PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chúng ta đang sống trong thời đại tri thức và số hóa, mọi thứ đều có sự
chuyển động, thay đổi rất nhanh, lượng thông tin thay đổi theo cấp số nhân.
Điều đó kéo theo một thực trạng: kiến thức hôm nay là đúng, ngày mai có thể
đã khác. Chỉ có cách làm chủ việc học như thế nào mới giúp HS đứng vững
trong thế giới ngày nay. Thế cho nên, nhiều nhà giáo hiện nay đã thừa nhận
rằng nhiệm vụ của giáo dục TH hiện nay không chỉ là dạy HS biết đọc biết
viết mà còn phải thạo cách tự học. Kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất
mà một người có thể sở hữu.
Cố Giáo sư Tạ Quang Bửu (nguyên bộ trưởng Bộ Đại học và Chuyên
nghiệp) trong một buổi nói chuyện trước sinh viên Bách khoa Hà Nội năm
1970 đã nhấn mạnh: "Tự học là khởi nguồn của phong cách tự đào tạo, đồng
thời là cái nôi nuôi dưỡng trí sáng tạo. Ai giỏi tự học khi đang ở trường,
người đó sẽ tiến xa".
Theo các chuyên gia giáo dục và khoa học của Tổ chức UNESCO, kỹ
năng tự học và giá trị biểu hiện của việc tự học là những thước đo của tâm lý
sáng tạo và sản phẩm sáng tạo. Bước vào thế kỷ 21, kỹ năng đó sẽ tồn tại như
một trong những kỹ năng sống mà con người không thể thiếu, đồng thời giá
trị đó giúp cho mỗi cá nhân tự khẳng định chính mình trong xu thế nhảy vọt
của thời đại thông tin.
Dạy học tự học nằm trong hệ thống giáo dục nó phù hợp với nguyên tắc
về tính tích cực và tự giác. Nó khêu gợi HĐ học tập của HS, hướng đích gây
hứng thú cho người học.
Những kết quả nghiên cứu của giáo dục cho thấy: Sẽ đem lại kết quả
giáo dục tốt hơn nếu quá trình đào tạo được biến thành quá trình tự đào tạo,
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quá trình giáo dục được biến thành quá trình tự giáo dục. Từ đó cho thấy tầm
quan trọng của việc dạy cách tự học cho HS. HS sẽ chỉ tư duy tích cực khi có
nhu cầu HĐ, chỉ có kết quả cao khi chủ thể ham thích tự giác và tích cực.
Ngược lại, nếu HS chỉ học một cách thụ động, bị nhồi nhét kiến thức, không
có thói quen suy nghĩ một cách sâu sắc thì kiến thức nhanh chóng bị lãng
quên.
Chúng ta có thể liên hệ việc dạy học cho HS như câu chuyện chuẩn bị
cho HS cái cần câu hay là đưa cho HS con cá. Cách dạy truyền thống phổ
biến hiện nay là dạng tìm mọi cách nhồi nhét kiến thức - kiểu cho đi con cá,
trong khi nếu ta trang bị năng lực tự học cho HS thì tức là cho họ một cái cần
câu - hay là phương tiện hữu ích để HS có thể để tự học, tự đào tạo suốt đời.
Tự học có vai trò ý nghĩa rất lớn, không chỉ trong giáo dục nhà trường
mà cả trong cuộc sống. Trong nhà trường bản chất của sự học là tự học, cốt
lõi của dạy học là dạy việc học, kết quả của người học tỷ lệ thuận với năng
lực tự học của người học. Tự học là nhu cầu, là một năng lực cần có của mỗi
người trong thời đại ngày nay, do đó mục tiêu quan trọng nhất của nhà trường
không chỉ trang bị cho người học tri thức mà là phương pháp tự học.
Ngoài việc nâng cao kết quả học tập, tự học còn tạo điều kiện hình
thành và rèn luyện khả năng HĐ độc lập, sáng tạo của mỗi người, trên cơ sở
đó tạo điều kiện và cơ hội học tập suốt đời. Tự học có ý nghĩa to lớn đối với
bản thân mỗi con người để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình đối với
chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học - đào tạo trong nhà trường. Tự học
là sự thể hiện đầy đủ nhất vai trò chủ thể trong quá trình nhận thức của mỗi cá
nhân. Trong quá trình đó, người học hoàn toàn chủ động và độc lập, tự lực
tìm tòi, khám phá để lĩnh hội tri thức dưới sự chỉ đạo, điều khiển của GV.
Việc tự học có vai trò quan trọng trong học tập các môn học nói chung,
đặc biệt quan trọng với môn Toán nói riêng. Bởi môn Toán là môn học thiên
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về tư duy logic, nó đòi hỏi người học cần có sự tích cực, chủ động trong suy
nghĩ, tìm tòi, tích cực ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày để kiến thức được
củng cố, nâng cao.
Do đó, để nâng cao hiệu quả học môn Toán, một môn học công cụ,
môn học được coi là “nữ hoàng” của các môn khoa học, là “chìa khóa” để giải
quyết rất nhiều vấn đề trong thực tiễn đời sống, mỗi HS cần phải được trang
bị rèn luyện phương pháp tự học môn Toán, đây không chỉ là một phương
pháp nâng cao hiệu quả học tập mà là một mục tiêu quan trọng của học tập
trong nhà trường. Có như vậy, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực mới có thể
đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao và liên tục thay đổi như trong giai đoạn
tiếp cận nền công nghiệp “4.0” như hiện nay.
Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ
quốc, có diện tích tự nhiên 9.562,9 km2, cách Thủ đô Hà Nội 504 km về phía
Tây, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu,
phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp
Công hòa dânh chủ nhân dân Lào. Là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới
với 2 quốc gia: Trung Quốc (dài 38,5km) và Lào (dài 360 km). Tỉnh có 10
huyện, thị và thành phố, năm học 2016-2017 có 176 trường TH (04 trường
trung học cơ sở có lớp TH) với 3.136 lớp; tổng số HS 65.152 HS. Huy động
HS 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,7%; HS từ 6-10 tuổi học TH đạt 99,3%. Trong
những năm gần đây đời sống kinh tế ngày được nâng lên công tác giáo dục,
học tập của HS được quan tâm nhiều hơn, các em ít phải tham gia công việc
trợ giúp gia đình, thời gian rỗi được dành cho việc học tập của bản thân. Có
một tỷ lệ không nhỏ các gia đình, nhất là các gia đình nằm trong các khu vực
dân cư thuộc thành phố Điện Biên Phủ, các thị trấn thuộc vùng trung tâm các
huyện lỵ đã rất chú trọng đến việc học của con cái. Bằng nhiều hình thức khác
nhau, đã chung tay cùng với nhà trường trong việc quản lý, dạy dỗ con cái
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như: Nhiều HS có không gian học tập riêng tại nhà, được bố mẹ mua cho
nhiều sách tham khảo, được phép sử dụng máy tính có nối mạng và được bố
mẹ theo dõi sát sao từng điểm số, kết quả học tập trên lớp hàng ngày, hàng
tuần. Tuy nhiên phần lớn HS mới chỉ tập trung làm cho xong các bài tập mà
thầy cô giáo giao về nhà (nếu có) rất ít HS hứng thú được vấn đề tự học, tự
tìm tòi, sáng tạo ra những bài tập để tự rèn luyện nhất là môn Toán. Nguyên
nhân chính đó là:
Phần lớn GV dạy học còn cứng nhắc dạy theo nội dung, chương trình
trong SGK, cứng nhắc trong dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, GV mới
chỉ quan tâm tới việc giao bài tập, giao nhiệm vụ cho HS để HS hoàn thành
được nội dung công việc một cách miễn cưỡng, mà chưa quan tâm tới tâm lý,
ý thức tự học, tính tự giác và hứng thú học tập của từng HS. HS dù có nhiều
thời gian rỗi ở nhà nhưng hầu hết dành những thời gian đó để chơi những trò
chơi vô bổ như chơi game, điện thoại, xem hoạt hình...HS không ý thức được
vấn đề tự học. Chương trình môn Toán ở TH đặc biệt là theo sách Mô hình
trường TH mới Việt Nam về cơ bản được xây dựng trên cơ sở các HĐ của
người học. Mỗi kiến thức toán trong chương trình được thiết kế dưới dạng
cung cấp thông tin và chỉ dẫn các HĐ học tập, nhằm làm cho người học, bằng
HĐ của mình, kết hợp với HĐ của nhóm, tự xây dựng nên kiến thức cho bản
thân. Tuy nhiên, có rất nhiều GV, đặc biệt là GV vùng sâu, vùng xa, vùng đặc
biệt khó khăn tỉnh Điện Biên, vì nhiều lý do, chưa có sự nhận thức đúng đắn
về bồi dưỡng khả năng tự học, bồi dưỡng cho HS phương pháp tự tìm tòi kiến
thức trong nội dung và chương trình môn Toán. HĐ nhận thức của HS TH
một phần phụ thuộc vào các năng lực học tập của các em, trong đó có năng
lực tự tìm tòi kiến thức toán học - một loại năng lực tự tạo, là sản phẩm của
quá trình dạy - học. Nên HĐ dạy học phải chú trọng vào việc hình thành và
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phát triển các thành tố cơ bản của năng lực tự tìm tòi kiến thức, từ đó các em
có thể vận dụng năng lực đó vào trong quá trình tự học của mình.
Vì những lý do trên mà bản thân tôi chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng tự
học toán cho HS lớp 5 tỉnh Điện Biên”.
Nếu đề tài được hoàn thành tôi nghĩ sẽ giúp cho GV dạy học TH, cán
bộ quản lý các nhà trường, phụ huynh HS đang công tác, sinh sống và học tập
tại tỉnh Điện Biên thấy được sự khác biệt bên trong giữa những HS có năng
lực tự học toán và những HS ít có năng lực tự học toán lớp 5 ở bậc TH, quan
tâm nhiều hơn tới tâm lý, sự hứng thú trong học tập của HS. GV có thêm
những hiểu biết về giải pháp, phương pháp tạo hứng thú, phương pháp giúp
rèn HS có ý thức tự học trong học tập môn Toán ở TH.
2. Mục đích của đề tài
Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận của việc rèn kỹ năng tự học toán cho
HS.
Thấy được thực trạng việc tự học toán của HS, thực trạng việc rèn kỹ
năng tự học toán của GV và gia đình HS lớp 5 tỉnh Điện Biên.
Đề xuất một số giải pháp để GV phụ huynh, HS rèn kỹ năng tự học
toán cho HS lớp 5 tỉnh Điện Biên.
3. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích trên, đề tài giải quyết các nhiệm vụ sau đây:
3.1. Nghiên cứu về những tác động bên trong và bên ngoài như: vốn tri
thức vốn có của HS, năng lực trí tuệ, tư duy của mỗi HS, môi trường sống của
HS, môi trường giáo dục, phương pháp giảng dạy của GV có tác động như thế
nào đến ý thức và hứng thú tự học của HS.
3.2. Nghiên cứu về lý luận dạy học môn Toán lớp 5 để làm căn cứ đề
xuất các giải pháp giúp kỹ năng tự học toán cho HS lớp 5 tỉnh Điện Biên.
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3.3. Khảo sát nội dung, chương trình toán lớp 5, thực trạng dạy và học
toán theo quan điểm HS biết tự tìm tòi, sáng tạo các bài toán để nâng cao
năng lực học toán.
3.4. Xác định một số giải pháp trong dạy học toán lớp 5; giải pháp phối
kết hợp giữa ba môi trường nhà trường, gia đình và xã hội để nâng cao ý thức
tự học, tạo hứng thú trong học tập của HS.
4. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
4.1. Khách thể nghiên cứu
- HĐ dạy học toán của GV và HS lớp 5 thuộc 10 trường TH của 05
huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Môi trường sống, gia đình của HS, môi trường giáo dục của HS lớp 5
của 05 huyện thuộc tỉnh Điện Biên.
4.2. Đối tượng nghiên cứu
- Ý thức và tính tự giác học tập của HS lớp 5 tại 10 trường TH tỉnh
Điện Biên;
- Năng lực tự học toán của HS lớp 5 tỉnh Điện Biên.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu đề tài này được áp dụng thì HS lớp 5 tỉnh Điện Biên sẽ nâng cao
được kỹ năng tự học toán đồng thời giúp GV, phụ huynh HS những người
làm công tác quản lý giáo dục nhận biết rõ nét các yếu tố tác động tới kỹ năng
tự học của HS tiểu học.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết nhằm mục đích tìm ra sự
khác biệt về tâm lý, sự hứng thú của HS giữa những em có ý thức tự giác cao,
tính tích cực và hoàn toàn chủ động trong việc học tập cá nhân với những em
coi việc học tập là một nhiệm vụ bị giao khoán, là công việc bắt buộc phải
hoàn thành. Nghiên cứu lý thuyết để có giải pháp, lý luận dạy học giúp HS
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biết cách tìm tòi, tự tạo ra kiến thức toán học để tự bồi dưỡng, tự nâng cao
năng lực học toán lớp 5 của bản thân.
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn nhằm mục đích khảo sát
sự hứng thú, ý thức tự học của HS; khảo sát HĐ dạy và học toán lớp 5 ở một
số trường TH tỉnh Điện Biên làm cơ sở xác định thực trạng dạy và học toán
theo quan điểm năng lực tự học toán của HS.
6.3. Nhóm phương pháp thống kê toán học nhằm mục đích thống kê
các số liệu thu được qua tìm hiểu thực trạng, các kết quả điều tra thực nghiệm
SP, làm cơ sở đánh giá tính đúng đắn và khả thi của giả thuyết khoa học trong
luận văn.
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CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ TỰ HỌC TOÁN CỦA
HS LỚP 5 TỈNH ĐIỆN BIÊN
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Tự học
1.1.1.1. Khái niệm về tự học
Trong các giáo trình, tài liệu, các tác giả đã đưa ra định nghĩa khác nhau
về tự học, sau đây là một số định nghĩa cơ bản:
- Nhà tâm lý học N.ARubakin coi: Tự tìm lấy kiến thức – có nghĩa là tự
học. Tự học là quá trình lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm xã hội, lịch sử trong
thực tiễn hoạt động cá nhân bằng cách thiết lập các mối quan hệ cải tiến kinh
nghiệm ban đầu, đối chiếu với các mô hình phản ánh hoàn cảnh thực tại, biến
tri thức của loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo của
chủ thể.
- Trong cuốn “Học tập hợp lí” R.Retke chủ biên, coi “Tự học là việc
hoàn thành các nhiệm vụ khác không nằm trong các lần tổ chức giảng dạy” Theo tác giả Lê Khánh Bằng thì tự học (self learning) là tự mình suy nghĩ, sử
dụng các năng lực trí tuệ, các phẩm chất tâm lý để chiếm lĩnh một lĩnh vực
khoa học nhất định.
- Theo Giáo sư Đặng Vũ Hoạt và Phó giáo sư Hà Thị Đức trong cuốn “Lý
luận dạy học đại học” thì “Tự học là một hình thức tổ chức dạy học cơ bản ở đại
học. Đó là một hình thức nhận thức của cá nhân, nhằm nắm vững hệ thống tri
thức và kỹ năng do chính người học tự tiến hành ở trên lớp hoặc ở ngoài lớp,
theo hoặc không theo chương trình và sách giáo khoa đã được quy định.
- Theo tác giả Nguyễn Văn Đạo “Tự học phải là công việc tự giác của
mỗi người do nhận thức được đúng vai trò quyết định của nó đến sự tích luỹ
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kiến thức cho bản thân, cho chất lượng công việc mình đảm nhiệm, cho sự
tiến bộ của xã hội”.
- Theo Giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Cảnh Toàn “Tự học là tự mình động
não, suy nghĩ, sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng
hợp...) và có khi cả cơ bắp (khi phải sử dụng công cụ) cùng các phẩm chất của
mình, rồi cả động cơ, tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan (như tính
trung thực, khách quan, có chí tiến thủ, không ngại khó, ngại khổ, kiên trì,
nhẫn nại, lòng say mê khoa học, ý muốn thi đỗ, biến khó khăn thành thuận
lợi..vv...) để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của nhân loại, biến lĩnh
vực đó thành sở hữu của mình”.
Từ những quan điểm về tự học nêu trên, chúng tôi đi đến định nghĩa về
tự học như sau “Tự học là người học tích cực chủ động, tự mình tìm ra tri
thức kinh nghiệm bằng hành động của mình, tự thể hiện mình. Tự học là tự
đặt mình vào tình huống học, vào vị trí nghiên cứu, xử lí các tình huống, giải
quyết các vấn đề, thử nghiệm các giải pháp…Tự học thuộc quá trình cá nhân
hóa việc học” [9].
1.1.1.2. Vai trò của tự học
Tự học là hình thức học tập không thể thiếu được của HS, đặc biệt là HS
cấp TH. Bởi cấp TH là cấp học đặt nền móng cho việc học tập của mỗi HS ở các
cấp học tiếp theo. Hơn nữa, ông cha ta có câu: “Uốn cây từ thuở còn non. Dạy
con từ thuở con còn đang thơ”, nếu ngay từ những ngày đầu đi học, chúng ta
không rèn ý thức tự học cũng như rèn kỹ năng tự học cho con em mình thì sẽ
gặp nhiều khó khăn trong việc rèn kỹ năng tự học của mỗi thầy cô, mỗi bậc phụ
huynh và cũng gây khó khăn cho chính việc học tập của các em.
Tổ chức HĐ tự học một cách hợp lý, khoa học, có chất lượng, hiệu quả là
trách nhiệm không chỉ ở người học mà còn là sự nghiệp đào tạo của nhà trường.
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Tự học giúp HS lĩnh hội tri thức một cách chủ động, toàn diện, hứng
thú. Tự học giúp HS nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách
hữu ích hơn trong cuộc sống. Không những thế tự học còn giúp con người trở
nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác. Từ đó
biết tự bổ sung những khiếm khuyết của mình để tự hoàn thiện bản thân.
Tự học là con đường ngắn nhất và duy nhất để hoàn thiện bản thân và
biến ước mơ thành hiện thực. Người có tinh thần tự học luôn chủ động, tự tin
trong cuộc sống.
Như vậy, để HĐ học tập đạt chất lượng và hiệu quả, các em HS phải có
tri thức và kỹ năng tự học. Chính kỹ năng tự học là điều kiện vật chất bên
trong để HS biến động cơ tự học thành kết quả cụ thể và làm cho HS tự tin
vào bản thân mình, bồi dưỡng và phát triển hứng thú, duy trì tính tích cực
nhận thức trong HĐ tự học của các em.
Hiểu được tầm quan trọng của việc tự học, em sẽ noi gương và học tập
kinh nghiệm của những thể hệ đi trước để đưa ra một phương pháp tự học hợp
lý đem lại hiệu quả cho bản thân. Việc tự học chính là chìa khóa của sự thành
công, đưa chúng ta đến với tương lai tươi sáng ở phía trước.
Hiểu được tầm quan trọng của việc tự học, chúng ta sẽ có ý thức tự giác
hơn trong quá trình học tập, và sẽ mang lại kết quả học tập cao. Những người
biết vận dụng phương pháp tự học cho bản thân sẽ có vốn kiến thức rộng rãi
và sẽ có khả năng trở thành người có ích cho xã hội, góp phần làm phát triển
xã hội lên tầm cao mới.
1.1.2. Tự học toán ở TH
1.1.2.1. Khái niệm tự học toán
Tự học toán là thu nhận kiến thức toán học từ người khác truyền lại, rèn
luyện thành kỹ năng, nhận thức của bản thân. Tự học toán là quá trình chủ
động, tích cực, độc lập tìm hiểu, lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm toán học trong
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thực tiễn HĐ cá nhân bằng cách thiết lập các mối quan hệ cải tiến kinh
nghiệm ban đầu, đối chiếu với các mô hình phản ánh hoàn cảnh thực tại, biến
tri thức toán của loài người thành vốn tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo
của chủ thể và hình thành kỹ năng cho mình.
1.1.2.2. Nội dung chương trình toán cấp TH
- Các môn học ở cấp TH
Giáo dục nước ta luôn hướng tới mục tiêu đào tạo con người toàn diện:
Đức, Trí,Thể, Mĩ. Vì vậy các bộ môn đưa vào giảng dạy khá phong phú và
chia thành 2 loại: Môn học bắt buộc và môn học tự chọn.
- Các môn học bắt buộc ở TH theo Quyết định số 16/2006/QĐ-PGDĐT
của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:
Tự nhiên
xã hội

