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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, một
trong những nhiệm vụ và giải pháp lớn về giáo dục được đề ra trong Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là: "Nâng cao chất lượng giáo dục
toàn diện. Đổi mới cơ cấu, tổ chức, nội dung, phương pháp dạy và học theo
hướng ‘chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Phát huy trí sáng tạo, khả năng
vận dụng, thực hành của người học". Định hướng đổi mới PPDH đã được thể
chế trong Luật giáo dục: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tự giác,
tích cực, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự
học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên” (Luật giáo
dục 2005, chương I, điều 5).
Nền giáo dục của chúng ta đang từng bước áp dụng các hình thức dạy
học tích cực, lấy người học làm trung tâm, tập trung phát triển năng lực của
người học. Đặc biệt năm học 2014-2015 là năm học bắt đầu triển khai thực
hiện dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh, dạy học thông
qua các hoạt động của học sinh; Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự
học; Tăng cường học tập cá thể với học hợp tác; Kết hợp đánh giá của thầy
với tự đánh giá của trò. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chỉ đạo thực
hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) trong nhà trường. Có thể kể tới
các phương pháp dạy học tích cực như: PPDH phát hiện và giải quyết vấn đề;
PPDH khám phá; PPDH theo lý thuyết kiến tạo; PPDH tình huống; PPDH
theo dự án; PPDH hợp tác,… Trong đó, phương pháp dạy học hợp tác
(PPDHHT) là một trong những PPDH tích cực theo xu hướng dạy học không
truyền thống. PPDHHT có thể hiểu là cách thức hoạt động và giao lưu hợp tác
của thầy gây nên hoạt động và giao lưu hợp tác của trò nhằm đạt được mục
tiêu dạy học.
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Hiện nay đã có một số đề tài nghiên cứu về DHHT theo một số hướng
như : nghiên cứu về việc tổ chức DHHT trong dạy học môn Toán có luận án
Tiến sĩ của Hoàng Lê Minh (2007) về đề tài "Tổ chức dạy học hợp tác trong
môn Toán ở trường Trung học phổ thông", luận văn Thạc sĩ của Nguyễn
Trung Thanh (2012) về đề tài "Tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy
học hình học lớp 7 ở trường Trung học cơ sở"; nghiên cứu theo hướng phát
triển năng lực học hợp tác có luận án tiến sĩ của Nguyễn Triệu Sơn (2007) về
đề tài “Phát triển khả năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm toán một số
trường đại học miền núi nhằm nâng cao chất lượng của người được đào tạo”;
nghiên cứu về việc xây dựng các tình huống dạy học hợp tác trong dạy học
môn Toán có luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Trung Dũng (2008) về đề tài "Xây
dựng và tổ chức các tình huống dạy học hợp tác ở trường Trung học phổ
thông (trong Hình học lớp 11 Ban cơ bản)",… Tuy nhiên chưa có đề tài nào
nghiên cứu về việc thiết kế một số tình huống DHHT trong phương trình, hệ
phương trình lớp 10 ở trường trung học phổ thông (THPT).
Từ những lí do trên chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Thiết kế một số tình
huống dạy học hợp tác trong dạy học chương ‘‘Phương trình, hệ phương
trình” lớp 10 ở trường trung học phổ thông”.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận của phương pháp DHHT, chủ yếu là hình
thức DHHT TN để thiết kế các tình huống DHHT một số bài thuộc chương
‘‘Phương trình, hệ phương trình” lớp 10 ở trường trung học phổ thông”, nhằm
góp phần phát huy tính tích cực, tăng cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi lẫn
nhau, góp phần phát triển sự tự tin, tính đoàn kết, gắn bó, nâng cao chất lượng
học môn Toán ở trường THPT.
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp DHHT trong DH môn Toán.
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3.2. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học Toán lớp 10 ở trường
THPT
3.3. Phạm vi nghiên cứu: Vận dụng phương pháp DHHT trong DH
chương phương trình, hệ phương trình lớp 10 cho học sinh Trung học phổ
thông (chủ yếu là sử dụng hình thức DHHT TN trong dạy học).
4. Giả thuyết khoa học
Trong dạy học môn toán nói chung, dạy học chủ đề phương trình và hệ
phương trình nói riêng, nếu giáo viên quan tâm sử dụng PPDHHT (chủ yếu là
hình thức DHHT TN) trong quá trình tổ chức dạy học thì sẽ góp phần đổi mới
phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường
Trung học phổ thông.
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tìm hiểu các tài liệu nhằm hệ
thống hoá cơ sở lý luận về PPDHHT trong DH môn Toán.
5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Đánh giá thực trạng tổ chức
DHHT trong DH môn Toán cho HS lớp 10 ở trường THPT hiện nay.
5.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực nghiệm sư
phạm để đánh giá tính hiệu quả và khả thi của các nội dung được đề xuất.
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
6.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về DHHT. Điều tra, đánh giá thực trạng
tổ chức DHHT trong dạy học phương trình và hệ phương trình lớp 10 ở
trường THPT.
6.2. Vận dụng phương pháp DHTTT vào thiết kế một số tình huống
dạy học một số nội dung thuộc chương “Phương trình, Hệ phương trình” lớp
10 ở trường THPT.
6.3 Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của các tình huống
DHHT đã thiết kế.
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7. Đóng góp của luận văn
7.1. Góp phần làm sáng tỏ quy trình dạy học môn Toán bằng PPDHHT
trong dạy học phương trình, hệ phương trình lớp 10 ở trường THPT. Khẳng
định cần phải tăng cường rèn luyện khả năng hợp tác trong trong dạy học
chương phương trình, hệ phương trình lớp 10 ở trường THPT
7.2. Thiết kế và thực nghiệm dạy học một số tình huống DHHT trong
dạy học phương trình, hệ phương trình lớp 10 ở trường THPT.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nội dung luận văn gồm 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn.
Chương 2. Thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học
chương ‘‘Phương trình, hệ phương trình” lớp 10 ở trường THPT.
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu và phát triển của dạy học hợp tác
1.1.1. Nghiên cứu ở nước ngoài
Học hợp tác là quan điểm học tập rất phổ biến ở các nước có nền giáo
dục phát triển và nó đem lại hiệu quả giáo dục không thể phủ nhận. DHHT
không phải là vấn đề mới đối với một số nền giáo dục nước ngoài. Các nhà
nghiên cứu giáo dục đã đề cập đến vấn đề này trong nhiều công trình. Đã có
những thời kì học hợp tác được ủng hộ mạnh mẽ và được áp dụng rộng rãi
nhằm thúc đẩy các mục đích giáo dục trong các thời kỳ đó.
Năm 1878, hai nhà giáo dục người Anh là Ben và Lancanxto đã tiến
hành hình thức dạy kèm cặp. Hình thức này gọi là "hệ thống kèm cặp".
Những HS lớn tuổi có kinh nghiệm được GV dạy trước và họ sẽ thay mặt GV
kèm cặp cho nhiều HS khác cùng lớp. GV ngồi ở vị trí khác chỉ đạo việc dạy
kèm cặp của các HS lớn này. Đóng góp đối với sự nghiệp phát triển giáo dục
của Georg Michael Kerschensteiner (1854-1932), giáo sư người Đức chuyên
nghiên cứu về lí luận giáo dục, giám đốc của các trường học công lập ở
Munich từ 1895 đến năm 1919, là ông đã đưa nguyên tắc của “nhà trường tích
cực” vào giảng dạy ở trường Trung học và Tiểu học. Ông cho rằng, GV có thể
thông qua hình thức học tập tự quản theo nhóm để phát triển tính cách của
HS. Theo ông, hoạt động chung trong nhóm không chỉ khơi dậy tinh thần
trách nhiệm, ý thức của HS mà còn loại bỏ những động cơ ích kỉ. Tuy nhiên,
Kerschensteiner lưu ý, nếu sử dụng không tốt hình thức dạy học này vẫn có
thể dẫn tới một loạt ích kỉ đặc biệt - đó là ích kỉ cộng đồng. Ganh đua với
động cơ không tốt có thể tạo nên thói ích kỉ của HS.
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Có thể khẳng định, Roger Cousinet (1881 – 1973) là người có công lớn
trong việc giúp hình thức DHHT phát triển. Ông là một GV và là nhà tiên
phong trong hệ thống giáo dục tiến bộ ở Pháp. Ông được tổ chức giáo dục thế
giới bình chọn là một trong 100 nhà giáo dục nổi tiếng nhất. Ông đã xuất bản
7 rất nhiều cuốn sách quan trọng: PP của các nhóm học tập (1945), Đời sống
xã hội của trẻ (1950),… Trong bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu khoa
học công nghệ Pháp, số 11 năm 1993, trang 191 – 206, tác giả Ross đã dẫn
quan điểm của Cousinet, cho rằng hình thức tổ chức cho HS học tập tự do
theo nhóm có ý nghĩa lớn. Hình thức đó giúp tạo cho HS khả năng hòa hợp
với cộng đồng, có thói quen làm việc không cần sự kiểm soát của GV, từ đó
khắc phục được tình trạng lười suy nghĩ, biết xấu hổ với bạn khi không tham
gia hay không hết lòng với công việc.
Tại trường Ecole - Dumal, Dotten cũng khẳng định giá trị chân thực
của PP học tập tự do theo nhóm của R.Cousinet. Theo Dotten, trong học tập
hợp tác nhóm, HS có thể thường xuyên so sánh các kết quả học tập của mình
với các bạn, từ đó tránh lơ là, sao nhãng, loại bỏ sự lười biếng, ghen tị, luôn
tự ý thức về bản thân. Đó chính là điều kiện tiên quyết của sự trưởng thành về
mặt xã hội.
John Dewey, nhà giáo dục thực dụng Mỹ, được coi là người đầu tiên
khởi xướng ra xu thế DHHT, vào những năm đầu của thế kỷ XIX, ông luôn
nhấn mạnh vai trò của giáo dục như là một phương tiện dạy cho con người
cách sống hợp tác trong một chế độ xã hội dân chủ. John Dewey cho rằng vai
trò của giáo dục là dạy cho con người cách sống hợp tác. Trong khoảng thời
gian từ năm 1930 đến năm 1940, nhà tâm lí học xã hội Kurt Lewin đã tạo nên
một dấu ấn mới trong lịch sử phát triển của tư tưởng giáo dục hợp tác khi ông
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cách thức cư xử trong nhóm khi nghiên
cứu hành vi của các nhà lãnh đạo và thành viên trong các nhóm dân chủ.
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Morton Deutsch là người đi đầu phong trào trong việc nghiên cứu mối
quan hệ “Hợp tác” và “Cạnh tranh”, các công trình của Deutsch đã trải dài từ
các nghiên cứu về tính hiệu quả của nhóm trong môi trường đối đầu và đối
thoại cho giải pháp xung đột.
Từ những năm 60 của thế kỉ XX trở lại đây, cùng với phong trào cải
cách giáo dục, việc nghiên cứu về DHHT đã ngày càng được đẩy mạnh ở các
nước trên thế giới. Nghiên cứu ở thời kì này chủ yếu hướng vào xây dựng mô
hình và các chiến lược DHHT một cách hiệu quả. Một đại diện tiêu biểu cho
hướng nghiên cứu này là Slavin. Theo ông, DHHT tạo lập và cải thiện những
mối quan hệ xã hội giữa các thành viên, với những đặc điểm xã hội và phẩm
chất cá nhân. Tiếp đó, ông cho rằng, DH nhóm cải thiện rõ rệt cách tư duy của
HS và sự nhận thức vấn đề tranh luận. Slavin đã từng bước đưa DHHT vào
giảng dạy chính thức tại các trường học nhằm kiểm chứng những kết quả
nghiên cứu của mình. Trong bài tổng kết 60 nghiên cứu về cách học hợp tác
được tiến hành ở các trường Tiểu học và Trung học từ 1972 - 1987, Slavin
nhận thấy, học hợp tác là cách hiệu quả làm tăng thành tích của HS. Cơ hội
hợp tác đạt được cao nhất chỉ khi các mục đích của nhóm và trách nhiệm của
các thành viên kết hợp với PP học hợp tác.
Elliot Aronson với mô hình lớp học Jigsaw đầu tiên (1978) đã đánh dấu
một bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện các hình thức hợp tác trong
DHHT. Kể từ năm 1971, hàng ngàn lớp học đã sử dụng ghép hình với thành
công lớn. Jigaw được xây dựng dựa trên nhu cầu thiết yếu lúc bây giờ, giảm
sự căng thẳng xung đột giữa các học sinh khác màu da và loại bỏ cạnh tranh
cá nhân trong lớp học. Mô hình này yêu cầu HS phải biết chia sẻ kiến thức,
kinh nghiệm với nhau để cả nhóm học tập đạt kết quả tốt nhất. Jigsaw đã đánh
dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc hoàn thiện các hình thức tổ chức
hoạt động hợp tác trong DH. Có thể hình dung, vũng như trong một trò chơi
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ghép hình, mỗi mảnh - một phần của mỗi học sinh - là điều cần thiết cho việc
hoàn thành và sự hiểu biết đầy đủ về các sản phẩm cuối cùng.
Năm 1981, Johnson và đồng nghiệp đã xuất bản và đưa ra kết quả phân
tích mà họ thu được qua 122 nghiên cứu để kiểm tra kết quả ảnh hưởng của
PP học theo nhóm với PP học cạnh tranh hay học một mình về thành tích học
tập. Kết quả chỉ ra rằng, nhóm học tương tác có hiệu quả cao hơn nhóm làm
việc mà các thành viên cạnh tranh hay làm việc một mình. Kết quả này đúng
với các môn học như 9 (mỹ thuật, đọc, toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã
hội, tâm lí học, giáo dục thể chất), cho tất cả các lứa tuổi, cấp học.
Tác giả Geoffrey Petty kết luận rằng học hợp tác nhóm bao giờ cũng
sôi nổi. Nó tạo cho HS cơ hội sử dụng các PP, nguyên tắc và từ vựng được
dạy. Các HS nhút nhát, thường là ít phát biểu trong lớp, sẽ có môi trường
động viên để tham gia xây dựng bài… Đặc biệt thông qua học hợp tác nhóm,
các em có thể đạt được những điều mà các em không thể làm được một mình.
Tác giả Wilbert J. Keachie đã đề cập đến học tập đồng đẳng, học tập
phối hợp, học tập hợp tác. Tác giả đã chứng minh học tập hợp tác nhóm là
một PP học tập hiệu quả. Đồng thời, ông tuyên bố sử dụng PP này sẽ làm tăng
động lực học tập và khả năng hiểu sâu của HS.
Trong cuốn sách "Quản lí nhóm", tác giả Lawrence Holpp đã cung cấp
tổng quan các kĩ năng liên quan đến việc xây dựng và hoạt động của nhóm, từ
việc xác định mục tiêu, tạo văn hoá làm việc cho nhóm. Đặc biệt cách giải
quyết và giảm thiểu các mâu thuẫn trong làm việc nhóm.
Robyn M.Gillies, Adrian F.Ashman và Jan Terwel đã giới thiệu về vai
trò của GV đối với việc thực hiện học hợp tác trong lớp học. Các tác giả
nghiên cứu và tiền đề lí thuyết tạo điều kiện cho sự thành công trong các
nhóm làm việc, bao gồm các ví dụ GV thực hành việc học nhóm như thế nào
ở trong lớp học. Các tác giả làm nổi bật các cách khác nhau trong đó GV có
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10 thể hình thành các nhóm tương tác giữa các HS và khuyến khích HS bàn
luận trong nhóm. Vai trò chính của GV trong việc thực hiện thực hành sư
phạm và thúc đẩy tư duy. Các tác giả đã tập hợp rất nhiều các công trình
nghiên cứu khác nhau về DHHT của một số học giả và nhà nghiên cứu Jan
Terwel đã tiến hành nhiều lần thử nghiệm về mô hình tổ chức học hợp tác.
Cuộc thử nghiệm đầu tiên tại Trường Đại học Utrecht và gọi là dự án ID 1216 với 763 HS. Cuộc thử nghiệm lần thứ hai là dự án AGO với 582 HS tham
gia, tiếp theo là các cuộc thử nghiệm lần thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Các tác giả
khẳng định học hợp tác không phải là PP tốt nhất, nếu tổ chức nhóm không tốt
thì nhiều khi gây bất lợi cho HS yếu kém.
Như vậy có thể nói các ý tưởng về việc tổ chức DHHT của những thế kỉ
trước đã được áp dụng ngày càng mạnh mẽ trong thực tiễn DH của hầu hết các
nước trên thế giới và PPDH này đã từng bước khẳng định và ngày càng thể hiện
được ưu thế của nó trong hệ thống các PPDH tích cực. Bước sang những năm
đầu của thế kỉ XXI, DHHT đang ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của
nó trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Cho nên hiện nay, DHHT là
PPDH được rất nhiều nhà giáo dục tán thành và đang được sử dụng ở nhiều nơi.
1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước
Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, ở thời kì chưa hình thành tổ
chức nhà trường, một GV thường dạy cho một nhóm nhỏ HS có thể chênh
lệch nhau khá nhiều về lứa tuổi và trình độ. Điển hình là thầy đồ Nho ở nước
ta thời kì phong kiến dạy trong cùng một lớp từ đứa trẻ mới học Tam tự kinh
đến môn sinh đi thi tú tài, cử nhân. Trong kiểu dạy đó, thầy đồ nho bắt buộc
phải coi trọng trình độ, năng lực, tính cách của mỗi học trò để thực hiện cách
dạy thích hợp với mỗi HS, vai trò chủ động tích cực của người học được đề cao.
Tuy nhiên, DH kiểu như vậy thì năng suất quá thấp. Sau khi nước ta thoát khỏi
chế độ phong kiến lại tiếp tục một thời gian dài dưới ách đô hộ của thực dân Pháp
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và đế quốc Mỹ. Giáo dục thời kì này đã có tổ chức nhà trường với những lớp học
có nhiều HS cùng lứa tuổi và trình độ tương đối đồng đều thì GV có điều kiện
chăm lo cho từng HS. Tuy nhiên trong hoàn cảnh đất nước đang có chiến tranh rất
nhiều trường học đã phải sơ tán, nhiều GV tham gia nghĩa vụ quân sự nên trong
một lớp học GV có thể dạy nhiều nhóm HS có trình độ khác nhau (lớp ghép).
Như vậy trong lịch sử giáo dục Việt Nam cũng đã xuất hiện hình thức DH
theo nhóm nhưng chỉ ở mức độ tự phát không có quy trình cụ thể và không
thể hiện được sự hợp tác giữa các HS trong một nhóm.
Vấn đề phát huy tính tích cực, chủ động của HS nhằm đào tạo
những người lao động sáng tạo đã được đặt ra trong ngành giáo dục từ những
năm 60 của thế kỷ XX. Khẩu hiệu “biến quá trình đào tạo thành quá trình tự
đào tạo” cũng đã đi vào các trường sư phạm từ thời điểm đó. Nhưng phải
đến những năm 80, phát huy tính tích cực của HS mới là một trong những
phương hướng của cải cách giáo dục được triển khai ở các trường phổ thông.
Tuy nhiên, những chuyển biến về giáo dục đạt được còn hạn chế vì thời điểm
này, đất nước đứng trước rất nhiều khó khăn cần phải giải quyết. Những năm
gần đây với xu thế đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa hoạt động của
người học, cùng với trào lưu hội nhập thế giới trong điều kiện mới, hầu hết
các nhà giáo dục Việt Nam đều nhận thấy rằng cần phải tổ chức DH cho HS
cách học hợp tác.
Về phương diện lí thuyết, thời gian gần đây đã có nhiều công
trình nghiên cứu cũng như nhiều bài viết quan tâm tới DH mang tính hợp tác.
Tác giả Lê Văn Tạc đã đăng bài viết “Một số vấn đề về cơ sở lí luận học hợp
tác nhóm” trên Tạp chí Giáo dục số 81 (3/2004) . Tác giả Trần Bá Hoành,
một trong những nguời đi đầu trong việc nghiên cứu về phát triển đổi mới
PPDH, chương trình và SGK ở Việt Nam, trong bài viết “Những đặc trưng
của PP tích cực” trên Tạp chí Giáo dục số 32(6/2002) có nêu: “Từ DH thụ
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động sang DH tích cực GV không còn đóng vai trò đơn thuần là người truyền
đạt kiến thức mà còn hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm để họ
tự chiếm lĩnh nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kĩ năng, thái
độ theo yêu cầu của chương trình”. Theo tác giả Trần Bá Hoành DH lấy HS
làm trung tâm, phát triển các PP tích cực, tăng cường dạy PP học tập, tự học
và cũng chỉ rõ DHHT là một trong những chiến lược DH theo hướng lấy HS
làm trung tâm.
DHHT còn được đề cập đến trong cuốn “Đổi mới nội dung và PP
đào tạo giáo viên THCS” của tập thể tác giả Nguyễn Hữu Châu, Nguyễn
Văn Cường, Trần Bá Hoành, Nguyễn Bá Kim, Lâm Quang Thiệp. Đây là
cuốn sách trợ giúp thường xuyên về mặt PPDH cho giảng viên các trường cao
đẳng sư phạm, giúp họ bồi dưỡng chuyên môn để có thể thực hiện tốt chương
trình mới ban hành .Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Tiểu học, Viện
Khoa học Giáo dục cùng với sự hỗ trợ của chuyên gia nước ngoài đã tổ chức
tập huấn, hội thảo cho đội ngũ GV cốt cán về PPDHHT thông qua các chương
trình dự án. Nhưng làm thế nào để áp dụng có hiệu quả trong điều kiện và
hoàn cảnh của nước ta thì còn là một câu hỏi gây nhiều tranh luận. Các tác giả
nghiên cứu về vấn đề này còn chưa nhiều và mỗi tác giả quan tâm trên những
bình diện khác nhau. Tác giả Nguyễn Triệu Sơn , trên cơ sở nghiên cứu lí
luận và thực tiễn đã đưa ra được bốn định hướng chủ yếu để vận dụng DH
theo hướng phát triển khả năng học hợp tác vào việc DH các kiến thức toán
sơ cấp cho sinh viên sư phạm toán. Từ đó, xây dựng được hai mô hình tổ
chức học tập và đề xuất bốn biện pháp sư phạm khi DH các kiến thức toán sơ
cấp sinh viên sư phạm toán một số trường Đại học miền núi thích ứng với DH
theo hướng phát triển khả năng hợp tác. Tác giả Hoàng Lê Minh đã đưa ra
luận điểm tổ chức DHHT ở trường THPT bao hàm việc kết hợp giữa DHHT,
học tranh đua và tư duy độc lập. Tác giả cũng đề ra các biện pháp phát huy
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vai trò cá nhân trong học hợp tác. Tác giả Nguyễn Thành Kỉnh , trong kết quả
nghiên cứu luận án tiến sĩ đã đề xuất xây dựng và phát triển ba nhóm kĩ năng
DHHT cho GV THCS đó là: Nhóm kĩ năng thiết kế bài học; nhóm kĩ năng
tiến hành giảng dạy; nhóm kĩ năng hỗ trợ DHHT. Tác giả cũng đưa ra ba hình
thức phát triển kĩ năng DHHT.
Tuy vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy đề tài nào nghiên cứu về việc vận
dụng PPDH hợp tác trong dạy học chương Phương trình, Hệ phương trình lớp
10 ở trường trung học phổ thông.
1.2. Phương pháp dạy học hợp tác

