội dung trò chơi, luật chơi, tổ chức chơi. Sự 
tương tác có thể ở quy mô nhỏ cấp nhóm, tổ, lớp,… 
với các trò chơi có quy mô nhỏ, có thể ở quy mô lớn 
cấp khối, trường với các trò chơi như: Ai là triệu phú, 
Đường lên đỉnh Olympia, Rung chuông vàng, Đấu 
trường 100,... Sự tương tác trong bản thân mỗi học sinh 
và giữa các học sinh còn được thực hiện thông qua trò 
chơi kết hợp hoạt động trí tuệ, rèn luyện tư duy với vận 
động trực tiếp.

Hình thức tổ chức diễn đàn, giao lưu: Tổ chức các 
diễn đàn về Toán học và các vấn đề liên quan với sự 
tham gia của các diễn giả, giáo viên, học sinh có cùng 
mối quan tâm chung trên cơ sở nhu cầu, hứng thú, 
nguyện vọng của học sinh (Giao lưu với người thành đạt 
đã từng là học sinh giỏi Toán, giao lưu với những tấm 
gương học sinh giỏi của trường; chia sẻ kinh nghiệm 
học Toán; chia sẻ sự thành công của bản thân nhờ học 
Toán, làm Toán; chia sẻ hiểu biết của bản thân về vai 
trò của các kiến thức Toán đối với các môn học khác, 
đối với đời sống thực tiễn; chia sẻ những kinh nghiệm 
giúp đỡ các bạn khác cùng tiến bộ trong môn Toán,…). 
Sự thể nghiệm, tương tác lẫn nhau của học sinh được 
khai thác trên các phương diện: 1/ Học sinh cùng nhau 
chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, thiết lập kịch bản, điều 
hành diễn đàn, đánh giá kết quả diễn đàn; 2/ Tạo bầu 
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không khí tốt cho buổi giao lưu, diễn đàn, tạo sự phấn 
khởi, thiện cảm và khai thác sự chia sẻ hết mình của 
những người tham gia; 3/ Học sinh bày tỏ, chia sẻ suy 
nghĩ, ý kiến, quan điểm về các vấn đề liên quan tới nội 
dung kiến thức toán, việc học toán, làm toán, ứng dụng 
toán thông qua quá trình hỏi đáp, tương tác tại diễn đàn, 
rút ra các bài học lí thú từ việc tham gia giao lưu. Thông 
qua các buổi diễn đàn, giao lưu, giáo dục cho học sinh 
tình cảm, sự yêu thích môn Toán; giáo dục cho học sinh 
thấy và noi gương những phẩm chất, năng lực cao quý 
của những con người thành đạt đã từng học môn Toán, 
giáo dục cho học sinh trách nhiệm của bản thân đối với 
công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thông qua việc 
học tập môn Toán và các môn học khác.

Hình thức sân khấu tương tác: Hoạt động trải nghiệm 
Toán học được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa 
trên cơ sở các kịch bản có nội dung hàm chứa dụng ý 
sư phạm về Toán học và các vấn đề liên quan. Sự giao 
lưu, tương tác đối với hình thức này có thể được khai 
thác gồm: 1/ Các nhân vật trên sân khấu theo kịch bản 
biểu diễn giao lưu với nhau (các nhân vật này sắm vai 
là các đối tượng Toán học hoặc các đối tượng thụ hưởng 
giá trị của Toán học); 2/ Sự giao lưu, tương tác mở giữa 
các nhân vật của kịch bản sân khấu với khán giả; 3/ Sự 
thể nghiệm, tương tác lẫn nhau của học sinh trong quá 
trình cùng nhau chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, thiết kế 
kịch bản sân khấu, lựa chọn diễn viên trình diễn sân 
khấu, thiết kế nội dung tương tác giữa nhân vật trình 
diễn,… Hoạt động trải nghiệm theo hình thức này tạo 
cho việc phát triển ở học sinh các kĩ năng phát hiện 
vấn đề, phân tích vấn đề, giải quyết vấn đề, ra quyết 
định, khả năng sáng tạo khi giải quyết tình huống và 
khả năng ứng phó trước những đòi hỏi của các diễn 
biến trong cuộc sống,… 