Tiếng
Việt

Đạo
đức

Môn
Toán
Ngoại
ngữ
Âm
nhạc

Các môn
học cấp
TH

Mĩ
thuật

Tin học
Lịch sử Địa lý

Thể dục

Khoa
học

Hình 1.1. Các môn học ở cấp TH

11

Các môn học tự chọn gồm: tiếng dân tộc, ngoại ngữ (chương trình 4
tiết/tuần), tin học (chương trình 2 tiết/tuần).
- Vị trí của môn Toán ở bậc TH
Toán học là một môn khoa học, một ngành nghiên cứu trừu tượng về
những chủ đề như: lượng (các con số), cấu trúc, không gian và sự thay đổi.
Các nhà toán học và triết học có nhiều quan điểm khác nhau về định nghĩa và
phạm vi của toán học.
Toán học được sử dụng trên khắp thế giới như một công cụ thiết yếu
trong nhiều lĩnh vực: khoa học, kỹ thuật, y học, tài chính,...
Mỗi môn học ở TH đều hình thành và phát triển những cơ sở ban đầu,
rất quan trọng của nhân cách con người Việt Nam. Trong các môn học ở TH
môn Toán có vị trí quan trọng vì:
Các kiến thức, kỹ năng của môn Toán ở TH có nhiều ứng dụng trong
đời sống, rất cần thiết cho người lao động và cho môn học khác ở TH và học
tiếp bậc trung học.
Môn Toán giúp HS nhận biết những mối quan hệ về số lượng và hình
dạng không gian của thế giới hiện thực. Nhờ đó mà HS có phương pháp nhận
thức một số mặt của thế giới xung quanh và biết cách HĐ có hiệu quả trong
đời sống.
Môn Toán góp phần rất quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp
suy luận, phương pháp suy nghỉ, phương pháp giải quyết có vấn đề. Nó góp
phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt sáng tạo và
đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết, quan trọng của người
lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch,
có nề nếp và tác phong khoa học.
- Mục tiêu của môn Toán ở TH
Dạy toán ở TH nhằm giúp HS:
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Có những kiến thức cơ bản ban đầu về số học các số tự nhiên, các số
thập phân, phân số, các đại lượng cơ bản và một số yếu tố hình học, thống kê
đơn giản.
Hình thành và rèn kỹ năng thực hành tính đo lường, giải bài toán có
nhiều ứng dụng thực tế trong cuộc sống.
Bước đầu hình thành và phát triển năng lực trừu tượng hóa, khái quát
hóa, kích thích trí tưởng tượng, gây hứng thú học tập toán, phát triển hợp lý
khả năng suy luận và diễn đạt đúng (bằng lời, bằng viết các suy luận đơn
giản), góp phần rèn luyện phương pháp học tập làm việc khoa học linh hoạt
sáng tạo.
Ngoài ra môn Toán góp phần hình thành và rèn luyện phẩm chất các
đạo đức của người lao động trong xã hội hiện đại.
- Nội dung, chương trình toán ở TH
Chương trình toán ở TH thống nhất với 4 mạch nội dung:
Số học
Đại lượng và đo đại lượng
Hình học
Giải toán có lời văn
* Chương trình toán lớp 5 gồm
Tỉ số %
Tỉ số phần trăm - Giải toán về tỉ số %
Hỗn số
Số thập phân
Khái niệm số thập phân
Hàng của số thập phân
Đọc, viết số thập phân
Số thập phân bằng nhau - So sánh 2 số thập phân
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Viết các số đo dưới dạng số thập phân
Cộng, trừ, nhân, chia hai số thập phân
Nhân, chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …
Các dạng chia có số thập phân
Giới thiệu máy tính bỏ túi
Hình học
Hình tam giác - Diện tích hình tam giác
Hình thang - Diện tích hình thang
Hình tròn, đường tròn - Chu vi, diện tích hình tròn.
Hình hộp chữ nhật
Hình lập phương
Thể tích của 1 hình
Thể tích Hình hộp chữ nhật - Thể tích hình lập phương
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
Đo lường
Đề - ca - mét vuông - Héc - tô - mét vuông - Héc - ta
Mi - li - mét vuông
Bảng đơn vị đo diện tích, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối. Mét khối
Bảng đơn vị đo thời gian, Cộng, Trừ, Nhân, Chia số đo thời gian
Chuyển động
Vận tốc - Quãng đường - Thời gian
Giới thiệu biểu đồ hình quạt
1.1.3. Kỹ năng tự học toán
1.1.3.1. Khái niệm về kỹ năng
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về kỹ năng như:
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Theo Từ điển Giáo dục học [4], kỹ năng được phân chia thành 2 bậc:
Kỹ năng bậc thấp (bậc I) và kỹ năng bậc cao (bậc II). Kỹ năng bậc thấp là khả
năng thực hiện đúng hành động, phù hợp với những mục tiêu và điều kiện cụ
thể. Ở bậc này có những kỹ năng hình thành không cần qua luyện tập,nếu biết
tận dụng hiểu biết và kỹ năng tương tự đã có để chuyển sang các hành động
mới. Kỹ năng bậc cao là khả năng thực hiện hành động, hoạt động một cách
thành thạo linh hoạt, sáng tạo phù hợp với những mục tiêu trong những điều
kiện khác nhau. Để đạt tới kỹ năng này cần trải qua giai đoạn luyện tập các kỹ
năng đơn giản, sao cho mỗi khi hành động, người ta không còn bận tâm nhiều
đến thao tác nữa vì nhiều thao tác đã tự động hóa.
Theo Tâm lý học [7], kỹ năng là khả năng vận dụng kiến thức để giải
quyết một nhiệm vụ.
Theo tác giả Đặng Thành Hưng [8], kỹ năng là dạng hành động tự giác,
được thực hiện có kỹ thuật, dựa và những điều kiện sinh học, tâm lí và xã hội
ở cá nhân, và có kết quả nhất định đáp ứng mục tiêu hay chuẩn đã định trước.
Có kỹ thuật tức là không tùy tiện, mà tuân theo trình tự, quy tắc và yêu cầu kỹ
thuật.
Theo chúng tôi thì kỹ năng là năng lực (khả năng) của chủ thể thực
hiện thuần thục một hay một chuỗi hành động trên cơ sở hiểu biết (kiến thức
hoặc kinh nghiệm) nhằm tạo ra kết quả mong đợi. Khác với phản xạ (Phản
xạ là phản ứng của cơ thể với môi trường. Phản xạ mang tính thụ động). Kỹ
năng ngược lại là phản ứng có ý thức và hoàn toàn mang tính chủ động. Kỹ
năng luôn có chủ đích và định hướng rõ ràng.
Kỹ năng gồm 2 loại: Kỹ năng cứng và kỹ năng mềm
Kỹ năng cứng: Kỹ năng cứng thường được hiểu là những kiến thức,
đúc kết và thực hành có tính chất kỹ thuật nghề nghiệp. Kỹ năng cứng được
cung cấp thông qua các môn học đào tạo chính khóa, có liên kết logic chặt
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chẽ và xây dựng tuần tự. Thời gian để có được kỹ năng cứng thường rất dài,
hàng chục năm, bắt đầu từ những kiến thức kỹ năng cơ bản ở nhà trường phổ
thông qua các cấp như: Tư duy hình học, tư duy ngôn ngữ - văn phạm, các hệ
thống khái niệm lý thuyết cơ bản vật lý hóa HS học toán học... và những kiến
thức kỹ năng này được phát triển dần lên các mức độ cao hơn, thông qua
giảng dạy, thực hành và tự học một cách hệ thống.
Kỹ năng mềm (hay còn gọi là Kỹ năng thực hành xã hội) là thuật ngữ
dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng
sống, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý thời gian, thư
giãn, vượt qua khủng hoảng, sáng tạo và đổi mới...
Kỹ năng mềm khác với kỹ năng cứng để chỉ trình độ chuyên môn, kiến
thức chuyên môn hay bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn. Thực tế cho thấy
người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn lại
được quyết định bởi những kỹ năng mềm họ được trang bị. Tìm hiểu thêm
về những kỹ năng mềm dễ mang lại cơ hội cho bạn.
Kỹ năng mềm chủ yếu là những kỹ năng thuộc về tính cách con người,
không mang tính chuyên môn, không thể sờ nắm, không phải là kỹ năng cá
tính đặc biệt, chúng quyết định khả năng bạn có thể trở thành nhà lãnh đạo,
thính giả, nhà thương thuyết hay người hòa giải xung đột. Những kỹ năng
“cứng” ở nghĩa trái ngược thường xuất hiện trên bản lý lịch - khả năng học
vấn của bạn, kinh nghiệm và sự thành thạo về chuyên môn.
1.1.3.2. Kỹ năng tự học
Mỗi HĐ bao gồm trong nó nhiều hành động với nhiều cách thức thực
hiện khác nhau. Kỹ năng của một HĐ nào đó là phức hợp = bao gồm nhiều kỹ
năng thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau trong cấu trúc của HĐ.
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Kỹ năng tự học là khả năng thực hiện một hệ thống các thao tác tự tổ
chức, tự điều khiển HĐ tự học trên cơ sở vận dụng các kinh nghiệm có liên
quan đến HĐ đó.
Kỹ năng tự học là một hệ thống, bao hàm trong nó những kỹ năng
chung cho HĐ học tập và những kỹ năng chuyên biệt. Có bao nhiêu loại hình
học tập thì có bấy nhiêu loại hình kỹ năng chuyên biệt.
Kỹ năng tự học là một trong những kỹ năng mềm giúp chúng ta đạt
được kết quả học tập tốt.
1.1.3.3. Kỹ năng tự học toán
a. Kỹ năng tự học toán
- Kỹ năng lập kế hoạch:
Kỹ năng lập kế hoạch là một kỹ năng rất quan trọng trong học tập, làm
bất kỳ việc gì dù lớn hay nhỏ, mỗi người cần phải có kế hoạch và mục tiêu cụ
thể rõ ràng. Với việc học toán cũng vậy, HS cần có một kế hoạch học tập thật
khoa học, xác định được khối kiến thức mà mình cần phải trau dồi, phân bổ
thời gian cho từng loại kiến thức cụ thể.
Ví dụ: Thời gian tự học ở nhà vào mỗi buổi tối là 1 giờ 30 phút, từ 20
giờ đến 21 giờ 30 phút. 02 ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật mỗi ngày học 3 giờ, từ
7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút; từ 14 giờ đến 15 giờ. Vậy chúng ta dành bao
nhiêu giờ trong thời gian đó để học toán vì còn các môn học khác như Tiếng
Việt, tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa lý,... Thông thường ta nên học toán
vào khoảng thời gian từ khi bắt đầu công việc học tập, từ 7 giờ 30 phút đến 8
giờ hoặc đến khi giải quyết hết nội dung cần thực hiện bởi lúc đó tinh thần
chúng ta đang thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng, chưa bị các yếu tố khác tác động
như buồn ngủ, mệt mỏi,...
Kế hoạch là cách HS dự tính sẽ dùng quỹ thời gian của mình như thế
nào, cho nên một khi kế hoạch không hiệu quả, các em có thể sửa đổi nó.
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Việc lập kế hoạch là giúp HS có thói quen học tốt hơn và khi đó việc lập kế
hoạch sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Kỹ năng này cần tuân thủ các nguyên tắc sau: Đảm bảo thời gian tự học
tương xứng với lượng thông tin của môn học; xen kẽ hợp lý giữa các hình
thức tự học, giữa các môn học, giữa giờ tự học, giờ nghỉ ngơi; thực hiện
nghiêm túc kế hoạch tự học như biết cách làm việc độc lập, biết tự kiểm tra,
đánh giá.
- Kỹ năng nghe và ghi bài trên lớp:
Quá trình học tập của HS chủ yếu được diễn ra trên lớp học với hình
thức GV là người truyền đạt những nội dung cơ bản, tinh lọc kiến thức chuẩn
xác đến HS. Bởi vậy và việc chăm chú nghe giảng của người học là vô cùng
quan trọng.
Để ghi lại những điều thầy cô giáo truyền đạt thì trên thực tế chúng ta
đều nhận thấy đa phần HS rất chăm chỉ ghi chép lại nhưng tốc độ ghi chép
không kịp bài giảng của thầy cô, dẫn đến tình trạng là ghi chép không đủ ý
nên khi làm bài hay thiếu sót thậm chí còn sai kiến thức vì sự thiếu đầu, thiếu
cuối chắp vá kiến thức. 4 bước để kỹ năng nghe và ghi bài trên lớp đạt hiệu
quả gồm:
Bước 1: Chuẩn bị nghe giảng
Bước này rất quan trọng vì nó giúp HS xác định được nội dung kiến
thức nên tập trung chú ý nghe và ghi chép kỹ càng. Để chuẩn bị bước vào quá
trình nghe giảng thì HS cần nghiên cứu sơ bộ trước bài học sắp được nghe
bằng cách là đọc và soạn bài trước. HS cũng nên lưu ý xem lại những kiến
thức cũ đã được học liên quan đến bài giảng mới bởi vì một thông tin hay
kiến thức mới đều được tạo lập từ những nền tảng của kiến thức đã được biết.
Từ đó HS sẽ có định hướng tập trung sự chú ý của mình vào những kiến thức
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mới, thông tin mới để nắm và hiểu cho chắc chắn. Khi làm được những điều
này thì đảo bảo quá trình nghe của HS là quá trình chủ động và hiệu quả.
Bước 2: Quá trình nghe giảng
Bước này đòi hỏi người HS không được thụ động mà phải phát huy
tính tích cực, chủ động và sáng tạo của mình. Người học thực hiện điều này
bằng cách cùng tham gia trực tiếp vào bài giảng của thầy cô giáo như đóng
góp ý kiến, thể hiện quan điểm cùng GV giải quyết các vấn đề đã đặt ra...Như
vậy thì HS sẽ xác định được cách triển khai cũng như ý đồ của GV một cách
chính xác nhất và điều này cũng đồng nghĩa với việc HS không bị thụ động
cuốn theo sự dẫn dắt của GV theo kiểu “chỉ được như thế”, “nhất định là thế”
mà HS chủ động tìm hiểu và giải quyết các vấn đề nhằm thỏa mãn nhu cầu
học tập của mình một cách thỏa đáng nhất.
Bước 3: Ghi chép khi nghe giảng
Ở lớp 5 người GV cần chú ý để rèn cho HS cách ghi chép bài một cách
chọn lọc, hướng dẫn các em sử dụng ký hiệu riêng (viết tắt) ở các từ thông
dụng hoặc ký tự theo ý hiểu của mỗi HS. Việc viết tắt sẽ giúp các em ghi chép
nhanh hơn, phù hợp với cách ghi chép ở cấp học cao hơn. Khuyến khích HS
ghi thắc mắc của chính mình.
Bước 4: Ôn tập sau khi nghe giảng
Bước này giúp HS rà soát lại nội dung kiến thức một cách có hệ thống
từ đó phát hiện ra những lỗi sai trong quá trình ghi chép. Điều đó giúp cho HS
trong việc nhớ lâu, nhớ sâu, nhớ nhiều và mở rộng kiến thức bài giảng.
- Kỹ năng sử dụng SGK/tài liệu học, sách tham khảo
Kỹ năng sử dụng SGK/tài liệu học, sách tham khảo là khả năng của HS
dùng SGK, tài liệu học, sách thao khảo làm nguồn thu nhận, xử lý thông tin,
chiếm lĩnh kiến thức được diễn đạt trong SGK và biến kiến thức đó thành vốn
kiến thức riêng của mình, qua HĐ tự học, tích cực với SGK.
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Những kỹ năng sử dụng SGK bao gồm:
Kỹ năng tìm ý trả lời câu hỏi dựa vào SGK
Kỹ năng tách nội dung chính, bản chất từ SGK
Kỹ năng xác định mối quan hệ giữa các nội dung kiến thức
Kỹ năng diễn đạt những kiến thức thu nhận được.
Quá trình dạy học người GV cần hướng dẫn HS một số quy trình đơn
giản về kỹ năng đọc sách. Khi đọc sách cần rút ra được những nội dung chính
của mỗi đoạn, mỗi phần, so sánh, phân loại, hệ thống hóa, … đề xuất cái mới
và nêu câu hỏi. Điều này rất quan trọng vì sự sáng tạo thường nảy sinh trong
quá trình đọc sách.
- Kỹ năng kiến tạo kiến thức toán học
Kiến tạo kiến thức toán học là việc sáng tác ra các bài toán mới từ
những bài toán đã học.
Để kiến tạo được kiến thức, trước hết HS cần ôn lại kiến thức đã học,
tập luyện thực hành một cách tích cực và cuối cùng là sáng tạo ra kiến thức
mới từ những cái đã biết.
Kỹ năng ôn bài là HĐ có ý nghĩa quan trọng trong việc chiếm lĩnh kiến
thức bài giảng của thầy. Đó là HĐ tái nhận bài giảng như xem lại bài ghi, mối
quan hệ giữa các đoạn rời rạc, bổ sung bài ghi bằng những thông tin nghiên
cứu được ở các tài liệu khác, nhận diện cấu trúc từng phần và toàn bài. Việc
tái hiện bài giảng dựa vào những biểu tượng, khái niệm, phán đoán được ghi
nhận từ bài giảng của thầy, từ HĐ tái nhận bài giảng, dựng lại bài giảng của
thầy bằng ngôn ngữ của chính mình, đó là những mối liên hệ logic có thể có
cả kiến thức cũ và mới.
Tập luyện có tác dụng trong việc hình thành kỹ năng tương ứng với
những tri thức đã học. Từ việc giải bài tập của thầy đến việc người học tự
thiết kế những loại bài tập cho mình giải; từ bài tập củng cố đơn vị kiến thức
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đến bài tập hệ thống hóa bài học, chương học, cũng như những bài tập vận
dụng kiến thức vào cuộc sống.
b. Ý thức tự học:
- Khái niệm về ý thức:
Ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở người, được phản
ánh bằng ngôn ngữ, khả năng con người hiểu được các tri thức, các hiểu biết
mà con người đã tiếp thu được trong quá trình con người quan hệ qua lại với
thế giới khách quan.
- Cấu trúc của ý thức:
Mặt nhận thức: Con người có khả năng nhận thức được thế giới từ cái
bên ngoài, trực tiếp đến cái bên trong gián tiếp bằng ngôn ngữ để hiểu khái
quát, bản chất của sự vật hay là từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý tính.
Mặt thái độ: Là khả năng tỏ thái độ lựa chọn, thái độ đánh giá, thái độ
cảm xúc của con người đối với thế giới mà con người nhận thức.
Mặt năng động của ý thức: Là khả năng điều khiển, điều chỉnh thái độ,
hành vi của mình đối với hiện thực trên cơ sở của sự nhận thức.
- Ý thức tự học:
Ý thức tự học là một hình thức rèn luyện bản thân có chọn lọc, tạo nên
những thói quen học tập trong cách nghĩ, cách hành động và diễn thuyết nhằm
mục đích nâng cao chất lượng học tập và hướng đến thành công.
Về mặt nhận thức, người có ý thức tự học là người có suy nghĩ đúng
đắn về việc học tập: học tập là việc làm cần thiết, thường xuyên, liên tục của
mỗi người. Học tập giúp con người thành công trong cuộc sống.
Về mặt thái độ, người có ý thức tự học luôn học tập một cách nghiêm
túc, tự giác, chủ động.
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Vài nét về HS ở Điện Biên

21

Điện Biên là nơi hội tụ sinh sống của 21 dân tộc anh em gồm dân tộc
Thái; Mông; Kinh; Dao; Khơ Mú; Hà Nhì; Lào; Hoa (Hán); Kháng; Mường;
Cống; Xi Mun; Si La; Nùng; Phù Lá; Thổ; Tày; Sán Chay, Giáy, Lự. Trong
đó dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất 38,4% dân số toàn tỉnh, người thái sống
chủ yếu ở vùng thấp rải rác ở các huyện trong tỉnh; dân tộc Mông là một trong
2 dân tộc có dân số lớn trong 21 dân tộc tại Điện Biên, chiếm 29,6% dân số
toàn tỉnh. Đồng bào dân tộc Mông ở Điện Biên cư trú nhiều ở vùng cao và ở
hầu hết các huyện, tập trung nhiều ở huyện Tủa Chùa, huyện Điện Biên
Đông; dân tộc Kinh có số dân đông thứ 3 trong số 21 dân tộc, chiếm gần 14%
dân số toàn tỉnh song người Kinh ở Điện Biên vẫn chỉ được coi là ít người so
với các dân tộc khác. Các dân tộc còn lại ở tỉnh Điện Biên sống ở hầu hết các
huyện trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Điện Biên có 167 trường TH với 66.300 HS. Gồm các dân tộc
sau:

Tổng
số

Dân tộc

Dân tộc

Dân tộc

Dân tộc

Dân tộc

Kinh

Thái

Mông

Khơ Mú

khác

Số

tỷ

Số

tỷ

Số

lượng

lệ

lượng

lệ

lượng

Khối 1

2042

14.5

5425

38.4

4181

Khối 2

1854

13.7

5210

38.4

Khối 3

1761

13.4

5039

Khối 4

1793

14.0

Khối 5

1685

13.3

Tổng số 9135

Số

tỷ

Số

lượng

lệ

lượng

29.6

1257

8.9

1223

8.7

4016

29.6

1237

9.1

1252

9.2

38.4

3884

29.6

1168

8.9

1272

9.7

4903

38.4

3779

29.6

1146

9.0

1148

9.0

4880

38.4

3762

29.6

1119

8.8

1264

9.9

13.8 25457 38.4 19622

29.6

5927

8.9

6159

9.3

tỷ lệ

tỷ lệ

Bảng 1.2. Số lượng HS chia theo dân tộc tỉnh Điện Biên
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Điện Biên)
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Đa số các em sống gần khu vực trường học vì vậy việc đi học hành
ngày khá thuận lợi, tỷ lệ chuyên cần hàng ngày cao, kể cả trong những ngày
thời tiết xấu, sau kỳ nghỉ lễ dài ngày (Tết Nguyên Đán, nghỉ hè).
Khối 1

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

Số HS

1452

1358

1460

1433

1406

Tỷ lệ chuyên cần

98,5

98,2

98,4

98,4

98,3

Hình 1.3. Bảng theo dõi tỷ lệ chuyên cần của huyện Tủa Chùa, tỉnh
Điện Biên, năm học 2016 – 2017.
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Tủa Chùa)
Số HS lớp 5 đi học xa trên 4km, ăn trưa tại trường chiếm trên 40%. Cụ
thể:
Khối lớp

Tổng số

HS bán trú

Tỷ lệ

Lớp 5

12710

5479

43.1

Bảng 1.4. Số lượng HS bán trú lớp 5 tỉnh Điện Biên
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Điện Biên)
Tỷ lệ HS nam, nữ tương đối cân bằng
Khối