1.2.1. Quan niệm về DHHT
Hợp tác: Theo Từ điển Tiếng Việt, hợp tác là cùng chung sức giúp
đỡ lẫn nhau trong một công việc, một nhiệm vụ nào đó nhằm một mục
đích chung. Hợp tác là điều rất quan trọng đóng góp vào sự thành công của
bất kì một tổ chức hay cá nhân nào; là điều không thể thiếu được trong mối
quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, giữa các tổ chức kinh tế, xã hội.
Nhóm: Theo Từ điển Tiếng Việt, nhóm nghĩa là nhiều người cùng
tham gia vào một hành động chung nào đó.
Nhóm học tập hợp tác là một đơn vị cấu thành của tập thể lớp học, bao
gồm một tập hợp những cá nhân HS được liên kết với nhau trong một hoạt
động chung nhằm thực hiện những nhiệm vụ học tập chung, đồng thời trong
quá trình liên kết đó sẽ hình thành và tích hợp các quan hệ tình cảm, các
chuẩn mực và quy tắc nhóm.
Dạy học hợp tác là một chiến lược dạy học tích cực, trong đó các thành
viên tham gia hoạt động và học tập cùng nhau trong các nhóm nhỏ (mỗi nhóm
bao gồm các thành viên có trình độ và khả năng khác nhau) nhằm mục đích
phát triển sự hiểu biết và chiếm lĩnh một nội dung học tập nào đó.
Làm việc hợp tác theo nhóm là một phần quan trọng để tạo ra một lớp
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học hiệu quả. Tuy nhiên, đây không chỉ là HS “làm việc cùng nhau” đơn
thuần mà là cùng hợp tác học tập. Mục tiêu chính yếu của làm việc nhóm là
giúp HS chủ động học tập để đạt được một mục tiêu học tập chung. Việc tạo
nhóm như vậy cho phép HS làm việc cùng nhau để tối ưu hóa việc học tập
của mình và của các bạn khác trong nhóm. Trong việc tổ chức lớp học, làm
việc hợp tác theo nhóm mang lại cho HS nhiều cơ hội để học hỏi lẫn nhau
trong bối cảnh của một thế giới “thực”.
GV có thể chuẩn bị cho HS của mình bước vào môi trường làm việc
thực tế bằng cách tạo cho họ những cơ hội thực như vậy để làm việc với nhau,
cùng tạo ra sản phẩm và giải quyết vấn đề. Mục tiêu cuối cùng của việc tổ
chức lớp học thông qua nhóm cộng tác là để HS tham gia tích cực vào quá
trình học tập của mình. Chia HS làm việc theo cặp hoặc theo nhóm nhỏ sẽ
tăng cường cơ hội tham gia của HS. Khi được yêu cầu hoàn thành một công
việc cùng với một người bạn học, HS sẽ cảm thấy ít bị áp lực hơn là phải tự
mình hoàn thành công việc đó.
Theo Hoàng Lê Minh: “DHHT là một PPDH, trong đó mỗi HS được
học tập trong một nhóm, có sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm, giữa
các nhóm để đạt đến mục đích chung. Trong phương pháp DHHT, vai trò của
GV là người tổ chức điều khiển việc học của HS thông qua học tập hợp tác
bằng việc thiết kế các giờ học hợp tác, vai trò của HS là người học tập trong
sự hợp tác” [23].
Hợp tác vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu dạy học. HĐ trong giờ dạy
học hợp tác bao gồm: Hợp tác giữa các HS trong một nhóm, hợp tác giữa các
nhóm và hợp tác giữa HS với GV.
Đặc điểm của DHHT là nó tạo nên sự chấp nhận, tôn trọng và tin tưởng
lẫn nhau giữa các đối tượng trong giáo dục. DHHT tác không những giúp HS
lĩnh hội kiến thức mà còn đạt được mục đích cao hơn là dạy cho HS cách
13

sống. DHHT khẳng định tầm quan trọng của sự ủng hộ về mặt xã hội. Trong
học tập hợp tác, sức ép thành tích luôn đặt ra phù hợp và cân bằng với mức độ
của sự ủng hộ về mặt xã hội. Mỗi khi sự tăng cường học tập đòi hỏi cao thì
cũng là lúc phát triển sự ủng hộ nhau một cách tích cực. Để đạt được thành
tích trong học tập, HS cần cùng nhau tìm hiểu và khai thác thông tin. Chính
việc học tập hợp tác giúp HS làm được điều đó.
1.2.2. Các yếu tố cơ bản của dạy học hợp tác
DHHT bao gồm 5 yếu tố cơ bản là: Sự phụ thuộc lẫn nhau một cách
tích cực, sự tương tác trực tiếp tác động đến sự thành công của nhau, trách
nhiệm của cá nhân và tập thể, kỹ năng giao tiếp trong nhóm và điều chỉnh
nhóm.
Yếu tố 1: Sự phụ thuộc lẫn nhau mang tính tích cực: là mối quan hệ
dẫn đến cùng thành công hay thất bại. Sự phụ thuộc này khuyến khích các cá
nhân làm việc cùng nhau để tất cả các thành viên học tập tốt nhất. Sự phụ
thuộc lẫn nhau mang tính tích cực thể hiện ở những dấu hiệu sau:
- Mục đích chung được xác lập rõ ràng. Một người đạt được mục đích
nếu tất cả cùng đạt được mục đích. Các thành viên trong nhóm phấn đấu vì
mục đích chung mà nhờ đó tất cả các thành viên trong nhóm đều tiến bộ, cùng
chia sẻ số phận chung khi tất cả cùng thất bại dựa trên nền tảng vì thành tích
chung.
- Nhiệm vụ chung được phân chia thành những nhiệm vụ nhỏ một cách
hợp lí và được phân công phù hợp cho các thành viên trong nhóm. Đây cũng
là một điều kiện quyết định thành công hay thất bại của mỗi nhóm.
- Ý thức trách nhiệm cao của các thành viên tham gia: Mỗi thành viên
trong nhóm đều có một vai trò, có tính phụ thuộc và liên kết với các thành
viên khác. Các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng hay
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nỗi buồn của sự thất bại nên tất cả đều phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ vì
thành tích chung của cả nhóm.
Yếu tố 2: Sự tương tác trực tiếp tác động đến sự thành công của nhau:
Trong học tập hợp tác, HS làm việc với nhau trong những nhóm nhỏ, cùng
phấn đấu vì mục đích chung, gắn liền với mục đích tự thân của mỗi thành
viên. Vì vậy, HS dành cho nhau những sự hỗ trợ và cộng tác có ý nghĩa và
hiệu quả, trao đổi thông tin, kiến thức và cách lập luận về kiến thức. Lắng
nghe và phản hồi, bác bỏ hay bảo vệ các ý kiến nhằm đưa ra được kết luận
đúng đắn về nội dung học tập. Thông qua sự tương tác này, HS được đánh
giá, nhận xét ý kiến của bạn, đồng thời tự đánh giá, nhận xét kiến thức của
bản thân. Trong sự tương tác không tránh khỏi những ý kiến đối lập, song qua
thảo luận vì lợi ích chung, những ý kiến đối lập dễ dàng tìm được tiếng nói
chung. Sự tương tác trực tiếp có tác dụng tốt đối với HS như: tăng cường
động cơ học tập, kích thích sự giao tiếp, lập luận và kết quả. Tăng cường bản
năng xã hội như: thái độ, cách biểu đạt, khích lệ các thành viên tham gia phát
triển mối quan hệ gắn bó, quan tâm đến nhau.
Yếu tố 3: Trách nhiệm của cá nhân và tập thể.
“Trong một tình huống học tập hợp tác, quá trình tương tác được đặc
trưng bởi sự ràng buộc giữa mục tiêu tích cực và trách nhiệm cá nhân”.
(Johnson & Johnson, 1998)
Trong học tập hợp tác, mỗi thành viên trong nhóm được phân công
những nhiệm vụ khác nhau nhưng có liên quan, phụ thuộc lẫn nhau vì mục
tiêu chung của cả nhóm. Vì vậy, mỗi cá nhân phải hết sức nỗ lực để đóng góp
công sức, nhằm đạt mục tiêu chung của nhóm. Khi mà trách nhiệm cá nhân và
tập thể không hoà quyện vào nhau thì hợp tác chỉ còn là hình thức, phát sinh
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tâm lý ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm cho một vài cá nhân, sớm muộn gì sự hợp
tác đó cũng tan rã.
Yếu tố 4: Các kỹ năng giao tiếp trong nhóm nhỏ.
Trong DHHT, các năng lực và kinh nghiệm xã hội có xu hướng được
nâng cao. Qua các bài tập xây dựng tinh thần làm việc nhóm, HS có thể cùng
nhau tạo nên một điều gì đó, suy nhĩ về một chủ đề cùng quan tâm, hoặc giải
quyết vấn đề, HS có thể thực hành các kỹ năng làm việc nhóm cần thiết. Các
hoạt động này giúp thiết lập các quy tắc ứng xử đúng đắn và cung cấp phản
hồi cần thiết cho các nhóm. Những nghiên cứu thực nghiệm dài hạn về DHHT
của Lew, Mesch, Johnson & Johnson những năm 1986 - 1988 cũng khẳng
định rằng: "Việc hợp tác phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực, sự nỗ lực của
tất cả các thành viên trong nhóm, cũng như việc sử dụng các kinh nghiệm xã
hội, đã đưa thành tích học tập lên mức cao nhất".
Yếu tố 5: Điều chỉnh nhóm.
Điều chỉnh nhóm được hiểu như việc rút kinh nghiệm hoạt động của
nhóm để lần sau đạt kết quả cao hơn. Rút kinh nghiệm cho nhóm có thể dựa
trên những thông tin phản hồi từ các thành viên trong nhóm (tự nhận xét), từ
giáo viên hoặc từ các nhóm khác.
1.2.3. Bản chất, đặc điểm, nguyên tắc, ý nghĩa của phương pháp dạy học
hợp tác
1.2.3.1. Thành tố và vai trò của các thành tố trong DHHT
- DHHT bao gồm các thành tố GV, HS và nội dung DH. Ba thành tố
trên vừa tồn tại độc lập vừa tác động qua lại với nhau trong môi trường nhóm.
Như vậy, DHHT về bản chất là quá trình tổ chức và điều khiển mối quan hệ
giữa các thành tố GV - Nhóm HS nhằm thực hiện nội dung bài học.
- HS: Là trung tâm và là chủ thể tích cực của hoạt động học, tự
mình tìm ra kiến thức bằng chính hành động của mình, bằng sự hợp tác với
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bạn, với thầy.
- Nhóm: Môi trường xã hội cơ sở, nơi diễn ra quá trình hợp tác và
giao lưu giữa các HS trong một nhóm và giữa HS với GV, làm cho các tri
thức đã cá nhân hóa được xã hội hoá. Đồng thời, nó còn là một chủ thể tích
cực của hoạt động học tập.
- GV: Người hướng dẫn, tổ chức, điều khiển hoạt động tự học của
nhóm HS, giúp HS tự lực tìm ra tri thức thông qua các quá trình cá nhân hóa,
xã hội hóa.
- Tri thức: Do trò tự tìm ra trong sự hợp tác với bạn và với thầy.
Các thành tố trên luôn luôn tác động tương hỗ với nhau theo một trật
tự nhất định tạo nên sự thống nhất toàn vẹn của quá trình vận dụng DHHT
và làm cho nó vận động để tạo ra một chất lượng mới. Đó là những tri thức,
kĩ năng và thái độ được hình thành ở HS và sựtrưởng thành của chính nhóm
học tập.
Từ những lập luận trên chúng tôi cho rằng: Vận dụng DHHT là
quá trình thực hiện những biện pháp có cơ sở khoa học để tổ chức và điều
khiển mối quan hệ giữa các thành tố: GV, nhóm HS và tri thức, làm cho
chúng vận động và phát triển theo một trật tự nhất định nhằm thực hiện các
nhiệm vụ dạy học.
1.2.3.2. Về đặc điểm của DHHT
Theo quan điểm của lí luận DH hiện đại, quá trình tổ chức DHHT có
một số đặc điểm cơ bản sau đây:
- Về nhiệm vụ học tập: DHHT không chỉ truyền thụ cho HS những
kiến thức quy định trong chương trình, mà còn hướng vào việc phát triển tư
duy, hình thành các kĩ năng thực hành sáng tạo, chuẩn bị cho HS sớm thích
ứng và hòa nhập với đời sống xã hội.
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- Về nội dung: Nội dung quá trình tổ chức DHHT không chỉ là
những tri thức, mà còn bao gồm các dạng bài tập nhận thức dưới dạng các
tình huống, các dạng thực hành tìm tòi, phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Về phương pháp: DHHT coi trọng việc rèn luyện cho HS thói quen
tự học, hoạt động độc lập cá nhân hoặc hợp tác tập thể thông qua thảo luận
nhóm và thực hành. Vận dụng DHHT thông thường qua các pha dạy học cho
nên cần phối hợp với các PPDH khác.
- Về HTTC dạy học: DHHT sử dụng phối hợp và linh hoạt các dạng
tổ chức DH như nhóm - tập thể, nhóm - cá nhân. Không gian tổ chức DH,
thiết bị DH, bàn, ghế cần được bố trí cơ động và linh hoạt sao cho phù hợp
với yêu cầu của tiết học.
- Về đánh giá: HS tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình,
cho nên cùng với việc kiểm tra đánh giá của GV, HS được tham gia vào quá
trình đánh giá, tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng.
1.2.3.2. Về một số nguyên tắc trong DHHT:
DHHT cần phải đảm bảo các nguyên tắc trong hợp tác nhóm. Theo
nhận xét của nhiều nhà quản lí nước ngoài cho rằng người Việt Nam cần cù,
chăm chỉ, bền bỉ và có sức chịu đựng cao trước mọi áp lực cũng như những
khó khăn trong đời sống hoặc sản xuất nhưng lại yếu kém trong khả năng hợp
tác. Trong DHHT, muốn hoạt động hợp tác nhóm có hiệu quả thì cần vận
dụng tốt các nguyên tắc mà Jonh C. Maxwell đã đưa ra.
- Nguyên tắc Tầm quan trọng: Nguyên tắc này trả lời cho chúng ta
giá trị của làm việc (học tập) hợp tác nhóm. Nhóm gồm nhiều người, vì thế nó
có nguồn nhân lực, ý tưởng và động lực hơn so với một cá nhân. Nhóm đưa
ra được nhiều ý tưởng để đáp ứng yêu cầu hoặc đạt mục tiêu đề ra, do đó có
nhiều giải pháp để lựa chọn cho mỗi tình huống. Khi gặp vấn đề, một cá
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nhân hiếm khi suy nghĩ được bao quát và sâu sắc như một nhóm. Nhóm chia
sẻ với nhau những kinh nghiệm thành công và thất bại. Điều này giúp các cá
nhân và tập thể trưởng thành hơn. Nhóm có tác động lớn đến sự phát triển
tiềm năng của từng cá nhân. Điều đó cho thấy học hợp tác nhóm có tầm quan
trọng đối với sự phát triển của từng cá nhân HS. Chính vì vậy trong dạy học
GV thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết cho HS tham gia hoạt động học
hợp tác
- Nguyên tắc Toàn cảnh: Các thành viên của nhóm hợp tác có thái
độ như thế nào với mục tiêu của nhóm? Họ có mong muốn góp phần vào
sự thành công của nhóm hay không? GV cần giúp HS trong nhóm đi
theo nguyên tắc toàn cảnh, muốn vậy hãy khuyến khích và khen thưởng
những HS nỗ lực hết mình vì mục tiêu của nhóm.
- Nguyên tắc Phù hợp: Khi tất cả các thành viên hiểu được mục tiêu
của nhóm và đặt đúng vị trí họ sẽ phát huy hết năng lực của họ và đây là
sức mạnh của nguyên tắc phù hợp.
- Nguyên tắc Chuỗi liên kết: Nếu trong nhóm học tập hợp tác HS nào
không bắt kịp tốc độ của những thành viên khác trong nhóm; không
khắc phục những điểm yếu cá nhân; không làm việc gì khác ngoài phần việc
được giao... thì HS đó chính là mắt xích yếu nhất của nhóm hợp tác. Vì vậy,
GV và nhóm học tập cần giúp đỡ họ trở nên mạnh mẽ hơn. Sự khác biệt năng
lực giữa HS giỏi và HS yếu càng nhiều thì sự thiệt hại của nhóm càng lớn.
1.3. Kĩ năng dạy – học hợp tác

