
 

 
 

 
 

Dạy và Học Toán trong thời kỳ phong tỏa 

Việc duy trì mức độ tham gia học môn Toán của học sinh trung học trong thời gian phong tỏa đang gặp nhiều thách 

thức. Giữ một thái độ tích cực đối với việc học và đặc biệt là với môn Toán là rất quan trọng. Tài liệu này sẽ cung cấp 

một vài thông tin và chiến lược để giúp hỗ trợ bạn và con em học trung học của bạn. 
 
 

Môn Toán trong các năm từ lớp 7 đến lớp 10 (Giai đoạn 4 và 5) 

 
Ở lớp 7 và 8 (giai đoạn 4), chỉ có một khóa học toán và tất cả các học sinh đều học chung một tài liệu. Các 

nhà trường quyết định mức độ chuyên sâu mà tài liệu sẽ được giảng dạy cho các lớp và học sinh cụ thể. Một 

số trường xếp lớp hoặc phân luồng các lớp, theo đó học sinh được phân bổ vào các lớp cụ thể dựa trên khả 

năng hoặc thành tích trước đó. Các trường khác lại có các lớp năng lực hỗn hợp, trong đó học sinh được phân 

bổ vào bất kỳ lớp nào. Điều này khác với các lớp 9 và 10, (giai đoạn 5), trong đó khóa học có ba lộ trình khác 

nhau được đặt mã 5.1, 5.2 và 5.3 với 5.1 là dễ nhất và 5.3 là khó nhất. Con bạn đang học ở giai đoạn 5 có thể 

thuộc bất kỳ lộ trình nào trong ba lộ trình, vì vậy hãy lưu ý rằng không phải tất cả học sinh giai đoạn 5 đều 

học chính xác cùng một tài liệu, nên so sánh với bài tập được giao cho học sinh khác lớp con bạn có thể là 

không xác đáng. 
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Môn Toán trong thời kỳ phong tỏa 

Hiện tại, hầu hết các trường học đều đang cắt giảm lượng kiến 

thức mới mà học sinh phải học để giảm lượng bài tập phải làm 

ở nhà trong khi vẫn nỗ lực hoàn thiện hầu hết các nội dung bắt 

buộc để sẵn sàng cho năm học tiếp theo. Điều này đặc biệt 

đúng với khối lớp 10 khi thay vì dạy tất các các chủ đề dành 

cho lớp 10 thì trọng tâm là các chủ đề cần cho lớp 11. 

 
Một số cách giải toán được sử dụng trong nhiều trường học 

ngày nay được dạy khác với cách mà nhiều phụ huynh có thể 

đã được học. Để tìm ra được chính xác nội dung môn toán  

cho con bạn, hãy vào trang mạng NESA và xem Chương trình 

toán học từ Kindy đến lớp 10 tại địa chỉ: 

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/k- 

10/learning-areas/mathematics/mathematics-k-10.  

 
Chương trình toán học có bốn lĩnh vực chính, trong đó ba lĩnh 

vực dựa trên nội dung và một lĩnh vực dựa trên quy trình (được 

gọi là quá trình làm toán). Ba lĩnh vực nội dung là Số và Đại 

số, Đo lường và Hình học và Thống kê và Xác suất và thường 

một lĩnh vực được học trong khoảng ba tuần trước khi chuyển 

sang lĩnh vực khác. Đôi khi, tất cả các lĩnh vực được liên kết 

với nhau thông qua một hoạt động giải quyết vấn đề. 

 
Chương trình có đoạn viết như sau về môn Toán: 

 
Học sinh phát triển kiến thức, kỹ năng và hiểu biết toán học của 

mình thông qua một loạt các trải nghiệm học tập xuyên suốt các 

môn: 

 
Số và Đại số, ví dụ: toán học tài chính, tỷ số và tỷ lệ, và phương 

trình 

Đo lường và Hình học, ví dụ: quan hệ góc, lượng giác và định lý 

Pythagoras 

Thống kê và Xác suất, ví dụ: thu thập và trình bày dữ liệu và hiểu 

sâu hơn về thống kê và xác suất. 

Học sinh phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, lập luận và trình 

bày toán học. 