Tổng số HS

Nam

tỷ lệ

Nữ

tỷ lệ

Khối 1

14128

7299

51.7

6829

48.3

Khối 2

13569

7165

52.8

6404

47.2

Khối 3

13124

6824

52.0

6300

48.0

Khối 4

12769

6587

51.6

6182

48.4

Khối 5

12710

6616

52.1

6094

47.9

Bảng 1.5. Số lượng HS theo giới tính
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(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Điện Biên)
1.2.2. Một số đặc điểm tâm lý, khả năng nhận thức của HS lớp 5
tỉnh Điện Biên
Cũng giống đặc điểm tâm lý chung của trẻ em 11 tuổi nói chung. HS
lớp 5 ở Điện Biên bước vào một giai đoạn trưởng thành mới về tâm lý, còn
được gọi là “tuổi thần kỳ”. Tại giai đoạn này đam mê mang tính cá nhân đặc
biệt đã bắt đầu lộ diện và cùng lúc đó, các em đã phát triển – khả năng ngôn
ngữ, sức mạnh, khả năng tư duy và tập trung – tất cả những điều cơ bản cần
thiết để chuyển suy nghĩ thành hành động. Trẻ lên 11 tuổi đã có khả năng lập
kế hoạch và muốn được độc lập hơn. Nhưng năng lực lập kế hoạch này chưa
đủ để các em có thể một mình tổ chức được mà không cần bố mẹ, thầy cô
hướng dẫn. Chính vì vậy đây là thời điểm vàng để giúp các em hoàn thiện ý
thức, kỹ năng tự học của mình trong các môn học và trong cả môn Toán.
1.2.2.1. Đặc điểm về con đường nhận thức
Nhận thức của HS lớp 5 có phần chậm hơn so với mặt bằng chung của
toàn quốc, vì thế khi dạy học ở vùng này GV ở đây luôn phải chú ý:
Từ trực quan đến trừu tượng: GV phải bắt đầu từ những cái nhìn thấy,
nghe thấy, sau đó nâng lên tầm “khái quát”, “kết luận”.
Tự cụ thể đến khái quát: GV phải lấy những ví dụ đơn giản, cụ thể gần
gũi với cuộc sống của HS mới nâng lên thành “lý thuyết chung”.
Từ làm đến hiểu: HS phải được chơi, được tham gia nhiều rồi dạy cho
các em hiểu.
Từ thích thú đến tự giác: Điều đầu tiên là phải dạy để HS cảm thấy
thích thú. Nếu vì bắt buộc HS thì HS rất nghỉ học, tỷ lệ chuyên cần hàng ngày
thấp.
1.2.2.2. Đặc điểm về tình cảm
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Thích được tôn trọng: HS muốn được tự quyết nhiều điều như thời gian
bắt đầu, giải lao, kết thúc buổi học. Tự các em được xây dựng nội quy, đưa ra
hình thức kỉ luật đối với người vi phạm. Đặc điểm này nổi bật ở tất cả HS lớp
5. Đối với HS vùng dân tộc ít người ít bộc lộ cảm xúc mà thể hiện sự đã rồi,
chấp nhận.
Dễ thay đổi tâm trạng: Vui vẻ, nhiệt tình rồi lại “ỉu xìu” ngay. Phải là
những giờ học, hay tham gia những công việc được tạo hứng thú liên tục, điều
chỉnh giọng nói, đôi khi phải hài hước… mua vui. HS cần cảm thấy mình
được chú ý, được quan tâm, “có giá”. Có như vậy chúng mới duy trì hứng thú
được lâu.
Tự ái dân tộc cao: Rất dễ có các biểu lộ của tự ái, đặc biệt là tự ái dân
tộc; bất cần khi bị nhận xét thiếu công bằng hoặc lời phê bình quá nặng, quá
thẳng thắn. Chỉ thay đổi sau khi được góp ý, nếu những góp ý ấy làm chúng
cảm thấy phù hợp.
1.2.2.3. Các em tin tưởng người lớn tuyệt đối
Các em đã dần dần không còn muốn loanh quanh luẩn quẩn ở xó nhà
góc bếp, nhưng bắt đầu thích làm quen nhiều bạn nhỏ và nhiều người lớn
khác. Vì vậy, nếu các em nhận ra nơi các người lớn như cô chú, thầy cô giáo,
anh chị... một sự bảo bọc chở che, nhất là sự quan tâm, cảm thông thật sự, các
em sẽ dần dần quấn quýt tin cậy đến mức tuyệt đối.
1.2.2.4. Các em hiếu động
Năng lực ở độ tuổi đang tăng trưởng nơi các em luôn dồi dào. Bên cạnh
đó, các em cũng đang trải qua một cơn khủng hoảng về trí tuệ, còn gọi là
khủng hoảng về ý thức cử động. Sự hiếu động này được thể hiện rõ hơn ở
những vùng thuận lợi, vùng có nhiều HS người kinh.
Về mặt sinh hoạt thể lý, các em kể cả các bé gái, cần phải luôn tay luôn
chân, chạy nhảy, leo trèo, nô đùa và hò hét thỏa thích hoặc im lặng ngồi táy
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máy, hì hục nghịch phá một trò nào đó hay làm một việc gì đó vừa sức mình.
Các em nam rất thích các trò chơi đối kháng, mang tính giao chiến và đua
tranh giữa hai phe (ví dụ: kéo co, cướp cờ, đánh trận giả...). Các em sẵn sàng
chơi hăng say hết mình bởi đối với các em chuyện thắng thua rất là quan
trọng, nó nhằm mục đích tự khẳng định cá tính cho dù các em chưa đủ lý luận
cao xa gì lắm về bản thân. Với các em nữ vấn đề cũng tương tự như khi các
em đặc biệt thích các trò chơi tuy nhẹ nhàng hơn con trai nhưng cũng là
chuyện luân phiên thi đua giành phần thắng cho mình (ví dụ: nhảy cò cò, đánh
chuyền, nhảy lèo, chơi ô ăn quan...).
Về sinh hoạt học tập, các em cũng rất dễ hào hứng để cho cuốn theo
các ý tưởng, các kiến thức lý thú mới lạ để không ngừng đặt ra các câu hỏi tò
mò thắc mắc. Một khi nơi các em lý trí bắt đầu HĐ âm thầm các ý tưởng như
thế dần dần sáng tỏ ra, cho dù các em chưa thể lý luận suy diễn theo dạng đặt
vấn đề "vì vậy", "cho nên", "do đó" như người lớn... Nhưng mặt khác, các em
đã không còn thỏa mãn với dạng câu hỏi "tại sao?" mà đã chuyển dần sang
câu hỏi khó hơn nhiều: "làm thế nào ?" tức là có khuynh hướng khách quan
hơn, sâu xa hơn.
1.2.2.5. Một số HĐ của HS lớp 5 tỉnh Điện Biên
Nếu như ở bậc mầm non HĐ chủ đạo của trẻ là vui chơi, đến lớp 1 HS
bắt đầu làm quen với việc học tập, lớp 2, 3 việc học tập đang dần trở thành
công việc chính, thì đến lớp 5 học tập đã trở thành HĐ chủ đạo của trẻ đã có
sự thay đổi về chất, kiến thức nâng cao hơn, rộng hơn đặc biệt là kiến thức về
môn Toán. Tuy nhiên, song song với HĐ học tập ở các em còn diễn ra các
HĐ khác như:
+ HĐ vui chơi: HS đã thay đổi đối tượng vui chơi từ chơi với đồ vật
sang các trò chơi vận động.
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+ HĐ lao động: Trẻ bắt đầu tham gia lao động tự phục vụ bản thân và
gia đình như tắm giặt, nấu cơm, quét dọn nhà cửa,...ngoài ra, trẻ còn còn tham
gia lao động tập thể ở trường lớp như trực nhật, trồng cây, trồng hoa. Một số
HS vùng đặc biệt khó khăn đã tham gia các công việc chính trong gia đình
như chăn trâu, làm ruộng, đi nương cùng bố mẹ
+ HĐ xã hội: Các em đã tham gia vào các phong trào của trường, của
lớp và của cộng đồng dân cư, của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
1.2.2.6. Một số thay đổi trong ý thức của HS lớp 5 theo môi trường
sống
Trong gia đình: các em luôn cố gắng là một thành viên tích cực, có thể
tham gia các công việc trong gia đình. Điều này được thể hiện rõ nhất trong
các gia đình neo đơn, hoàn cảnh, các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn,...các em
phải tham gia lao động sản xuất cùng gia đình từ rất nhỏ.
Trong nhà trường: do nội dung, tích chất, mục đích của các môn học
đều thay đổi so với cấp mầm non kéo theo sự thay đổi ở các em về phương
pháp, hình thức, thái độ học tập. Các em đã bắt đầu tập trung chú ý và có ý
thức học tập tốt.
Ngoài xã hội: các em đã tham gia vào một số HĐ xã hội mang tính tập
thể (đôi khi tham gia tích cực hơn cả trong gia đình). Đặc biệt là các em muốn
thừa nhận mình là người lớn, muốn được nhiều người biết đến mình.
1.2.2.7. Ý thức tự học của HS lớp 5 tỉnh Điện Biên
Việc học toán của HS lớp 5 HS tỉnh Điện Biên phần lớn chưa xuất phát
từ sự tự giác, từ niềm yêu thích môn học. Cách học toán đa số dựa vào
phương pháp lặp đi lặp lại nhiều lần theo kiểu thuộc lòng, chưa có sự sáng
tạo, chưa hiểu bản chất của môn học, do đó kết quả học tập môn Toán chưa
cao. Nhiều năm trở lại đây, số HS lớp 5 đạt điểm 9,10 trong bài kiểm tra định
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kỳ môn Toán, số HS tham gia thi các hội thi như Violympic toán trên mạng
internet còn ít, chất lượng còn nhiều hạn chế so với HS khối 1,2,3, 4.
1.2.3. Thực trạng về vấn đề rèn luyện kỹ năng tự học toán ở Điện
Biên
1.2.3. 1. Thuận lợi
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chương trình giáo dục phổ thông
quy định rõ chuẩn kiến thức, kỹ năng cũng như mục tiêu cần đạt của môn
Toán cấp TH; ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán cấp
TH. Môn Toán là một trong những môn học chính được các cấp lãnh đạo, nhà
trường đặc biệt quan tâm, chú trọng vì vậy số tiết học môn Toán được quy
định là 05 tiết. Các trường đều có kế hoạch cụ thể việc sắp xếp các tiết bắt
buộc và tiết tăng thời lượng môn Toán trong chương trình học hàng ngày của
HS.
Các trường TH trên địa bàn tỉnh có tổng số tiết toán từ 8 đến 10
tiết/tuần (tổng số tiết các môn học từ 33 tiết đến 35 tiết) chiếm thời lượng khá
lớn trong lịch học của HS. Các trường TH được chủ động điều chỉnh số tiết
học môn Toán với các môn học khác cho phù hợp với HS từng vùng miền.
Điều đó thể hiện rất rõ vai trò, vị trí của môn học trong hệ thống nội dung,
chương trình giáo dục cấp TH.
(Chi tiết các tiết toán tăng có phụ lục 1 kèm theo)
Các trường học trên địa bàn tỉnh Điện Biên thường xuyên, tích cực, chủ
động tập huấn hằng năm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho GV dạy
môn Toán nhất là đổi mới công tác quản lý, đổi mới kiểm tra đánh giá để thúc
đẩy đổi mới PPDH; tích cực đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông
tin trong quá trình giảng dạy.
Hầu hết các cán bộ quản lý và GV được đào tạo đạt chuẩn, trên chuẩn.
Nhiều GV say xưa và nhiệt tình với chuyên môn. BGH các trường luôn quan
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tâm đến những vấn đề chỉ đạo của cấp trên như dạy học bám sát chương trình,
chuẩn kiến thức, kỹ năng của môn học; đổi mới kiểm tra, đánh giá quá trình
học tập và kết quả rèn luyện của HS; đổi mới PPDH; tăng cường sử dụng thiết
bị dạy học và ứng dụng CNTT trong qua trình dạy học..
Trình độ dân trí ngày một nâng lên vì vậy đến nay; đa số các bậc phụ
huynh HS đã quan tâm tới việc học của con em mình, đã tiếp cận để nắm bắt
nội dung chương trình cũng như các HĐ giáo dục trong nhà trường nơi con
em mình theo học. Do đó, các bậc phụ huynh đã có ý thức đồng hành cũng
con trong việc học tập, hỗ trợ con trong việc học tập nhất là môn Toán. Nhiều
phụ huynh còn dạy con tính toán, tư duy logic, dạy ngoại ngữ cho con em
ngay từ khi còn đi học mẫu giáo.
Một thuận lợi nữa đến từ chính tự thân môn học đó là: Toán học là môn
học rèn luyện tư duy logic, giúp não bộ của con người HĐ tích cực, nhạy bén
hơn, được áp dụng nhiều trong cuộc sống vì vậy rất nhiều người có định
hướng cho con em mình học toán ngay từ khi còn nhỏ nhằm giúp trẻ nhanh
nhẹn, thông minh, tự tin hơn trong cuộc sống. Học toán đang dần trở thành
một xu hướng tất yếu, lan rộng trong cộng đồng.
Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi “Giải
toán trên mạng internet – Violympic”, đây là một sân chơi trí tuệ bổ ích, nhằm
phát huy năng lực, sở trường của các em HS có năng khiếu môn Toán. Cuộc thi
có quy mô rộng, mức độ phổ biến cao, các vòng luyện thi từ dễ đến khó phù hợp
với nhiều đối tượng HS, các em dễ dàng tham gia mọi lúc mọi nơi: ở trường, ở
nhà hay đi tham quan chỉ cần mang theo 1 chiếc máy tính. Sân chơi trí tuệ này
đã khiến môn Toán trở nên gần gũi với các em HS hơn, hấp dẫn hơn.
1.2.3.2. Khó khăn
Toán học được biết đến như một môn học của tư duy logic, tuy nhiên
rất nhiều HS đặc biệt là HS lớp 5 sợ học toán, bởi cho rằng đây là môn học
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trừu tượng, khô khan, “khó nhằn”. Có nhiều HS, dù đã cố gắng tập trung nghe
giảng nhưng vẫn không có tiến bộ trong việc học tập môn Toán.
HS bị nhồi nhét kiến thức đang là tình trạng phổ biến ở nước ta. Với
khối lượng kiến thức tương đối lớn, lại bị động, học chỉ để thi và kiểm tra
khiến môn Toán dần trở thành “gánh nặng” cho các em HS.
Một số GV vẫn coi mục tiêu giờ dạy trên lớp là “dạy hết những gì trong
SGK viết”, dập khuôn cứng nhắc những bước mà SGK, sách giáo viên gợi ý
hướng dẫn thực hiện; ỷ lại vào các trang thiết bị dạy học, những thí nghiệm đã
mua sắm của nhà trường... dẫn đến quá tải trong việc thực hiện giờ dạy trên
lớp. Ngoài thời gian giảng dạy trên lớp phần lớn GV chưa quan tâm tới việc
rèn các kỹ năng, phương pháp và các hình thức tự học cho các em; chưa quan
tâm tới việc hình thành ý thức tự học của từng HS. Hầu hết GV đã thực hiện
việc liên lạc, thông tin qua lại với gia đình song gần như chỉ là để thông báo
kết quả học tập, chưa chú ý và chưa biết cách tư vấn, hỗ trợ gia đình để giúp
kỹ năng tự học của con được tốt hơn.
Các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá còn nặng về kiến thức chưa động
viên khuyến kích được GV và HS dẫn tới “thi nào học nấy” bỏ qua một số
những kỹ năng cần thiết của môn học. Khi đánh giá kết quả học tập của HS
GV đã quan tâm tới sự tiến bộ của trẻ, không phân biệt kết quả học tập của
HS này với HS khác song những đánh giá của GV đang dựa nhiều về kết quả
học tập hàng ngày, trong học kỳ, năm học mà chưa đánh giá sự tiến bộ của
HS về ý thức học tập và rèn luyện. Việc phối hợp các phương pháp đánh giá
chưa được thực hiện nên chủ yếu là đánh giá kết quả học tập của HS qua các
bài kiểm tra và bằng điểm số.
Điều kiện phòng học ở một số nơi còn thiếu, chưa đủ phòng học để học
2 buổi/ngày, đặc biệt là vùng khó khăn cơ sở vật chất quá thiếu thốn. Thiết bị
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dạy học chưa được mua sắm đầy đủ và sử dụng chưa hiệu quả. Môi trường
thực hành chưa tốt, chưa thân thiện đối với GV và HS.
Một bộ phận HS chưa có động cơ học tập đúng đắn, còn lười học, lười
ôn tập vì vậy kiến thức bị lãng quên nhanh chóng.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý, HS trong độ tuổi đi học
TH có khả năng tập trung hạn chế hơn các độ tuổi lớn hơn, thời gian tập trung
chỉ kéo dài từ 10 đến 15 phút. Một tiết học của chúng ta là 35-40 phút, do đó,
khả năng tập trung, tiếp nhận kiến thức của các em sẽ bị hạn chế ở 25 phút
còn lại. Đặc biệt là môn Toán, do phải tập trung cao độ hơn các môn học
khác, nên các em nhanh mệt mỏi, thiếu tập trung hơn ở nửa thời gian cuối của
tiết học. Nhiều GV chưa nắm được điều này nên chưa tận dụng triệt để hoặc
chưa phân bố hợp lý kiến thức một cách phù hợp, làm giảm khả năng tiếp thu
bài của HS, khiến hiệu quả giờ dạy chưa cao.
1.2.3.3. Kết quả học tập môn Toán của HS lớp 5 tỉnh Điện Biên
Thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước trong đó tỷ lệ HS hoàn
thành tốt chưa cao. Tỷ lệ HS lớp 5 hoàn thành tốt môn Toán thấp hơn so với
các lớp 1, 2, 3, 4. Cụ thể
Chưa

Tổng

Hoàn

số HS

thành tốt

Khối 1

14128

5001

35.4

9098

64.4

29

0.2

Khối 2

13569

4776

35.2

8738

64.4

55

0.4

Khối 3

13124

4462

34

8622

65.7

40

0.3

Khối 4

12769

4264

33.4

8467

66.3

38

0.3

Khối 5

12710

4207

33.1

8477

66.7

26

0.2

Tổng số

66300

22710

33.1

43402

66.7

188

0.2

Khối

Hoàn

tỷ lệ

thành

tỷ lệ

hoàn
thành

Bảng 1.6. Kết quả xếp loại môn Toán tỉnh Điện Biên
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tỷ lệ

(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Điện Biên)
Cuộc thi giải Toán trên mạng internet – Violympic được tổ chức hàng
năm đã giúp ngành giáo dục phát hiện ra nhiều tài năng trong lĩnh vực Toán
học. Năm học 2016-2017 tỉnh Điện Biên có số HS tham gia thi Toán Violypic
khá cao 22.528 HS, trong đó số HS khối 4, 5 là 9.339 HS chiếm 41,5% tổng
số HS trong toàn tỉnh.
Khối lớp

Cấp trường

Cấp huyện

Cấp tỉnh

Cấp quốc gia

Lớp 1

4751

1428

329

13

Lớp 2

4605

1385

325

8

Lớp 3

4459

1337

341

11

Lớp 4

4357

1348

327

15

Lớp 5

4349

1357

342

21

Tổng

22521

6855

1664

68

Bảng 1.7. Số HS tham gia thi giải toán Violympic
(Nguồn: Báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Điện Biên)
Kết quả thi giải toán các cấp tương đối cao so với một tỉnh vùng cao,
khó khăn của cả nước. Đặc biệt ở các khối lớp 1,2,3 có nhiều HS đạt giải cao.
1.2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển năng lực
tự học môn Toán của HS lớp 5 tỉnh Điện Biên
Trong cuộc sống, mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi sự việc diễn ra đều có
sự tác động lẫn nhau. Có những sự tác động ta có thể nhận biết bằng các giác
quan, có những tác động từ sâu bên trong mà chúng ta chỉ có thể hiểu “nó là
như vậy” chứ không nhìn thấy trực tiếp bằng mắt, hay bằng bất cứ giác quan
nào. Việc hình thành và phát triển năng lực tự học của HS chịu tác động và
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ảnh hưởng từ các yếu tố thuộc môi trường bên ngoài như: môi trường sống;
điều kiện kinh tế, phương pháp giáo dục của bố mẹ, PPDH của thầy cô,... các
yếu tố bên trong như: vốn tri thức sẵn có, năng lực trí tuệ, nhận thức của
HS,... Cụ thể như sau:
* Những yếu tố tác động từ bên ngoài
- Ảnh hưởng từ văn hóa gia đình và phương pháp giáo dục của bố mẹ.
Gia đình có thể chỉ là một tập hợp nhỏ gồm hai vợ chồng với một hai
người con. Cũng có thể là một tập hợp lớn gồm nhiều thế hệ ông bà, cha mẹ,
các con, các cháu, các chắt…Gia đình là môi trường sống đầu tiên và quan
trọng nhất của mỗi con người, tiếp mới đến xã hội. Không có gia đình con
người rất khó trưởng thành theo đúng chuẩn mực đạo đức. Có một thực tế là:
những đứa trẻ sớm mồ côi, sớm bị đẩy ra xã hội thì được coi là “một miếng
mồi ngon” của những thói hư tật xấu. Còn những đứa trẻ được lớn lên trong
một gia đình gia giáo, lễ nghĩa, có nề nếp thường sẽ trở thành những người
sống có ý thức, tử tế và có ích cho xã hội. Yếu tố tác động trực tiếp, thường
xuyên nhất từ phía gia đình đến ý thức tự học của một đứa trẻ nói chung, HS
lớp 5 nói riêng đó là phương pháp giáo dục, uốn nắn của bố mẹ.
Có thể nói, con cái là sản phẩm của bố mẹ. Người xưa có câu “mẹ đỏ
con đào, mẹ nào con nấy” để nói lên vai trò giáo dục của cha mẹ tới con cái
của mình.
Ở đây, tôi xin xét về hai khía cạnh: Một là, sự quan tâm dạy dỗ, chỉ bảo
của bố mẹ, hai là, phương pháp giáo dục của bố mẹ. Bố mẹ quan tâm đến việc
uốn nắn, rèn nề nếp tự học cho con đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ chính
là bố mẹ cần có phương pháp giáo dục con một cách phù hợp, đúng đắn. Muốn
con thông minh thì bố mẹ phải thông thái. Thường xuyên nhắc nhở, dạy dỗ con
bằng đòn roi, mắng nhiếc, con sẽ nghe lời rất nhanh, thấy bố mẹ là răm rắp,
chăm chú học bài tuy nhiên, như vậy là trẻ đang học vì sợ, nhiều khi còn chống
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đối chứ không phải đã rèn được ý thức tự học cho con. Như vậy mỗi bậc phụ
huynh cần tìn hiểu tính cách, điểm mạnh, điểm yếu của con mình để tìm ra
cách giáo dục phù hợp nhằm rèn thành công ý thức tự học cho con mình.
- Ảnh hưởng của môi trường sống xung quanh
Có gia đình đã từng phải chuyển nhà rất nhiều lần bởi lúc thì do hàng
xóm bên cạnh mở quán hát karaoke; khách hàng ăn, uống cười nói ồn ào, hát
hò nhất là vào buổi tối; khiến trẻ không tập trung học được; lúc thì do gia đình
hàng xóm thường xuyên cãi vã, nói tục, chửi bậy; con họ chơi bời lêu lổng, rủ
rê con anh đi chơi cùng,...
Điều đó cho thấy, môi trường sống đóng một vai trò khá quan trọng, tác
động một phần không nhỏ đến ý thức của mỗi người. Nhất là trẻ ở độ tuổi lớp
5 – đội tuổi đang rất dễ bị lôi kéo, rất dễ làm theo người khác mà chưa phân
biệt được việc nào nên theo việc nào nên tránh.
- Ảnh hưởng từ góc độ phong thủy của phòng học
Phong thủy được coi là một lĩnh vực khoa học mà rất nhiều nhà khoa
học dày công tìm hiểu, khám phá và nó cũng là một yếu tố tác động đến ý
thức tự học, đến quá trình tư duy Toán học của mỗi đứa trẻ. Từ khi đặt một
viên đá pha lê trên bàn bạn đột nhiên trở nên minh mẫn, trí tuệ khai sáng học
tập có năng suất cao hơn đó thực chất là thành quả mang lại của yếu tố phong
thủy. Mặc dù sự tác động này không có tính quyết định tuy nhiên, mỗi bậc
cha mẹ cũng nên quan tâm để con em mình có điều kiện thuận lợi hơn trong
việc học tập.
Bàn học không nên kê theo hướng “vọng không” tức là hướng đối diện
với cửa sổ, nhìn ra ngoài, trẻ dễ bị phân tán tư tưởng, khó tập trung.
Phòng học không nên treo tranh trừu trượng, quái dị, sẽ gây tâm lý bất
ổn, không tập trung chú ý học tập.
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Tủ sách, kệ sách của trẻ không nên quá cao, tạo “áp bức sát”, bất lợi
cho việc học của trẻ, tinh thần bất định.
Phòng học nên treo bản đồ và tháp Văn Xương 9 tầng ở hướng sao Văn
xương sẽ giúp trẻ minh mẫn, kích thích tư duy, thúc đẩy vận học hành.
Ngoài ra, bố mẹ nên khuyên con dọn dẹp phòng học gọn gàng, tránh
bừa bộn, nhất là khu vực bàn học để phòng học thoáng đãng, có như vậy các
em mới tập trung hoc tập tốt, kết quả học tập sẽ được cải thiện.
Kết quả khảo sát tại 25 gia đình học sinh trên địa bàn tỉnh
Kết quả
TT

Nội dung

1

Tổng số
HS

Có

Không

Gia đình HS có phòng học
không

25

22

3

2

Không có phòng học riêng biệt,
mà phòng học được bố trí chung
với các HĐ khác trong gia đình

25

9

16

3

Phòng học bố trí riêng biệt
nhưng có từ 2 người học trở lên

25

8

17

4

Phòng học bố trí riêng biệt, đảm
bảo chỉ 1 người học

25

8

17

5

Phòng học được bố trí, sắp xếp
ngăn lắp, gòn gàng.