1.3.1. Kĩ năng học tập hợp tác của HS
Một nhiệm vụ rất quan trọng trong DH HT, người GV cần rèn luyện kỹ
năng hợp tác cho HS. Đối với học sinh THPT hầu như chưa nắm được kỹ
năng học HTHT theo nhóm một cách bài bản mà chỉ thực hiện một cách tự
nhiên. Do vậy, cần phải dạy cho các em những kỹ năng trong các tình huống
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học hợp tác theo nhóm như sau:
- Kỹ năng thành lập nhóm: HS khi nhận được nhiệm vụ học tập cần di
chuyển nhanh vào nhóm, không gây ồn ào, tham gia hoạt động ngay sau khi
ngồi vào nhóm, ngồi cùng với nhóm trong suốt quá trình hoạt động, giao tiếp
vừa đủ không làm ảnh hưởng nhóm khác, thực hiện các công việc của nhóm
theo từng bước.
- Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động nhóm: Có kỹ năng xây dựng một kế
hoạch hoạt động cho nhóm một cách cụ thể, hợp lý, bao gồm: thứ tự công
việc, nội dung công việc, thời gian, người chịu trách nhiệm... sẽ đảm bảo cho
mỗi TV chủ động và có định hướng trong công việc của mình và của cả
nhóm.
- Kỹ năng xây dựng nội quy học tập nhóm: Đã thành lập một nhóm học
tập (hay làm việc) dù lớn dù nhỏ đều cần thiết lập những nội quy, những
nguyên tắc chung trong hoạt động để mọi TV trong nhóm dựa vào đó mà thực
hiện, đảm bảo sự quy củ, nghiêm túc trong hoạt động của nhóm.
- Kỹ năng phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý: (Điều này phụ thuộc
vào vai trò và khả năng chỉ đạo của nhóm trưởng). Khi công việc được phân
công rõ ràng, phù hợp với năng lực và khả năng của mỗi TV họ sẽ ý thức
được vai trò của mình, có trách nhiệm hoàn thành công việc. Ngược lại, nếu
phân công công việc không rõ ràng, không hợp lý, có người phải đảm nhiệm
quá nhiều việc, có người lại không có việc để làm, kết quả là sự bất hợp tác sẽ
tác động lớn đến chất lượng của hoạt động nhóm và sản phẩm của nhóm.
- Kỹ năng thảo luận, trao đổi: Điểm đặc trưng nổi bật nhất của HTHT
là sự hợp tác nhằm xây dựng một sản phẩm trí tuệ tập thể bằng việc thống
nhất các ý kiến thông qua sự thảo luận, trao đổi giữa các TV trong nhóm. Vì
vậy đây là một kỹ năng có vị trí rất quan trọng trong hoạt động nhóm. Thảo
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luận, trao đổi là hoạt động đòi hỏi các TV phải tư duy và có tinh thần xây
dựng ý kiến hết mình cho nhóm. Để thảo luận, trao đổi có hiệu quả các TV
trong nhóm cần có khả năng thuyết trình, diễn giải vấn đề sao cho mạch lạc,
thuyết phục; khả năng phản biện cũng như khả năng lắng nghe và tiếp thu ý
kiến góp ý của các TV khác. Thông qua thảo luận, trao đổi, chúng ta có thể
nhận biết được cách tiếp cận vấn đề, quan niệm riêng của từng TV, mức độ
tác động lẫn nhau giữa các TV. Kỹ năng này không chỉ giúp ta thống nhất
được ý kiến mà còn giúp mỗi TV học hỏi lẫn nhau, giúp nhau cùng phát triển.
- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu là một kỹ năng cần
thiết trong HTHT vì kiến thức đưa ra cho hoạt động nhóm thường là những
vấn đề rộng đòi hỏi HS tự tìm tòi, nghiên cứu qua các tài liệu. Muốn nghiên
cứu tài liệu hiệu quả cần biết cách huy động kiến thức, biết đánh giá, chọn
lọc, phân tích, tổng hợp các kiến thức theo những vấn đề mình cần tìm... Có
kỹ năng nghiên cứu tài liệu sẽ giúp mọi TV trong nhóm giải quyết công việc
của nhóm mình nhanh chóng hơn.
- Kỹ năng chia sẻ trách nhiệm: Để cho hoạt động của nhóm đạt chất
lượng và không khí làm việc trong nhóm vui vẻ, đoàn kết mọi TV cần phải
chia sẻ trách nhiệm với nhau. Biết chia sẻ hợp lý trách nhiệm giữa các TV sẽ
tạo động lực giúp hoạt động nhóm đạt hiệu quả cao hơn.
- Kỹ năng lắng nghe một cách chủ động, tích cực: Lắng nghe một cách
hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế rắc rối, thắt chặt hơn các mối quan
hệ. Trong HTHT , kỹ năng lắng nghe là rất cần thiết vì lắng nghe là PP cơ bản
để tập hợp thông tin. Mục tiêu của lắng nghe là để hiểu, học hỏi, lĩnh hội,
giúp đỡ, hỗ trợ.
- Kỹ năng chia sẻ thông tin: HTHT nghĩa là hợp tác trên cơ sở chia sẻ
kiến thức và thông tin từ nhiều người để hoàn thiện nội dung kiến thức chung
một cách tốt nhất. Vì vậy, kỹ năng chia sẻ thông tin là rất cần thiết. Trong
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nhóm có nhiều người chia sẻ thông tin, lượng thông tin càng phong phú, là
một điều kiện để sản phẩm nhóm đạt chất lượng cao.
- Kỹ năng giải quyết xung đột: Những xung đột giữa các tư tưởng, ý
kiến, lý thuyết, lời giải và PP giải toán…. không thể tránh khỏi những xung
đột gây ra sự bất hòa trong nhóm. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt
động nhóm. Tất nhiên mâu thuẫn là động lực cho sự phát triển nhưng khi mâu
thuẫn quá mức thì sẽ không tốt cho sự hợp tác trong nhóm. Vì vậy, kỹ năng
giải quyết xung đột là rất quan trọng đối với hoạt động nhóm, đặc biệt là với
người nhóm trưởng (vì nhóm trưởng là người chịu trách nhiệm điều hòa các
mối quan hệ trong nhóm mình).
- Kỹ năng tự KT - đánh giá hoạt động của nhóm: Để hoạt động nhóm
ngày càng đạt hiệu quả thì nhóm cần phải thường xuyên tự KT - đánh giá hoạt
động của mình để tự điều chỉnh kịp thời (nếu thấy cần thiết). Đồng thời, tự
KT - đánh giá cũng là cách để phát hiện, biểu dương các TV tích cực, phê
bình những TV còn thiếu ý thức... nhằm tạo thêm động lực cho các TV trong
nhóm nhiệt tình hơn với hoạt động chung. Sự công bằng trong đánh giá phải
đặc biệt được coi trọng bởi nó là nguyên nhân chính thúc đẩy hay kìm hãm
động lực làm việc của các TV. Tự KT - đánh giá ở đây gồm 2 nội dung: Tự
KT - đánh giá sự tham gia hoạt động nhóm của các TV trong nhóm; Tự KT đánh giá hoạt động của nhóm (mặt tốt, mặt hạn chế nhằm có biện pháp khắc
phục).

1.3.2. Kỹ năng dạy học hợp tác của giáo viên
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH ở cấp THPT, người GV cần phải
đổi mới cách dạy. DHHT là một trong những hướng tiếp cận quan trọng trong
đổi mới PPDH hiện nay ở nước ta. Nó có ảnh hưởng tích cực đến kết quả học
tập cũng như phát triển năng lực người học, đồng thời cũng tác động mạnh
mẽ tới sự phát triển nghề nghiệp của GV. Muốn thực hiện DHHT thành công,
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GV cần có những kỹ năng DH nhất định và những kỹ năng ấy đều thích hợp
với các nguyên tắc và yêu cầu DHHT. Vì vậy, chúng tôi đưa ra một số kỹ
năng DH hợp tác theo nhóm như sau:
- Kỹ năng thiết kế mục tiêu bài học theo mô hình DHHT:
+ Tìm hiểu mục tiêu của môn học, xác định vị trí của bài học trong
chương trình và kế hoạch DH. Xác định mục tiêu môn học sẽ giúp cho GV
không bị chệch hướng, đồng thời phù hợp với hoàn cảnh thực tế khi xác định
mục tiêu bài học, GV sẽ có cái nhìn tổng thể để lựa chọn các tri thức cần dạy,
xác định mối liên hệ giữa kiến thức đã học và kiến thức cần dạy tạo ra những
tình huống học tập hợp lý, phát huy sự sáng tạo độc lập suy nghĩ của HS.
+ Vai trò của người hướng dẫn, GV cần có những hiểu biết về đặc điểm
và trình độ, khả năng tiếp thu kiến thức, kỹ năng của HS, từng nhóm học tập.
Điều này giúp cho GV xác định khối lượng tri thức người học cần được tiếp
thu, khả năng hợp tác trong học tập, đồng thời giúp GV lựa chọn các phương
pháp, phương tiện và hình thức DH thích hợp.
- Kỹ năng thiết kế nội dung bài học theo mô hình DHHT:
+ Phân tích nội dung bài học, xác định những tư tưởng chính của bài
học. Phân tích bài học thành những đơn vị tri thức độc lập.
+ Xây dựng cấu trúc nội dung của bài học. Yêu cầu GV cần đạt là xác
định rõ các tri thức chính và tri thức phụ trong bài học. Tìm ra mối liên hệ
giữa các đơn vị tri thức theo một trình tự hợp lý về cấu trúc bài học.
+ Xây dựng tình huống DH: Trong DHHT, tình huống DH thể hiện
dưới dạng tình huống có vấn đề.
Xác định trình độ và năng lực nhận thức của HS để xây dựng tình
huống phù hợp với khả năng HTHT. Thiết kế vật cản, mâu thuẫn giữa cái đã
biết và cái chưa biết nằm trong tình huống có vấn đề là những mâu thuẫn về
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nhận thức. Khi thiết kế vật cản cần quan tâm đến mức độ từ thấp đến cao,
giúp cho tư duy học thích ứng với cách giải quyết vấn đề. GV thiết kế vật cản
nên biết rõ những khó khăn mà HS phải vượt qua.
- Kỹ năng phối hợp các PPDH theo mô hình DHHT :
DH HT có thể kết hợp với nhiều PPDH như: PP vấn đáp tìm tòi, PPDH
đặt và giải quyết vấn đề, phương pháp học tập tình huống…. Giáo viên cần
kết hợp DHHT với nhiều PPDH khác một cách khéo léo, nhuần nhuyễn. Một
tiết học diễn ra trong 45 phút cần có sự kết hợp của nhiều PPDH, trong đó có
PPDH chủ yếu và PPDH phụ trợ. Vì mỗi phương pháp đều có ưu, nhược điểm
khác nhau, việc kết hợp giữa các PPDH nhằm phát huy ưu điểm và hạn chế
nhược điểm của nhau. Mặt khác trong tiết học nếu chỉ sử dụng duy nhất một
PPDH sẽ dẫn đến nhàm chán, HS không tập trung, từ đó sẽ ảnh hưởng xấu
đến kết quả học tập.
- Kỹ năng thiết kế phương tiện dạy - học tập theo mô hình DHHT
Trong DHHT , việc sử dụng phương tiện DH có vai trò quan trọng.
Thực tiễn cho thấy, khi tổ chức DHHT, các GV cho rằng: Một trong những
khó khăn lớn nhất của việc tổ chức DHHT là thời gian bị hạn chế trong một
tiết học. Để đạt được hiệu quả DH trong một thời gian ngắn cần sự hỗ trợ của
các phương tiện DH như: PHT được chuẩn bị trước, máy chiếu để HS các
nhóm trình bày được nhanh chóng, máy tính để hỗ trợ để GV thể chế hóa kiến
thức,… và các phương tiện DH khác như dùng bảng nhỏ, các trang vẽ chuẩn
bị trước, giấy khổ lớn…Mặt khác, việc sử dụng các phần mềm DH sẽ trợ giúp
cho HS dễ dàng trực giác để công nhận kiến thức, mà GV không tốn nhiều
thời gian giải thích.
- Kỹ năng thành lập nhóm học tập hợp tác
Để tiến hành thành lập nhóm, GV cần phân loại HS theo 5 mức: giỏi,
khá, trung bình khá, trung bình, yếu, kém. Khi quyết định bố trí số lượng HS
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trong nhóm HTHT, GV cần chú ý:
+ Số lượng HS trong nhóm HTHT phải được xem xét trên cơ sở mục
tiêu bài học, kỹ năng hợp tác, nội dung bài học, phương tiện đồ dùng DH và
thời gian duy trì nhóm HTHT.
+ Lựa chọn kiểu nhóm và xác định thời gian duy trì nhóm HTHT. Qua
nghiên cứu lý luận và thực tiễn DH, chúng tôi thiết kế nhóm HTHT theo kiểu
hỗn hợp. Nhóm gồm các thành viên có năng lực đa dạng và khả năng nhận
thức ở các mức độ giỏi, khá, trung bình khá, trung bình, yếu, đa dạng về thành
phần xuất thân và điều kiện kinh tế, môi trường sinh hoạt.
GV cần quy định thời gian hoạt động nhóm và quy tắc. Khi nhóm
HTHT không có hiệu quả do trì trệ, dựa dẫm, thiếu năng động, thiếu hợp tác
thì cần giải thể nhóm, thành lập nhóm học tập mới. Đây là điểm quan trọng
trong khâu tổ chức thành lập nhóm HTHT.
- Kỹ năng điều hành các hoạt động học tập hợp tác
Trong giờ học hợp tác, để cho các hoạt động nhịp nhàng và có hiệu quả
thực sự thì điều hành của GV có ý nghĩa quan trọng. Người GV cần khéo léo
dẫn dắt các hoạt động của HS sao cho họ luôn cảm thấy mình tự tìm ra được
kiến thức mà không có sự áp đặt của GV, hướng dẫn HS cách học hợp tác,
cách tổ chức và phân công nhiệm vụ của từng cá nhân trong nhóm, các vai trò
chính trong nhóm như: Nhóm trưởng, thư kí,…
+ GV cần quan sát các nhóm và cá nhân đã nắm vững nhiệm vụ học tập
hay chưa.
+ Kiểm soát quá trình làm việc HT giữa các TV trong nhóm.
+ Kiểm soát kết quả làm việc của các nhóm.
Trong quá trình quan sát, kiểm soát hoạt động của nhóm, nếu phát hiện
thấy nhóm nào có những TV không chịu phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ,
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GV cũng không nên dừng nhóm lại, ngay cả khi nhóm yêu cầu. Hãy để cho
nhóm tự học cách giải quyết những tương tác giữa các TV không hợp tác.
- Kỹ năng tổng kết giờ học
Đây là khâu cuối cùng trong giờ học hợp tác. HS mong đợi ở GV
(Người trọng tài khoa học) những ý kiến chuẩn về các kiến thức trong giờ học
này, những kết luận về thi đua "biết mình, biết người". Về kiến thức, GV có
thể dùng các phương tiện DH để thể chế hóa, củng cố, khắc sâu kiến thức
nhằm nâng cao sức thuyết phục đối với HS đồng thời tiết kiệm được thời
gian. Trong thi đua, ngoài sự thi đua có điểm cụ thể, GV cần nhận xét thêm về
các hoạt động hợp tác của các nhóm. GV khen nhóm có hoạt động tốt, đồng
thời góp ý cho các nhóm và những TV chưa phát huy được vai trò của mình.
Tổng kết giờ học và thông báo chuẩn bị cho giờ học sau được tốt hơn. Trong
giờ học hợp tác, các khía cạnh GV đưa ra không phải giờ học nào, cá nhân
nào cũng có thể tiếp thu và giải quyết được hết trong thời gian 45 phút. Kết
luận của GV là sự gợi ý, dẫn dắt HS tự học và ôn tập ở nhà có trọng tâm.
1.4. Tình huống dạy học hợp tác

1.4.1. Khái niệm tình huống dạy học hợp tác
Tình huống dạy học hợp tác là một tình huống học gợi cho học sinh
những vấn đề mà họ thấy cần thiết phải hợp tác với nhau và hi vọng có thể
cùng nhau vượt qua. Thực chất đó là một dạng tình huống có vấn đề mà giáo
viên đưa ra với dụng ý tạo hoạt động hợp tác cho học sinh.
Đặc điểm khác biệt nhất giữa tình huống DHHT so với các tình huống
DH khác là phải tạo ra được cơ hội cho học sinh thảo luận và từng bước đạt
được kết quả học tập.
Có 3 kiểu TH dạy học hợp tác trong dạy học toán đó là: TH hành động
hợp tác, TH thảo luận bằng diễn đạt, TH thống nhất xác nhận kiến thức.
Nhiệm vụ học tập được sắp xếp, thiết kế có dụng ý phân bậc để HS có
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thể tự mình bàn bạc đạt được mục tiêu học tập. TH dạy học hợp tác không
phụ thuộc vào nội dung dạy học mà phụ thuộc vào đặc điểm kiến thức. Dấu
hiệu của nội dung kiến thức có thể thiết kế TH dạy học hợp tác là: Nội dung
phức tạp có nhiều cách suy nghĩ khác nhau, khối lượng bài tập nhiều mà cần
giải quyết trong thời gian ngắn.
Một tình huống DHHT phải thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện sau:
 Tình huống phải có tác dụng gợi ra vấn đề
 HS thấy có nhu cầu hợp tác trao đổi với nhau và hi vọng có thể cùng
nhau giải quyết vấn đề
 Tạo ra môi trường hợp tác để thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa vai
trò của cá nhân với tập thể
1.4.2. Nhiệm vụ của việc xây dựng tình huống dạy học hợp tác
Nhiệm vụ cơ bản của xây dựng TH dạy học hợp tác là phải tạo ra cơ
hội để HS được suy nghĩ cá nhân, cùng thảo luận trong nhóm để khẳng định
mình và rèn luyện tư duy hội thoại, phê phán. Cùng một mục đích, nội dung
có thể thiết kế nhiều TH khác nhau. Các TH dạy học hợp tác phải vừa sức,
phù hợp với mục đích và nội dung bài học. TH phải chính xác, đưa ra đúng
lúc, đúng chỗ nhằm thu hút sự chú ý của học sinh. TH phải có tác dụng gợi
động cơ và dẫn dắt HS hoạt động để phát triển một số kỹ năng trình bày, diễn
đạt, tư duy hội thoại, tư duy phê phán... Để tạo TH dạy học hợp tác trong dạy
học PT và BPT nên dựa vào một số hoạt động trí tuệ như: Dự đoán kết quả
nhờ nhận xét trực quan và thực nghiệm, lật ngược vấn đề, xem xét tương tự,
khái quát hóa, giải bài tập mà HS chưa biết thuật giải, tìm sai lầm trong lời
giải, phát hiện nguyên nhân và sửa chữa sai lầm trong giải toán, tìm nhiều
cách giải cho một bài toán.
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1.4.3. Cấu trúc của tình huống DHHT
Cấu trúc của một tình huống dạy học gồm các hoạt động dạy của giáo
viên, hoạt động học của học sinh qua các pha hợp tác hoạt động được thể hiện
tóm lược thông qua sơ đồ dưới đây:
Giáo viên

Học sinh

Thành lập nhóm và giao nhiệm
vụ học tập cho học sinh

Ra nhập nhóm và tiếp cận
nhiệm vụ học

Hướng dẫn học sinh
hoạt động độc lập

Hoạt động cá nhân
(trong nhóm)

Tổ chức thảo luận nhóm

Thảo luận, hợp tác
trong nhóm

Tổ chức thảo luận lớp

Thảo luận, hợp tác với các bạn
trong lớp, giữa các nhóm

Kết luận và đánh giá kết quả
nhóm học hợp tác

Kiểm tra, đánh giá kết quả

Hình 1. Cấu trúc của một tình huống dạy học hợp tác
Mặc dù có cấu trúc nhìn chung như trên, tuy nhiên, trong từng tình
huống cụ thể, các hoạt động có thể được lồng ghép vào nhau, có thể được
giảm bớt đi (tùy vào mức độ phúc tạp của nội dung kiến thức). Do đó, trong
các tình huống dạy học trình bày, chúng tôi vẫn thiết kế đảm bảo các cấu trúc
như việc giao việc cho nhóm, các nhóm hoạt động, thảo luận chung, kết luận
và đánh giá (nói chung) chứ không nhiều khi trình bày chi tiết từng hoạt động
(theo kiểu hết hoạt động này đến hoạt động khác một cách tuần tự).
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1.4.4. Quy trình thiết kế tình huống dạy học hợp tác
Có thể thiết kế TH dạy học hợp tác theo qui trình 4 bước như sau:
Bước 1: Xác định mục tiêu, ngoài mục tiêu chiếm lĩnh kiến thức cụ thể
trong HĐ học tập cần chú trọng mục tiêu rèn luyện cách học và cách giao tiếp
cho HS. Trong DHHT, mục tiêu đề ra là dạy cho HS phương pháp hợp tác và
rèn luyện tư duy hội thoại, phê phán.
Bước 2: Chọn nội dung, không phải nội dung nào cũng có thể đưa ra để
dạy hợp tác nên phải chọn nội dung thích hợp. Đó là những nội dung có nhu
cầu và tác dụng hình thành hợp tác, những nội dung kích thích sự tranh luận.
Trong dạy học PT và HPT có thể chọn những nội dung như: Tổng kết các PP
giải một dạng bài tập. VD: Giải PT và H PT,..; tổng kết chương; tìm các cách
giải cho một bài toán; tìm và sửa chữa sai lầm khi giải toán; tìm quy trình giải
một dạng bài tập cụ thể.
Bước 3: Thiết kế TH cụ thể, bao gồm những nhiệm vụ sau:
- Đề ra nhiệm vụ cho HS: Có thể thông qua phiếu học tập, sử dụng
máy chiếu để thiết kế TH như một đoạn phim, những câu chuyện dẫn đến
nghịch lý ...
- Dự kiến các cách nghĩ khác nhau và phương hướng giải quyết.
- Dự kiến những mâu thuẫn trong thảo luận nhóm.
- Chuẩn bị những câu hỏi phụ gợi ý HS cách thảo luận và cách thống
nhất, định hướng HS khi thảo luận để đạt được mục tiêu đề ra .
- Dự kiến cách xác nhận kiến thức và cách đánh giá HS.
Bước 4: Tổ chức học hợp tác
Trong bước này, GV tổ chức cho HS học tập theo nhóm. Nhiệm vụ
chính của HS là vận dụng kĩ năng hợp tác và kĩ năng tư duy hội thoại, phê
phán để tìm ra kiến thức. Tổng hợp kết luận vấn đề và phát triển vấn đề.
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1.5. Tổ chức dạy học hợp tác