 
Giúp đỡ con hoàn thành bài tập được giao 

 
Nhiều trường học đang nhận thấy việc chuyển đổi sang môi 

trường trực tuyến là khá thách thức, cũng giống như cảm nhận 

của nhiều học sinh. Các trường đang cung cấp tài liệu cho học 

sinh và hầu hết học sinh đều đang nhận được tài liệu giống 

nhau. Điều này có nghĩa là trong một vài trường hợp, một học 

sinh có thể nhận được quá nhiều, hoặc quá ít tài liệu, và đó có 

thể là con bạn. Điều quan trọng là phải nhận thức được việc 

này và duy trì một thái độ tích cực đối với hoàn cảnh và với 

việc học toán. Thái độ tích cực là điều rất quan trọng cho dù 

quan điểm cá nhân của bạn về toán học trung học có thể không 

tích cực. Hãy cố gắng làm cho việc học trở nên thú vị cho cả 

bạn và con.  

 

 

 

 

Những nội dung mới vẫn đang được dạy ở cấp trung học  và điều 

đó có thể đang gây ra vấn đề cho con bạn. Điều quan trọng là 

cần tập trung tích cực và nói cho con biết rằng mặc dù bây giờ 

con không hiểu nhưng rồi sau cùng con cũng sẽ hiểu được. Một 

vài trường cung cấp thời gian trên zoom để học sinh có thể đặt 

các câu hỏi nên hãy khuyến khích con tận dụng những cơ hội 

này. Nếu chúng ngại đặt câu hỏi, hãy động viên chúng như thể 

nếu chúng không hiểu thì có lẽ bạn cùng lớp cũng không hiểu và 

ai đó cần phải là người hỏi. 

 
Nguồn tài liệu dành cho phụ huynh và học sinh 

 
         Peter Blake Maths có các video về nhiều lĩnh vực nội dung 

toán học từ lớp 7 đến lớp 12. 

Miss Draisey’s Junior Secondary Maths Tutorials là series các 

video về một số khía cạnh của chương trình học lớp 7-10.  

Maths online là một trang web thương mại nhưng có 

chương trình dùng thử miễn phí 10 tuần có thể hữu ích. 

Trang NRich có rất nhiều hoạt động giải quyết vấn đề thú 

vị. 

        Đối với các câu hỏi "không thể giải được", trang 

Wolframalpha website sẽ tính toán câu trả lời cho bất kỳ 

câu hỏi toán học nào. 

 
Các trò chơi toán học 

NIM là trò chơi logic đã được chơi từ thời cổ đại. Mặc dù 

luật chơi rất dễ hiểu nhưng lại không hề dễ để dành 

chiến thắng cho đến khi nhìn ra được chiến thuật. 

KenKen là một trò chơi củng cố bốn phép toán với các số 

nguyên trong một trò chơi logic. 

 
Kết luận 

 
Cách tốt nhất để hỗ trợ cho con bạn là giữ một thái độ tích cực 

và hoặc liên hệ với giáo viên để được hỗ trợ hoặc sử dụng một 

trong những trang mạng đã được gợi ý. Tạo thói quen hoàn 

thành môn toán vào buổi sáng và nếu con bạn gặp khó khăn thì 

hãy ghi lại câu hỏi đó và tiếp tục. Sau đó tìm kiếm sự trợ giúp 

từ giáo viên, sách giáo khoa hoặc một trong những nguồn tài 

liệu được đề cập. Có những trang web khác cũng có thể hữu 

ích, nhưng cần đặc biệt chú ý nếu chúng không phải là trang 

web của Úc vì thuật ngữ và đơn vị đo lường ở các quốc gia khác 

có thể không giống với trong chương trình học của Úc. Khi hỗ 

trợ cho con trong hành trình toán học của chúng, bạn cũng có 

thể tích lũy được thêm cho mình một vài điều mới. 

 
Toán học không phải là về những con số, phương trình, tính toán 

hay thuật toán: nó là về sự thấu hiểu.- William Paul Thurston, 

nhà toán học người Mỹ 

Để được hỗ trợ thêm, hãy gửi email đến: 

EKNHomeSchool@westernsydney.edu.au 

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/k-10/learning-areas/mathematics/mathematics-k-10
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https://www.youtube.com/channel/UCfBv8ZDp5OM_7r4pWKwi90g/featured
https://www.mathsonline.com.au/
https://nrich.maths.org/secondary
https://www.wolframalpha.com/examples/mathematics/
https://www.transum.org/Software/Nim/
http://www.kenkenpuzzle.com/
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