25

7

18

6

Phòng học thường có tiếng ồn
(âm nhạc, người nô đùa, tiếng
nói chuyện, tiếng động mạnh,...)

25

4

21

7

Phòng học có đủ ánh sáng, nhiệt
độ không quá nóng, quá lạnh.

25

19

6

8

Bố mẹ bận mải làm ăn nên
không quan tâm tới việc học tập

25

6

19
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Ghi
chú

của con cái
9

Bố mẹ tuân thủ thời gian biểu
học tập của con cái

25

16

9

10

Bố mẹ luôn luôn kèm cặp con
cái trong quá trình học tập.

25

3

22

11

Bố mẹ luôn đồng hành và
thường xuyên trao đổi về kiến
thức môn Toán trong cuộc sống.

25

13

12

Kết quả học tập của 25 học sinh khảo sát
Kết quả
TT

Nội dung

Thường
xuyên

Vừa
phải

Không Ghi
thường chú
xuyên

1

Trẻ có làm bài tập Toán

6

11

8

2

Trẻ có chủ động, tự giác trong
học tập môn Toán

5

10

10

3

Trẻ có niềm vui và sự đam mê
trong khi học toán

5

11

9

4

Trẻ có thích khám phá kiến thức
môn Toán qua Internet, sách
báo,..

6

12

7

Nhận xét: Kết quả khảo sát lần đầu cho thấy việc bố trí, sắp xếp phòng
học của con có ảnh hưởng tới việc học môn Toán của con cái cụ thể:
Những gia đình có phòng học dành riêng cho con cái thì sự tự giác học
tập của trẻ cao hơn. Những đứa trẻ ở nhà không nhận được sự quan tâm của
bố mẹ thì ít có thói quen học tập, chúng chủ yếu bị cuốn hút vào các HĐ trò
chơi trên máy tính, ti vi, điện thoại, internet,..ngược lại những gia đình luôn
luôn kèm cặp HS ở mỗi nhiệm vụ học tập thì tính tự giác của trẻ cũng không
cao, phần lớn những trẻ này nảy sinh tâm lý dựa dẫm, thiếu tự tin trong học
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tập, thường có thói quen làm cho xong các bài tập được giao mà ít nảy sinh
niềm vui trong học tập hoặc thích khám phá kiến thức mới. Ngoài ra các yếu
tố như tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng cũng ảnh hưởng tới sự tập trung của trẻ.
- Ảnh hưởng của PPDH của thầy, cô; các ảnh hưởng xung quanh
trường lớp học.
Trong dạy học, người GV không chỉ là người nêu rõ mục đích mà quan
trọng hơn là khơi gợi động cơ học tập cho HS. Thực tế cho thấy, có rất nhiều
thầy cô đã rất thành công trong việc tạo động lực học tập cho HS trong lớp.
Lớp học thường có không khí thi đua sôi nổi, các em tự giác làm bài tập, tự
theo dõi, giám sát việc học tập và thực hiện nội quy của nhau, chúng ta có thể
gọi đó là tinh thần tự quản tốt. Điều này làm cho HS ý thức được những mục
đích đặt ra và tạo được động lực bên trong giúp HS học tập tự giác, tích cực
chủ động sáng tạo.
Thông qua việc dạy học của thầy, HS nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ
xảo, hình thành năng lực và thế giới quan. Phương pháp truyền đạt có vai trò
quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả của tiết học. GV truyền đạt ngắn
gọn, súc tích, dễ hiểu, biết đơn giản hóa vấn đề, biết nhấn mạnh trọng tâm sẽ
giúp HS tiếp thu bài nhanh, nhớ kiến thức bền vững hơn, giúp cá em tự học
tốt hơn. Từ đó mà phương pháp tự học của HS được hình thành kéo theo đó là
sự hình thành và phát triển năng lực tự học của HS.
HĐ kiểm tra đánh giá của thầy ảnh hưởng đến HĐ tự kiểm tra đánh giá
của trò. Thật vậy, trong quá trình tự tìm ra kiến thức, người học tự tạo ra một
sản phẩm ban đầu, có thể chưa chính xác, chưa khoa học nhưng thông qua
trao đổi với bạn bè và kiểm tra kết luận của thầy, người học tự kiểm tra để sửa
sai hoặc hoàn thiện sản phẩm của mình. Nếu quá trình này diễn ra thường
xuyên sẽ hình thành năng lực tự kiểm tra đánh giá của HS, làm cho năng lực
tự học ngày càng phát triển.
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Qua HĐ dạy học, người thầy còn hướng dẫn HS đọc SGK và tài liệu
tham khảo làm cho năng lực tự đọc tự nghiên cứu của HS ngày càng được
hình thành và phát triển. Đây cũng là con đường quan trọng để người học tiếp
thu tri thức và có thể tự học suốt đời.
Bên cạnh đó, nếu GV còn nặng nề hoặc bị áp lực về chất lượng theo
chuẩn kiến thức kỹ năng, chúng ta đặt ra một mức sàn chung và bắt tất cả các
em HS phải đạt được mức sàn đó. Giống như chúng ta đang vạch ra một cái
đích trong một cuộc thi chạy rồi bắt tất cả các vận động viên phải chạm chân
vào vạch cùng một lúc. Trong khi đó năng lực của mỗi cá nhân hoàn toàn
khác nhau. Mặc dù 5 năm trở lại đây, giáo dục có nhiều đổi mới, đã đề cao
dạy học theo năng lực của mỗi HS nhưng tư tưởng về mức sàn chung đó vẫn
còn ăn sâu vào thế hệ GV, HS, phụ huynh HS vô tình tạo nên một bức vách
ngăn không cho HS được phát triển tự nhiên theo đúng năng lực của mình.
Chính vì vậy các em chán nản, sợ học. Do đó, việc GV đặt mục tiêu dạy học
phù hợp với năng lực của mỗi HS là rất quan trọng.
Kết quả khảo sát hoạt động giáo dục của giáo viên

TT

Kết quả

Nội dung

Có

Không

1

GV chủ nhiệm dạy lớp từ lớp 1

15

25

2

Là GV chủ nhiệm bắt đầu từ năm học này

18

22

3

GV có trình độ đào tạo trung cấp

12

28

4

GV có trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên

28

12

5

Là GV dạy giỏi cấp huyện trở lên

11

29

6

GV chỉ dạy giỏi cấp trường

20

7

Không là GV dạy giỏi các cấp

9

Ghi
chú

Kết quả khảo sát việc vận dụng phương pháp dạy học của giáo viên
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Kết quả
Nội dung

TT

1

Tổ chức các HĐ giáo dục cho tất cả
HS trong lớp học

Thường

Có sử

Ít sử

xuyên

dụng

dụng

5

12

23

15

19

6

13

19

8

12

24

4

11

25

4

8

12

20

7

15

18

12

19

9

22

16

2

Ghi
chú

Tổ chức các HĐ giáo dục theo từng
2

nhóm đối tượng, giáo nhiệm vụ phù
hợp với từng HS

3

4

5

6

7

8

9

Quan tâm tới tâm lý, sở thích của
từng HS
Tạo điều kiện để HS trình bày quan
điểm cá nhân trước lớp
Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của
từng HS
Giải thích thấu đáo các thắc mắc
của HS
Khuyến khích HS tư duy, sáng tạo
trong học tập
Ghi nhận, động viên khuyến khích
HS trong học tập
Kịp thời nhắc nhở HS không hoàn
thành trước lớp.

Kết quả khảo sát lớp học, trường học của 40 học sinh trên địa bàn tỉnh
Kết quả

TT

Nội dung

1

Lớp học đặt gần sân thể dục, nhà đa năng, khu

Có

39

6

Ghi

Không chú
34

vực sinh hoạt câu lạc bộ
2
3

Lớp học dễ bị kích thích bởi các HĐ bên ngoài
Lớp học đặt ở nơi yên tĩnh, thoáng mát vào
mùa hè, ấm áp vào mùa đông

7

33

32

8

4

Lớp học đặt ở gần phòng làm việc của BGH

6

34

5

Lớp học đặt riêng biệt với các lớp học khác.

3
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Khảo sát kết quả học tập của học sinh trên địa bàn tỉnh
Kết quả
Nội dung

T

1
2

3

HS có làm bài tập Toán
HS có chủ động, tự giác trong
học tập môn Toán
HS có niềm vui và sự đam mê
trong khi học toán