1.5.1. Các điều kiện thực hiện dạy học hợp tác
Để học tập hợp tác có hiệu quả cần đảm bảo các điều kiện như: Mục
đích học tập được xác định rõ ràng, ý thức trách nhiệm cao của các thành viên
tham gia; sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực giữa các thành viên; hình
thành được động cơ hợp tác, có sự phân công nhiệm vụ hợp lí giữa các nhóm
và giữa các thành viên trong nhóm; có sự phối hợp các nhiệm vụ, đánh giá
trong các nhóm và kỹ năng giao tiếp trong nhóm nhỏ. Ngoài ra, khi tổ chức
DHHT, người GV cần lưu ý đến một số vấn đề sau:
- Giao nhiệm vụ vừa sức: GV cần giao những nhiệm vụ khả thi cho HS
và chia những nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ để HS thường xuyên
hoàn thành nhiệm vụ. Nếu HS không bao giờ thành công trong những nhiệm
vụ được giao, HS sẽ sớm bỏ cuộc. Mỗi sự thành công trong những nhiệm vụ
học tập trước sẽ tạo động cơ cho HS trong việc thực hiện nhiệm vụ hiện tại.
Tuy nhiên, để tăng hiệu quả học tập, người GV nên tăng dần về mức độ khó
trong mỗi lần giao nhiệm vụ, điều đó cũng đồng nghĩa với công việc học tập
bớt nhàm chán, tạo được hứng thú cho HS.
- Động viên, khen thưởng kịp thời: Người GV nên hết sức lưu ý đến
việc ban thưởng bằng nhiều cách khác nhau. Nhiều nghiên cứu cho thấy HS
đòi hỏi được ban thưởng hoặc "củng cố" cho việc học, các em được thúc đẩy
bởi hy vọng có một phần thưởng dưới dạng nào đó (ví dụ như lời khen hoặc
một sự tò mò được thỏa mãn), việc học sẽ không diễn ra nếu không có nó.
Việc khen thưởng lại càng có ý nghĩa đối với nhóm hợp tác vì một em trong
nhóm được khen thưởng nghĩa là thành viên đó mang được thành tích về cho
nhóm, điều đó sẽ làm gia tăng hứng thú, sự tự giác của cả nhóm. Việc ban
thưởng hay "củng cố" cần diễn ra ngay sau khi hành vi được thực hiện và cần
đảm bảo chính xác, công bằng. - Sử dụng hợp lí các phương tiện dạy học: một
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số thiết bị chủ yếu như hình vẽ, bảng biểu, bảng phụ, phiếu học tập, máy tính,
giấy khổ…giúp hỗ trợ, phục vụ cho ý đồ dạy học.
- Căn cứ vào nội dung, mục tiêu, điều kiện DH từ đó GV lựa chọn
phương pháp phù hợp. Không nên quá lạm dụng một phương pháp DH nào,
cần chú ý phối hợp phương pháp DHHT với một số PPDH tích cực khác
trong quá trình giảng dạy.
- Trong một lớp có rất nhiều đối tượng HS khác nhau, khi tổ chức
nhóm hợp tác, người GV cần tìm hiểu về năng lực, tính cách và sở trường
của từng HS từ đó có sự lựa chọn thành viên cho mỗi nhóm phù hợp. Đó
cũng là một yếu tố giúp hoạt động nhóm hiệu quả, phù hợp với mục tiêu
hợp tác dạy lẫn nhau, cũng như đảm bảo được sự công bằng trong thi đua
giữa các nhóm.
- Cần lưu ý đến một số đối tượng HS như: HS lười, HS cá biệt, HS tự
ti… Tận dụng sự tác động của các hành viên khác trong nhóm đối với các đối
tượng HS này. Những lợi ích mà kỹ thuật chia nhóm làm việc hợp tác mang
lại vượt xa những tiêu cực. Tuy nhiên, trong quá trình HS trao đổi có thể sẽ
gây ồn ào trong lớp học do những tranh luận về những ý kiến trái chiều phát
sinh. Bên cạnh đó còn có thể phát sinh một số vấn đề như: tâm lý ỷ lại, lười
suy nghĩ, sự thiếu tập trung, mất trật tự; HS tự ti, ít nói không dám bày tỏ ý
kiến ủng hộ hay phản đối; trình độ và năng lực học tập không đồng đều. Do
đó vai trò của người GV trong quá trình hợp tác rất quan trọng. Người GV
cũng nên đặt mình trong các mối quan hệ hợp tác như: hợp tác với HS, đồng
nghiệp, phụ huynh HS... qua đó rèn luyện kỹ năng hợp tác cho mình. Bởi lẽ,
theo GS. Nguyễn Cảnh Toàn: “Không ai có thể dạy người khác cái mà bản
thân mình chưa có”. Do đó, trước khi giáo dục HS, người GV nhất thiết phải
tự rèn luyện hoàn thiện kỹ năng hợp tác của mình.
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1.5.2. Lập kế hoạch cho bài dạy học hợp tác
* Xác định mục tiêu bài dạy : Khi tiến hành DHHT, GV cần xác định rõ
hai loại mục tiêu:
- Một là mục tiêu về kiến thức, bao gồm: kỹ năng, tư duy và thái độ.
- Hai là mục tiêu về kỹ năng hợp tác.
Để đạt được 2 mục tiêu trên, GV cần lập một kế hoạch, chuẩn bị cho
bài dạy thật cẩn thận, chu đáo. Kế hoạch này bao gồm những phần thảo luận
có trọng tâm, trước và sau bài giảng (theo chiều hướng đi lên), đó là những
vấn đề, những câu hỏi xung quanh bài giảng. Những phiếu học tập để HS trao
đổi, thảo luận, thực hành trong suốt quá trình học tập.
* Chuẩn bị cho phần thảo luận: Căn cứ vào mục tiêu và nội dung tri
thức cần truyền thụ, GV thiết kế các nhiệm vụ học tập phù hợp.
- Những câu hỏi đưa ra cho HS thảo luận cần xoay quanh những vấn
đề cần làm rõ trong mục tiêu bài học. GV cho HS đọc kỹ câu hỏi và thảo luận
theo nhóm, sau đó các nhóm trả lời và nhận xét nhau. Mục đích của phần thảo
luận này là phát hiện những ý tưởng của HS về vấn đề sẽ trình bày và thiết lập
những mong muốn hay kỳ vọng mà bài giảng sẽ đề cập tới.
- Chia bài học ra theo từng đơn vị kiến thức, chuẩn bị nhiệm vụ cho
thảo luận ngắn cho từng nhóm HS sau mỗi phần của bài học. Nhiệm vụ đó có
thể là một câu hỏi để phản hồi những nội dung lý thuyết, khái niệm, thông tin
vừa trình bày hoặc một bài tập nhỏ, vận dụng trực tiếp kiến thức vừa học, liên
hệ với phần đã học để gắn kiến thức mới vào vốn kiến thức đã có. Nhiệm vụ
cũng có thể là dự đoán về vấn đề sẽ được trình bày tiếp theo, giả định câu trả
lời cho những vấn đề đặt ra nhằm tiếp cận kiến thức mới, tìm quy trình giải
bài tập. Tuy nhiên, nhiệm vụ phải ngắn gọn, vừa sức để HS có thể hoàn thành
trong thời gian ngắn (khoảng 3 - 4 phút) với mục đích là mọi HS đều tham gia
tư duy một cách tích cực vào nhiệm vụ đó. Mỗi nhiệm vụ thảo luận cần có 4
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phần: Trình bày câu trả lời cho những vấn đề được nêu, chia sẻ câu trả lời với
những người bạn trong nhóm, lắng nghe câu trả lời của bạn và đưa ra câu trả
lời mới hoàn chỉnh hơn câu trả lời ban đầu của từng thành viên thông qua quá
trình kết hợp, xây dựng và tổng hợp dựa trên ý tưởng của cả nhóm. Mỗi HS
đều phải nắm kinh nghiệm trong thảo luận này để có khả năng thực hiện
nhiệm vụ trong một thời gian ngắn.
- Chuẩn bị thảo luận để tóm tắt lại những kiến thức mà HS học được từ
bài học. Phần thảo luận này giúp HS gắn kết những kiến thức vừa học vào
vốn kiến thức đã có hoặc chỉ ra cho HS thấy nhiệm vụ ở nhà sẽ đề cập tới vấn
đề gì, có liên hệ gì với bài sau. Sau đó kết thúc bài học. Các nhiệm vụ học tập
đề ra cho HS có thể qua phiếu học tập, sử dụng bảng hoặc máy chiếu ...
* Chuẩn bị khâu tổ chức lớp học hợp tác:
- Tạo ra các nhóm HS.
- Phân công cho mỗi nhóm thực hiện nhiệm vụ ban đầu.
- Thực hiện phần hai của bài giảng là đưa ra nhiệm vụ thứ hai. Lập lại
trình tự này cho tới khi hoàn thành bài học.
- Kết thúc bài học là đưa ra nhiệm vụ cuối cùng. Dành 5 - 6 phút để
tóm tắt và thảo luận về những vấn đề đã được đề cập trong giờ học. Thực
hiện trình tự này đều đặn để giúp HS nâng cao kỹ năng và đẩy nhanh tốc độ
hoàn thành những nhiệm vụ thảo luận ngắn. Có thể đưa vào một số câu hỏi
như: "Em đã tham gia thảo luận như thế nào?", "Trong quá trình thảo luận em
có tham gia ý kiến gì?", "Em thường lắng nghe ý kiến của bạn hay đưa ra ý
kiến của mình?", "Em thấy mình cần chuẩn bị những gì để lần sau thảo luận
tốt hơn?" ... Điều đó sẽ thúc đẩy HS học tập tích cực hơn, bổ sung kiến thức
mình còn hạn chế, đặc biệt còn giúp các em tự tin đưa ra ý kiến của mình
phản hồi lại những ý kiến của bạn và biết lắng nghe những ý kiến phản hồi từ
phía các thành viên khác trong nhóm.
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1.5.3. Tổ chức các nhóm học tập hợp tác
Tùy theo ý đồ sư phạm của mỗi TH và điều kiện lớp học cụ thể GV
quyết định về:
- Hình thức nhóm: nhóm chính thức, nhóm không chính thức, nhóm cơ
sở, nhóm thuần nhất (thuần nhất theo năng lực) hay nhóm hỗn hợp (gồm đa
dạng trình độ nhận thức) trong đó:
+ Nhóm không chính thức là nhóm học tập tồn tại trong thời gian ngắn
và có tổ chức lỏng lẻo.
+ Nhóm chính thức là những nhóm học sinh được tổ chức chặt chẽ và
được duy trì cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
+ Nhóm cơ sở là nhóm học tập có thời gian hợp tác lâu dài cùng giúp
nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Xác định qui mô nhóm, số lượng nhóm, thành viên trong mỗi nhóm.
- Phân công trách nhiệm: Nhóm trưởng, thư kí, quan sát viên ...
- Xác định vị trí làm việc nhóm, thời gian duy trì nhóm. Để thành lập
được nhóm tốt, GV cần nắm vững đặc điểm, tính cách, năng lực học tập của
từng HS. Mỗi nhóm cử ra người giữ vai trò nhóm trưởng, quan sát viên, thư
ký, báo cáo và thành viên của nhóm để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt.
Các vai trò này nên thay đổi luân phiên để HS được trải nghiệm các chức
năng trong hợp tác, qua đó tự khẳng định mình.
1.5.4. Các bước tiến hành dạy học hợp tác
* Các bước tiến hành dạy học hợp tác: Một tình huống dạy học hợp tác
dựa trên HĐ của các nhóm được tiến hành qua các bước sau:
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Các bước

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Thành lập nhóm HS từ

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

Bước 5

5 đến 10 em một cách
ngẫu nhiên
-Giao nhiệm vụ cho
từng nhóm.

-Nắm bắt về năng lực của các thành
viên trong nhóm để phân công nhiệm
vụ phù hợp theo mỗi nội dung của
nhiệm vụ
-Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.

-Định hướng sự HĐ cho - Hợp tác thảo luận, trao đổi trong
nhóm
-Tổ chức thảo luận trên
lớp

nhóm
- Tổng hợp kiến thức của nhóm.

-Đánh giá kết quả của

- Thể hiện sản phẩm của nhóm, thảo

từng nhóm.

luận giữa các nhóm.

-Nhận xét, rút kinh
Bước 6

nghiệm về HĐ của từng

- Rút kinh nghiệm nhóm

nhóm.
* Rèn luyện kỹ năng hợp tác cho học sinh
Tập trung vào 5 kĩ năng cơ bản: kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng kèm cặp lẫn
nhau, kĩ năng xây dựng và duy trì bầu không khí tin tưởng lẫn nhau, kĩ năng
giao tiếp, kĩ năng tư duy phê phán [20, tr. 43].
Các bước rèn luyện kỹ năng hợp tác cho HS:
Bước 1: Tạo ra bối cảnh hợp tác, tức là làm cho HS nhận thức được sự
phụ thuộc lẫn nhau và quan tâm đến nhau.
Bước 2: Xây dựng và tổ chức các cuộc tranh luận về kiến thức, tạo ra
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những mâu thuẫn về nhận thức để HS có cơ hội rèn luyện tư duy phê phán.
Bước 3: Dạy cho HS cách thỏa thuận.
Bước 4: Dạy cho HS cách hòa giải.
1.6. Thực trạng việc sử dụng phương pháp dạy học hợp tác trong dạy học
môn Toán ở một số trường THPT hiện nay
Để tìm hiểu bước đầu về thực trạng sử dụng DHHT TN của GV, chúng
tôi đã phát phiếu điều tra tới các giáo viên và học sinh ở một số trường THPT:
- THPT Chiềng sinh (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)
- THPT Tô Hiệu (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)
- THPT Phan Đình Giót (Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên)
- THPT Tuần Giáo (Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên)
Mẫu điều tra ý kiến giáo viên, học sinh được trình bày trong phụ lục 2,
3.
Về kết quả điều tra giáo viên: Chúng tôi phát phiếu xin ý kiến giáo
viên, thu về 40 phiếu đối với 4 trường đã nêu (xem phụ lục 4) và thu được
một số kết quả như sau:
Kết quả điều tra cho thấy:
Câu 1. 100% GV đã sử dụng phương pháp DHHT TN
Câu 2. Có 32/40 GV (80%) cho rằng DHHT TN có tính khả thi. Còn
lại, 8/40 GV (20%) cho rằng DHHT TN không có tính khả thi. Điều này
chứng tỏ họ có nắm được PPDH này, nhưng khó hoặc không tổ chức được
một cách thành công hoặc không thấy thuận lợi, hiệu quả, không thích sử
dụng DHHT TN trong quá trình dạy học.
Câu 3. Có 14/40 GV (35%) đôi khi tổ chức DHHT TN, còn lại 26/40
GV (65%) hiếm khi DHHT TN. Điều này cho thấy PPDH này chắc là có khó
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khăn, hoặc chưa phù hợp với đại trà HS nên GV không thường xuyên tổ chức,
hoặc có nhiều PPDH khác hấp dẫn hơn với GV.
Câu 4. 100% GV biết tác dụng của việc DHHT TN, điều này chứng tỏ
có thể thuyết phục được GV dạy học theo phương pháp này trong một điều
kiện dạy học thuận lợi.
Câu 5. Có 18/40 GV (45%) thỉnh thoảng dạy cho HS các kỹ năng
HTHT TN. 9/40 GV (22,5%) đôi khi dạy học sinh các kỹ năng HTHT, 13/40
GV (32,5%) hiếm khi dạy cho HS các kỹ năng HTHT.Điều này chứng tỏ dù
áp dụng hay không áp dụng PPDHHT thì các giáo viên vẫn thực hiện dạy học
sinh các kỹ năng hợp tác; cho thấy các kỹ năng HT có vai trò quan trọng đối
với HS.
Câu 6. Có 30/40 GV (75%) cho rằng DHHT TN có thể sử dụng với tất
cả các nội dung, còn lại 25% cho rằng DHHT TN có thể sử dụng trong dạy
học một nội dung nào đấy. Điều này chứng tỏ PPDHHT TN có thể áp dụng
trong cả ba nội dung đại số, số học, hình học chứ không chỉ riêng phần nội
dung nào cả.
Câu 7. Có 23/40 GV (57,5%) gặp khó khăn trong DHHT TN khi dạy
học khái niệm cho HS, 7/40 GV (17,5%) gặp khó khăn khi DH quy tắc –
phươn pháp, còn 4/40 GV (10%) khó khăn khi DH định lý, 6/40 GV(15%)
gặp khó khăn khi DH giải bài tập theo PPDH này. Các con số trên cho thấy
các GV còn gặp nhiều khó khăn với việc sử dụng PPDHHT TN.
Câu 8. Có 9/40 GV (22,5%) cho rằng PPDHHT TN chỉ có thể áp dụng
cho đối tượng HS giỏi, còn 29/40 GV (72,5%) cho rằng PPDHHT TN có thể
áp dụng cho đối tượng HS giỏi và khá, 2/40 GV (5%) cho rằng có thể áp dụng
cho đối tượng HS giỏi, khá, trung bình.
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Câu 9. Có 18/40 GV (45%) cho rằng hình thức học hợp tác khiến học
sinh cảm thấy hứng thú khi học tập. Còn lại 22/40 GV (55%) cho rằng hình
thức học hợp tác khiến học sinh cảm thấy tương đối hứng thú. Điều này
chứng tỏ hình thức học tập hợp tác có thể thu hút sự hứng thú trong học tập
của học sinh, tuy nhiên thực tế giảng dạy vì các yếu tố khách quan hay chủ
quan của ngườ tổ chức mà hiệu quả tạo hứng thú chưa thực sự được phát huy.
Câu 10. Đa phần các giáo viên đều cho rằng để hoạt động nhóm có hiệu
quả cần phải đảm bảo:
- Giáo viên phân công công việc phù hợp với học sinh.
- Mỗi các nhân phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.
- Học sinh phải đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động nhóm.
- Các thành viên phải chia sẻ trách nhiệm của nhóm.
Như vậy chứng tỏ các GV vẫn thường quên không chú ý vào việc
tương tác đánh giá lại học sinh, quá tập trung vào kết luận của nội dung kiến
thức mà không chú ý đây là hoạt động giúp nâng cao kỹ năng của người học.
Câu 11. Khi được hỏi về những nguyên tắc chia nhóm học tập hợp tác
và hình thức dạy học hợp tác theo nhóm Thầy (cô) thường sử dụng thì có tới
37/40 GV (92,5%) chưa có câu trả lời rõ ràng về điều này. Chứng tỏ cần trang
bị thêm cho GV những thông tin, cách tổ chức, các quy trình của PPDH này.
Câu 12. 40/40 GV(100%) biết được những khó khăn của PPDHHT TN,
họ cho rằng điều khó khăn chủ yếu là mất quá nhiều thời gian thiết kế phiếu
học tập cho phù hợp nội dung dạy học, thời lượng cho một tiết học 45 phút là
khó tổ chức hoạt động nhóm, đối tượng HS không đồng đều dẫn đến đối
tượng này thích thì đối tượng kia đã chán, không gian tổ chức lớp học còn
38

nhiều khó khăn, số lượng HS trong một lớp đông nên quản lý hoạt động nhóm
khó, thầy(cô) còn thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng PPDHHT TN.
Thông qua những phân tích ở trên, có thể thấy rằng, tổ chức DHHT TN
là một PPDH đã được biết đến nhưng trong quá trình tổ chức, triển khai thì
GV còn gặp nhiều khó khăn, còn chưa có điều kiện hoặc muốn sử dụng trong
quá trình dạy học, mặc dù họ nắm được những ưu và nhược điểm của PPDH
này.
Về kết quả điều tra học sinh:
Chúng tôi phát ra phiếu và thu về 45 phiếu. Kết quả sơ bộ cho thấy:
Câu 1. 35/45 HS(77,8%)