Hình thức tổ chức hội thi, cuộc thi: Tổ chức các cuộc 
thi có sự tham gia của nhiều học sinh về các vấn đề liên 
quan tới Toán học như: Thi sáng tác, viết các kịch bản 
cài đặt những kiến thức môn Toán, viết kich bản phục 
vụ hoạt động sân khấu tương tác; thi giải toán; thi tìm 
hiểu về lịch sử toán; thi viết câu chuyện thám tử trên cơ 
sở kiến thức về tư duy, logic toán,... Với hình thức này, 
học sinh có cơ hội thể nghiệm mình trên cơ sở vốn kiến 
thức về môn Toán, kiến thức về nhiều lĩnh vực trong 
thực tiễn, kinh nghiệm, trải nghiệm bản thân. Sự tương 
tác, giao lưu đối với hình thức này còn được thực hiện 
thông qua việc kết hợp hội thi, công bố kết quả - khen 
thưởng về hội thi với các hình thức tổ chức khác (văn 
nghệ, trò chơi,…) để cuộc thi, hội thi trở nên phong 
phú, đa dạng, gây được hứng thú cho học sinh.

2.4.3. Thiết kế, tổ chức các hoạt động trải nghiệm Toán học 
theo phương thức thể nghiệm, tương tác
Nghiệp vụ được thực hiện sau khi rèn luyện nghiệp 

vụ về xác định các yếu tố cần tác động tới học sinh và 
khai thác sự đáp ứng yêu cầu đặc thù của các hình thức 
tổ chức hoạt động trải nghiệm Toán học theo phương 
thức thể nghiệm, tương tác. Các nội dung giảng viên 
cần chú trọng gồm:

Xây dựng quy trình các bước tổ chức hoạt động trải 
nghiệm theo phương thức thể nghiệm, tương tác trong 
môn Toán và định hướng cho sinh viên rèn luyện nghiệp 
vụ về thực hiện quy trình này. Trong quá trình đó, tập 
luyện cách xác định, cài đặt dụng ý sư phạm trong mỗi 
hoạt động được xây dựng trong kế hoạch đảm bảo sự 
đáp ứng yêu cầu đặc thù của các hình thức tổ chức hoạt 
động trải nghiệm Toán học theo phương thức.

Quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương 
thức thể nghiệm, tương tác trong môn Toán đối với cấp 
Trung học phổ thông được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định mục tiêu tổ chức hoạt động trải 
nghiệm (về kiến thức, kĩ năng môn Toán, về giáo dục 
phẩm chất, phát triển năng lực học sinh, về yêu cầu 
định hướng lĩnh vực nghề nghiệp cho học sinh).

Bước 2: Xác định các hoạt động cần thực hiện của 
học sinh đảm bảo mục tiêu (định hướng các vấn đề 
chính cần giải quyết, các hoạt động chính cần thực hiện 
đảm bảo đòi hỏi của phương thức, xác định các hình 
thức tổ chức phù hợp).

Bước 3: Cụ thể hóa các hoạt động đã được xác định 
trong bước 2 thành kế hoạch chi tiết và thực hiện kế 
hoạch (chi tiết, cụ thể hóa nhiệm vụ của từng cá nhân, 
tập thể theo các hoạt động chính của bước 2 trên cơ sở 
sử dụng các hình thức tổ chức hoạt động đã xác định).

Bước 4: Đánh giá kết quả tổ chức hoạt động trải 
nghiệm (qua quan sát, đánh giá định tính, kết hợp định 
lượng theo các tiêu chí đã xây dựng).

Trong việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm về thực hiện 
quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm theo phương 
thức thể nghiệm, tương tác trong môn Toán, cần lưu ý 
sinh viên: 

Trong Bước 1: Tập luyện xác định mục tiêu bám sát 
thang (các mức độ nhận thức, yêu cầu phẩm chất, năng 
lực) trên cơ sở xác định kiến thức, kĩ năng trọng tâm 
của môn Toán cần hình thành cho học sinh trong hoạt 
động; Đặt tên cho chủ đề hoạt động (tên chủ đề cần đảm 
bảo sự hấp dẫn bằng các câu từ phản ánh một vấn đề 
nào đó của bối cảnh hiện thực, mang tính thời sự, phù 
hợp với sự quan tâm của học sinh theo tâm lí lứa tuổi, 
đảm bảo tiềm năng cho việc khai thác sự tích hợp kiến 
thức môn Toán với kiến thức các môn học và các lĩnh 
vực khác theo nguyên tắc kiến thức môn Toán là trọng 
tâm).