Không

Ghi

thường

chú

Thường

Vừa

xuyên

phải

318

412

233

85

112

766

79

98

786

109

92

762

xuyên

HS có thích khám phá kiến thức
4

môn Toán qua Internet, sách
báo

Nhận xét: qua khảo sát cho thấy việc đặt lớp học ở khu vực yên tĩnh,
thoáng mát về mùa hè và ấm áp về mùa đông giúp HS tập trung, chủ động
hơn trong học tập. Các lớp đặt ở khu vực gần sân thể dục, nhà đa năng, khu
vực sinh hoạt câu lạc bộ số HS tập trung trong học tập ít hơn. Việc đặt lớp
học gần Phòng BGH hoặc tách biệt với các lớp học khác không ảnh hưởng tới
việc học tập của HS. Trình độ đào tạo, GV giỏi các cấp có tác động đáng kể
tới kỹ năng tự học toán của HS.
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* Những yếu tố tác động từ bên trong
- Ảnh hưởng của ý thức học tập của HS
Ý thức học tập có ý nghĩa quyết định trong quá trình hình thành và
phát triển năng lực tự học của HS. Vì chất lượng học tập là kết quả của sự nỗ
lực chính bản thân người học. Nếu người học không xác định được vai trò
quyết định của mình trong sự thành bại của sự học thì không bao giờ tự học
thành công. Chỉ khi đã xác định được mục đích và động cơ học tập đúng đắn,
HS mới có thể phát huy được “nội lực” trong học tập, từ đó kết hợp các yếu tố
“ngoại lực” khác để tổ chức các HĐ học tập diễn ra một cách hợp lý và thu
được kết quả cao.
Suy nghĩ, ý thức, nhận thức của mỗi HS về việc học tập của mình sẽ
quyết định trực tiếp đến cách thức học tập của HS đó. Suy nghĩ sẽ quyết định
hành động. Nếu HS không coi trọng việc học tập sẽ không bao giờ ngồi học
nghiêm túc bởi các em còn đang ở cái tuổi mà trò chơi nào cũng vô cùng hấp
dẫn cuốn hút trong khi việc học lại căng thẳng đôi lúc là cả một áp lực lớn.
- Ảnh hưởng của vốn tri thức sẵn có của HS
Toán học là một khoa học chứng minh, những tri thức sau được xây
dựng trên những cơ sở của kiến thức kết quả có trước. Ở các nước phát triển,
chương trình toán học được xây dựng theo biểu đồ hình chóp. Việc học toán ở
cấp TH sẽ là nền móng vững chắc cho việc học ở các cấp cao hơn. Không thể
học tập toán có kết quả cao nếu không có các tri thức toán học đã có. Vì vậy,
nếu HS lớp 5 không nắm bắt kiến thức toán học vững chắc từ năm học lớ
1,2,3 sẽ gặp khó khăn trong việc học tập môn Toán.
Thông thường người ta bắt đầu cho trẻ làm quen với các con số ngay từ
khi trẻ 2 tuổi, dạy kỹ năng đếm, tính toán cho trẻ khi trẻ lên 3 tuổi. Một HS
được rèn luyện các kỹ năng tính toán từ nhỏ chắc chắn sẽ học toán ở các lớp
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cao hơn một cách nhanh nhạy, thuận lợi hơn. Thậm chí nhờ có sự định hướng
dạy dỗ từ nhỏ mà các em đã hình thành niềm yêu thích, say mê toán học.
- Ảnh hưởng của năng lực trí tuệ của mỗi cá nhân
Năng lực trí tuệ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng nắm bắt
tri thức khoa học nhanh hay chậm của mỗi HS. Yếu tố này ảnh hưởng rất lớn,
cũng có thể nói là quyết định đến khả năng học tập của mỗi HS. Những người
có năng lực trí tuệ tốt thường có khả năng tự học rất cao, khi có đủ vốn tri
thức tối thiểu, họ có thể độc lập làm việc một mình mà không cần tới sự
hướng dẫn của GV.
- Ảnh hưởng của phương pháp học của HS
“Phương pháp học tốt giúp ta phát huy được tài năng vốn có; phương
pháp học dở sẽ cản trở tài năng phát triển”. Như vậy phương pháp học tập có
vai trò rất quan trọng để người đó có thể thành công trong học tập.
Nền giáo dục nước ta có một thời gian dài thực hiện việc dạy học theo
kiểu truyền đạt kiến thức một chiều. GV là người truyền đạt kiến thức, HS là
người tiếp nhận một cách bị động, đôi khi là bị nhồi nhét kiến thức. Thời gian
đi học của các em là chuỗi ngày ngồi nghe và ghi chép rồi học thuộc những gì
chép được. HS ít được HĐ mà chỉ ngồi im, “khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên
bảng” do đó các em nhanh chán, mất tập trung, giảm hứng thú học tập.
Vì vậy, để phát triển năng lực tự học toán, HS cần nắm được phương
pháp học tập phù hợp với đặc trưng bộ môn. Đây không phải là môn học
thuộc lòng, không thể ghi nhớ máy móc mà cần hiểu được bản chất của vấn
đề, nắm chắc và bền vững các phép cộng, trừ, nhân, chia.
Trong quá trình học tập, HS cũng cần chủ động tích cực, mạnh dạn nói
lên quan điểm, suy nghĩ của mình như vậy mới có thể hiểu rõ vấn đề và giải
quyết vấn đề một cách nhanh, chính xác.
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Việc học cũng cần được duy trì thường xuyên. Khi đã ngồi học các em
cần giữ tâm lý thoải mái, tập trung vào một việc tránh làm nhiều việc cùng
một lúc.
1.3. Tiểu kết chương 1
Tự học, tự rèn luyện là yếu tố cốt lõi trong mục tiêu xây dựng xã hội
học tập. Trên thế giới có rất nhiều người đã thành công nhờ phương pháp tự
học của bản thân. Việc tự học sẽ đem lại thành công như mong đợi cho những
ai kiên trì và vận dụng nó một cách phù hợp.
Việc học của HS chưa đem lại hiệu quả cao vì HS thụ động khi tiếp thu
kiến thức mà thầy cô truyền lại. Việc học chống đối còn diễn ra ở nhiều HS.
Nhiều HS học thuộc bài nhưng không hiểu bài dẫn đến tình trạng thuộc lý
thuyết những không biết làm thực hành. Nếu tình trạng này kéo dài, HS sẽ bị
mất gốc, gây tâm lý chán nản trong học tập.
Việc tự học sẽ giúp con người hiểu vấn đề một cách sâu sắc, giải quyết
vấn đề nhanh chóng chính xác. Nếu chúng ta biết tự học cho bản thân thì
chúng ta chắc chắn sẽ thành công và nâng cao được tri thức của chính mình.
Những người có tinh thần tự học sẽ chủ động suy nghĩ, tìm tòi, khám phá,
nghiên cứu và nắm được bản chất vấn đề. Tinh thần tự học có thể giúp con
người tiếp thu được kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau như sách, báo, từ
truyền hình ti vi, từ bạn bè hoặc từ những người xung quanh những kinh
nghiệm sống của nhân dân, ...
Những vấn đề đặt ra ở trên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, giúp
chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề và đối tượng nghiên cứu. Việc nghiên cứu
tổng quan về vấn đề tự học toán của HS lớp 5 tỉnh Điện Biên đã tạo tiền đề
cho việc đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt việc rèn kỹ năng tự học toán,
nâng cao chất lượng giáo dục môn Toán ngành giáo dục tỉnh Điện Biên.
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CHƯƠNG 2
MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỖI DƯỠNG KỸ NĂNG TỰ HỌC MÔN TOÁN
CHO HS LỚP 5 TỈNH ĐIỆN BIÊN
2.1. Giải pháp 1: Bồi dưỡng kỹ năng đọc SGK
2.1.1. Cơ sở của giải pháp
Kỹ năng đọc SGK là một trong những kỹ năng rất quan trọng giúp HS
tự tìm tòi, khám phá kiến thức toán học từ đó có thể khắc sâu, mở rộng, tự tìm
tòi kiến thức toán học cho bản thân, song thực tế nhiều GV ít quan tâm tới
việc rèn luyện kỹ năng này cho HS, dẫn tới HS dùng SGK/tài liệu tham khảo
theo ý thích và kém hiệu quả.
SGK môn Toán TH có vai trò rất trọng. Trong nhà trường TH, nó
chiếm giữ vai trò duy nhất mà không một tài liệu học tập nào có thể thay thế.
Nội dung SGK Toán TH chứa đựng kiến thức cơ bản ban đầu về số học các
số tự nhiên, phân số, số thập phân; các đại lượng thông dụng; một số yếu tố
hình học và thống kê đơn giản. Mỗi bài học đều có một mục tiêu cụ thể nhằm
hướng tới mục tiêu khái quát mang tính tổng hợp ở cấp độ cao hơn của chuẩn
kiến thức, kỹ năng môn Toán. Những yêu cầu cốt lõi cần đạt của bài học đều
được lượng hóa thông qua hệ thống bài tập trong SGK.
Các bài tập cần làm đã được lựa chọn ở mỗi bài học trong SGK là các
dạng bài tập cơ bản, cần thiết, tối thiểu giúp HS thực hành để từng bước nắm
được kiến thức, rèn kỹ năng và yêu cầu về thái độ nhằm đáp ứng yêu cầu cần
đạt của mỗi bài học. Mỗi bài học gồm phần bài học và phần thực hành. Phần
bài học nêu lên các tình huống được mô tả bằng hình vẽ, mô hình có tác dụng
định hướng cho HS HĐ học tập để tự phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức, kỹ
năng mới. Phần thực hành là các bài tập củng cố, được sắp xếp từ dễ đến khó,
đủ loại bài đại diện cho kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất. Dựa vào hệ thống bài
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tập này, HS có thể tự ôn luyện kiến thức để từng bước nắm được kiến thức,
kỹ năng cơ bản.
Như vậy SGK Toán đã trở thành một đồ dùng dạy học thiết yếu của HS
trong HĐ hình thành kiến thức mới và cả trong việc củng cố ôn tập. SGK toán
là một tài liệu dễ sử dụng. Bất kỳ HS nào cũng có thể dễ nhận biết được
những gì cần học và cần thực hành trong mỗi quyển SGK toán vì vậy sách
giáo khoa toán trở thành “người bạn”, “người thầy” của HS trong quá trình tự
học.
Cùng song hành với SGK trên những chặng đường học tập của HS đó
là sách tham khảo. Hai loại sách này luôn có vai trò bổ sung cho nhau. Môn
Toán có khoảng trên dưới 15 đầu sách tham khảo, loại sách này đưa ra những
ý tưởng mới, cách nhìn nhận mới của một nhóm người hay cá nhân nào đó về
một vài khía cạnh thuộc lĩnh vực nghiên cứu của tác giả. Điểm nổi bật của
sách tham khảo là tính sống động, mới mẻ, linh hoạt và đa dạng. Vì thế không
thể phủ nhận vai trò và tầm quan trọng của việc sử dụng sách tham khảo đối
với việc học tập.
Với HS, sách tham khảo sẽ giúp các em nâng cao kiến thức, trau dồi kỹ
năng và rèn luyện phương pháp học tập. Sách tham khảo vừa bổ sung kiến
thức vừa cung cấp các phương pháp giải, suy luận mang tính gợi mở, hướng
dẫn cách giải cho từng dạng bài tập, từng dạng câu hỏi. Ở đó, các em có điều
kiện làm thêm các bài tập mới, bài tập nâng cao mà trong nội dung cơ bản của
chương trình SGK chưa có điều kiện đề cập đến. Đặc biệt có loại sách tham
khảo viết theo chuyên đề một cách hệ thống, đi sâu vào từng dạng bài với
nhiều cách giải khác nhau, phương pháp giải mỗi dạng bài có tính khái quát
giúp HS hiểu sâu và vận dụng tốt phương pháp nhận dạng bài toán, lựa chọn
phương pháp thích hợp để tìm ra lời giải.
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Với GV, sách tham khảo giúp người thầy mở mang kiến thức, tích lũy
kinh nghiệm, học hỏi được nhiều cách dạy, phương pháp giảng dạy giúp HS
học tập tốt hơn. Nếu biết sử dụng sách tham khảo một cách hợp lý để làm tài
liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng HS thì sẽ rất có hiệu quả. Tuy nhiên, khả
năng tự học của HS TH chưa cao, việc sử dụng sách tham khảo cần có sự
hướng dẫn, định hướng chọn lựa của GV và các bậc phụ huynh để có thể vừa
phát huy được tác dụng của sách tham khảo vừa tránh được những hạn chế do
không biết sử dụng sách tham khảo đúng cách.
2.1.2. Nội dung của giải pháp
Để sử dụng hiệu quả SGK, tài liệu tham khảo GV cần hướng dẫn HS
thực hiện các nội dung sau:
Nội dung 1: Đặt câu hỏi rõ ràng, nêu yêu cầu định hướng trước khi cho
HS đọc để HS chủ động tìm kiếm, khai thác thông tin; quan sát hình ảnh, sơ
đồ,… trong sách. GV cần lưu ý HS một số kỹ năng:
Hãy bắt đầu đọc mỗi bài từ phần tóm tắt kiến thức, qua đó HS có thể
hình dung ra những đơn vị kiến thức của mỗi bài học, thuận lợi cho quá trình
đọc chi tiết sau này. Trong quá trình đọc tập trung vào những từ khóa có liên
quan đến chủ đề của bài học, tiêu đề của từng mục.
Ví dụ: Khi dạy bài Cộng số đo thời gian (Toán lớp 5, SGK trang 131),
trước khi cho HS đọc, tìm hiểu nội dung bài học mới ở ví dụ 1 và ví dụ 2
trong SGK:
Bài toán 1: Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh hóa hết 3 giờ 15 phút rồi
đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút. Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội
đến Vinh hết bao nhiêu thời gian ?
Bái toán 2: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi
hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó
đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?
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GV đặt câu hỏi trước khi cho HS đọc như sau: Để tìm biết được tổng số
thời gian đi trên đường chúng ta phải làm phét tính gì ? Đặt phét tính đó như
thế nào để tính được kết quả ?
Nội dung 2. Tạo thói quen đọc bài mới trước mỗi buổi học giúp HS biết
được vấn đề mà bản thân còn chưa rõ trong nội dung của bài để tập trung sự
chú ý làm cho tốc độ thu nhận kiến thức được nhanh hơn.
Quá trình đọc đánh dấu vào những thông tin chính để không mất nhiều
thời gian xem lại sau này.
Ví dụ 1: Khi HS đọc trước bài Diện tích hình tròn (Toán lớp 5, SGK
trang 99) có đoạn: “Muốn tính diện tích hình tròn ta lấy bán kính nhân với
bán kính rồi nhân với số 3,14”
HS có thể đánh dấu vào số 3,14 vì lúc đó HS chưa hiểu số 3,14 là số gì,
lấy từ đâu, tại sao phải nhân với số ấy,…
Ví di 2: Đặt tính rồi tính
a) 708 : 354 b) 704 : 234
7552 : 236 8770 : 366
9060 : 453 6260 : 156
Ví dụ 3: Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120
gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số
gói kẹo đó?
Ví dụ 4: Tính bằng hai cách:
a) 2205 : (35 × 7) b) 3332 : (4 × 49)
(HS có thể ghi: Chưa tìm được cách giải thứ hai)
Nội dung 3: Giao HS nhiệm vụ, địa chỉ cụ thể.
Đối với HĐ trên lớp, để nâng cao hiệu quả công tác độc lập của HS với
SGK thì điều quan trọng là GV cần giao nhiệm vụ, chỉ ra địa chỉ cụ thể cho
các em tìm kiếm. Đó có thể là câu hỏi cần trả lời, bảng biểu cần hoàn
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thành,… và thông tin có được từ mục số 1 hay mục số 2,… qua đó HS xác
định được nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể của việc đọc thông tin trong sách.
Cần chú ý đến các câu hỏi có sẵn trong sách ở mỗi mục bởi những câu
hỏi này thường đòi hỏi HS phải làm việc nhiều hơn với SGK, phải đọc và
quan sát nhiều hơn để tìm câu trả lời, qua đó sự ghi nhớ cũng tốt hơn.
Ngoài làm việc với SGK ở trên lớp vào mỗi buổi học, GV cũng có thể
giao nhiệm vụ liên quan đến bài mới để HS thực hiện tại nhà. Đây có thể coi
như khâu soạn bài, áp dụng với những nội dung kiến thức mà HS dễ dàng tìm
kiếm thông tin từ SGK để thực hiện yêu cầu của GV.
Căn cứ vào khả năng của HS, GV có thể thiết kế nhiệm vụ cho nhóm
hoặc từng cá nhân, nêu rõ địa chỉ cụ thể để HS tìm kiếm thông tin. Làm được
việc này thì tốc độ của các HĐ trên lớp sẽ nhanh hơn, GV có thêm thời gian
giải đáp những thắc mắc, đưa ra những tình huống mới giúp HS hiểu rõ hơn
nội dung của bài.
Ví dụ: Khi giao HS đọc sách bài Hình chữ nhật – Hình lập phương
(Toán lớp 5, SGK trang 107) GV lưu ý HS đọc thông tin và trả lời câu hỏi có
sẵn trong SGK: Hình hộp chữ nhật có bao nhiêu kích thước (3 kích thước
chiều dài, chiều rộng, chiều cao), hình lập phương có bao nhiêu mặt (có 6 mặt
là các hình vuông bằng nhau).
Nội dung 4: Làm việc độc lập với các nguồn tài liệu khác
Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ đã mở
ra nhiều cánh cửa khác nhau giúp cho HS tiếp cận với tri thức. Việc tìm kiếm
thông tin không còn bó hẹp trong phạm vi quyển SGK mà đã thêm nhiều kênh
khác như: máy tính, điện thoại, sách điện tử,…
Mặt khác, những kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ này của HS
trong những năm gần đây đã tăng lên đáng kể. Vì vậy, GV cần thiết phải nhận
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thấy tầm quan trọng của việc khai thác những nguồn thông tin này đối với quá
trình dạy học.
Để làm tốt việc này thì vai trò của GV rất quan trọng. GV cần nghiên
cứu kỹ mục tiêu, nội dung của mỗi bài học, thiết kế và giao nhiệm vụ liên
quan đến nội dung của bài nhưng là những vấn đề mở rộng, bổ sung hay làm
rõ hơn cho các kiến thức đã có sẵn trong SGK.
GV cần giám sát quá trình thực hiện của HS để tránh hiện tượng các em
bị sa đà vào những vấn đề khác không liên quan. Kết quả HĐ của HS sẽ được
trình bày vào từng thời điểm phù hợp với tiến trình dạy bài mới ở trên lớp và
theo yêu cầu của GV.
Thông thường, nhiệm vụ sẽ được giao cho các nhóm thực hiện thay vì
từng cá nhân, ở đó mỗi thành viên sẽ cố gắng thể hiện khả năng của bản thân
để thực hiện nhiệm vụ riêng nhưng đồng thời cũng cần biết lắng nghe, phối
hợp hiệu quả với các thành viên khác để giải quyết nhiệm vụ chung của
nhóm. Như vậy, nội dung kiến thức được tìm hiểu và đem ra trao đổi, thảo
luận nhiều lần, các em sẽ ghi nhớ kiến thức tốt hơn, hứng thú học tập hơn,
phát triển thêm nhiều kỹ năng khác.
Ví dụ: Khi dạy xong bài Vận tốc, quãng đường, thời gian (Toán lớp 5)
GV yêu cầu HS về nhà sưu tầm một số bài toán dạng tìm vận tốc khi biết
quãng đường và thời gian. Để hoàn thành nhiệm vụ này của GV thì mỗi HS,
tùy từng điều kiện cụ thể HS có thể tìm các bài tập có liên quan từ sách điện
tử, mạng internet, các tài liệu tham khảo khác.
2.2. Giải pháp 2: Bồi dưỡng kỹ năng kiến tạo kiến thức toán
2.2.1. Cơ sở của giải pháp
Lý thuyết kiến tạo ứng dụng trong dạy học dựa trên việc nghiên cứu
quá trình học tập của con người, từ đó hình thành quan điểm dạy học phù hợp
với cơ chế đó. Lý thuyết kiến tạo được đề xuất vào đầu thế kỷ 20 bởi Jean
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Piaget (1896 – 1980, nhà tâm lý học và triết học người Thụy Sĩ); từ đó cho tới
nay, nó đã được ứng dụng vào nhiều ngành khoa học, đặc biệt là trong giáo
dục. Ở nhiều quốc gia, lý thuyết kiến tạo đã trở thành xu hướng tất yếu của
đổi mới giáo dục.
Phương pháp dạy học dựa trên lý thuyết kiến tạo là một trong những
phương pháp dạy học tích cực. Phương pháp này coi trọng vai trò chủ động
của người học trong quá trình học tập, người học chủ động tự xây dựng hiểu
biết cho bản thân; tự kết nối thông tin mới với thông tin hiện tại để kiến thức
mới có ý nghĩa hơn và tạo nên các thông tin mới khác. Việc học tập không
phải diễn ra nhờ quá trình chuyển thông tin từ GV hay giáo trình đến bộ não
của HS; thay vào đó, mỗi người học tự xây dựng hiểu biết hợp lý mang tính
cá nhân của riêng họ.
Trong dạy học, HS được khuyến khích sử dụng các phương pháp riêng
của họ để kiến tạo tri thức chứ không phải chấp nhận lối tư duy của người
khác. Như vậy, tri thức được kiến tạo một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức
chứ không phải được tiếp nhận một cách thụ động từ môi trường bên ngoài.
Trong môi trường học tập kiến tạo, HS được học nhiều hơn khi thực sự được
cuốn hút vào việc học, thay vì chỉ lắng nghe thụ động, nghĩa là việc kiến tạo
coi trọng vai trò chủ động và tích cực của HS trong quá trình học tập để tạo
nên tri thức cho bản thân, đặc biệt tư duy của HS dần trở nên trừu tượng và
phát triển hơn, HS được thúc giục để HĐ trong tiến trình học tập. Vai trò
trung tâm của quá trình dạy học được chuyển từ GV sang HS, GV đóng vai
trò là người cố vấn, dàn xếp, nhắc nhở và giúp HS phát triển, đánh giá những
hiểu biết và việc học của mình. Cả GV và HS không chỉ xem kiến thức là một
thứ để nhớ mà còn xem kiến thức là một cấu trúc động.
Thiết kế chương trình toán học hướng con người đến việc nắm bắt để
vận dụng 7 kỹ năng thường gặp trong cuộc sống đó là: cân (khối lượng); đong
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(dung tích); đo (độ dài, thời gian); đếm - tính (số lượng), ... với nền tảng là
bốn phép toán số học cộng, trừ, nhân, chia...Đây chính là điều kiện thuận lợi
để các em có thể kiến tạo kiến thức toán học một cách tự nhiên, ứng dụng
kiến thức vào thực tế cuộc sống một cách linh hoạt.
Để kiến tạo được kiến thức, trước hết HS cần ôn lại kiến thức đã học,
tập luyện thực hành một cách tích cực và cuối cùng là sáng tạo ra kiến thức
mới từ những cái đã biết.
Kỹ năng ôn bài là HĐ có ý nghĩa quan trọng trong việc chiếm lĩnh kiến
thức bài giảng của thầy. Đó là HĐ tái nhận bài giảng như xem lại bài ghi, mối
quan hệ giữa các đoạn rời rạc, bổ sung bài ghi bằng những thông tin nghiên
cứu được ở các tài liệu khác, nhận diện cấu trúc từng phần và toàn bài. Việc
tái hiện bài giảng dựa vào những biểu tượng, khái niệm, phán đoán được ghi
nhận từ bài giảng của thầy, từ HĐ tái nhận bài giảng, dựng lại bài giảng của
thầy bằng ngôn ngữ của chính mình, đó là những mối liên hệ logic có thể có
cả kiến thức cũ và mới.
Tập luyện có tác dụng trong việc hình thành kỹ năng tương ứng với
những tri thức đã học. Từ việc giải bài tập của thầy đến việc người học tự
thiết kế những loại bài tập cho mình giải; từ bài tập củng cố đơn vị kiến thức
đến bài tập hệ thống hóa bài học, chương học cũng như những bài tập vận
dụng kiến thức vào cuộc sống.
Tuy nhiên trong quá trình dạy học hầu hết các GV mới chỉ quan tâm tới
việc sưu tầm các bài tập để HS thực hiện mà chưa hướng dẫn HS kỹ năng
kiến tạo kiến thức để HS hoàn toàn chủ động, tích cực hơn trong quá trình học
tập môn Toán.
2.2.2. Nội dung của giải pháp
Bước 1: GV nắm chắc những nội dung về kiến tạo kiến thức toán học
cụ thể:
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* Giúp HS cần ôn lại kiến thức đã học và tập luyện thực hành một cách
tích cực, cuối cùng là sáng tạo ra kiến thức mới từ những cái đã biết.
Kỹ năng ôn bài là HĐ có ý nghĩa quan trọng trong việc chiếm lĩnh kiến
thức bài giảng của thầy. Đó là HĐ tái nhận bài giảng như xem lại bài ghi, mối
quan hệ giữa các đoạn rời rạc, bổ sung bài ghi bằng những thông tin nghiên
cứu được ở các tài liệu khác, nhận diện cấu trúc từng phần và toàn bài. Việc
tái hiện bài giảng dựa vào những biểu tượng, khái niệm, phán đoán được ghi
nhận từ bài giảng của thầy, từ HĐ tái nhận bài giảng, dựng lại bài giảng của
thầy bằng ngôn ngữ của chính mình, đó là những mối liên hệ logic có thể có
cả kiến thức cũ và mới.
Tập luyện có tác dụng trong việc hình thành kỹ năng tương ứng với
những tri thức đã học. Từ việc giải bài tập của thầy đến việc người học tự
thiết kế những loại bài tập cho mình giải; từ bài tập củng cố đơn vị kiến thức
đến bài tập hệ thống hóa bài học, chương học, cũng như những bài tập vận
dụng kiến thức vào cuộc sống.
Ví dụ: Dựa vào bài Dấu hiệu chia hết cho 5 “Những số có tận cùng là 0
và 5 là số chia hết cho 5” các em có thể kiến tạo ra khái niệm mới như “Số
nào không có số hàng đơn vị là 0 hoặc 5 thì số đó không chia hết cho 5”. Có
thể nhận biết các số chia hết và không chia hết cho 5. Có thể khẳng định các
số 10, 45, 60,...chia hết cho 5, các số 436, 768, 551, ...không chia hết cho 5.
* Kiến tạo kiến thức bằng việc ứng dụng trong thực tế:
Ví dụ: Một đoạn dây dài 17 cm, người ta muốn cắt mỗi đoạn 5cm, HS
khẳng định: Họ sẽ cắt được 3 đoạn dây, nhưng sẽ bị thừa 2cm. Có 65 chiếc
kẹo, trong gia đình có 5 người thì mỗi người sẽ được 1 phần bằng nhau là 13
chiếc và sẽ không thừa cái kẹo nào.
* Sáng tạo kiến thức mới bằng cách sáng tạo ra nhiều kiểu bài, dạng
bài tập tương tự bài tập đã học trên lớp, gồm:

52

- Sáng tác bài toán mới trên cơ sở bài toán đã cho.
Ví dụ 1: Dạng sáng tác các bài toán mới tương tự bài toán đã giải: là
sau khi giải xong các bài tập toán có thể dựa vào bài toán đó mà nghĩ ra các
bài toán tương tự bài toán vừa giải. Đây là biện pháp rất tốt để nắm vững cách
dạy các bài toán cùng loại, nắm vững các mối quan hệ giữa các đại lượng
trong mỗi bài toán. Có thể sử dụng những cách làm sau:
Cách 1: Thay đổi các số liệu đã cho tức là ta thay các số liệu đã biết
trong bài toán gốc bằng các số liệu mới phù hợp với trình độ, nhận thức của
HS mà không cần thay đổi cấu trúc bài toán.
Bài toán: Ba thùng mật ong đựng được 27 lít mật ong. Hỏi 5 thùng như
thế dựng được bao nhiêu lít mật ong?
Sử dụng cách thay đổi số liệu ta thấy thay đổi các số liệu 3, 5, 27 để
đảm bảo tính hợp lý cần chú ý số lít mật cần phải chia hết cho số thùng. Số lít
mật không quá lớn, quá bé. Các số liệu phải phù hợp với chương trình.
Ta có thể sáng tác đề toán như sau: Bốn thùng mật ong đựng được 36
lít. Hỏi 8 thùng như thế đựng được bao nhiêu lít mật ong ?
Cách 2: Thay đổi các đối tượng trong đề toán, trong các bài toán thông
thường có một số đối tượng và mối quan hệ giữa các đối tượng đó ta có thể
thay đổi các đối tượng mà vẫn giữ nguyên số liệu và cấu trúc của bài toán.
Tuy nhiên khi thay đổi các đối tượng cần đảm bảo tính phù hợp với tính thực
tiễn và chương trình giảng dạy đảm bảo cho HS hiểu được bài toán, tìm được
cách giải.
Bài toán: Lớp 5A có 30 HS, lớp 5B có 35 HS. Cả hai lớp được nhà
trường phân phối cho 195 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được phân phối bao nhiêu
cuốn vở, biết rằng mỗi HS được phân phối số cuốn vở như nhau.
Ta thấy bài toán trên có 3 đối tượng đó là: số lớp 5A, 5B; số cuốn vở;
số HS. Có thể thay đổi đối tượng thứ nhất là lớp 5A, 5B bằng lớp 4A1, 4A2,...
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Thay đổi đối tượng thứ hai là số cuốn vở bằng số bàn, ghế,...
Thay đổi đối tượng thứ ba là vở bằng bút, SGK, đồ dùng,...
Từ bài toán trên có thể sáng tác ra các bài toán sau:
“Lớp 5A có 28 HS, lớp 5B có 30 HS. Cả hai lớp được nhà trường phân
phối cho 174 cái bút. Hỏi mỗi lớp được phân phối bao nhiêu cái bút, biết
rằng mỗi HS được phân phối số bút như nhau”.
hoặc
“Xã A có 45 hộ gia đình, xã B có 40 hộ gia đình. Cả hai xã được nhà
nước cấp cho 255 kg thóc giống. Hỏi mỗi xã được nhà nước cấp cho bao
nhiêu ki-lo-gam thóc giống”.
- Thay đổi các quan hệ đã cho trong một bài toán:
Từ bài toán: “Lớp 5A có 30 HS, lớp 5B có 35 HS. Cả hai lớp được nhà
trường phân phối cho 195 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được phân phối bao nhiêu
cuốn vở, biết rằng mỗi HS được phân phối số cuốn vở như nhau” ta có thể
thay đổi bằng mối quan hệ hơn, kém. Chẳng hạn “Lớp 5A có 40 HS, lớp 5B
có nhiều hơn lớp 5A là 5 HS nên số cuốn vở được phân phối nhiều hơn là 15
cuốn. Hỏi mỗi lớp được phân phối bao nhiêu cuốn vở, biết rằng mỗi HS được
phân phối số cuốn vở như nhau”.
Hoặc: “Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn. Hỏi có
bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?”.
Bài toán này bao gồm các đối tượng: gà, chó, chân gà, chân chó. Mối
quan hệ giữa các đối tượng:
Tổng số gà và chó: 36 con;
Tổng số chân gà và chân chó: 100 chân;
Số chân gà gấp đôi số gà;
Số chân có gấp 4 số chó;
Số chân chó gấp đôi số chân gà.
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Gà và chó là 36 con, tổng số chân gà và chân chó là 100 chân. Tính số
gà và chó.
Từ cách suy luận trên ta có các bài toán sau:
Bài toán 1” “Số chó nhiều hơn số gà là 36, số chân chó nhiều hơn số
chân gà là 200 chân. Tính số gà và chó?”.
Bài toán 2: “Tổng số xe máy và ô tô là 36 cái. Tổng số bánh đếm được
là 100. Hỏi có bao nhiêu xe ô tô, bao nhiêu xe máy?”.
- Tăng giảm số đối tượng cho trong đề toán.
Đây là một cách làm thường được GV sử dụng khi muốn tăng độ khó
của bài toán bởi vì khi tăng thêm số đối tượng sẽ làm phức tạp thêm các phân
tích.
Ví dụ 1: Từ bài toán: "Lớp 5A có 30 HS, lớp 5B có 35 HS. Cả hai lớp
được nhà trường phân phối cho 195 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp được phân phối
bao nhiêu cuốn vở, biết rằng mỗi HS được phân phối số cuốn vở như nhau”
ta tăng thêm 1 lớp 5C hoặc tăng thêm số bạn nam, số bạn nữ hoặc số vở sử
dụng của nam và của nữ khác nhau hoặc tăng thêm số quyển vở, cái bút,...
Chẳng hạn tăng số lớp: “Lớp 5A có 30 HS, lớp 5B có 35 HS, lớp 5C có
32 HS. Cả ba lớp được nhà trường phân phối cho 291 cuốn vở. Hỏi mỗi lớp
được phân phối bao nhiêu cuốn vở, biết rằng mỗi HS được phân phối số cuốn
vở như nhau”.
Chẳng hạn tăng thêm nam, nữ: “Lớp 5A có 30 HS, trong đó 16 HS
nam, lớp 5B có 35 HS trong đó 14 HS nam. Trường giao cho trồng 125 cây
ban, trong đó mỗi bạn nam trồng 4 cây, bạn nữ trồng 3 cây. Hỏi mỗi lớp
trồng tất cả bao nhiêu câu ban”.
Chẳng hạn tăng quyển vở, cái bút: “Lớp 5A có 30 HS, trong đó 16 HS
nam, lớp 5B có 35 HS trong đó 14 HS nam. Trường giao cho vận chuyển số
vở và số bút lên phòng thư viện, biết rằng mỗi bạn nam vận chuyển được 20
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quyển vở và 10 cái bút, mỗi bạn nữ vận chuyển được 16 quyển vở và 4 cái
bút. Hỏi mỗi lớp vận chuyển được bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu cái bút?”.
Thay một trong số đã cho bằng một điều kiện gián tiếp tức là thay các
sự kiện cụ thể bằng một điều kiện mà phải thực hiện tính toán mới tìm ra
được.
Từ bài toán trên ta có bài toán mới: “Lớp 5A có 30 HS, lớp 5B có nhiều
hơn lớp 5A là 05 HS. Trường giao cho trồng 125 cây ban, trong đó mỗi bạn
nam trồng 4 cây, bạn nữ trồng 3 cây. Hỏi mỗi lớp trồng tất cả bao nhiêu câu
ban”.
- Thay đổi câu hỏi của bài toán bằng một câu hỏi khó hơn.
Từ bài toán trên ta có bài toán: “Lớp 5A có 30 HS, lớp 5B có 35 HS. Cả
hai lớp được nhà trường phân phối cho 195 cuốn vở. Hỏi lớp 5B được được
phân phối nhiều hơn lớp 5A bao nhiêu cuốn vở, biết rằng mỗi HS được phân
phối số cuốn vở như nhau?”.
Ví dụ 2: Sáng tác bài toán ngược với bài toán đã giải: Bài toán ngược
với bài toán đã giải nghĩa là trong một bài toán nếu ta thay một trong những
điều đã cho bằng đáp số của bài toán và đặt câu hỏi bài toán đã cho (đổi giả
thiết thành kết luận, đổi kết luận bằng giả thiết).
Bài toán 1: “Bạn Lan có 3 cái kẹo, bạn Minh có nhiều hơn bạn Lan 3
cái kẹo. Hỏi cả hai bạn chó bao nhiêu cái kẹo?”.
Phân tích:
Dữ kiện đã cho: Số kẹo của Lan: 3 cái;
Số kẹo của Minh nhiều hơn số kẹo của Lan là 3 cái.
Cần tìm: Tổng số kẹo của hai bạn.
Đáp số: 9 cái kẹo.
Từ dữ kiện trên ta có bài toán mới: “Bạn Lan có 3 cái kẹo. Bạn Lan và
bạn Minh có tổng số 9 cái kẹo. Hỏi số kẹo của Minh?”.
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Hoặc “Hai bạn Lan và Minh có tổng số 9 cái kẹo. Minh nhiều hơn Lan
3 cái kẹo. Hỏi Lan có bao nhiêu cái kẹo?”.
Sáng tác bài toán mới bằng cách đảo ngược bài toán đã cho. Ta thường
thay thế một trong các dữ kiện đã biết, đã cho bằng kết quả của bài toán để từ
đó lập được các bài toán ngược. Thông thường là các phân tích ngược lại của
bài toán đầu.
Bài toán 2: “Vừa gà vừa chó bó lại cho tròn 36 con, 100 chân chẵn.
Hỏi có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con chó?”.
Phân tích:
Tổng số gà và chó: 36 con;
Tổng số chân gà, chân chó: 100 chân.
Kết quả bài toán: 22 con gà, 14 con chó.
Ta có các bài toán mới như sau:
“Có 22 con gà. Tổng số chân gà và chân chó 100 chân. Hỏi có bao
nhiêu con chó? Tổng số con gà và chó?”.
“Có 14 con chó. Tổng số chân chó và chân gà 100 chân. Hỏi có bao
nhiêu con gà? Tổng số con gà và chó?”.
“Gà và chó có 36 con. Số gà 22 con. Hỏi tổng số chân gà và chân
chó?”.
“Gà và chó 36 con. Số gà 22 con. Hỏi tổng số chân gà và chân chó?”.
“Gà và chó 36 con. Số chó 14 con. Hỏi tổng số chân gà và chân chó?”.
“Có 22 con gà và 14 con chó. Hỏi tổng số chân gà và chân chó?”.
Ví dụ 3: Sáng tác bài toán mới dựa vào cách giải một dãy tính của bài
toán cũ trong bài toán đã cho. Thông thường ta vẫn hay giải bài toán bằng
những phép tính riêng rẽ với nhau, mỗi phép tính lại có lời giải hoặc lập luận
tương ứng. Tuy nhiên ta có thể gộp các phép tính này với nhau để được bài
giải ngắn gọn và dễ nhìn thấy cấu trúc của bài toán. Việc làm này sẽ giúp cho
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ít lời giải và phét tích đồng thời giúp nhìn thấy nhiều phân tích khác nhau, tìm
ra được nhiều cách giải khác nhau để chọn cách giải hay nhất và khai thác
được cấu trúc bài toán để được bài toán mới.
* Tóm tắt bài toán bằng bảng kẻ ô rồi dựa vào đó để sáng tác bài toán
mới.
Cách làm này dựa trên cơ sở những bài toán có các dữ liệu cho trước
thuộc 2 nhóm đối tượng ta sẽ lập bảng ghi các số liệu tóm tắt của bài toán sau
đó di chuyển các số liệu này sang các ô khác nhau hoặc thêm bớt các dữ liệu
để có những bài toán mới.
Bài toán: “Lớp em có 35 HS trong đó có 20 bạn trai. Chủ nhật vừa qua
có 8 bạn gái đi xem phim và có 11 bạn trai không đi xem phim. Hỏi có bao
nhiêu không đi xem phim?”.
Ta có bảng sau:
Bạn trai