thấy phần giải phương trình, 25/45

HS(55,6%) thấy phần giải hệ phương trình, 8/45 HS(17,8%) thấy khó với tất
cả các nội dung khi học chương phương trình, hệ phương trình.
Câu 2. 8/45 HS (17,8 %) thấy không cần thiết phải hợp tác với bạn khi
học chương phương trình, hệ phương trình, 37/45 HS (82,2%) thấy cần phải
hợp tác với bạn khi học chương này. Điều này cho thấy rằng các em cần được
học HTTN.
Câu 3. 100% HS hoặc tự lực hoặc trao đổi bạn bè, trao đổi thầy cô khi
gặp khó khăn trong học tập.
Câu 4. 35/45 HS (77,8%) được hỏi cho rằng thầy cô hiếm khi tổ chức
cho HTHT TN, 10/45 HS (22,2%) cho rằng thỉnh thoảng GV tổ chức phương
pháp học tập này. Điều này cho thấy rằng HS chưa được học tập theo phương
pháp học tập này thường xuyên.
Câu 5. 85% HS trả lời các nội dung đưa ra đều được thầy cô cho HTHT
TN, 15% HS trả lời ba trong bốn nội dung là được các thầy cô dạy bằng
HTHT.
Câu 6, 7, 8. 100% chọn phương án GV thường chia 6 nhóm, mỗi nhóm
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từ 6 -8 hoặc nhóm nhỏ với 2 HS/ nhóm. Còn lại chia nhóm theo bàn, theo tổ.
Câu 9, 10, 11. 5/45 HS (11,1%) thích học hợp tác với bạn khi học
chương phương trình, hệ phương trình; có ý mong muốn thường xuyên được
học HT, rất thích được bày tỏ ý kiến của mình khi học nội dung này. 40/45
HS (89,9%) thích hợp tác với bạn, thích được bày tỏ ý kiến của mình khi học
số học. Điều này cho thấy rằng các em rất thích được học HTTN.
Câu 12. 28/45 HS (62,2%) cho rằng hơi khó khi thực hiện các yêu cầu
GV đặt ra trong phiếu học tập,10/45(22,2%) HS có gặp khó khăn trong vấn đề
này và 7/45(15,6%) cho rằng các yêu cầu trong PHT là quá khó.
Câu 13. 85% HS cho rằng khi HTHT TN lớp học rất sôi nổi và tích
cực, 15% HS cho rằng lớp sôi nổi nhưng học sinh vẫn chưa tích cực hoặc bị
thiếu tập trung.
Câu 14, 15. 100% HS biết được nếu được HTHT TN mình phát triển
được kỹ năng HTHT, các em đa số đều biết được các điều kiện để đảm bảo
hiệu quả hoạt động nhóm, tuy nhiên nhiều em chưa chú ý đến việc tự nhận xét
đánh giá hoạt động của nhóm và của cá nhân.
Câu 16. 100% HS biết được các thuận lợi và khó khăn khi HTHT TN,
tuy không phải là biết đầy đủ về điều này. Hầu hết các em đều cho rằng khi
được HTHT TN như: Giờ học sôi nổi, gây được hứng thú trong học tập, tạo ra
không khí chạy đua về học tập giữa các cá nhân, các nhóm, giúp HS đoàn kết,
thoải mái, vui vẻ, tự tìm được và nhớ kiến thức lâu hơn, có được niềm vui khi
giúp đỡ được bạn và được bạn giúp đỡ, được trao đổi cởi mở với GV.
Câu 17.100% HS đã từng tham gia các hoạt động HTHT do thầy cô tổ
chức, tuy mức độ hiệu quả chưa rõ ràng.
Thông qua những phân tích ở trên, có thể thấy rằng, học sinh bước đầu
hứng thú trong các giờ học có sử dụng PP DHHT TN và mong muốn tiếp tục
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được học tập theo hình thức này. Các em dần tự tin và sẵn sàng chia sẻ những
điều biết, chưa biết, tình cảm của mình cho bạn và được nhận lại những điều
ấy từ các bạn. Việc vận dụng PPDHHT TN là có tính khả thi mặc dù vẫn còn
nhiều hạn chế cần khắc phục.
1.7. Kết luận chương 1
Chương 1 đã trình bày tóm lược các nghiên cứu về quan điểm hợp tác,
dạy học hợp tác, hình thức dạy học hợp tác theo nhóm, tình huống DHHT TN.
Từ đó, sẽ cung cấp cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu vấn đề dạy học hợp tác
trong dạy học chương phương trình và hệ phương trình lớp 10 ở trường
THPT. Một số kết khảo sát GV và HS đã bước đầu cho thấy sự cần thiết và
khả năng có thể của việc thiết kế các tình huống DHHT TN trong dạy học
một số nội dung về phương trình, hệ phương trình lớp 10.
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Chương 2
THIẾT KẾ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC HỢP TÁC
TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG: “PHƯƠNG TRÌNH, HỆ
PHƯƠNG TRÌNH” LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT
2.1.

Dạy học nội dung chương: “Phương trình, hệ phương trình” lớp
10 ở trường trung học phổ thông.
2.1.1. Vị trí, nội dung chương trình chương: “Phương trình, hệ phương
trình” lớp 10.
Phương trình, hệ phương trình là mạch kiến thức xuyên suốt chương
trình môn toán phổ thông. Ngay từ lớp một, học sinh đã làm quen với phương
trình qua các biểu thức "điền vào ô trống". Các bài toán về PT và HPT là một
phương tiện rất có hiệu quả và không thể thay thế được trong việc giúp học
sinh nắm vững tri thức, phát triển tư duy, hình hành kỹ năng, kỹ xảo ứng dụng
toán học vào thực tiễn. Hoạt động giải bài tập về PT và HPT là điều kiện tốt
để thực hiện mục đích dạy học toán ở trường phổ thông. Vì vậy, tổ chức có
hiệu quả việc dạy học nội dung PT và HPT có vai trò quan trọng đối với chất
lượng dạy và học Toán. Từ năm học 2006 - 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo có
sự thay đổi về chương trình sách giáo khoa THPT, cụ thể: Cùng một thời
điểm tồn tại hai bộ sách giáo khoa được biên soạn theo chương trình chuẩn và
theo chương trình nâng cao. Trong đó, nội dung PT và HPT lớp 10 THPT
được sắp xếp như sau:
Chương III: Phương trình và hệ phương trình.
§1. Đại cương về phương trình

2 tiết

§2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn.

4 tiết

§3. Một số phương trình quy về bậc nhất hoặc bậc hai.

2 tiết
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§4. Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.

5 tiết

§5. Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai 2 ẩn.

1 tiết

Câu hỏi và bài tập ôn tập chương III
Các mục tiêu cơ bản khi học phương trình và hệ phương trình ở lớp 10
THPT.
Về kiến thức:
Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình, hai phương
trình tương đương. Hiểu các phép biến đổi tương đương trong phương trình.
Biết khái niệm phương trình chứa tham số, phương trình nhiều ẩn.
Hiểu cách giải và biện luận phương trình ax  b  0 ;ax 2  bx  c  0 .
Hiểu được cách giải các phương trình quy về dạng ax  b  0 ;ax 2  bx  c  0
: phương trình có ẩn ở mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối.
Hiểu khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của
hệ phương trình.
Hiểu cách giải một số hệ phương trình bậc hai hai ẩn.
Về kỹ năng:
Biết nêu điều kiện xác định của phương trình (không cần giải các điều
kiện), biết biến đổi phương trình tương đương.
Giải và biện luận thành thạo phương trình ax  b  0 ;ax 2  bx  c  0 .
Giải được các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai (phương trình chứa ẩn ở
mẫu số, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn đơn
giản, phương trình trùng phương, phương trình đưa về phương trình tích).
Biết vận dụng định lí Vi-et vào việc nhẩm nghiệm phương trình bậc
hai, tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng, tìm điều kiện tham số để
phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước.
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Biết chuyển bài toán có nội dung thực tế về bài toán giải được bằng
cách giải phương trình bậc nhất, bậc hai. Biết giải phương trình bậc hai có sự
hỗ trợ của máy tính cầm tay.
Giải được và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai
ẩn. Giải và biện luận được phương trình ax+by=c.
Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng định thức. giải và biện
luận được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số. Giải được phương
trình bậc nhất ba ẩn đơn giản(có thể sử dụng được máy tính bỏ túi).
Biết chuyển bài toán có nội dung thực tế về bài toán giải được bằng
cách lập và giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn. Biết dùng máy tính
cầm tay hỗ trợ tìm nghiệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.
Giải được một số hệ phương trình bậc hai hai ẩn: hệ gồm một phương
trình bậc hai và một phương trình bậc nhất, hệ phương trình mà mỗi phương
trình không thay đổi khi thay x bởi y, thay y bởi x.

2.1.2 Một số lưu ý khi dạy học giải phương trình và hệ phương trình
Trong DH nội dung PT và HPT, nếu gặp các PT và HPT cơ bản thì
nhiệm vụ của GV và HS là khá đơn giản vì đã có sẵn thuật giải. Tuy nhiên,
trong thực tế đặc biệt là trong các đề thi đại học, cao đẳng thì nhìn chung các
PT và HPT phải sau một vài bước biến đổi mới có thể đưa về dạng cơ bản.
Ngoài ra để giải PT và HPT, tùy vào từng dạng ta có thể sử dụng các PP giải
như: PP sử dụng các phép biến đổi cơ bản, PP đặt ẩn phụ, PP hàm số, PP đồ
thị, PP tọa độ, PP đưa về dạng tích, PP đánh giá hai vế.
- PP sử dụng các phép biến đổi cơ bản: Ngoài các phép biến đổi tương
đương, phép biến đổi hệ quả chung cho PT như: Cộng hai vế của PT với
cùng một biểu thức h(x) xác định trên tập xác định của PT đã cho, nhân hai
vế của PT ( với cùng một biểu thức h(x) xác định và khác không trên tập xác
định của PT bình phương hai vế PT ,... GV cần lưu ý HS một số phép biến
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đổi cơ bản khác ứng với từng dạng PT, BPT như:
+ Đối với PT chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối:
1) | | =

≥0
=±

ó

2) | | = | | ó a = ±
+ Đối với PT chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai:
1) √ = √
2) √ =

=

ó

≥0

≥0
=

ó

3) √ + √ =

ó

≥ 0, ≥ 0
+ 2√ + =

- PP hàm số, PP đồ thị, PP tọa độ: Các PP này dựa trên những yếu tố
hình học, đồ thị của hàm số tiềm ẩn trong các bài toán đưa ra. Đặc điểm của
các PP này là khi đã có một cách nhìn “hình học” thì lời giải của bài toán sẽ
đơn giản, sáng sủa. Tuy nhiên, không phải dạng toán nào về PT và HPT cũng
có thể áp dụng các PP này một cách hiệu quả. Vì vậy trong quá trình DH, GV
có thể thiết kế các tình huống giúp HS nắm được những dạng toán mà PP đồ
thị (PP hàm số, PP tọa độ) tỏ rõ hiệu quả tốt hơn so với các PP giải khác.
4 +|

VD1 : Tìm m để PT:

2|

= 0 có nghiệm

Giải: Có thể giải bài toán trên như sau:
=

Cách 1: Tìm m để đường thẳng
4 +|

cắt đồ thị hàm số

=

2| tại ít nhất một điểm

Cách 2: Chia khoảng, khử dấu giá trị tuyết đối sau đó giải bài toán:
Tìm m để PT:
PT:

4

(

Cách 3: đặt

2)
=|

toán sau “Tìm m để PT:

4 +(

2)

= 0 có nghiệm
2|,

= 0 có nghiệm

≥ 2 hoặc

<2

≥ 0. Bài toán đã cho tương đương với bài

+

4 = 0 có nghiệm
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≥ 0” . Bài toán

này có thể giải theo một trong các cách sau:
+Áp dụng định lý Viét, tìm m để PT có ít nhất một nghiệm ≥ 0
=

+ Tìm m để đường thẳng

cắt đồ thị hàm số

=

+

4 tại

ít
nhất một điểm có hoành độ không âm.
+ Lập bảng biến thiên của hàm số

=

+

4 trên [0, +∞)

Đối với bài toán này, rõ ràng phương pháp đồ thị tỏ ra có ưu thế hơn
VD2 : Giải PT: √

4 +8-√

8 + 17 =√

Giải: Với bài toán này nếu giải theo cách bình thường như bình phương
hay đặt ẩn phụ sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nếu tinh ý một chút HS sẽ
thấy ngay:
4 +8–√

√
ó (

8 + 17 = √5

2) + 4 + (

4) + 1 = √5

vế trái là hiệu độ dài của hai vectơ
vế phải là độ dài của vecto =
= k , k > 0. Do đó :

-

=(

2; 2) và

= (2; 1). | | - | |= |

= 2 từ đó tìm ra được

=(

4; 1),

| khi và chỉ khi
=6

Đối với bài toán này, rõ ràng phương pháp hình học véc tơ tỏ ra ưu thế
- PP đặt ẩn phụ: Đối với các bài toán mà nếu biểu thức của nó có thể
phân thành các nhóm số hạng và giữa chúng có một mối liên hệ cho bởi các
đẳng thức toán học cho phép biểu diễn chúng qua nhau thì có thể giải được
bằng cách đặt ẩn phụ. Tuy nhiên, một sai lầm mà HS thường mắc phải khi sử
dụng phương pháp này là đánh tráo luận đề, thực chất là đã thay đổi mục tiêu
của lời giải.
Dẫn chứng có thể lấy ngay ở VD1 ở trên :
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4 +|

Tìm m để PT:

2|

Có HS giải như sau: đặt = |

2|. Bài toán đã cho tương đương với

+

bài toán sau “Tìm m để PT:
trị của m để = 4

= 0 có nghiệm.

4 = 0 có nghiệm”. Đó là các giá

+ 17 ≥ 0 luôn đúng với mọi m ∈

Học sinh đã phạm sai lầm đánh tráo mệnh đề khi không nói đến điều
kiện của t. Đúng ra khi đặt = |

2| điều kiện ≥ 0, bài toán tương đương
+ +

với bài toán đã cho phải là “Tìm m để PT:

4 = 0 có nghiệm

≥ 0”
- PP đưa về dạng tích: Để sử dụng được PP này, HS cần luyện lại các
PP phân tích đa thức thành nhân tử. Nhiều trường hợp đòi hỏi HS phải biết
cách thêm bớt các số hạng cần thiết để đạt được mục đích.
7 + 6 = 0(*)

VD3: Giải phương trình
+

6 +6=0

1) + (

1)

Giải: (*)ó
ó

(

6(

ó(

1). (

+

6) = 0

ó(

1)(

+3

2

ó(

1)[ ( + 3)

ó(

1)(

ó

=1

1) = 0

6) = 0

2( + 3)] = 0

2)( + 3) = 0
ặ

=2

ặ

=

3

- PP đánh giá hai vế: PP này dựa vào việc khảo sát một vài tính chất
đặc biệt nào đó của hai vế của PT để dẫn đến kết luận nghiệm cho PT đang
xét.
VD4: Giải PT:

(3

+ 6 + 7) +

(5

+ 10 + 14) =4

2

(**)
Giải: Ta có

(3

+ 6 + 7) =
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3( + 1) + 4 ≥ 2(

3( + 1) ≥

0∀ )
(5

+ 10 + 14) =

5( + 1) + 9 ≥ 3(

5( +

1) ≥ 0∀ )
Vậy VT (**) ≥ 5 ∀
VP(**)=4

= (

2

(

Do đó VT=VP ó

+ 2 + 1) + 5= ( + 1) + 5 ≤ 5
( + 1) ≤ 0∀ )

+1=0ó

=

1

Mỗi PP đều có ưu và nhược điểm, không có PP nào là tối ưu. Vì vậy
trong quả trình DH, GV cần hướng dẫn HS sử dụng linh hoạt các phương
pháp trên. Ngoài ra, để rèn luyện kĩ năng giải PT và HPT cho HS thì GV cần
chú ý đến một số điểm như: Làm cho HS ý thức được diễn biến của tập
nghiệm trong quá trình biến đổi; hình thành thói quen chú ý đến cả phương
diện ngữ nghĩa và phương diện cú pháp của PT và HPT; lưu ý giúp HS khắc
phục sai lầm lời giải bài toán; hướng dẫn HS biểu diễn nghiệm trên trục số,
trên mặt phẳng tọa độ; tăng cường các bài tập thực tiễn; giúp HS hệ thống hóa
các dạng và các PP giải PT, HPT (có trong chương trình) [22, tr. 44-51].
2.2.

Một số định hướng dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học
chương: ‘‘Phương trình, hệ phương trình” cho học sinh THPT
Để tổ chức DHHT TN có hiệu quả trong DH chương III: ‘‘Phương

trình và hệ phương trình” cho học sinh THPT, chúng tôi đề xuất một số định
hướng sau:
- Các mô hình DHHT TN phải được hình thành trên cơ sở nội dung
chương trình, chuẩn kiến thức kỹ năng và giúp GV vận dụng linh hoạt SGK
Đại số 10: Để thực tốt nhiệm vụ này người GV cần bám sát chuẩn kiến thức,
kỹ năng để thiết kế bài giảng, với mục tiêu là đạt được các yêu cầu cơ bản, tối
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thiểu về kiến thức, kỹ năng, DH không quá tải và không quá lệ thuộc vào
SGK. Việc khai thác sâu kiến thức, kỹ năng phải phù hợp với khả năng tiếp
thu của HS và thể hiện được từng hoạt động của GV và HS.
- Dạy học hợp tác theo nhóm phải thể hiện rõ dụng ý tích cực hoá hoạt
động học tập của học sinh và những yêu cầu đổi mới PPDH môn Toán THPT:
Dạy học Toán thực chất là dạy HS hoạt động, được cuốn hút vào những hoạt
động học tập do GV tổ chức, chỉ đạo, thông qua đó HS tự khám phá những
điều mình chưa biết chứ không phải thụ động tiếp thu những kiến thức đã sắp
đặt sẵn. HS được tham gia một cách tích cực, chủ động sáng tạo, phát hiện, đề
xuất và lĩnh hội kiến thức, thông qua các hoạt động HTHT TN học sinh được
phát huy vốn kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đã có của mình. Tổ chức
DHHT TN ở THPT nên bao hàm việc kết hợp DHHT, học tranh đua và tư
duy độc lập. Trong đó tư duy độc lập là nền tảng cơ bản, bối cảnh hợp tác là
môi trường DH và ý thức thi đua là động lực. Hợp tác có tư duy hội thoại, có
phê phán của từng cá nhân được tiến hành trong nhóm học tập và trên lớp
học, không chỉ là đóng góp những thành công, mà kết quả học tập còn được
đúc kết trên những sai lầm của người khác.
- Các nhóm học tập phải phù hợp với các điều kiện đáp ứng, có tính thiết
thực và làm rõ được hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động DH hợp tác: Trong
quá trình tổ chức DHHT TN, người GV định tổ chức cho HS học tập HTTN ở
mô hình nào thì cũng phải phụ thuộc vào nội dung cụ thể của bài dạy như:
+ Chủ đề DH có thích hợp cho HTTT TN không?
+ Các phương tiện phục vụ cho HTHT TN như thế nào, có đảm bảo
cho việc HTHT TN không?
+ Thời gian để tổ chức HTHT TN so với thời gian quy định của tiết dạy
có phù hợp không?
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+ Đối với Toán học, hoạt động nhóm là môi trường thuận lợi để HS
cùng nhau bàn bạc những vấn đề về nội dung, ý nghĩa của một vấn đề toán
học, phân tích dữ kiện, rút kinh nghiệm, liên hệ với thực tiễn. Nó cũng là một
biện pháp tích cực để khai thác những hướng khác nhau trong việc nghiên cứu
một bài toán hoặc một vấn đề nào đó của Toán học.
Qua hoạt động nhóm trong giờ học, GV có cơ hội phát hiện vốn kinh
nghiệm, đặc điểm tâm lý và khả năng tiếp nhận toán học của từng cá nhân
HS, từ đó có thể hỗ trợ cho từng em theo từng cách riêng phù hợp.
- Dạy học hợp tác theo nhóm phải thể hiện rõ việc xác định vai trò của
người thầy với tư cách là người thiết kế, ủy thác, điều khiển và thể chế hóa:
Có nghĩa là người dạy tự nguyện từ bỏ vai trò chủ thể, người dạy trở thành
người đạo diễn, thiết kế, tổ chức, trọng tài, cố vấn, kích thích những hoạt
động nhận thức, tạo điều kiện cho người học kiến tạo tri thức. Người dạy phải
là người động viên, khuyến khích, tạo cơ hội và điều kiện cho HS được hợp
tác thảo luận với nhau một cách tích cực, tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu
hành động và thái độ tự tin trong học tập cho HS; giúp HS phát triển tối đa
năng lực, tiềm năng của bản thân. Hướng dẫn HS thực hiện các dạng câu hỏi,
bài tập phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng, hướng HS có thói quen vận
dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tế.
- Các mô hình DH hợp tác không chỉ sử dụng trong DH đại số 10 mà
còn có thể vận dụng được trong DH môn Toán cấp THPT: Với môn Toán
THPT hiện nay, việc triển khai DHHT TN sẽ thuận lợi ở các hoạt động KT
bài cũ, khám phá kiến thức mới, chứng minh, luyện tập, ôn tập chương, rèn
luyện kỹ năng và các hoạt động thực hành. Ví dụ như:
+ Các bài tập rèn luyện kỹ năng tính toán;
+ Một số bài tập dạng trắc nghiệm;
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+ Một số hoạt động thực hành với công cụ học tập trong lớp (máy tính
bỏ túi,.....);
+ Một số hoạt động thực hành ngoài trời.
2.3.