Trong Bước 2: Sinh viên trả lời các câu hỏi: 1/ Cần 
sử dụng các hình thức tổ chức nào cho phù hợp? 2/ Học 
sinh cần thực hiện các hoạt động nào để đảm bảo mục 
tiêu và đi sát tên chủ đề?; 3/ Các hoạt động đó cần sự trợ 
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giúp, phối hợp của các cá nhân, tập thể nào trong, ngoài 
trường trong điều kiện thực tiễn? 4/ Để hướng đích mục 
tiêu đã xác định thì đòi hỏi sự giao lưu, tương tác của 
học sinh trong các hoạt động như thế nào? Từ đó, sinh 
viên tập luyện xác định các hoạt động chính với nhiều 
phương án khác nhau. 

Trong Bước 3: Sinh viên tập luyện xác lập, vạch ra 
một kế hoạch từ tổng quát (đối tượng, thời gian, địa 
điểm, các khâu tổ chức, nội dung công việc, người thực 
hiện, kinh phí, tổng kết, đánh giá,…) đến chi tiết, cụ thể 
hóa nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể theo trình tự các 
bước của hoạt động. 

Quá trình triển khai tổ chức hoạt động trải nghiệm 
tại các trường phổ thông trong thực tập sư phạm, giảng 
viên hướng dẫn sinh viên lưu ý: 1/ Quản lí, điều khiển 
hoạt động của cá nhân, tập thể học sinh theo kế hoạch 
trên cơ sở sự phân cấp, giao quyền quản lí cho Ban cán 
sự lớp, các nhóm trưởng nhằm hỗ trợ giáo viên quản 
lí trật tự, kiểm soát hiệu quả quá trình trải nghiệm; 2/ 
Triển khai cài đặt các dụng ý sư phạm vào từng hoạt 
động và quan sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động theo 
mục tiêu; 3/ Thiết lập các câu hỏi định hướng, gợi mở 
cho học sinh đi đúng hướng theo dụng ý sư phạm, điều 
chỉnh những sai lệch của cá nhân, nhóm học sinh khi có 
biểu hiện thực hiện hoạt động chệch mục tiêu; 4/ Ứng 
phó, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực 
hiện hoạt động trải nghiệm trước những phát sinh ngoài 
kế hoạch trong quá trình diễn biến tổ chức hoạt động 
trải nghiệm.

Trong Bước 4: Sinh viên tập luyện xây dựng công cụ 
đánh giá và thực hiện các hình thức đánh giá.

Ví dụ: Rèn luyện nghiệp vụ tổ chức giao lưu giữa 
các học sinh lớp 12 của trường với một ông chủ doanh 
nghiệp sản xuất đồ mĩ nghệ nguyên là học sinh giỏi 
Toán của trường.

Bước 1: Sinh viên xác định mục tiêu. Học sinh củng 
cố và sử dụng kiến thức về cấp số cộng, cấp số nhân, 
hàm số, hàm số mũ, hàm số logarit trong thiết lập kế 
hoạch đầu tư cá nhân, quản lí thu nhập; hiểu vai trò của 
một số kiến thức (cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ, 
hàm số logarit,…) đối với sự phát triển nhận thức, sự 
trưởng thành của con người; hiểu về vai trò của Toán 
học trong thực tiễn và trong các ngành nghề; củng cố 
thêm niềm tin vào khả năng của bản thân trong học tập 
môn Toán và các môn học khác; có định hướng đúng 
đắn mục tiêu học tập, phấn đấu, rèn luyện để trưởng 
thành.