Bạn gái

Xem phim

Tất cả

8

Không xem phim

11

Tất cả

20

35

Từ bảng trên ta dễ dàng nhận thấy: số bạn trai xem phim là 21 – 11 = 9
bạn; số bạn trai và gái xem phim là 9 + 8 = 17 bạn; số bạn không đi xem phim
là 35 – 17 = 18 bạn.
Bạn trai

Bạn gái

Tất cả

Xem phim

9

8

17

Không xem phim

11

7

18

Tất cả

20

15

35

Bảng trên có 9 ô được thể hiện bằng chữ số cứ biết giá trị của 4 số hay
4 ô nào đó thì sẽ tìm được 5 số hay 5 ô còn lại với điều kiện 4 số cho trước
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phải độc lập với nhau, tức là trên cùng một hàng hoặc một cột chỉ có nhiều
nhất 2 số cho trước.
Di chuyển hoặc thêm bớt các dữ liệu để có bài toán mới khi chi chuyển
hoặc thêm các dữ liệu thì cần phải tránh nhiều hàng, cột có 2 dữ liệu cho trước.
* Sáng tác các bài toán hoàn toàn mới
Phương pháp sáng tác: Trong thực tế dạy học nhiều khi GV phải sáng
tác những bài toán hoàn toàn mới để phục vụ cho những yêu cầu giảng dạy
phù hợp với thực tiễn nhằm phát huy hết khả năng của từng HS vì vậy GV
phải có kỹ năng sáng tác những bài toán mới phục vụ cho yêu cầu giảng dạy.
Các cách thức để người GV có thể sáng tác các đề toán mới bao gồm:
Sáng tác đề toán từ nội dung thực tế đã định trước;
Sáng tác từ việc ghép, nối các bài toán đơn, các bài toán điển hình;
* Sáng tác từng dãy tính gộp
GV cần nắm vững cấu tạo của một bài toán gồm 3 bộ phận cơ bản đó
là: những cái đã cho, những cái đã biết, những cái phải tìm chưa biết thường
thể hiện bằng các câu hỏi hoặc dữ liệu chưa rõ ràng và các mối quan hệ giữa
cái đã cho và cái phải tìm.
Trong nhiều bài toán, mối quan hệ không được thể hiện một cách tường
minh với các bài toán đơn giản thì mối quan hệ thường được nêu rõ trong một
số từ khóa như hơn, kém, gấp, thêm, bớt,...mà nhờ đó HS có thể giải một cách
dễ dàng. Song với một số bài toán phức tạp thì mối quan hệ không được nêu
một cách tường minh và ẩn nấp dưới những từ ngữ, tình huống tạo nên độ khó
của bài toán.
GV cần phân tích các phép tính thứ tự các phép toán để đề xuất các bài
toán đơn sau đó ghép nối các bài toán đơn này để được bài toán mới.
Ví dụ: (72 – 6 x 5) : 3
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Nhận xét: dãy tính gồm 3 phép tính thực hiện theo thứ tự: 6 x 5 = 30;
phép trừ: 72 – 30 = 42; phép chia: 42 : 3 = 14.
Ta đặt gộp 3 bài toán đơn với nội dung: Bài tập 1 là tìm tích; bài tập 2
là bớt đi một số đơn vị; bài tập 3 chia thành phần bằng nhau.
Bài tập 1: “Mỗi túi gạo có 6 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo như thế có tất cả bao
nhiêu ki-lo-gam ?”
Bài tập 2: “Bao gạo có 72 kg, cho vào thùng 30 kg. Hỏi số gạo còn lại
là bao nhiêu ki-lo-gam ?”
Bài tập 3: “Có 42 kg gạo chia đều vào 3 bao. Hỏi mỗi bao có bao
nhiêu ki-lo-gam gạo ?”
Bài toán ghép nối: “Có 72 kg gạo, người ta đóng vào 5 túi, mỗi túi 6 kg.
Số gạo còn lại chia đều vào 3 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lo-gam gạo ?”.
Như vậy để lập được một bài toán từ dãy tính ta cần lập các bài toán
đơn theo thứ tự thực hiện phép tính, sau đó lập các bài toán đơn. Ghép các bài
toán đơn lại, chỉnh sửa để thành một bài toán mới.
* Sáng tác bài toán chứa những nội dung thực tế đã định hướng trước
Kiểu sáng tác này tương đối đơn giải vì nó dựa vào các HĐ thực tế tại
địa phương, tại lớp, tại trường.
Đối với các bài toàn về phong trào thi đua, lao động vệ sinh, các phong
trào ủng hộ, giúp đỡ từ thiện,.. Khi sáng tác các đề toán loại này cần phải tiến
hành các bước sau:
Bước 1: Tìm hiểu kiến thức thực tế một cách sơ bộ về vấn đề đề cập
đến (tổ chức hội thao, luật thi đấu, giải thưởng,...)
Bước 2: Phải tìm các yếu tố về số lượng trong những nội dung thực tế
dự kiến các phép tính và dự thảo bài toán.
Bước 3: GV giải bài toán dự thảo để xem các bước giải và phép tính có
bất hợp lý không, nếu có thì phải sửa lại và đưa ra bài toán chính thức.
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Sáng tác bài toán bằng cách ghép nối các bài toán đơn: Việc sáng tác
các bài toán bằng cách ghép nối các bài toán đơn thường được sử dụng nhiều
trong dạy học. Muốn sáng tác bài toán theo dạng bài này cần xác định rõ các
công việc sau:
Xác định rõ các loại bài toán muốn đưa vào và sáng tác từng đề toán đơn;
Sắp xếp, ghép nối các bài toán đơn đó bằng cách thay văn cảnh của các
bài toán đơn;
Nêu bài toán dự thảo sau khi ghép nối;
Giải bài toán để xem xét tính hợp lý.
Khi tiến hành ghép nối các bài toán đơn thì cần giải lần lượt các bài
toán đơn và lấy đáp số bài toán này làm dữ liệu cho bài toán tiếp theo. Độ khó
của bài toán mới phụ thuộc vào số lượng bài toán đơn vừa ghép nối.
Ví dụ:
Bài toán 1: “Bạn Lan có 5 cái kẹo, mẹ cho Lan thêm 4 cái. Hỏi Lan có
tất cả bao nhiêu cái kẹo?”.
Bài toán 2: “Bạn Lan có 9 cái kẹo, Minh có 6 cái kẹo. Hỏi bạn Lan có
nhiều hơn bạn Minh mấy cái kẹo?”.
Ta có bài toán ghép như sau: “Bạn Lan có 5 cái kẹo, mẹ cho Lan thêm
4 cái kẹo, Minh có 6 cái kẹo. Hỏi Lan nhiều hơn Minh bao nhiêu cái kẹo?”.
Bước 2: Quá trình dạy học dựa vào nội dung mạch kiến thức và bài học
cụ thể, GV thường xuyên và vận dụng linh hoạt các dạng kiến tạo kiến thức
trên để rèn kỹ năng kiến tạo kiến thức cho HS.
Bước 3: HS thực hành kiến tạo kiến thức trên lớp, nhất là vào các tiết tăng.
Bước 4: Thường xuyên giao nhiệm vụ để HS về nhà kiến tạo các bài
toán mới và tự mình giải các bài toán đó.
2.3. Giải pháp 3: Bồi dưỡng, nâng cao ý thức tự học toán cho HS
2.3.1. Cơ sở của giải pháp
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Để rèn kỹ năng tự học toán cho HS thì trước hết cần bồi dưỡng, nâng
cao ý thức tự học cho các em trước. Giai đoạn này cần sự vào cuộc của các
bậc phụ huynh và thầy cô giáo. Bởi các em còn nhỏ, đang độ tuổi thích chơi
hơn học, chưa biết suy nghĩ, nhận định vấn đề một cách đúng đắn. Các em
chưa hiểu vì sao phải ngồi học toán trong khi ở ngoài kia có các trò chơi hấp
dẫn hơn nhiều.
Tuy nhiên sự vào cuộc của phụ huynh và thầy cô cũng cần thực hiện
đúng cách nếu không sẽ tạo hiệu quả ngược. Bố, mẹ thầy cô thường xuyên
nhắc nhở, quát mắng hay nịnh nọt để trẻ học bài sẽ tạo cho các em một thói
xấu đó là: chờ đợi đến lúc được nhắc nhở mới đi học, chưa thấy ai nhắc có
nghĩa là chưa đến lúc học. Và từ đó, trong suy nghĩ của các em nảy sinh tâm
lý “học cho bố mẹ”, “học vì thầy cô”, “học để không bị thầy cô mắng hoặc
trách phạt” chứ không phải học vì bản thân mình, học cho chính bản thân
mình và học vì tương lai của mình.
2.3.2. Nội dung của giải pháp
2.3.2.1. GV giúp HS tạo lập động cơ học tập đúng đắn
Dù ở thời đại nào thì sứ mạng thiêng liêng và không thay đổi của các
GV TH vẫn là người truyền tải kiến thức và giáo dục nhân cách làm người
cho HS. Thông qua các bài học, giờ học ngoại khóa GV giúp các em rèn
luyện nhân cách, bồi dưỡng đạo đức và xây dựng tinh thần đoàn kết, tương
thân tương ái để trở thành những công dân toàn cầu tiêu biểu.
Ngoài những quy định về nhiệm vụ của người GV quy định tại Điều lệ
trường TH, GV TH nói chung và GV dạy lớp 5 nói riêng cần xác định trách
nhiệm của mình là người tạo động cơ học tập đúng đắn cho HS. Động cơ học
tập của HS không có sẵn, không thể áp đặt. Động cơ học tập của HS được hình
thành trong quá trình học tập, rèn luyện. Trong quá trình đó, GV là người dẫn
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dắt, HS phải tự hình thành mục đích, động cơ học tập cho mình. Để giúp HS
tạo lập động cơ học tập đúng đắn, GV cần thực hiện các bước như sau:
Bước 1: Bằng nhiều hình thức và lựa chọn thời gian phù hợp với từng
HS GV định hướng để HS trả lời các câu hỏi về việc học tập của bản thân gồm:
Học để làm gì ? (mục đích);
Học vì cái gì ? (Động cơ học tập);
Tại sao phải học ? (nhu cầu);
Học như thế nào ? (thái độ).
Bốn câu hỏi trên có sự liên hoàn chặt chẽ nhau, các câu trả lời nhận
được cùng một thời điểm trên một HS sẽ cho chúng ta một bức tranh về xây
dựng, hình thành động cơ học tập của mỗi em như thế nào.
Bước 2: GV luôn là người truyền cảm hứng học tập cho HS. William
A.Warrd cũng đồng ý với điều này: “Người thầy trung bình chỉ biết nói,
Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người
thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.”
Bên cạnh công việc truyền cảm hứng cho HS, mỗi GV TH còn là một
nhà tâm lý học, người luôn thấu hiểu trò, đọc được suy nghĩ của từng HS, biết
lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc cũng như rắc rối của các em.
Động cơ học tập của HS rất đa dạng, việc xây dựng, hình thành động cơ học
tập của HS vì vậy cũng đa dạng về hình thức và phong phú về giải pháp.
Về trách nhiệm, GV là người giúp HS hình thành động cơ học tập đúng
đắn, lành mạnh.
Về phương pháp, GV không được áp đặt hoặc đưa ra những mô hình
động cơ học tập có sẵn cho HS. GV đóng vai trò là người khơi dậy mạnh mẽ
ở HS nhu cầu nhận thức, nhu cầu chiếm lĩnh tri thức trong học tập, hình thành
động cơ học tập đúng đắn tạo nguồn để xây dựng thái độ học tập tự giác, tích
cực hướng đến mục đích học tập. Dù xã hội có thay đổi, công nghệ có phát
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triển thì công việc và trách nhiệm của GV TH vẫn không sụt giảm mà chỉ
ngày càng bổ sung thêm để giúp các em hoàn thiện những kỹ năng còn thiếu,
giúp các em bồi dưỡng trí tuệ, thể chất cũng như tinh thần để trở thành những
công dân toàn cầu tiêu biểu và năng động.
Trong giảng dạy, giáo dục, sinh hoạt HS..., GV tổ chức cho HS tự phát
hiện ra cái mới, cách giải quyết sáng tạo nhiệm vụ học tập, có những trải
nghiệm tốt đẹp qua học tập dần dần làm phát sinh nhu cầu của HS về tri thức
khoa học, nhu cầu giải quyết các vấn đề trong học tập, ứng dụng trong cuộc
sống. Học tập dần dần trở thành nhu cầu, niềm vui không thể thiếu của HS.
Qua đó học tập biến thành động cơ và bắt đầu định hướng cho các HĐ học tập
cụ thể, là động lực thúc đẩy cho HS vượt qua các khó khăn trong học tập.
Trong HĐ học tập, HS sẽ chịu nhiều tác động từ nhà trường, gia đình,
xã hội và hình thành nhiều loại động cơ học tập khác nhau cùng một lúc như
động cơ bên trong (học để hiểu biết) động cơ bên ngoài (học để được khen
thưởng), động cơ cá nhân (học để trở thành HS giỏi), động cơ xã hội (học để
cha mẹ vui lòng, bạn bè tôn trọng)…Các động lực có được từ các động cơ học
tập khác nhau cũng có thể tạo ra các kết quả giống nhau. Điều đó là bình
thường bởi vì nó mang dấu ấn của những xu hướng cá nhân khác nhau, nhân
cách khác nhau với các HS khác nhau.
Nhu cầu
Mong muốn

Động cơ
Mục
đích

Thái độ
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Sơ đồ 2.1. Mối quan hệ giữa mục đích, nhu cầu, động cơ và thái độ học tập
của HS.
Để truyền cảm hứng học tập cho HS đạt hiệu quả GV cần thực hiện tốt
các nội dung:
- Hiểu được vì sao cần phải tạo cảm hứng cho HS trong quá trình học
tập.
- Biết tạo ra những ấn tượng tích cực, tốt đẹp với các em.
- Để HS được học tập và làm việc nhiều hơn.
- Luôn đưa thêm các thông tin mới xung quanh trường, lớp và địa
phương của HS.
- Luông đưa ra những bài tập, tình huống sư phạm khiến HS phải sáng
tạo.
- GV cần có khiếu hài hước trong việc tổ chức các HĐ giáo dục trên lớp.
- Luôn để ý đến những HS cần được quan tâm.
- Thường xuyên tạo điều kiện để HS được chia sẻ ý kiến của mình.
- Nhận biết năng lực từng HS ở các lĩnh vực khác nhau, bồi dưỡng
những HS có năng khiếu để các em thành những người chuyên sâu trong lớp.
2.3.2.2. Hướng dẫn HS lập kế hoạch học tập
Làm bất kỳ việc gì dù lớn hay nhỏ, mỗi người cần phải có kế hoạch và
mục tiêu cụ thể rõ ràng. Với việc học toán cũng vậy, HS cần có một kế hoạch
học tập thật khoa học, xác định được khối kiến thức mà mình cần phải trau
dồi, phân bổ thời gian cho từng loại kiến thức cụ thể.
Bước 1: Vào đầu năm học, GV hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch học
tập của bản thân. Lựa chọn thời gian thích hợp GV cho HS trình bày kế hoạch
học tập của bản thân trước nhóm hoặc trước lớp; thầy, cô giáo cùng các bạn
lắng nghe và bổ sung kế hoạch học tập cho các em.
- Trước khi lập kế hoạch học tập cần lưu ý với HS:
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Phân tích đặc điểm và năng lực học tập của bản thân: Mỗi người có một
đặc điểm học tập rất khác nhau: có người mê văn, có người yêu toán... Người
mê văn chỉ mong tới giờ văn để được thả hồn vào những vần thơ, áng văn
hay, say sưa nghe thầy bình thơ, giảng văn; người yêu toán chỉ đợi đến giờ
toán để giải những bài toán khó, hóc búa hoặc xem thầy đưa ra những cách
giải mới, đầy bất ngờ, thú vị... Trong học tập, mê văn hay yêu toán... đều rất
đáng quý! Nhưng yêu cầu ở bậc phổ thông là phải học đều ở các môn. Vì thế
yêu thích môn này mà bỏ bê môn kia, dẫn đến kết quả học tập giữa các môn
quá khập khiễng thì cũng chưa được.
Xác định mục tiêu học tập: Mục tiêu học tập chính là phương hướng
học tập của người học. Nhờ nó mà bạn thấy được ý nghĩa công việc mình
đang tiến hành. Khi xác định mục tiêu học tập cần chú ý: tính vừa sức, tính rõ
ràng và tính cụ thể của mục tiêu.
Sắp xếp thời gian học tập khoa học: Sau khi đề ra mục tiêu, HS cần sắp
xếp thời gian học tập một cách khoa học để đạt mục tiêu đó. Để sắp xếp thời
gian một cách khoa học cần đảm bảo các yếu tố: tính toàn diện; tính hợp lý;
tính nổi bật, trọng điểm. Đặc biệt khi sắp xếp kế hoạch không nên sắp xếp
công việc quá dày đặc, như thế sẽ rất khó hoàn thành công việc đã đề ra.
Như vậy đối với HS, học tập có kế hoạch là một yêu cầu không thể
thiếu. Nó là điều kiện quan trọng đảm bảo sự thành công. Có thể ví kế hoạch
như là “mệnh lệnh” nghiêm khắc buộc mình tuân theo, nó còn là người chỉ
huy, chỉ đạo mọi HĐ của mình. Kế hoạch học tập không chỉ có lợi đối với
việc nâng cao chất lượng học tập mà còn giúp HS bồi dưỡng và hình thành
những thói quen tích cực như: luôn làm việc có kế hoạch, luôn có ý thức và ý
chí thực hiện kế hoạch, biết quản lý bản thân, quản lý thời gian...
Ví dụ: Lịch học ở nhà từ thứ hai đến thứ 6
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Thời gian