Thiết kế tình huống dạy học hợp tác trong dạy học giải phương
trình và hệ phương trình lớp 10 THPT
Trong dạy học PT và HPT, ta thường gặp các dạng bài tập theo những

nội dung như:
- PT bậc nhất, bậc hai một ẩn.
- Hệ PT, hệ BPT bậc nhất, bậc hai.
- PT và BPT quy về bậc nhất bậc hai (PT và HPT bậc cao, PT và HPT
chứa ẩn dưới dấu giá trị tuyệt đối, PT và BPT chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai).
Với mỗi nội dung bài học, có thể thiết kế câu hỏi ở những mức độ khác nhau
sao cho phù hợp với trình độ và năng lực của HS, tạo môi trường để người
học phải trở thành chủ thể của hoạt động học nghĩa là người học chủ động
lĩnh hội cách học, cách tự học để kết quả ngày càng cao hơn. GV cũng cần
thiết kế nhiệm vụ học tập sao cho mỗi HS dù ở trình độ nào cũng tự giải quyết
được ít nhất một phần nhiệm vụ đó. Tùy theo từng tình huống, GV thiết kế hệ
thống câu hỏi trong phiếu học tập cho phù hợp với khẳ năng học tập của HS..
2.3.1. Thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học phương
trình bậc nhất, bậc hai
VD1: Tình huống dạy học khái niệm phương trình một ẩn
Trong chương trình toán phổ thông học sinh đã được học khái niệm về
hàm mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề tương đương, ... Do đó khi dạy
học về khái niệm Phương trình một ẩn (Đại số 10 – THPT), GV cần có thể tổ
chức như sau:
Hoạt động 1. Gợi vấn đề, tiếp cận khái niệm:
GV: Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thực hiện các yêu cầu trong
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phiếu học tập số 1. GV chữa bài trên lớp (chung trên bảng)
HS: Lập nhóm, mỗi nhóm có khoảng 4-6 người, làm bài tập trong
phiếu học tập số 1.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Bài toán. Cho hai mệnh đề chứa biến f(x) = 2x + 1và g(x) = 3x+ 2.
a) Tính giá trị của hai mệnh đề trên ứng với x = -1, 0, 1, 2.
………………………………………………………………………………..
b) Với giá trị nào của x đã cho thì mệnh đề f(x) = g(x) là mệnh đề có tính
đúng? sai ?
………………………………………………………………………………..c)
Những giá trị nào của x thoả mãn f(x) = g(x)? và không thoả mãn f(x) = g(x)?
………………………………………………………………………………..
Hoạt động 2. Đề xuất, hợp thức hóa khái niệm
GV: Tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm thảo luận trong nhóm và
thảo luận chung toàn lớp để hoàn thành phiếu học tập số 2.
HS: Các nhóm thảo luận trong nhóm và sau đó thảo luận chung
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
a) Có thể nói phương trình là một mệnh đề được không? Em hãy phát biểu
khái niệm về một phương trình một ẩn. Cho ví dụ.
………………………………………………………………………………..
b) Theo em, khi nào thì số x0 được gọi là nghiệm của một phương trình? Cho
ví dụ.
………………………………………………………………………………..c)
Thế nào là tập nghiệm của một phương trình? Cho ví dụ.
………………………………………………………………………………..
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Hoạt động 3. Củng cố khái niệm
GV: Đưa ra một số phương trình và gọi học sinh nhận dạng phương
trình một ẩn. Sau đó cho học sinh tự lấy ví dụ về phương trình một ẩn có dạng
đã học (hoạt động thể hiện).
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV
Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
Khi kết thúc nội dung này, GV cần lưu ý cho HS một số nội dung sau:
+ Trong chương trình không yêu cầu nêu khái niệm tập xác định của
phương trình mà chỉ nói điều kiện của ẩn nhằm đơn giản hoá vấn đề mà vẫn
không làm mất tính chính xác. Cụ thể là:
+ Việc gắn mỗi phương trình với một tập xác định đôi khi rất phiền
phức, thậm chí có những phương trình việc giải điều kiện để tìm ra tập xác
định còn phức tạp hơn việc tìm nghiệm của phương trình đó. Hơn nữa, đối
với những phương trình dạng ax + b = 0 hoặc dạng bậc hai ax2 + bx + c = 0
(a  0) hay gặp trong SGK không có điều kiện nào đối với ẩn x (nên không
cần viết gì cả), trong khi viết tập xác định vẫn phải ghi là D = R.
+ Cuối cùng, việc thực hiện các phép biến đổi tương đương trên tập xác
định D đôi khi khá rắc rối nhất là các phương trình chứa căn bậc hai. Vì vậy
SGK thiên về xu hướng “mở”, nghĩa là sau khi viết điều kiện có thể không
cần giải để xác định tập các số thoả mãn điều kiện. Đến phương trình cuối khi
giải được nghiệm , ta phải loại bỏ nghiệm ngoại lai bằng cách kiểm tra điều
kiện và thay vào phương trình đầu để kiểm tra nghiệm.
+ Lưu ý học sinh khi làm bài có thể cho phép ghi :“ Điều kiện...” thay
cho việc ghi: “Điều kiện của phương trình”.
Phần lớn nội dung PT bậc nhất, bậc hai là những kiến thức HS đã được
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học ở trung học cơ sở. Vì vậy, các TH được thiết kế chủ yếu tập trung vào rèn
luyện cho HS các kỹ năng biến đổi PT, củng cố kiến thức và khai thác để vận
dụng vào những dạng bài tập cơ bản, thông dụng. Sau đây là một số VD minh
họa.
VD2. Tình huống xây dựng quy trình giải và biện luận phương trình
bậc nhất.
Hoạt động 1. Giải một số bài tập để phát hiện các trường hợp chung,
phổ biến
GV: Chia lớp thành các nhóm, giao phiếu học tập số 1, 2, 3, 4 cho các
nhóm.
HS: Mỗi nhóm giải và trình bày lời giải vào giấy A0, treo trên bảng

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Tìm các giá trị của m để phương trình
16

+

=

2 có nghiệm.

Bài toán 2. Tìm các giá trị của m để phương trình (

22) = 0

vô nghiệm.
Bài toán 3. Tìm các giá trị của m để phương trình

3+

=0

có nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Hãy giải các bài toán sau:
+

Bài toán 1. Tìm các giá trị của n để phương trình

= 16

2 có nghiệm.
Bài toán 2. Tìm các giá trị của n để phương trình

(

22) = 0 vô

nghiệm.
Bài toán 3. Tìm các giá trị của n để phương trình 3

=

có

nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Tìm các giá trị của p để phương trình

+

= 16

2 có nghiệm.
Bài toán 2. Tìm các giá trị của p để phương trình (

22) = 0 vô

nghiệm.
Bài toán 3. Tìm các giá trị của p để phương trình

3+

= 0 có

nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Tìm các giá trị của q để phương trình

+

= 16

2 có nghiệm.
Bài toán 2. Tìm các giá trị của q để phương trình (
nghiệm.
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22) = 0 vô

Bài toán 3. Tìm các giá trị của q để phương trình

3+

= 0 có

nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Hoạt động 2. Giải một số bài tập để phát hiện các trường hợp chung,
phổ biến, xác định các bước giải và biện luận phương trình bậc nhất.
GV: Yêu cầu trình bày nhanh trên bảng bằng giấy A0 lời giải bài tập
sau: Bài tập. Em hãy xác định các bước (quy trình) giải và biện luận phương
trình bậc nhất ax + b = 0.
HS: Thảo luận, trình bày nhanh
GV: Sau khi các nhóm trình bày trên bảng bằng giấy A0, GV tổ chức
các nhóm nhận xét, đánh giá, chốt lại quy trình trên một giấy của nhóm có kết
quả tốt nhất.
HS: Thảo luận chung cả lớp, hoàn thiện quy trình.
Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- GV nên tổ chức tình huống học tập hợp tác bằng hình thức thi tiếp sức
giữa các nhóm này giúp GV vừa kiểm tra được kiến thức của HS, tạo cơ hội
giúp các em ôn tập kiến thức cho nhau, lại vừa gây được không khí thi đua sôi
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nổi, giảm căng thẳng trong giờ học.
- GV chia lớp thành 6 nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm chọn ra nhóm
trưởng, GV vai trò của nhóm trưởng trong việc tổ chức, điều khiển các bạn
trong nhóm thảo luận, kịp thời phát hiện và sửa chữa sai lầm (nếu có), chốt
việc chọn phương án làm bài ngắn gọn hiệu quả nhất, tập trình bày để sẵn
sàng thi với các nhóm khác phát phiếu (mỗi HS một phiếu và mỗi nhóm có
một phiếu chung cho cả nhóm). Sau đó, các nhóm thảo luận trong vòng 1-2
phút và chuẩn bị cho phần thi trình bày trên bảng.
- GV có thể chọn một HS bất kì trong nhóm xuất phát, trong khi đó
toàn nhóm sẽ vừa tập trung theo dõi xem bạn có khó khăn gì, vừa tự giải và
thảo luận trong nhóm để sẵn sàng hỗ trợ cho bạn, mặt khác vẫn phải trình bày
lời giải vào phiếu học tập để GV chấm điểm. Về mặt tâm lí, HS yếu cũng
không muốn bị loại ngay ở vòng đầu tiên nên sẽ phải cố gắng hết sức. Mọi
thành viên đều phải nỗ lực để không bị ảnh hưởng đến tốc độ làm việc và kết
quả của cả nhóm. Do đó, việc tiếp sức còn thể hiện tác động của nhóm đối với
các HS cá biệt, vai trò của nhóm trưởng trong việc tổ chức, điều khiển các
bạn trong nhóm thảo luận, kịp thời phát hiện và sửa chữa sai lầm (nếu có),
đưa ra phương án làm bài ngắn gọn hiệu quả nhất, tập trình bày để sẵn sàng
thi với các nhóm khác.
- Dự kiến một số khó khăn trong khi HS làm bài:
Bài toán 1: HS cho rằng PT ax+ b = 0 có nghiệm khi a ≠ 0 mà quên mất
trường hợp a = b =0.
Bài toán 2: PT cho đã có dạng ax+ b = 0. PT vô nghiệm ó
ó

22 = 0 (không xảy ra) nên không có giá trị p thỏa mãn
0≠0
Bài toán 3: HS có thể lý luận, điều kiện
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≠ 1 khi đó:

=0
≠0

3+

= 0ó(

3)(

1) +

+7 =0

3) + 10 = 0( )

ó(

PT ban đầu có nghiệm duy nhất ó PT (*) có nghiệm duy nhất ó
3≠0ó

≠ 3. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu mọi nghiệm của PT (*) đều là

nghiệm của PT ban đầu?
- Lời giải các bài toán:
Bài toán 1. PT ó (

16) +

+2=0

±
PT có nghiệm ó

ó

Vậy phương trình có nghiệm khi

ó

±

±

ó

≠2

≠2

Bài toán 2. Vì b = 0 nên PT luôn có ít nhất 1 nghiệm (x = 0), do đó
không tồn tại p để PT vô nghiệm.
Bài toán 3. Điều kiện

≠ 1.

Khi đó PT đã cho ó (
ó(

3)

(

3)(

3) +

1) +

+7=0

+7 =0 ó(

3) + 10 = 0 (**)

PT ban đầu có nghiệm duy nhất ó PT (**) có nghiệm duy nhất khác 2

3≠0
ó

ó
≠1

≠3
≠ 7

Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất khi

≠3
≠ 7

Bài toán: Giải và biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0:
+a≠0

PT có nghiệm duy nhất x
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=

+

a=0
b≠0

PT vô nghiệm

+

a=0
b=0

PT nghiệm đúng ∀x ∈ R

VD 3: Tình huống dạy học củng cố kỹ năng biến đổi PT thông qua HĐ
tìm và sửa chữa sai lầm lời giải bài toán.
Hoạt động. Tìm và sửa chữa sai lầm trong một số lời giải bài toán
GV: Chia lớp thành các nhóm, giao phiếu học tập cho các nhóm và
giao nhiệm vụ cho các nhóm.
HS: Mỗi nhóm giải và trình bày lời giải vào giấy A0, treo trên bảng

PHIẾU HỌC TẬP
Xem các lời giải sau đây:
a) Ta có √

1=2
ó4

5=0

=

ó
Vậy PT có nghiệm
b) Ta có

(

)(
√

√

)

1 = (2

(1) ó

= .
=0ó

(

)
√

√

ó √

ó
ó
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(

√

2) = 0

)

Vậy PT có nghiệm x = -3 , x=2
Câu hỏi 1. Bình cho rằng cả hai lời giải trên đều chưa đúng. Em có đồng ý
với ý kiến của Bình không? Tại sao? Nếu có lời giải nào sai, em hãy sửa lại
cho đúng.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Câu hỏi 2. Em rút ra được chú ý gì khi giải các bài tập tương tự?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Dụng ý của tình huống này là thông qua HĐ tìm và sửa chữa sai lầm,
HS khắc sâu các quy tắc biến đổi tương đương PT, từ đó rèn luyện thêm kĩ
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năng giải PT.
- Những sai lầm có thể do một HS phát hiện ra hoặc cũng có thể do các
nhóm hoặc cả lớp cùng phát hiện ra, sau quá trình tranh luận, hợp tác.
- Lời giải rắc rối ở phần a) là một trường hợp hay gặp ở HS (đặc biệt là
HS có học lực trung bình trở xuống) khi giải PT chứa ẩn dưới dấu căn bậc
hai, HS thường quên điều kiện căn thức có nghĩa và điều kiện mẫu phân thức
phải khác 0. Lời giải ở phần b) dễ làm cho HS quên đi điều kiện xác định của
PT, thực chất là đã biến đổi PT ban đầu tương đương với PT mà không có
cùng tập xác định với PT đã cho.
- Dự kiến các tính huống trong thảo luận nhóm:
+) Lời giải trong câu a) sai vì phép bình phương 2 vế chỉ là phép biến
đổi hệ quả: sử dụng dấu tương đương không đúng (phép biến đổi không tương
đương). Cách sửa cũng có thể có hai cách: Cách 1. Thay x = 5/4 vào PT (1)
xem có thỏa mãn hay không rồi mới kết luận về tập nghiệm của phương trình.
Cách 2. Bình phương 2 vế PT (1) kèm điều kiện 2

≥ 0 để được phương

trình tương đương rồi giải phương trình tương đương đó.
+) Lời giải trong câu b) sai vì sử dụng dấu tương đương không đúng
(phép biến đổi không tương đương), chưa tìm điều kiện xác định của phương
trình. Do vậy, cách khắc phục là: Cách 1. Thay các nghiệm tìm được vào PT
(2) xem có thỏa mãn hay không rồi mới kết luận về tập nghiệm của phương
trình hoặc Cách 2. Bổ sung điều kiện xác định của phương trình, sau khi biến
đổi tương đương, sẽ loại nghiệm không thuộc tập xác định của phương trình.
- Trong quá trình học trong nhóm cũng như trình bày, thảo luận chung
cả lớp, GV cần tổ chức, tập luyện cho HS hình thành kĩ năng và thực hiện
việc trình bày và lắng nghe: Mỗi HS trình bày suy nghĩ của mình cho các
thành viên trong nhóm nghe. Khi trình bày cần nói được mỗi lời giải đó sai ở
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bước biến đổi nào, nguyên nhân và cách thức khắc phục sai lầm đó. Những
HS khác lắng nghe, ghi lại những ý kiến khác với ý kiến của mình và dự kiến
những câu hỏi mà mình sẽ hỏi bạn. Các thành viên đưa ra câu hỏi của mình,
người trình bày sẵn sàng đối thoại. Thông qua việc trao đổi đó, mỗi thành
viên trong nhóm đều rút ra được kinh nghiệm cho bản thân (về cách sử dụng
dấu ó, => trong quá trình biến đổi, các quy tắc biến đổi tương đương, ... về
khả năng trình bày trước tập thể, trình bày ý kiến, quan điểm, khả năng tranh
luận và hợp tác, ...)
- Một số chú ý khi biến đổi PT : +) Trước khi giải PT cần tìm điều kiện
xác định của PT; +) Khi bình phương hai vế của PT, ta được PT hệ quả. Nếu
hai vế của PT luôn cùng dấu thì khi bình phương hai vế của nó, ta được PT
tương đương; +) Nếu phép biến đổi PT dẫn đến một PT hệ quả thì sau khi giải
PT hệ quả, ta phải thử lại các nghiệm thu được vào PT đã cho để loại nghiệm
ngoại lai.
Tiêu chí thi đua: GV thu phiếu học tập của nhóm và của một thành viên
bất kì trong nhóm. Mỗi sai lầm tìm được 10 điểm, nêu được một cách khắc
phục được 5 điểm. Điểm của nhóm bằng điểm phiếu học tập của nhóm +
điểm phiếu học tập cá nhân (20 + 20).
VD4. Tình huống dạy học giải bài tập: xác định điều kiện của tham số để
hai phương trình tương đương.
Hoạt động 1. Làm việc nhóm
GV: Chia lớp thành các nhóm, giao phiếu học tập cho các nhóm, mỗi
nhóm tổ chức tự thảo luận, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong nhóm.
HS: Hoạt động theo nhóm, tự giải hoặc cùng nhau phân tích, tranh luận
về các trường hợp có thể xảy ra
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PHIẾU HỌC TẬP
Bài toán. Xác định điều kiện của a, b sao cho các phương trình sau tương
đương:
ax2 + (a – b)x + b = 0

(1)

bx2 + (b – a)x + a = 0

(2)

……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Hoạt động 2. Thảo luận chung cả lớp
GV: Giáo viên yêu cầu hai nhóm trình bày kết quả trên giấy A0 (trước
lớp), yêu cầu các nhóm khác trình bày nhận xét, đánh giá, ý kiến của nhóm
mình về hai bài trình bày của hai nhóm đó, sau đó trình bày những kết quả,
hoặc sự điều chỉnh kết quả của nhóm mình.
HS: Hai nhóm xung phong trình bày kết quả, các nhóm còn lại đánh
giá, nhận xét kết quả, điều chỉnh kết quả của nhóm mình (nếu cần) bằng bút
màu khác.
Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- GV cần và có thể hướng dẫn HS trong việc nhớ lại và sử dụng kiến
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thức đã biết về hai phương trình tương đương: hai phương trình được gọi là
tương đương nếu nó có chung tập nghiệm. Cần lưu ý rằng, hai tập nghiệm
cũng có thể là các tập rỗng thì hai phương trình tương đương.
- Tiếp đó, mới xác định loại phương trình: dẫn đến việc xác định số
nghiệm của phương trình. Từ đó, nếu phương trình này có một nghiệm thì
phương trình kia cũng phải có một nghiệm duy nhất trùng với nghiệm đó; nếu
phương trình này có hai nghiệm thì phương trình kia cũng phải có hai nghiệm
đó….
- GV không hướng dẫn cụ thể, chỉ cùng HS phân tích. Khi các nhóm
trình bày, GV yêu cầu các nhóm khác phân tích, đánh giá chứ không đánh giá
ngay kết quả. Cần lưu ý, đây là một bài toán phức tạp, cần được làm từng
bước chặt chẽ, chậm để các nhóm và mỗi học sinh có thể theo dõi.
- Sau khi có kết quả, GV có thể lấy ví dụ (cho a, b) là các giá trị cụ thể
tương ứng với các yêu cầu tìm được và không ứng với yêu cầu tìm được để
HS kiểm tra kết quả (thay số cụ thể, tính toán, chỉ ra rằng hai phương trình
không tương đương).
- Các trường hợp, lời giải có thể được chỉ ra dưới đây:
Đây là phương trình dạng bậc hai nên để xem xét nghiệm của các
phương trình ta phải xem xét các trường hợp sau:
Trường hợp 1: Nếu a = 0 thì:
(1)

 - bx + b = 0

(1’)

(2)

 bx2 + bx = 0

(2’)

Dễ thấy (1’) và (2’) sẽ không tương đương với nhau bởi:
+) Nếu b ≠ 0 thì khi đó x = 0 là nghiệm của (2’) nhưng không là nghiệm
của (1’).
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+) Nếu b = 0 thì (1’)  (2’) bởi khi đó hai phương trình sẽ có tập
nghiệm là S = R. Vậy ( 0, 0) là một cặp số cần tìm.
Trường hợp 2: Với b = 0.
Tương tự trường hợp 1 ta có hai phương trình sẽ tương đương khi a = 0
và b = 0.
Trường hợp 3: a ≠ 0 và b ≠ 0.
+) (1) và (2) đều vô nghiệm thì hai phương trình tương đương:
2
1  (a  b)  4ab  0

2
 2  (b  a)  4ab  0

 a2 – 6ab + b2 < 0  3  2 2 

a
3 2 2
b

Vậy cặp số (a, b) thỏa mãn a ≠ 0, b ≠ 0 và 3  2 2 

a
 3  2 2 thì hai
b

phương trình đã cho là tương đương.
+) (1), (2) có tập nghiệm trùng nhau.