Tên chủ đề: Toán học và ông chủ mĩ nghệ thời đại 4.0
Bước 2: Hoạt động chính: 1/ Xác định hình thức tổ 

chức: diễn đàn, giao lưu; 2/ Nghe ông chủ doanh nghiệp 
nói chuyện về con đường thành công trong sự nghiệp từ 
niềm yêu thích, say mê với môn Toán; 3/ Tổ chức giao 
lưu giữa ông chủ doanh nghiệp với giáo viên, học sinh; 

4/ Tổng kết, rút ra bài học.
Bước 3: Sinh viên tập luyện: 1/ Xây dựng kế hoạch, 

kịch bản chung, kịch bản chi tiết cho buổi giao lưu; 2/ 
Xây dựng các câu hỏi cụ thể (ở vai trò người dẫn chương 
trình giao lưu) khai thác ở ông chủ doanh nghiệp: Kinh 
nghiệm học Toán, làm Toán để thành công; kinh nghiệm 
ứng dụng toán vào thực tiễn công việc kinh doanh; chia 
sẻ hiểu biết của bản thân về vai trò của các kiến thức 
Toán học đối với các môn học khác, đối với đời sống 
thực tiễn,..; 3/ Xây dựng câu dẫn nối tạo dụng ý cho học 
sinh học được kinh nghiệm về cách tư duy, cách học 
Toán, vận dụng Toán của người giỏi Toán; hiểu giá trị 
của kiến thức cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số, hàm số 
mũ, hàm số lôgarit,… trong tính toán các loại chi phí, 
thu nhập theo cấp số, theo hàm, tính toán chủng loại 
sản phẩm, nhân sự, bố trí nhân công sản xuất, đưa sản 
phẩm ra thị trường quảng bá; hiểu vai trò của Toán học 
trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nói riêng, trong 
thực tiễn nói chung;… 4/ Lập kịch bản cho học sinh 
bày tỏ, chia sẻ suy nghĩ, ý kiến, quan niệm về vận dụng 
kiến thức cấp số cộng, cấp số nhân, hàm số mũ, hàm 
số logarit,…vào các lĩnh vực đời sống thực tiễn, lắng 
nghe và tương tác với các ý kiến trao đổi để nhận diện, 
điều chỉnh nhận thức của bản thân, bảo vệ, khẳng định 
ý kiến cá nhân, ứng xử văn minh với mọi người xung 
quanh, rút ra bài học bổ ích thu được từ buổi giao lưu.

Bước 4: Sinh viên tập luyện xây dựng yêu cầu chỉ 
báo mục tiêu, tập luyện xây dựng phiếu khảo sát, đánh 
giá theo các yêu cầu chỉ báo xây dựng, thu thập và xử 
lí thông tin, phản hồi lại với học sinh về kết quả đánh 
giá giao lưu.

3. Kết luận 
Trải nghiệm trong dạy học môn Toán được tiếp cận 

trên quan điểm là phương pháp dạy học, giáo dục 
đạo đức, hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Tổ chức 
hoạt động trải nghiệm Toán học theo phương thức thể 
nghiệm, tương tác đặc trưng bởi sự giao lưu, tác động 
qua lại lẫn nhau, kết hợp kiến thức và kinh nghiệm thực 
tiễn của bản thân và của những người khác về Toán 
và các vấn đề liên quan nhằm điều chỉnh và phát triển 
nhận thức cho học sinh. Trong rèn luyện nghiệp vụ sư 
phạm với nội dung này, trường sư phạm cần chú trọng 
tập luyện cho sinh viên thực hiện việc logic các vấn 
đề lí luận nhằm làm rõ mục tiêu, các yếu tố cần tác 
động tới học sinh trong tổ chức hoạt động trải nghiệm 
và khai thác hoạt động đảm bảo đặc trưng của phương 
thức đối với từng hình thức tổ chức phù hợp với nội 
dung chương trình, phương pháp dạy học môn Toán. 
Đây là cơ sở quan trọng nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt 
động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường phổ 
thông trước yêu cầu đổi mới giáo dục.
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ABSTRACT: Organizing experiential activities in teaching mathematics is a 
mandatory requyrement in the implementation of the current high school Math 
curriculum. Each method of organizing experiential activities requyres specific 
forms of organizing activities for students. The pedagogical universities 
need to prepare students for the profession of organizing the mathematical 
experiential activities in general and specific methods. Based on determining 
the appropriateness of several forms of organizing experiential and interactive 
activities that can be applied in Mathematics at high schools, the article 
clarifies issues that need to be focused on professional training in organizing 
mathematical experience activities by the experimental and interactive method 
for students of Mathematics Education in the training process.

KEYWORDS: Mathematics experience, teacher training, interactive experience, Mathematics 
Education, pedagogical profession.
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