TT
1

2

3

Nội dung học tập

Từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ

Ghi chú

Học môn Toán

10 phút
Từ 20 giờ 10 đến 20 giờ 50

Học môn Tiếng Việt

phút
Từ 20 giờ 50 phút đến 21 giờ

Học các môn còn lại

30 phút
Lịch học ở nhà thứ bẩy và chủ nhật
Thời gian

TT
1

2
3

Nội dung học tập

Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30

Ghi chú

Học môn Toán

phút
Từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ 30

Học môn Tiếng Việt

phút
Từ 14 giờ đến 13 giờ 30 phút

Học các môn còn lại

Thời gian tự học ở nhà vào mỗi buổi tối khoảng 02 giờ. Từ 19 giờ 30
phút đến 21 giờ 30 phút. 02 ngày nghỉ thứ bẩy và chủ nhật mỗi ngày học
khoảng 3 tiếng rưỡi. Vậy chúng ta dành bao nhiêu giờ trong thời gian đó để
học toán. Vì còn các môn học khác như Tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa – Sử
địa,...Thông trường nên học toán vào khoảng thời gian từ khi bắt đầu công
việc học tập, từ 7h 30 phút đến 8 giờ hoặc đến khi giải quyết hết nội dung cần
thực hiện) bởi lúc đó tinh thần đang thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng, chưa bị các
yếu tố khác tác động như buồn ngủ, mệt mỏi,...
Bước 2: Hướng dẫn HS điều chỉnh kế hoạch nếu chưa phù hợp.
Kế hoạch là cách HS dự tính sẽ dùng quỹ thời gian của mình như thế
nào, cho nên một khi kế hoạch không hiệu quả, các em có thể sửa đổi nó.
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Việc lập kế hoạch là giúp HS có thói quen học tốt hơn và khi đó việc lập kế
hoạch sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Khi hướng dẫn HS xây dựng và thực hiện theo kế hoạch, GV cần chú
ý: Đảm bảo thời gian tự học tương xứng với lượng thông tin của môn học;
xen kẽ hợp lý giữa các hình thức tự học, giữa các môn học, giữa giờ tự học,
giờ nghỉ ngơi; thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự học như biết cách làm việc
độc lập, biết tự kiểm tra, đánh giá.
2.3.2.3. Hướng dẫn tạo thói quen nghe giảng và ghi chép có trọng tâm
Bước 1: GV hướng dẫn HS quy trình nghe giảng gồm ôn bài cũ, làm
quen với bài mới, hình dung các câu hỏi đối với bài mới. Khi nghe giảng cần
tập trung theo dõi sự dẫn dắt của thầy cô, liên hệ với kiến thức đang nghe,
kiến thức đã có với các câu hỏi đã hình dung trước.
Bước 2: Hướng dẫn HS cách ghi chép bài một cách chọn lọc, hướng
dẫn các em sử dụng ký hiệu riêng (viết tắt) ở các từ thông dụng hoặc ký tự
theo ý hiểu của mỗi HS. Việc viết tắt sẽ giúp các em ghi chép nhanh hơn, phù
hợp với cách ghi chép ở cấp học cao hơn. Khuyến khích HS ghi thắc mắc của
chính mình.
Ví dụ: Bài Dấu hiệu chia hết cho 3
Nội dung chính HS cần ghi chép: Những số có tổng các chữ số chia hết
cho 3 thì chia hết cho 3.
Một vài từ thông dụng có thể viết tắt: chữ số, như thế nào.
Thắc mắc có thể phát sinh: Nếu một số mà khi cộng các chữ số cho kết
quả là một số lớn thì có tiếp tục cộng các chữ số và áp dụng dấu hiệu chia hết
cho 3 để tìm kết quả được hay không (ví dụ số 987987 = 9 + 8 + 7 + 9 + 8 + 7
= 36; 36 = 3 + 6 = 9, 9 chia hết cho 3 nên 987 987 chia hết cho 3).
2.3.2.4. Tạo ra thói quen học tập nề nếp và duy trì đều đặn, chính xác
hàng ngày
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Việc tạo ra thói quen học tập nề nếp, duy trì đều đặn, chính xác hàng
ngày rất quan trọng trong việc hình thành ý thức tự học cho HS. Ví dụ: Ngày
nào cũng vậy, cứ 7h 30 phút là trẻ ngồi vào bàn học, nếu không có bài tập về
nhà thì đọc sách, tự học trên các tài liệu khác hoặc học trên internet, viết
chính tả, luyện chữ. Học xong dọn dẹp sách vở, bàn học gọn gàng, chuẩn bị
đồ dùng theo thời khóa biểu để hôm sau khi ngồi vào bàn học không mất thời
gian dọn dẹp, giảm hứng thú học tập hoặc quên đồ dùng học tập khiến việc
học bị cản trở.
Nếu một HS duy trì được nề nếp học tập như vậy thường xuyên thì
chúng ta có thể khẳng định: HS này đã có ý thức tự học.
Các bước hướng dẫn HS thói quen học tập hàng ngày gồm:
Bước 1: GV cần phải chắc chắn mỗi HS đều phải có kế hoạch học tập
hàng ngày.
Bước 2: Nhắc nhở HS thực hiện giờ giấc học tập theo kế hoạch đã xây
dựng.
Bước 3: Qua phụ huynh, gia đình HS GV nắm bắt việc thực hiện thời
gian biểu của HS. Phối hợp với gia đình HS để nâng cao hiệu quả, ý thức thực
hiện của HS.
2.3.2.5. Luôn khuyến khích HS tự đặt câu hỏi
Bước 1: Trong học tập thì việc đặt câu hỏi là thao tác thường xuyên
diễn ra. Khi dạy học, GV phải giúp HS biết cách tự mình đặt câu hỏi, yêu cầu
HS phải tự mình suy nghĩ, động não để tự tìm câu trả lời cho câu hỏi đó.
Bước 2: Trong quá trình suy nghĩ để tìm câu trả lời, có thể vấn đề cần
hỏi đó được giải quyết ngay, nhưng cũng có thể chưa giải quyết ngay được,
lúc này HS cần tiếp tục suy nghĩ, đến khi bản thân cảm thấy không trả lời
được thì hỏi bạn hỏi thầy. Trong lúc nghe thầy hoặc bạn trình bày, người học
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vẫn phải giữ vai trò chủ thể tích cực, chủ động để có thể tìm ra cho mình câu
trả lời thỏa đáng nhất.
2.3.2.6. Hướng dẫn HS nắm được một số bí quyết học tập tốt môn Toán
Mỗi môn học có một đặc trưng riêng: môn Tiếng Việt cần kỹ năng đọc
nhanh - hiểu nhanh, nắm bắt nội dung bài, suy luận ý nghĩa của bài. Môn Sử Địa đòi hỏi HS cần có trí nhớ tốt, ghi nhớ nhanh vì đây là môn thuộc lòng,
môn Tiếng Anh cần HS thực hành lặp đi, lặp lại nhiều lần, ... vậy môn Toán
cũng có những bí quyết riêng để mỗi cá nhân học tốt hơn, dễ dàng hơn.
* Nắm chắc lý thuyết, định nghĩa
Dù không phải nhớ nhiều như các môn học khác, nhưng việc ghi nhớ
định nghĩa, lý thuyết là một cách học tốt toán mà HS bắt buộc phải áp dụng.
Chỉ khi nhớ được các định nghĩa, tính chất thì HS mới có thể áp dụng nó vào
để chứng minh, giải thích kết quả.
* Làm thật nhiều bài tập
Các cụ xưa vẫn có câu: "Trăm hay không bằng tay quen". Khi đến một
ngôi làng lạ, chúng ta có thể bị lạc, phải mò mẫm tìm đường nhưng một đứa
nhóc 10 tuổi trong làng lại có thể dẫn ta đi bất cứ ngóc ngách nào trong ngôi
làng, đó là do nó đã quá quen thuộc với ngôi làng này.
Trong toán học cũng vậy, sau khi ghi nhớ được các định nghĩa, lý
thuyết thì HS cần phải làm thật nhiều bài tập liên quan để có thể hiểu sâu sắc
bản chất của vấn đề. Khi làm thật nhiều bài tập, HS sẽ gặp nhiều dạng bài
khác nhau, nhiều cách tiếp cận vấn đề khác nhau, đòi hỏi HS phải tìm tòi,
khám phá thì mới có thể giải được bài toán. Nếu số lượng bài tập mà HS làm
đủ lớn thì sau này, khi làm bài kiểm tra hay khi đi thi, nếu gặp lại các dạng bài
ấy, HS sẽ dễ dàng tìm ra phương pháp giải toán mà không cần phải vò đầu bứt
tai nữa.
* Tự giác học là cách học giỏi toán cực hiệu quả
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Đôi khi trên lớp, những gì cô giáo giảng HS đều hiểu nhưng đến khi
làm bài tập thì HS lại không thể tự mình làm được. Để thực sự chiếm lĩnh
được kiến thức toán học thì HS hãy đặt mục tiêu cho mình: Làm được tất cả
các dạng bài từ dễ đến khó. Để làm được như vậy, HS cần kiên nhẫn ôn lại
những kiến thức cơ bản và làm những bài tập đơn giản trước.
Từ những kiến thức cơ bản sẽ giúp chúng ta nâng cao được những kiến
thức khó hơn sau này. Thực chất, một vấn đề phức tạp là tổ hợp của rất nhiều
vấn đề đơn giản, một bài toán khó có thể được giải bằng cách tháo gỡ từng
mắt xích đơn giản. Vì thế, bí quyết để học giỏi môn Toán đó là HS phải nắm
vững được những vấn đề cơ bản nhất, sau đó dùng óc phân tích, tổng hợp để
giải quyết những vấn đề khó hơn.
* Bí quyết để học giỏi môn Toán là phải yêu thích môn học
Làm bất cứ việc gì mà có đam mê thì HS sẽ quyết tâm hơn và cố gắng
hơn rất nhiều. Trong Toán học cũng vậy, nếu yêu thích môn học này thì dù có
gặp những bài toán khó, HS cũng không dễ bị nản lòng mà càng có quyết tâm
chinh phục, vượt qua nó. Nhiều HS trẻ yêu Toán học đến nỗi mà không giải
được một bài toán là cảm thấy khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, đến
khi tìm được cách giải thì mới thôi. Nếu quyết tâm như vậy thì chẳng mấy
chốc HS sẽ học giỏi môn Toán.
* Không học dồn
Dù học toán hay học gì đi chăng nữa thì HS cũng không nên học dồn.
Cách học giỏi Toán đó là phải nắm được những kiến thức từ đầu năm chứ
không phải đến khi kiểm tra, đến khi thi mới bắt đầu học dồn vừa không hiệu
quả vừa hại sức khỏe. Ngoài ra, trong Toán học và nhiều môn học khác, các
kiến thức có sự liên quan với nhau, phải nắm vững cái trước thì mới có thể
học tốt cái sau, như vậy mới nhanh tiến bộ được.
* Phương pháp và nhẫn nại
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HS không thể cứ ngồi vào bàn ghi ghi, chép chép, hay cầm quyển sách
lên đọc, lên mạng tìm kiếm tài liệu nghĩa là HS sẽ có được lượng kiến thức
như mình mong muốn. Việc học không đơn giản như vậy, để có được những
kiến thức hay, bổ ích HS phải có phương pháp học khoa học, tuy nhiên
phương pháp học của mỗi người mỗi khác, đừng cố áp dụng phương pháp của
người khác vào mình rồi ép bản thân phải làm được như vậy. Hãy tìm ra
phương pháp phù hợp với bản thân để việc học không gây khó khăn và chán
nản.
Để làm được như vậy HS cần phải kiên trì, nhẫn nại. Đừng vội chán
nản, lo lắng khi đã bỏ ra quá nhiều thời gian nhưng kết quả thu lại không
được bao nhiêu. Hãy thay đổi phương pháp học nếu phương pháp HS đang áp
dụng không mang lại hiệu quả, bởi học không phải là ngày một ngày hai mà
là “học nữa, học mãi”.
* Kỷ luật khi học
Hãy luyện cho mình tính kỷ luật khi học trên lớp cũng như lúc tự học.
HS không thể vừa học, vừa nói chuyện, vừa học vừa chơi game hay làm một
việc khác. Khi học HS hãy dành toàn bộ tâm trí, tập trung cao độ, không xao
nhãng. Đừng tập cho mình những thói quen xấu khi học, nếu không những
thói quen này sẽ theo HS ở bất kỳ hoàn cảnh nào trong đời sống cũng như
công việc. Hãy kỹ luật khi học, đó cũng là cách tốt nhất để HS rèn luyện tính
kỹ luật cho bản thân mình sau này.
* Tìm kiếm tài liệu
HS không chỉ nên tiếp thu kiến thức từ một nguồn như GV cung cấp,
sách vở, xã hội… mà cần tìm kiếm tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. HS đã
nghe GV giảng về vấn đề nào đó mà HS quan tâm thì hãy tìm kiếm tài liệu về
vấn đề đó từ sách, báo, các trang mạng, HS bè để hiểu sâu hơn về nó. Tuy
nhiên không phải ai cũng có kỹ năng tìm kiếm tài liệu nhanh và chính xác, vì
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thế HS cũng cần rèn luyện cho mình kỹ năng này. Việc này chỉ khó khi HS
mới bắt đầu, khi đã quen HS sẽ dễ dàng tìm được các thông tin cần thiết để bổ
sung thêm vào kho kiến thức của mình.
* Học cách ghi nhớ
HS cần phải biết được thói quen học của mình như thế nào để có cách
ghi nhớ hiệu quả nhất. Mỗi người sẽ có cách ghi nhớ khác nhau, có người sẽ
viết lại nhiều lần ra giấy, liệt kê những nội dung chính, có người sẽ đọc thật
to, có người chỉ đọc thầm… miễn sao có thể nhớ được kiến thức đó. Hãy thử
tất cả những cách trên xem cách nào giúp HS ghi nhớ nhanh nhất và hiệu quả
nhất.
* Chọn lọc thông tin, kiến thức
Mỗi ngày HS sẽ tiếp nhận rất nhiều thông tin, kiến thức khác nhau từ
thầy cô, sách vở, các loại tài liệu tham khảo… Nếu không có kỹ năng chọn
lọc thông tin, kiến thức sẽ khiến cho HS bị nhấn chìm trong một mớ bong
bong của quá nhiều kiến thức khác nhau. Hãy biết cách chọn lọc những thông
tin, kiến thức quan trọng, cần thiết và ghi nhớ lại chúng. Đừng cố nhớ quá
nhiều thứ hỗn độn trong đầu, điều đó sẽ khiến cho HS cảm thấy việc học thật
sự rất đáng sợ và tồi tệ.
* Thường xuyên ôn lại
Đây là hai kỹ năng HS cần rèn luyện để việc học và tự học của HS đạt
hiệu quả cao nhất. Việc hiểu sâu những kiến thức sẽ giúp HS luôn nhớ và biết
cách áp dụng chúng vào từng hoàn cảnh như thế nào cho phù hợp. Ngoài ra
HS cũng cần thường xuyên ôn lại những gì đã học, nếu không những gì HS đã
học được sẽ dần bị lãng quên theo thời gian. Đừng chủ quan nghĩ rằng HS vẫn
nhớ như in những gì đã học được, nếu không HS sẽ phải ân hận đấy.
Học và tự học là cách duy nhất để mỗi chúng ta trau dồi kiến thức cho bản
thân.
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2.4. Giải pháp 4: GV tìm hiểu hoàn cảnh, tư vấn, hỗ trợ về phương
pháp giúp HS học tập tốt
2.4.1. Cơ sở của giải pháp
Như đã phân tích, khả năng tự học của HS lớp 5 chịu ảnh hưởng bởi
nhiều yếu tố. Bên cạnh các yếu tố nằm trực tiếp trong bản thân đứa trẻ thì
thầy cô và phụ huynh chính là những người tác động rất lớn đến ý thức tự học
của trẻ.
Thời gian đứa trẻ học tập và sinh hoạt tại gia đình cũng chiếm thời
lượng tương đối lớn. Do đó nếu tác động từ cha mẹ HS phù hợp thì HS có thể
có ý thức tự học rất tốt. Nhưng nếu cha mẹ quan tâm thái quá hoặc không
đúng cách thì tác động xấu ảnh hưởng đến năng lực học tập của HS cũng
nguy hại không kém gì những bậc phụ huynh thiếu quan tâm, kèm cặp cho
con. Bởi vậy, đề nâng cao ý thức tự học cho HS thì cũng cần cải thiện, định
hướng một cách cụ thể các tác động từ gia đình.
2.4.2. Nội dung của giải pháp
2.4.2.1. Tư vấn cho cha mẹ về phương pháp tạo môi trường học tập tại
nhà phù hợp và cách hỗ trợ HS học tập hiệu quả
GV cần tư vấn, giúp phụ huynh HS thực hiện các trách nhiệm của bố
mẹ gồm những việc như sau:
Bước 1: Tổ chức một buổi họp phụ huynh (có thể lồng ghép với buổi
họp phụ huynh đầu năm học) để tư vấn cho cha mẹ HS về phương pháp tạo
môi trường học tập tại nhà cho HS. GV ghi chép đầy đủ những thông tin về
phụ huynh đến họp, những phụ huynh vắng mặt trong buổi họp để GV trao
đổi riêng với những phụ huynh đó. Những nội dung cần triển khai trong buổi
họp:
Để tạo lập cho con một góc học tập phù hợp: dù điều kiện thực tế như
thế nào thì góc học tập đó cũng cần phải là một nơi yên tĩnh, tránh những chỗ
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có người thường xuyên đi lại, ồn ào. Góc học tập riêng biệt, thoáng đãng
không chung với phòng ngủ, không để quá nhiều đồ như đồ chơi, đồ dùng gia
đình, không trang trí quá nhiều tranh ảnh, dụng cụ để bàn. Chú ý đến yếu tố
phong thủy khi sắp xếp các đồ dùng như bàn học, kệ sách,...để đảm bảo
không gây ức chế trong quá trình học của các em.
Bố mẹ phải xác định được vai trò của mình là người hướng dẫn, gợi ý
cho con khi con cần giúp đỡ. Tuyệt đối không làm hộ các bài tập cho con.
Để trẻ tự giác học, học một cách nghiêm túc, bố mẹ có thể ngồi gần,
làm công việc của mình nhưng không ngồi sát cạnh, không quá chú ý khiến
con có cảm giác bị theo dõi, giám sát.
Cha mẹ cần kiểm tra kết quả học tập của con, ghi nhận sự cố gắng của
con một cách kịp thời.
Cha mẹ tuyệt đối không phàn nàn, trách mắng con trong giờ học
bài. Nếu con có bị điểm chưa tốt trong ngày, hãy nói và trao đổi với con vào
lúc khác, ví dụ lúc con đi học về hoặc lúc hoàn thành bài tập xong. Nếu con
bắt đầu học mà bị cha mẹ quở trách thì sẽ chẳng thể tập trung học được nữa.
Tuyệt đối không quát nạt, ép con khiến trẻ sợ học, thấy việc học là một hình
phạt, cực hình.
Không tạo ra các hình thức thưởng phạt liên quan đến bài tập về
nhà. Cách này khiến trẻ có xu hướng học để được thưởng chứ không tự giác
học cho bản thân. Ngoài ra làm như vậy có thể sẽ tạo ra stress cho trẻ, khiến
chúng phải làm mọi cách để tránh bị phạt và được thưởng. Hoặc tệ hơn nữa,
đến 1 lúc nào đó, trẻ cảm thấy phạt hay thưởng cũng chẳng quan trọng với
chúng nữa và sẽ chẳng còn muốn học. Điều chỉnh bài tập cho phù hợp với
năng lực của trẻ.
Để con tự nghiệm ra hệ quả khi quên làm bài tập cô giao, bố mẹ không
nhất thiết nhắc con làm bài tập hàng ngày và cũng không nên quá lo lắng khi
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con vì quên chưa làm bài mà bị điểm kém. Hay để các em có thói quen lắng
nghe lời cô dặn trên lớp, tự chép vào vở đầu bài và tự học khi về nhà.
Kiểm tra bài tập của con đột xuất, không kiểm tra hàng ngày. Để con
không phụ thuộc vào cha mẹ hãy để con tự giác làm bài và nộp GV. Khoảng
một tháng một lần bố mẹ và con cùng xem lại toàn bộ sách vở, bài tập trong
thời gian đó. Thấy con hổng kiến thức, làm sai bài chỗ nào, bố mẹ có thể dạy
lại hoặc nhờ cô giáo giảng lại chỗ đó. Khi rèn cho con tính tự giác, điều quan
trọng là cha mẹ phải cùng thống nhất phương pháp dạy con và thực sự kiên
trì, nhất quán trong cách cư xử với trẻ.
Bước 2: GV tạo thông tin để phụ huynh và GV có thể liên lạc những
lúc cần thiết.
Bước 3: Theo dõi kết quả học tập và sự tiến bộ của HS để kịp thời điều
chỉnh những giải pháp đã áp dụng.
2.4.2.2. Đến thăm, HS tư vấn tại nhà cần thiết
Bước 1: GV xác định những HS chưa có sự tiến bộ hoặc tiến bộ chậm
về ý thức và học tập để đến nhà tìm hiểu hoàn cảnh, tư vấn trực tiếp cho phụ
huynh và gia đình.
Thực hiện các nội dung tư vấn cho phụ huynh HS sẽ được phát huy tối
đa hiệu quả nếu GV có thể tìm hiểu một cách kỹ lưỡng hoàn cảnh gia đình.
Nghề nghiệp của cha mẹ, những đặc điểm tính cách, khí chất cơ bản của cha
mẹ, thói quen sinh hoạt của gia đình, trực tiếp quan sát được vị trí bàn học của
HS trò truyện với người lớn về cách hướng dẫn kèm cặp từng HS cụ thể.
Mặt khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục tại cơ sở, các GV
chủ nhiệm, nhất là các GV chủ nhiệm ở TH thực hiện việc đến thăm tư vấn tại
nhà một số HS là phù hợp với quy định.
Để thực hiện được nội dung này, GV cần có kế hoạch dài trong khoảng
thời gian cả một năm học, các lần đi thăm HS nên phân bố rộng thành các đợt
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khác nhau vào khoảng thời gian thích hợp để không mất quá nhiều thời gian
ngoài giờ của GV. Chú ý trước tiên vào những trường hợp đặc biệt như HS
quá yếu, HS có năng khiếu hay HS có hoàn cảnh đặc biệt...
Bước 2: Quá trình đến thăm gia đình HS GV ghi chép các thông tin cần
thiết về gia đình HS, GV đã gặp, trao đổi với ai, những nội dung đã trao đổi.
Ghi chép sự tiếp nhận và phản hồi thông tin từ phía gia đình HS.
Bước 3: GV tạo thông tin để phụ huynh và GV có thể liên lạc những
lúc cần thiết.
Bước 4: Theo dõi kết quả học tập và sự tiến bộ của HS để kịp thời điều
chỉnh những giải pháp đã áp dụng.
2.4.2.3. Tăng cường gắn kết giữa phụ huynh HS với nhà trường
Việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực nhằm
giúp HS phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên
tục, diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối
quan hệ xã hội phức tạp. Vì thế, việc giáo dục nói chung và giáo dục HS nói
riêng luôn luôn đòi hỏi sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lượng xã
hội và nhất là đòi hỏi sự quan tâm đúng cách của nhà trường và gia đình. Để
thực hiện tốt nội dung này GV cần thực hiện các nội dung sau:
Nội dung 1: Thăm gia đình HS
Đây là hình thức phổ biến được sử dụng rộng rãi và có hiệu quả. Trong
khi thăm hỏi gia đình, GV chủ nhiệm có thể tìm hiểu cụ thể hoàn cảnh sống,
lao động, học tập và tu dưỡng của HS, hiểu được sự giáo dục của gia đình;
cùng gia đình kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình giáo
dục.
Khi trò chuyện với cha mẹ HS, GV hiểu được tính cách, hứng thú và
khuynh hướng của HS, đồng thời GV chủ nhiệm cũng đem lại cho gia đình
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những lời khuyên về mặt sư phạm trong việc tổ chức công việc ở nhà, những
hình thức và phương pháp rèn luyện đạo đức cho các em...
Qua đó, tạo ra và củng cố sự tin cậy lẫn nhau giữa hai bên. Nhờ vậy
hiệu quả giáo dục HS sẽ được nâng cao.
Việc thăm hỏi gia đình HS cũng giúp cho GV chủ nhiệm thu thập được
những thông tin có giá trị về HS làm tư liệu cần thiết cho công tác giáo dục.
Tuy nhiên, những thông tin này phải được xử lý một cách cẩn thận và
có hệ thống cùng với các thông tin khác về HS trong quá trình giáo dục, tuyệt
đối không được hời hợt, chủ quan định kiến.
Ngoài những nội dung trên nếu GV công tác ở những vùng HS người
dân tộc thiểu số cần phải hiểu biết về phong tục tập quán của mỗi dân tộc.
Biết được một số kiêng kỵ của người dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên
Nội dung 2: Mời cha mẹ HS đến trường
Đây là biện pháp thường được GV chủ nhiệm sử dụng trong trường hợp
HS vi phạm kỷ luật học tập, vi phạm đạo đức ở mức độ trầm trọng.
Nhà trường có thể mời cha mẹ HS tới để thông báo tình hình, cùng cha
mẹ HS tìm những biện pháp thích hợp để giáo dục HS có hiệu quả.
Tuy nhiên việc mời cha mẹ HS tới trường về những thiếu sót của HS
chỉ tiến hành trong những trường hợp thật cần thiết và nghiêm trọng.
Cần quan niệm rằng, việc mời cha mẹ HS tới trường còn để giúp họ
hiểu rõ công việc giảng dạy và giáo dục của nhà trường để rèn luyện con cái
họ.
Nhà trường phải biết huy động sự giúp đỡ của họ dưới nhiều hình thức
đa dạng, phù hợp với gia đình HS...
Những cuộc gặp gỡ với cha mẹ HS cho phép xây dựng mối quan hệ
giữa gia đình - nhà trường ngày một thân thiết hơn; đồng thời ngăn ngừa được
những thiếu sót trong học tập và đạo đức của HS.
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Tuy nhiên không nên lợi dụng việc mời cha mẹ HS đến trường vì
những mục đích riêng tư, đồng thời phải có thái độ đúng mực trong việc tiếp
xúc đó.
Nội dung 3: Tổ chức các cuộc họp toàn thể cha mẹ HS của lớp
Cuộc họp toàn thể cha mẹ HS của lớp là biện pháp liên hệ rộng rãi nhất
giữa GV chủ nhiệm với cha mẹ HS và được sử dụng một cách phổ biến.
Đó là những cuộc họp được tổ chức theo định kỳ, tùy theo tình hình
thực tế của địa phương, của nhà trường. Cuộc họp cha mẹ HS được tổ chức
nhiều lần trong năm học; tùy theo vị trí, tính chất của cuộc họp mà nội dung
của chúng hướng vào những công việc chủ yếu khác nhau.
Mỗi năm học, các nhà trường thường tổ chức ít nhất là 3 cuộc họp với
toàn thể cha mẹ HS và Ban đại diện cha mẹ HS vào các thời kỳ: Đầu năm
học, giữa năm học và cuối năm học.
Thực tiễn giáo dục đã chứng tỏ rằng, qua các cuộc họp, GV chủ nhiệm
có điều kiện thuận lợi tìm ra những biện pháp giáo dục tốt, động viên được
cha mẹ HS tích cực, nhiệt tình tham gia giáo dục thế hệ trẻ; đồng thời giúp họ
làm quen với khoa học giáo dục gia đình, nắm được ngày càng đầy đủ, sâu
sắc và vận dụng khoa học này ngày càng có hiệu quả.
Vì vậy, trong công tác giáo dục HS cần tăng cường mở rộng việc sử
dụng phương pháp này.
Để các cuộc họp toàn thể cha mẹ HS có hiệu quả cao, GV chủ nhiệm
cần phải biết cách điều khiển cuộc họp.
Để điều khiển cuộc họp được, tốt GV chủ nhiệm cần phải chuẩn bị cẩn
thận, chu đáo, xác định mục tiêu của các cuộc họp một cách cụ thể, xây dựng
nội dung họp thiết thực và phong phú, tránh tình trạng biến cuộc họp cha mẹ
HS đơn thuần chỉ là một hình thức thông báo điểm .
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Khi tiến hành các cuộc họp, GV chủ nhiệm cần khéo léo, tế nhị, kích
thích được tính tích cực của các bậc cha mẹ HS trong việc đề ra các biện pháp
phối hợp với nhà trường, không được xúc phạm đến nhân cách HS, đến danh
dự của các bậc cha mẹ HS.
Sau mỗi lần tổ chức cuộc họp cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về
nội dung và hình thức của lần họp đó để kỳ họp lần sau đạt kết quả tốt hơn.
Tùy theo điều kiện và thực tế từng vùng song với vùng dân tộc thiểu số
thay vì GV gửi sổ liên lạc về cho gia đình hoặc gọi điện, nhắn tin, …thì GV
cần phải nắm rõ hoàn cảnh của từng gia đình để có thể đến tận nhà gặp trực
tiếp phụ huynh, mời phụ huynh đến họp cho con em họ.
Nội dung 4: Sử dụng hiệu quả sổ liên lạc
Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình là biện pháp hữu hiệu, là
phương tiện trao đổi thông tin 2 chiều giữa gia đình và nhà trường.
Trong suốt quá trình giáo dục, GV chủ nhiệm cần có kế hoạch định kỳ
thông báo cho gia đình HS biết kết quả hai mặt giáo dục và các mặt khác của
con em qua sổ liên lạc.
Điều quan trọng là cùng với việc thông báo kết quả cần phải có những
lời nhận xét, đánh giá toàn diện, phản ánh những tiến bộ, những điểm cơ bản
của từng HS và những kiến nghị cần thiết với gia đình.
Những nhận xét đánh giá và kiến nghị phải cụ thể khách quan, tránh
chung chung hời hợt.
Cha mẹ HS sau khi xem xét sổ liên lạc cần ghi rõ ý kiến của mình về
những kết quả phấn đấu của con cái cũng như về nhận xét đánh giá của GV
chủ nhiệm.
Chính sự thông báo trao đổi ý kiến qua lại như vậy giúp cho cả nhà
trường và gia đình thường xuyên, kịp thời thu được những thông tin cần thiết
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về HS để không ngừng điều chỉnh và hoàn thiện những tác động sư phạm
phối hợp giáo dục các em.
Tuy nhiên thực tế thì hiệu quả giáo dục của việc sử dụng sổ liên lạc này
còn có hạn chế.
Sở dĩ như vậy là do có một số phụ huynh khi con mang sổ liên lạc do
GV chủ nhiệm giao cho HS chuyển về gia đình không xem hoặc chỉ xem qua
loa rồi ký vào sổ chứ không hề có thông tin phản hồi ngược lại với GV chủ
nhiệm.
Nội dung 5: Sử dụng của thư, điện thoại
Trao đổi thư từ, điện thoại với cha mẹ HS cũng là một hình thức phối
hợp giữa gia đình và nhà trường phổ biến hiện nay.
Hình thức này được sử dụng để thông báo tình hình học tập, tu dưỡng
đạo đức của HS giữa GV chủ nhiệm và cha mẹ HS; đặc biệt là khi có những
biến động đột xuất.
Hình thức này có tác dụng thông tin nhanh để xử lí kịp thời những sự
việc cần giải quyết nhanh và đặc biệt có tác dụng đối với việc giáo dục HS cá
biệt, bởi đó phương pháp phối hợp hành động giữa gia đình và nhà trường, là
con đường để GV chủ nhiệm, nhà trường phổ biến những kiến thức sư phạm
về giáo dục tới gia đình một cách cụ thể và có hiệu quả.
Nội dung 6: Tổ chức Ban đại diện cha mẹ HS
Ban đại diện cha mẹ HS của lớp, của trường là một tổ chức quần chúng
của cha mẹ HS được thành lập với sự tư vấn và hỗ trợ của nhà trường. Ban
đại diện cha mẹ HS có vai trò to lớn trong việc liên kết với những tác động
giáo dục của nhà trường, gia đình và xã hội.
Muốn phát huy tốt tác dụng của Ban đại diện cha mẹ HS đòi hỏi GV
chủ nhiệm phải là người nắm vững phương pháp vận động quần chúng, biết
vận động quần chúng, nhiệt tình, có uy tín đối với cha mẹ HS và HS.
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GV chủ nhiệm phải là những người công tâm trong giáo dục, đánh giá
khách quan, công bằng về quá trình rèn luyện, tu dưỡng và học tập của HS.
Mặt khác, những người đại diện cha mẹ HS phải có uy tín, gia đình
hạnh phúc. Con em họ phải là người học tập tốt, có đạo đức và nhân cách, bản
thân và gia đình họ là tấm gương cho người khác noi theo.
Uy tín, kết quả HĐ của Ban đại diện cha mẹ HS được duy trì không
phải là luật pháp mà phụ thuộc vào uy tín, năng lực tổ chức HĐ và phối hợp
HĐ của Ban đại diện cha mẹ HS và của GV chủ nhiệm.
2.3. Tiểu kết chương 2
Trong tư tưởng về phương pháp giáo dục, Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý
đến vấn đề tự học và học tập suốt đời. Người quan niệm: "Về cách học, phải
lấy tự học làm cốt". Muốn tự học thành công, phải có kế hoạch sắp xếp thời
gian học tập, phải bền bỉ, kiên trì thực hiện kế hoạch đến cùng, không lùi
bước trước mọi trở ngại. Phải triệt để tận dụng mọi hoàn cảnh, mọi phương
tiện, mọi hình thức để tự học.
Như chúng ta đã biết, làm bất cứ công việc gì, muốn thành công không
phải chúng ta cứ làm là được, mà chúng ta cần suy nghĩ, tính toán xem làm
như thế nào để hoàn thành công việc nhanh, gọn nhất. Đó chính là kỹ năng.
Việc học cũng như vậy, một HS không có kỹ năng tự học, có thể ngồi hàng
giờ trên bàn học mà cuối cùng kết quả học tập vẫn chỉ là con số không. Một
HS có kỹ năng tự học tốt, đôi khi không cần ngồi lì ở bàn học mà lại học được
rất nhiều. Chính vì vậy, chúng ta cần rèn kỹ năng tự học để việc học đạt kết
quả cao hơn nhất là với môn Toán. Bởi khi học tốt môn Toán, não bộ chúng
ta sẽ HĐ tích cực, tư duy tốt sẽ giúp học các môn học khác tốt hơn. Môn Toán
là môn học góp phần nâng tầm quốc gia, bởi nó góp phần rất lớn trong việc
phát triển kinh tế xã hội. Xã hội tồn tại, phát triển là nhờ có những tính toán
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khoa học từ Toán học: như xây dựng các công trình, các buổi biểu diễn nghệ
thuật, phát triển kinh tế hàng hóa, chứng khoán hay đánh bắt thủy hải sản,
khai thác tài nguyên, khoáng sản…tất cả đều cần đến những tính toán từ Toán
học.
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CHƯƠNG 3
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích, đối tượng, nội dung thực nghiệm sp
3.1.1. Mục đích thực nghiệm
- Thứ nhất kiểm tra hiệu quả vận dụng các giải pháp đối với việc rèn kỹ
năng tự học toán của HS lớp 5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên thể hiện qua các
khía cạnh:
Những tác động vào phương pháp tổ chức HĐ dạy học của GV và thay
đổi môi trường trong gia đình có làm tăng hứng thú học toán, có giúp HS duy
trì bền bỉ động cơ học toán đúng đắn hay không.
Kiểm tra kết quả học tập môn Toán và kỹ năng tự học của HS thay đổi
như thế nào.
- Thư hai thực hiện các giải pháp đã nêu trong luận văn ở thực tế có gặp
phải những trở ngại khó khăn gì ?
3.1.2. Đối tượng thực nghiệm
- Yêu cầu về việc chọn đối tượng thực nghiệm: Đối tượng thực nghiệm
được chọn đảm bảo tính đặc trưng và phổ biến, tức là GV, HS, phụ huynh có
trình độ và hoàn cảnh gia đình, môi trường xung quanh tương đương; đảm
bảo cân bằng về số lượng và giới tính, dân tộc.
- HS lớp 5; phụ huynh và GV dạy lớp 5 của 02 trường TH trong tỉnh
(Trường TH Số 1 Thị trấn – huyện Tuần Giáo và trường TH Thanh Luông –
huyện Điện Biên). Mỗi trường lựa chọn 4 lớp phân 2 nhóm, nhóm đối chứng
và nhóm thử nghiệm, cụ thể:
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Trường