 1  (a  b) 2  4ab  0

2
  2  (b  a)  4ab  0
a
 ab
  3 2 2
b

a
 
hoặc
 b

 a
b
b  a
b a
 
a b

a
 32 2
b
 b   a

 b = - a.
Vậy cặp số (a, - a) với a ≠ 0 thì hai phương trình sẽ tương đương.
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VD 5: Củng cố ứng dụng của định lý Viet thông qua bài toán thực tế a)
Hoạt động 1. Giải bài toán.
GV: Chia lớp thành các nhóm, giao phiếu học tập cho các nhóm và
giao nhiệm vụ cho các nhóm.
HS: Mỗi nhóm giải và trình bày lời giải.
Phiếu học tập như dưới đây:
PHIẾU HỌC TẬP
Có hai bài toán như sau:
Bài toán 1. An đố Bình: “Hãy khoanh một sợi dây dài 40cm thành một hình
chữ nhật có diện tích S cho trước S = 99cm2”. Bình nói rằng: Hình chữ nhật
có chu vi 40cm, diện tích 99cm thì độ dài hai cạnh của nó là nghiệm của
PT:

20 + 99 = 0. Vậy hai cạnh của hình chữ nhật đó lần lượt là 9cm

và 11cm.
Bài toán 2. Ông Ba có hai mảnh đất có cùng diện tích 100m2, một mảnh
hình chữ nhật mảnh còn lại hình vuông. Vì không có đủ tiền nên ông này
chỉ xây tường bao cho một trong hai mảnh đất đó. Hỏi nên xây cho mảnh
nào để tiết kiệm được nguyên liệu. Giả thiết rằng độ dày, chiều cao và chất
lượng tường bao là như nhau 3.
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
Câu hỏi 1. Em có đồng ý với ý kiến của Bình không? Tại sao?
Câu hỏi 2. Có thể dùng cách giải bài toán 1 để giải bài toán 2 được không?
Em hãy làm theo cách của mình.
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Mục tiêu của tình huống này là củng cố ứng dụng của định lý Viet (để
tìm hai số biết tổng và tích của chúng). Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái
quát vấn đề.
- Dự kiến các tình huống trong thảo luận nhóm: Ở đây, GV thiết kế tình
huống thông qua một bài toán thực tế nhằm kích thích tính tò mò, ham hiểu
biết của HS, từ đó HS hào hứng tham gia tranh luận để tìm ra hướng giải
quyết.
- Trong quá trình HS thảo luận, tùy vào thời gian cho phép và HĐ của
từng nhóm, GV có thể đưa ra những câu hỏi nhằm gợi ý và định hướng cho
HS như: “Bài toán đã cho biết những yếu tố nào của hình chữ nhật? ” “Nếu
gọi a, b lần lượt là hai cạnh của hình chữ nhật thì ta đã biết được yếu tố nào
liên quan đến hai số này”.
- GV phát phiếu học tập cho HS và một phiếu học tập chung cho cả
nhóm. Cá nhân HS suy nghĩ và điền kết quả vào phiếu học tập của mình.
- Hợp tác trong nhóm: Các cá nhân khớp kết quả, thảo luận trao đổi để
đưa ra kết quả chung cho cả nhóm. Mỗi cá nhân đều phải sẵn sàng trình bày ý
kiến của mình trên cơ sở đã lắng nghe tiếp thu ý kiến của cả đội. Trong quá
trình thảo luận HS có thể đưa ra các cách giải quyết:
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Cách 1: Gọi hai cạnh của hình chữ nhật là a, b. Khi đó a + b = 20, ab =
S. Rút a hoặc b từ PT đầu thế vào PT thứ hai ta sẽ được kết quả.
Cách 2: Cũng gọi a và b như trên, áp dụng định lý Viet ta có a b là hai
nghiệm của PT bậc hai:

20 + 99 = 0

Trong quá trình thảo luận, người nghe chuẩn bị những câu hỏi cần
thiết. Người trình bày sẵn sàng đối thoại cùng các ý kiến trao đổi được đưa ra.
Trong quá trình đối thoại cần lấy tư tưởng: phê phán ý tưởng chứ không phê
phán người đưa ra ý tưởng để tránh căng thẳng về mặt tâm lý. Các thành viên
khác có thể hỏi để bạn mình giải đáp hoặc hướng dẫn cách giải. Mỗi HS được
trao đổi thẳng thắn những điều mình chưa nắm vững hoặc hay quên như:
Thiết lập phương trình bậc hai để tìm hai số khi biết tổng và tích, công thức
tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật… Qua thảo luận, HS ôn lại được ứng
dụng của định lý Viet. Trong giao tiếp nhóm, HS dễ dàng mạnh dạn hỏi bạn
mình hơn là hỏi thầy, đặc biệt là những kiến thức cũ. Mỗi HS ghi chép những
điều mình vừa thảo luận vào phiếu học tập. Trong lúc HS thảo luận, GV có
thể quan sát và trợ giúp hoặc can thiệp khi cần thiết.
- Hợp tác giữa các nhóm: GV thu phiếu học tập của các nhóm và gọi
một HS bất kỳ trong mỗi nhóm nộp phiếu học tập của mình. Cho các nhóm
chấm chéo của nhau. Việc làm này có tác dụng khích lệ tất cả các thành viên
trong nhóm đều phải tích cực làm việc vì tâm lý chung của lứa tuổi này là các
em luôn mong muốn được khẳng định mình, hơn nữa kết quả của mỗi cá nhân
sẽ góp phần vào kết quả của cả nhóm. Do đó nếu có thành viên nào lười làm
việc thì sẽ bị phê bình ngay.
- Trong quá trình thảo luận HĐ ngôn ngữ được rèn luyện làm cho khả
năng trình bày bài sẽ rõ ràng, chặt chẽ và logic. HS học được cách hỏi, cách
trả lời và cách lắng nghe ý kiến của người khác cũng như cách thu hút người
khác lắng nghe ý kiến của mình.
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- Tiêu chí thi đua: Bài tập 1 và 2 đúng mỗi bài được 5 điểm, nhắc lại
ứng dụng định lí Viet để tìm hai số biết tổng và tích được 5 điểm. Điểm của
nhóm bằng điểm phiếu học tập của nhóm (tối đa 15 điểm) cộng với điểm
phiếu học tập cá nhân (tối đa 15 điểm)
- Gợi ý về lời giải như sau:
Bài toán 1. Gọi chiều rộng của hình chữ nhất là a (cm), chiều dài là b
(cm) (a ≤ b). Khi đó ta có a + b = 20 (cm) và ab = S. Vậy a và b là hai
nghiệm của phương trình: x2 – 20x + 99= 0 phương trình có nghiệm 9 và 11.
Ta phải khoanh hình chữ nhật kích thước 9 cm x 11 cm.
Bài toán 2. Gọi p là nửa chu vi của mảnh đất, khi đó bề rộng và bề
ngang của mảnh đất là nghiệm của PT: x2 - px + 100 = 0. PT có nghiệm khi
≥ 400 nên chu vi của mảnh đất nhỏ nhất khi mảnh đất có hình vuông. Vậy
nên xây tường bao cho mảnh đất hình vuông thì sẽ tiết kiệm được nguyên
liệu. Hai số a, b có tổng a + b = S, ab = P. Khi đó a, b là hai nghiệm của PT:
x2 – Sx + P = 0.
2.3.2. Thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học phương
trình quy về bậc nhất, bậc hai
PT quy về bậc hai ở đây chủ yếu bao gồm PT bậc cao, PT chứa ẩn
trong dấu giá trị tuyệt đối, PT chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai. Đây là phần có
nhiều bài tập phong phú, đa dạng không những đòi hỏi HS phải nắm vững
kiến thức mà còn phải có khả năng tư duy nhạy bén, linh hoạt; biết phát huy
tốt các hoạt động trí tuệ như phân tích, dự đoán, so sánh…
VD 1: Tình huống dạy học giải và biện luận về số nghiệm của phương
trình bậc bốn trùng phương
Hoạt động. Giải toán và tổng hợp, đề xuất điều kiện về số nghiệm của
phương trình bậc bốn trùng phương.
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GV: Chia lớp thành các nhóm, giao phiếu học tập cho các nhóm và
giao nhiệm vụ cho các nhóm.
HS: Mỗi nhóm giải và trình bày lời giải vào giấy A0, treo trên bảng

PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 1: Hãy xét xem mỗi phương trình sau đây có mấy nghiệm ? Có thể
kết luận mà không cần giải phương trình hay không ? Giải thích tại sao ?
3

8

+5 = 0

2

√2

+5

=0

+6=0

1,5

(1)

8
8

(3)

+ 3 = 0 (2)

+ 19 = 0

(4)

(5)

Bài tập 2: Tìm điều kiện của tham số m để PT
(2

1)

+(

1) = 0 (*)

a) có một nghiệm

b) có hai nghiệm

c) có ba nghiệm

d) có bốn nghiệm

e) vô nghiệm
Tình huống như sau: Sau khi đặt
(2

1) + (

=

≥ 0, PT đã cho trở thành

1) = 0 (**). Bạn An kết luận rằng muốn biện luận số

nghiệm của phương trình (*) chỉ cần biện luận số nghiệm của phương trình
(**) với ≥ 0.
Em có đồng ý với ý kiến của An không? Em hãy giải Bài tập 2.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Mục tiêu của tình huống: Ngoài việc rèn kĩ năng giải toán nói chung,
còn giúp HS biết vận dung định lý Viet để giải bài toán về số nghiệm của PT
trùng phương. Rèn luyện khả năng tổng hợp, khái quát vấn đề, quy lạ về
quen.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát phiếu học tập đến từng HS và phiếu
chung đến từng nhóm. Thảo luận nhóm trong vòng 2 phút, GV chia bảng
thành 4 phần sau đó gọi 4 thành viên bất kì trong 4 nhóm lên trình bày. Các
thành viên còn lại quan sát trên bảng, nhận xét bài làm giữa các nhóm
- Các lời giải phương trình thuộc Bài toán 1:
+) Đặt =

≥ 0 PT(1) trở thành 3

nên PT có 2 nghiệm:

/

= 1 hoặc =

+) Đặt

=

+

+ =0

(thỏa mãn). Do đó PT (1) có 4 nghiệm

+ Hoặc HS có thể tính

=

8 + 5 = 0 có

= 1 > 0 do đó PT có 2 nghiệm

= ; do đó PT (1) có 4 nghiệm

≥ 0 PT (2) trở thành

1,5

8 + 3 = 0 có

ac = (-1,5).3 < 0 do đó PT có hai nghiệm trái dấu, nghiệm âm loại do không
thỏa mãn điều kiện
+) Đặt =

≥ 0. Do đó PT (2) có hai nghiệm phân biệt.
≥ 0 PT (3) trở thành
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2

√2

=0 ó

√

(thỏa mãn).

Do đó PT (3) có 3 nghiệm
Hoặc có thể giải trực tiếp:
(3) ó
do 2

[

(2

√2)] = 0 ó

√

√2 >0 nên PT (3) có 3 nghiệm

+) Đặt

=

≥ 0, PT (4) trở thành

8 + 19 = 0. Do

=

3<

0 do đó PT vô nghiệm, dẫn đến (4) vô nghiệm. Hoặc HS có thể phân tích trực
8

tiếp:

+ 19 = (

4) + 3 > 0 ∀ nên PT vô nghiệm dẫn đến

(4) vô nghiệm.
+) PT bậc hai tương ứng có hai nghiệm âm nên (5) vô nghiệm.
Bài tập 2: Nhận định của bạn An là đúng vì đặt =

≥ 0 thì phương

trình (*) trở thành PT (**).
Tổng quát: PT
Đặt

=

+

+ = 0 (1)

≥ 0 , PT (1) trở thành:

+

+ = 0 (2)

Khi đó, có thể kết luận về số nghiệm của PT (1) như sau:
+) PT (1) có hai nghiệm phân biệt ó PT (2) có hai nghiệm trái dấu
+) PT (1) vô nghiệm ó Pt (2) có hai hai nghiệm âm hoặc vô nghiệm
+) PT (1) có 4 nghiệm phân biệt ó PT (2) có hai nghiệm dương phân
biệt
+) PT (2) có nghiệm kép hoặc nghiệm bằng 0: Tìm k và thử trực tiếp
vào PT (2) để tìm t, từ đó suy ra x (xảy ra hai khả năng hoặc là PT (1) có 1
nghiệm hoặc (1) có 3 nghiệm)
VD 2: Tình huống hợp tác nhóm phát hiện và sửa chữa sai lầm trong
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lời giải bài toán (dạng PT chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai).
Hoạt động. Tìm và sửa chữa sai lầm trong lời giải bài toán.
GV: Chia lớp thành các nhóm, giao phiếu học tập cho các nhóm và
giao nhiệm vụ cho các nhóm.
HS: Mỗi nhóm giải và trình bày lời giải vào giấy A0, treo trên bảng
PHIẾU HỌC TẬP
x3
x 3

Giải phương trình: 2 x2  9  ( x  5)

(1)

An giải bài toán như sau:
(1)  2 ( x  3)( x  3)  ( x  5)
 2 x  3 x  3  ( x  5)




x  3(2 x  3 

x3
x 3
x3
x 3

x5
)0
x 3

x  3
(2 ( x  3)  ( x  5)  0
x  3

x  3
( x  1 1)
x  3
x  3  0

  x  11  0 
x  3  0



 0
x  3

 x  11  x  11
x  3


Vậy (1) có nghiệm x = 11.
Câu hỏi 1. Em có nhận xét gì về lời giải?
Câu hỏi 2. Đáp số có đúng không?
Câu hỏi 3. Em có phát hiện ra sai lầm nào trong lời giải hay không?
Câu hỏi 4. Nếu tìm được sai lầm trong lời giải, em hãy sửa lại lời giải
và tìm lời giải ngắn nhất cho bài toán trên.
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……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Mục đích của việc thiết kế tình huống học tập là: Học sinh thiết lập
được quy trình biến đổi tương đương PT chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai để giải
thông qua quá trình thảo luận, cùng nhau tìm ra chỗ sai lầm trong lời giải.
- Cá nhân HS nhận phiếu học tập, độc lập suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Hợp tác trong nhóm: Mỗi cá nhân lần lượt trình bày ý kiến của mình
cho cả nhóm nghe, nên bắt đầu từ thành viên yếu vì những phát hiện đầu tiên
sẽ là những phát hiện đơn giản nhất. Do đó, các HS yếu có thể phát hiện đúng
và như vậy sẽ động viên được tinh thần, tăng ý chí cố gắng cho họ. Nhóm
trưởng yêu cầu thư ký ghi lại tất cả các ý kiến đó cho đến người cuối cùng.
Sau đó tổ chức cho cả nhóm thảo luận, thống nhất ý kiến chung cho cả nhóm
và ghi vào phiếu học tập của nhóm. Cuối cùng yêu cầu một thành viên bất kỳ
trong nhóm trình bày lại cho cả nhóm nghe. Trong quá trình trình bày nếu có
chỗ nào chưa rõ thì cần trao đổi thêm để được các bạn giải đáp, nhờ đó cả
người nghe và người trình bày sẽ hiểu thấu đáo vấn đề, sẵn sàng cho thảo luận
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chung trước lớp.
- Hợp tác giữa các nhóm: Các nhóm nộp phiếu học tập, GV chiếu
phiếu học tập của một nhóm bất kì lên bảng cho các nhóm khác quan sát. HS
ghi lại những ý kiến khác với ý kiến của nhóm mình cũng như các ý kiến mà
mình chưa có và chuẩn bị câu hỏi để thảo luận. Các thành viên trong nhóm có
phiếu học tập được chiếu trên bảng sẵn sàng trả lời ý kiến của nhóm bạn. Mỗi
thành viên đều phải làm việc thực sự cố gắng và các HS khá phải giúp đỡ các
bạn yếu hơn hiểu vấn đề vì GV sẽ gọi một bạn bất kỳ để giải đáp. Nếu không
trả lời được thì cả nhóm sẽ bị trừ điểm và mất quyền trả lời. Sau đó GV cùng
HS chốt kiến thức.
- GV cần lưu ý cho HS về một số sai lầm có thể mắc phải (sau khi đã
thảo luận nhóm). Chẳng hạn sai lầm trong biến đổi tương đương √ .
√ .√ và

√

=

=

(những biến đổi này phải có điều kiện).