Nhóm thực nghiệm

Nhóm đối chứng

Lớp

Số HS

Lớp

Số HS

TH Số 1 Thị trấn Tuần

5A1

32

5A2

33

Giáo – huyện Tuần Giáo

5A3

33

5A4

32

Trường TH Thanh Luông

5A1

34

5A3

33

– huyện Điện Biên

5A2

33

5A4

34

3.1.3. Nội dung thực nghiệm
- Xây dựng các hệ thống câu hỏi để khảo sát tình hình thực tế ở các gia
đình gồm 13 câu hỏi trắc nghiệm với ý đồ nắm bắt được thông tin về việc bố
trí, sắp xếp phòng học ở gia đình các em; việc kèm cặp, rèn luyện học tập của
các em khi ở nhà; những giải pháp của bố, mẹ khi các em gặp khó khăn trong
học tập.
- Cung cấp cho GV các thông tin cần thiết về tình hình học tập của HS
gồm: HS có thường xuyên làm bài tập ở nhà; HS chú chủ động, tự giác trong
học tập môn Toán; HS có niềm vui và sự đam mê trong quá trình học tập; HS
có thích tìm tòi, khám phá những kiến thức toán học trong sinh hoạt hàng
ngày,...
- Qua phiếu khảo sát GV nắm bắt được những thông tin cần thiết mà
gia đình, phụ huynh HS mong muốn, phán ánh tới nhà trường, GV.
(Nội dung chi tiết phiếu khảo sát có phụ lục 2 kèm theo)
- Thời gian thực nghiệm: từ ngày 02/01/2017 đến ngày 05/5/2017
3.2. Kết quả thực nghiệm
Kết quả thực nghiệm lớp 5A2, 5A4 trường TH Số 1 Thị trấn Tuần Giáo
– huyện Tuần Giáo và lớp 5A3, 5A4 trường TH Thanh Luông – huyện Điện
Biên. Tổng số HS tham gia khảo sát 132 HS, kết quả như sau:
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Kết quả

Tổng
TT

1

Nội dung

HS có làm bài
tập Toán
HS

2

có

Không

số

Thường

Tỷ

Vừa

Tỷ

HS

xuyên

lệ

phải

lệ

132

45

34.1

56

42.4

31

23.5

132

12

9.1

16

12.1

104

78.8

132

11

8.3

14

10.6

107

81.2

132

15

11.4

13

9.8

104

78.8

thường
xuyên

Tỷ
lệ

chủ

động, tự giác
trong học tập
môn Toán
HS có

3

niềm

vui và sự đam
mê trong khi
học toán
HS có

thích

khám phá kiến
4

thức môn Toán
qua

Internet,

sách báo
Bảng 3.1. Kết quả khảo sát nhóm đối chứng
Kết quả thực nghiệm lớp 5A1, 5A3 trường TH Số 1 Thị trấn Tuần Giáo
– huyện Tuần Giáo và lớp 5A1, 5A2 trường TH Thanh Luông – huyện Điện
Biên. Tổng số HS tham gia khảo sát 132 HS, kết quả như sau:

86

Kết quả
Nội dung

TT

1

HS có làm bài
tập Toán

Tổng
số HS

Thường
xuyên

Tỷ lệ

Vừa
phải

Không
Tỷ lệ thường Tỷ lệ
xuyên

132

58

43.9

65

49.2

9

6.9

132

26

19.7

29

22.0

77

58.3

132

34

25.8

23

17.4

75

56.8

132

42

31.8

33

25.0

57

43.2

HS có chủ động,
2

tự

giác

trong

tập

môn

học
Toán

HS có niềm vui
3

và sự đam mê
trong khi học
toán
HS

có

thích

khám phá kiến
4

thức môn Toán
qua

Internet,

sách báo
Bảng 3.1. Kết quả khảo sát nhóm thực nghiệm
- Đánh giá kết quả thực nghiệm:
Tỷ lệ HS thường xuyên làm bài tập toán ở các lớp đối chứng là 34,1%,
nhóm thử nghiệm các giải pháp là 43,9%;
Tỷ lệ HS chủ động, tự giác thường xuyên trong học toán nhóm đối
chứng là 9,1% thì ở nhóm thực nghiệm tỷ lệ này là 19,7%; HS không thường
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xuyên chủ động, tự giác trong học tập môn Toán nhóm đối chứng là 78,8,
nhóm thực nghiệm là 58,3%.
Tỷ lệ HS luôn vui vẻ và có sự đam mê khi học toán ở nhóm đối chứng
là 8,3% thì ở nhóm thực nghiệm là 25,8%.
Tỷ lệ HS yêu thích và thường xuyên khám phá kiến thức toán học ở
nhóm đối chứng là 11,4%, nhóm thực nghiệm là 31,8%.
- Việc áp dụng các giải pháp trong luận văn được GV và các gia đình
tiếp nhận một cách tích cực. Ngoài sự thay đổi về việc bố trí, sắp xếp phòng
học, tôn trọng lịch học của con thì bố mẹ cũng quan tâm hơn tới tâm lý của
trẻ, có động viên, khích lệ và ghi nhận những kết quả học tập; sự đồng hành
của bố mẹ cũng tạo niềm vui, sự gần gũi giữa kiến thức toán học với cuộc
sống hàng ngày của HS. Các yếu tố như việc bố trí, sắp xếp phòng học; tạo sự
tập trung của HS; sự quan tâm đúng mức của gia đình đều ảnh hưởng tới hiệu
quả rèn kỹ năng tự học toán của HS lớp 5 tỉnh Điện Biên.
3.3. Tiểu kết chương 3
Để kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả của biệp pháp đã đề ra ở
chương 2, chương 3 luận văn đã xây dựng: Mục đích, nội dung và cách thức
thực nghiệm; Đối tượng thực nghiệm; Cách tiến hành; Kết quả thực nghiệm.
Việc hình thành ý thức tự học ở mỗi con người HS do rất nhiều yếu tố
tác động tạo thành. Các yếu tố này có tác động qua lại, ảnh hưởng hoặc bổ trợ
lẫn nhau trong cuộc sống và học tập của HS. Trong các yếu tố chủ yếu tác
động tới HS như môi trường sống, các tác động từ gia đình; việc bố trí, sắp
xếp các phòng học; phương pháp và hình thức giáo dục của GV thì người GV
có ảnh hưởng lớn tới việc hình thành và tạo ý thức tự học của HS.
Các yếu tố tác động tới HS chúng ta đều có thể điều chỉnh, thay đổi để
hướng tới hiệu quả giáo dục HS tốt hơn song sự thay đổi đó chỉ ở một hoặc
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một số yếu tố thì hiệu quả không cao, vấn đề tự học đòi hỏi có sự thay đổi tích
cực, tổng thể của các yếu tố tác động tới HS.
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KẾT LUẬN CHUNG
Sau quá trình nghiên cứu, luận văn đã đạt được những kết quả sau:
1. Trình bầy được những nét cơ bản về rèn kỹ năng tự học toán của HS
lớp 5.
2. Điều tra thực tiễn về môi trường sống; việc tổ chức quản lý lớp học;
phương pháp và hình thức giáo dục của GV, xác định các yếu tốt tác động
tích cực và tác động tiêu cực tới kỹ năng tự học toán của HS.
3. Đề xuất các giải pháp để rèn kỹ năng tự học toán cho HS lớp 5 tỉnh
Điện Biên.
4. Tác giả luận văn bước đầu đã tổ chức thủ nghiệm sư phạm để đánh
giá tính khả thi và hiệu quả của luận văn.
5. Luận văn có thể xem như một tài liệu tham khảo cho GV đang giảng
dạy ở các trường TH trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
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