√

- Cần chú ý rằng, sau khi gợi ý cho HS biến đổi như trên, có thể các
nhóm sẽ chia hai trường hợp để biến đổi, tương ứng với x > 3 hoặc với x ≤
3. Tương ứng với mỗi trường hợp sẽ có một phương trình, ra được một
nghiệm. Từ đó sẽ tổng hợp lại được thành kết quả.
Tuy vậy, GV nên hướng dẫn, tổ chức cho HS tìm lời giải ngắn hơn, có
thể trình bày như sau:
Với điều kiện

3|√ + 3 = ( + 5)√ + 3 ó

2|
ó

, phương trình đã cho trở thành:

|

Ta có (*) ó

|
(
(

√
|

|

( )

( )
)
)

ớ
ớ

ó
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/

ớ
ớ

ó x =11

Lại có: 3 và 11 đều thỏa mãn điều kiện PT (1)
Vậy PT đã cho có 2 nghiệm x = 3; x = 11.
2.3.3. Thiết kế một số tình huống dạy học hợp tác trong dạy học hệ phương
trình bậc nhất, bậc hai
VD 1: Ôn tập các PP giải hệ PT bậc nhất hai ẩn, tiếp cận PP giải bằng
định thức.
Hoạt động. Tìm và sửa chữa sai lầm trong lời giải bài toán.
GV: Chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm. Mỗi
nhóm làm bài tập dưới đây.
Bài toán. Giải các hệ phương trình dưới đây theo các cách khác nhau,
từ đó hãy trình bày các cách khác nhau để giải hệ phương trình bậc nhất hai
ẩn.
1)

4x + 3y = 6
2x + y = 4

3)

2)

x
3x

4)

y=3
4y = 2

√3x + 4y = 1
3x + 4√3y = 4
3x + y = 3
2x y = 7

x
5)

6)

2y =

1

x + y = 1/4
5x

y=1

x

y=

HS: Mỗi nhóm giải và trình bày tóm tắt các cách giải khác nhau (đề
xuất) để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Mục tiêu: HS ôn tập lại các phương pháp giải hệ PT bậc nhất hai ẩn,
chuẩn bị cho việc xây dựng công thức giải và biện luận hệ bậc nhất hai ẩn
bằng định thức.
- Để thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian ngắn, HS cần hợp tác với
nhau để sớm có kết quả. HS có thể giải hệ bậc nhất 2 ẩn bằng PP thế, PP cộng
đại số và kiểm tra bằng đồ thị. Các hệ PT đưa ra với 3 trường hợp khác nhau
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giúp HS hình dung lại được các trường hợp nghiệm của hệ PT bậc nhất 2 ẩn.
+ GV có thể hỗ trợ HS liên tưởng, liên hệ giữa tập nghiệm của hệ
phương trình

ax + by = c
(I) với số giao điểm của hai đường thẳng (d): ax
a′x + b′y = c′

+ by = c và đường thẳng (d’): a’x + b’y = c’. Như vậy để xét số nghiệm của
hệ (I) ta chỉ cần xét sự tương giao của hai đường thẳng (d), (d’).
- Một số phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn (đã biết): +)
Phương pháp cộng đại số; +) Phương pháp thế.
- Các trường hợp nghiệm của hệ bậc nhất 2 ẩn:
1) 2) 4) Hệ có nghiệm duy nhất (khi hai đường thẳng d, d’cắt nhau tại
một điểm).
3) Hệ vô nghiệm (khi d và d’song song).
5) 6) Hệ có vô số nghiệm (x;y) (khi d và d’ trùng nhau)
VD 2: Tình huống dạy học thống kê các dạng và cách giải một số hệ
phương trình hai ẩn thường gặp
Hoạt động 1. Tìm và phân dạng các hệ phương trình hai ẩn thường gặp
GV: Chia lớp thành các nhóm, nhiệm vụ cho các nhóm về nhà thực
hiện (ngoài giờ lên lớp) nhiệm vụ:
Nhiệm vụ 1. Thống kê một số dạng hệ phương trình hai ẩn thường gặp
và cách giải, chú ý về nghiệm
Nhiệm vụ 2. Lấy ví dụ về một số hệ phương trình thuộc các dạng trên,
trình bày lời giải chi tiết (có thể có các bài toán đưa về hệ phương trình thuộc
các dạng trên).
HS: Các nhóm phân công nhiệm vụ, thực hiện ngoài giờ lên lớp, tổ
chức ghép nối các kết quả công việc được giao, chuẩn bị báo cáo, tài liệu, ....
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Hoạt động 2. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động 1.
GV: Tổ chức cho HS báo cáo kết quả trên lớp: Sản phẩm gồm: Bản in
và bản trình chiếu hoặc bản in trên giấy A0 để trình bày trước lớp
HS: Báo cáo (một HS đại diện nhóm báo cáo, do GV chỉ định bất kì) và
một bản in giấy. Khi đó, các nhóm thảo luận, thống nhất, bổ sung hệ thống
bài tập, dạng bài để hoàn thiện.
GV: Kết luận, đánh giá và giao dữ liệu cho lớp phó phụ trách học tập
tổng hợp, gửi lên trang facebook hoặc email chung của lớp cùng chia sẻ.
HS: Thực hiện theo yêu cầu: Tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau (về phần
trình bày báo cáo, về bản in, về nội dung báo cáo, ...); thực hiện các yêu cầu
hoàn thiện tài liệu của GV.
Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Để hỗ trợ HS sinh hoàn thành nhiệm vụ, GV có thể tư vấn về việc sử
dụng tài liệu, nguồn tài liệu hoặc có thể cung cấp một số bài tập mẫu trước
cho các nhóm.
- GV hướng dẫn HS cách thức giao nhiệm vụ trong nhóm, kiểm tra
cách giao nhiệm vụ (mỗi người phụ trách một dạng hệ phương trình chẳng
hạn, người phụ trách phân dạng, người phụ trách tìm ví dụ tương ứng, ...);
kiểm tra sổ giao nhiệm vụ (tên người, nhiệm vụ, tiến độ, yêu cầu sản phẩm,
...); kiểm tra sản phẩm từng nhóm (thông qua báo cáo); GV hướng dẫn nhóm
HS (nếu cần) ghép kết quả, thảo luận nhóm để thống nhất câu trả lời, sau đó
nộp phiếu học tập của nhóm mình; yêu cầu các nhóm đánh giá theo điểm mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhóm.
- GV có thể cung cấp, hỗ trợ cho HS lúc ban đầu (hoặc sau khi lớp trình
bày, dưới dạng sản phẩm báo cáo của GV), một số hệ phương trình như sau:
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VD 3: Tình huống dạy học xác định phương pháp giải bài toán có
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nghiệm duy nhất của hệ phương trình đối xứng
Hoạt động. Giải bài tập, tìm phương pháp giải bài toán có nghiệm duy
nhất của hệ phương trình đối xứng (kiểu 2)
GV: Chia lớp thành các nhóm và giao nhiệm vụ chung cho các nhóm
ngay trên lớp:
Nhiệm vụ như sau. Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Cho hệ phương trình:

2
2

+
+

=5
. Biết phương trình
=5

đã cho có 4 nghiệm, hai trong số bốn nghiệm đó là (2; 2) và

√

;

√

.

Tìm các nghiệm còn lại mà không cần biến đổi hệ phương trình.
Bài toán 2. Tìm các giá trị của tham số m để hệ phương trình dưới đây
có nghiệm duy nhất:

3
3

+
+

= 4(
= 4(

+ 3)
.
+ 3)

HS: Thực hiện các yêu cầu hoạt động của giáo viên trong nhóm.
Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Mục tiêu của tình huống là giúp HS hiểu rõ tính chất nghiệm của hệ
PT đối xứng 2 ẩn, từ đó biết giải bài toán về nghiệm duy nhất của hệ PT đối
xứng 2 ẩn.
- GV cần hướng dẫn cho HS hướng tới việc xác định loại và tính chất
nghiệm của loại hệ phương trình này (sau hoặc trong khi giải bài toán 1). Nếu
hệ có nghiệm là (a;b) thì cũng có nghiệm là (b;a). Đây là nhận xét rất hữu ích
khi gặp các bài toán liên quan đến nghiệm của hệ PT đối xứng. Tuy nhiên hoạt
động này tương đối khó cần sự hợp tác tích cực của các thành viên trong nhóm,
đặc biệt là vai trò của những HS khá. GV có thể gợi ý thêm rằng (0;0) là một
nghiệm rất đặc biệt của hệ. Từ đó mới có định hướng cho việc giải bài toán 2.
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- Về một số lời giải:
Bài toán 1: dễ thấy (0; 0) là nghiệm của hệ. Do tính chất đối xứng của
hệ nên

√

;

√

là nghiệm thì

√

;

√

cũng là nghiệm.

Bài toán 2: Hệ đã cho là hệ đối xứng, do đó nếu hệ có nghiệm (x;y) thì
cũng nhận (y; x) là nghiệm. Vậy hệ đã cho có 1 nghiệm duy nhất khi x = y.
Thay vào một trong hai PT của hệ ta được một phương trình bậc hai theo x
(hoặc y), bài toán trở thành tìm m để PT bậc hai có nghệm duy nhất.
2.4. Kết luận chương 2
Chương 2 đã trình bày một số định hướng thiết kế các tình huống
DHHT TN trong dạy học môn Toán nói chung, trong dạy học một số nội
dung thuộc chương Phương trình, Hệ phương trình thuộc Đại số 10 ở THPT
và trình bày các kết quả nghiên cứu thiết kế một số tình huống dạy học cụ thể.
Các tình huống này có thể được sử dụng, tham khảo sử dụng trong dạy học
như là những ví dụ minh họa về việc vận dụng PPDHHT trong dạy học môn
Toán ở trường THPT.
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Chương 3
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi và hiệu quả của việc
sử dụng các tình huống dạy học hợp tác trong dạy học nội dung chương
phương trình và hệ phương trình lớp 10 THPT đã được xây dựng trong các
bài soạn. Qua đó bước đầu đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
Nội dung thực nghiệm là dạy học 2 giáo án.
Giáo án 1: Dạy học phương pháp giải và biện luận phương trình bậc
nhất một ẩn.
Thực hiện thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Chiềng Sinh (Thành
phố Sơn La, tỉnh Sơn La)
+) Lớp 10A3 (lớp thực nghiệm) – GV. Phùng Thị Dung
+) Lớp 10A2 (lớp đối chứng) – GV. Đinh Thùy Dương
Ngày dạy:………………
Giáo viên: Phùng Thị Dung
Tiết 23-đại số: Luyện tập Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
A. Mục tiêu
- Kiến thức: Nắm được cách giải và biện luận phương trình bậc nhất.
- Kĩ năng: phân tích, liên hệ, nhận dạng.
- Tư duy: phân tích, tổng hợp,trao đổi có phê phán
- Thái độ: đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tăng khả năng giao tiếp
- Cách học: học theo nhóm, khám phá, hợp tác, tranh luận, trao đổi
B. Chuẩn bị của GV và HS
GV: Chuẩn bị kế hoạch dạy học, chú ý phiếu học tập dạng A4.
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HS: Giấy A0 trắng, bút viết (bút dạ) các màu.
C. Các hoạt động dạy-học
Hoạt động 1. Giải một số bài tập để phát hiện các trường hợp chung,
phổ biến.(15 phút)
Giáo viên

Học sinh

- Chia lớp thành các nhóm, giao - Mỗi nhóm giải và trình bày lời giải
phiếu học tập số 1, 2, 3, 4 cho các vào giấy A0, treo trên bảng
nhóm.

(Dự kiến câu trả lời)

Hoạt động 2. Giải một số bài tập để phát hiện các trường hợp chung,
phổ biến, xác định các bước giải và biện luận phương trình bậc nhất.(15 phút)
Giáo viên

Học sinh

- Yêu cầu trình bày nhanh trên bảng - Thảo luận, trình bày nhanh
bằng giấy A0 lời giải bài tập sau:
Bài tập. Em hãy xác định các bước
(quy trình) giải và biện luận phương
trình bậc nhất ax + b = 0.

- Thảo luận chung cả lớp, hoàn thiện
quy trình:
*Giải và biện luận phương trình bậc
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nhất ax + b = 0:
+a≠0

PT có nghiệm duy nhất

=

- Sau khi các nhóm trình bày trên

+

a=0
b≠0

+

a=0
b=0

PT vô nghiệm
PT nghiệm đúng ∀x ∈ R

- Ghi nhận.

bảng bằng giấy A0, GV tổ chức các
nhóm nhận xét, đánh giá, chốt lại quy
trình trên một giấy của nhóm có kết
quả tốt nhất.

Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- GV nên tổ chức tình huống học tập hợp tác bằng hình thức thi tiếp sức
giữa các nhóm này giúp GV vừa kiểm tra được kiến thức của HS, tạo cơ hội
giúp các em ôn tập kiến thức cho nhau, lại vừa gây được không khí thi đua sôi
nổi, giảm căng thẳng trong giờ học.
- GV chia lớp thành 6 nhóm nhỏ, yêu cầu các nhóm chọn ra nhóm
trưởng, GV vai trò của nhóm trưởng trong việc tổ chức, điều khiển các bạn
trong nhóm thảo luận, kịp thời phát hiện và sửa chữa sai lầm (nếu có), chốt
việc chọn phương án làm bài ngắn gọn hiệu quả nhất, tập trình bày để sẵn
sàng thi với các nhóm khác phát phiếu (mỗi HS một phiếu và mỗi nhóm có
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một phiếu chung cho cả nhóm). Sau đó, các nhóm thảo luận trong vòng 1-2
phút và chuẩn bị cho phần thi trình bày trên bảng.
- GV có thể chọn một HS bất kì trong nhóm xuất phát, trong khi đó
toàn nhóm sẽ vừa tập trung theo dõi xem bạn có khó khăn gì, vừa tự giải và
thảo luận trong nhóm để sẵn sàng hỗ trợ cho bạn, mặt khác vẫn phải trình bày
lời giải vào phiếu học tập để GV chấm điểm. Về mặt tâm lí, HS yếu cũng
không muốn bị loại ngay ở vòng đầu tiên nên sẽ phải cố gắng hết sức. Mọi
thành viên đều phải nỗ lực để không bị ảnh hưởng đến tốc độ làm việc và kết
quả của cả nhóm. Do đó, việc tiếp sức còn thể hiện tác động của nhóm đối với
các HS cá biệt, vai trò của nhóm trưởng trong việc tổ chức, điều khiển các
bạn trong nhóm thảo luận, kịp thời phát hiện và sửa chữa sai lầm (nếu có),
đưa ra phương án làm bài ngắn gọn hiệu quả nhất, tập trình bày để sẵn sàng
thi với các nhóm khác.
- Dự kiến một số khó khăn trong khi HS làm bài:
Bài toán 1: HS cho rằng PT ax+ b = 0 có nghiệm khi a ≠ 0 mà quên mất
trường hợp a = b =0.
Bài toán 2: PT cho đã có dạng ax+ b = 0. PT vô nghiệm ó
ó

=0
≠0

22 = 0 (không xảy ra) nên không có giá trị p thỏa mãn
0≠0
Bài toán 3: HS có thể lý luận, điều kiện
3+

=0ó(
ó(

3)(

1) +

≠ 1 khi đó:
+7=0

3) + 10 = 0( )

PT ban đầu có nghiệm duy nhất ó PT (*) có nghiệm duy nhất ó
3≠0ó

≠ 3. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu mọi nghiệm của PT (*) đều là

nghiệm của PT ban đầu?
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- Lời giải các bài toán:
Bài toán 1. PT ó (

16) +

+2=0
±

PT có nghiệm ó

ó

±

Vậy phương trình có nghiệm khi

ó

±

ó

≠2

≠2

Bài toán 2. Vì b = 0 nên PT luôn có ít nhất 1 nghiệm (x = 0), do đó
không tồn tại p để PT vô nghiệm.
≠ 1.

Bài toán 3. Điều kiện
Khi đó PT đã cho ó (
ó(

3)

(

3) +

3)(

1) +

+7=0

+7 =0 ó(

3) + 10 = 0 (**)

PT ban đầu có nghiệm duy nhất ó PT (**) có nghiệm duy nhất khác 2
3≠0
ó

≠1

ó

≠3
≠ 7

Vậy PT đã cho có nghiệm duy nhất khi

≠3
≠ 7

Bài toán: Giải và biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0:
+a≠0

PT có nghiệm duy nhất

+

a=0
b≠0

PT vô nghiệm

+

a=0
b=0

PT nghiệm đúng ∀x ∈ R

=

D. Củng cố kiến thức
GV cho học sinh làm bài kiểm tra 15 phút ( Phụ lục 1)
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Tìm các giá trị của m để phương trình
16

+

=

2 có nghiệm.

Bài toán 2. Tìm các giá trị của m để phương trình (

22) = 0

vô nghiệm.
Bài toán 3. Tìm các giá trị của m để phương trình

3+

=0

có nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Tìm các giá trị của n để phương trình
2 có nghiệm.
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+

= 16

Bài toán 2. Tìm các giá trị của n để phương trình

(

22) = 0 vô

nghiệm.
Bài toán 3. Tìm các giá trị của n để phương trình 3

=

có

nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Tìm các giá trị của p để phương trình

+

= 16

2 có nghiệm.
Bài toán 2. Tìm các giá trị của p để phương trình (
nghiệm.
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22) = 0 vô

Bài toán 3. Tìm các giá trị của p để phương trình

3+

= 0 có

nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Hãy giải các bài toán sau:
Bài toán 1. Tìm các giá trị của q để phương trình

+

= 16

2 có nghiệm.
Bài toán 2. Tìm các giá trị của q để phương trình (

22) = 0 vô

nghiệm.
Bài toán 3. Tìm các giá trị của q để phương trình

3+

= 0 có

nghiệm duy nhất.
………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Giáo án 2: Dạy học thống kê các dạng và cách giải một số hệ phương
trình hai ẩn thường gặp
Thực hiện thực nghiệm sư phạm tại trường THPT Chiềng Sinh(Thành
phố Sơn La, tỉnh Sơn La)
+) Lớp 10A3(lớp thực nghiệm) – GV. Phùng Thị Dung
+) Lớp 10A2(lớp đối chứng) – GV. Đinh Thùy Dương
Tiến hành dạy thực nghiệm tiết 27-đại số: “Luyện tập Phương trình và hệ
phương trình bậc nhất nhiều ẩn”
Ngày dạy:…………..
Giáo viên: Phùng Thị Dung
A. Mục tiêu
- Kiến thức: Nắm được cách giải và biện luận phương trình bậc nhất.
- Kĩ năng: phân tích, liên hệ, nhận dạng.
- Tư duy: phân tích, tổng hợp,trao đổi có phê phán
- Thái độ: đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, tăng khả năng giao tiếp
- Cách học: học theo nhóm, khám phá, hợp tác, tranh luận, trao đổi
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B. Chuẩn bị của GV và HS
GV: Chuẩn bị kế hoạch dạy học, chú ý phiếu học tập dạng A4.
HS: Học sinh chuẩn bị nội dung đã được GV giao về nhà từ tiết 26-đại
số của tuần học trước đó. Giấy A0 trắng, bút viết (bút dạ) các màu.
C. Các hoạt động dạy-học
Hoạt động 1. Tìm và phân dạng các hệ phương trình hai ẩn thường gặp
(15 phút)
Giáo viên

Học sinh

- Chia lớp thành các nhóm, nhiệm vụ - Các nhóm phân công nhiệm vụ,
cho các nhóm về nhà thực hiện (ngoài thực hiện ngoài giờ lên lớp, tổ chức
giờ lên lớp) nhiệm vụ:

ghép nối các kết quả công việc được

+ Nhiệm vụ 1. Thống kê một số

giao, chuẩn bị báo cáo, tài liệu, ....

dạng hệ phương trình hai ẩn thường
gặp và cách giải, chú ý về nghiệm
+ Nhiệm vụ 2. Lấy ví dụ về một số
hệ phương trình thuộc các dạng trên,
trình bày lời giải chi tiết (có thể có
các bài toán đưa về hệ phương trình
thuộc các dạng trên).
Hoạt động 2. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động 1. (15 phút)
Giáo viên

Học sinh

- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả - Báo cáo (một HS đại diện nhóm báo
trên lớp: Sản phẩm gồm: Bản in và cáo, do GV chỉ định bất kì) và một
bản trình chiếu hoặc bản in trên giấy bản in giấy. Khi đó, các nhóm thảo
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A0 để trình bày trước lớp

luận, thống nhất, bổ sung hệ thống
bài tập, dạng bài để hoàn thiện.

- Kết luận, đánh giá và giao dữ liệu
cho lớp phó phụ trách học tập tổng
hợp, gửi lên trang facebook hoặc
email chung của lớp cùng chia sẻ.

- Thực hiện theo yêu cầu: Tự đánh
giá, đánh giá lẫn nhau (về phần trình
bày báo cáo, về bản in, về nội dung
báo cáo, ...); thực hiện các yêu cầu
hoàn thiện tài liệu của GV

Hoạt động 3: Cách giải một số dạng hệ phương trình hai ẩn thường
gặp (15 phút)
Giáo viên

Học sinh

-Chia nhóm và phát phiếu học tập cho - Thảo luận thực hiện yêu cầu phiếu
học sinh, phiếu chung cho cả nhóm

học tập
+ Hệ gồm một PT bậc nhất và một
PT bậc hai (gồm các hệ 3) 6) 7)).
PP giải: Rút x theo y (hoặc y theo x)
từ PT bậc nhất rồi thay vào PT bậc
hai.
+ Hệ đối xứng hai ẩn loại 2 (gồm
những hệ 1) và 5)).
PP giải: Trừ vế với vế của PT thứ
nhất cho PT thứ hai, đưa PT thu được
về dạng tích.
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+ Hệ đối xứng 2 ẩn loại 1 (gồm hệ 8)
và 9) ). Đối với hệ 8) đặt t = - x, hệ
trở thành đối xứng loại 1 đối với y và
t).
PP giải: Đặt S= x+y và P= xy
+ Hệ đẳng cấp (gồm hệ 2) và 4)).
PP giải: - Xét y = 0 (hoặc x = 0)
- Với y = 0. Đặt x = ky ( hoặc y =
kx).

Một số lưu ý trong quá trình dạy học:
- Để hỗ trợ HS sinh hoàn thành nhiệm vụ, GV có thể tư vấn về việc sử
dụng tài liệu, nguồn tài liệu hoặc có thể cung cấp một số bài tập mẫu trước
cho các nhóm.
- GV hướng dẫn HS cách thức giao nhiệm vụ trong nhóm, kiểm tra
cách giao nhiệm vụ (mỗi người phụ trách một dạng hệ phương trình chẳng
hạn, người phụ trách phân dạng, người phụ trách tìm ví dụ tương ứng, ...);
kiểm tra sổ giao nhiệm vụ (tên người, nhiệm vụ, tiến độ, yêu cầu sản phẩm,
...); kiểm tra sản phẩm từng nhóm (thông qua báo cáo); GV hướng dẫn nhóm
HS (nếu cần) ghép kết quả, thảo luận nhóm để thống nhất câu trả lời, sau đó
nộp phiếu học tập của nhóm mình; yêu cầu các nhóm đánh giá theo điểm mức
độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhóm.
- GV có thể cung cấp, hỗ trợ cho HS lúc ban đầu (hoặc sau khi lớp trình
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bày, dưới dạng sản phẩm báo cáo của GV), một số hệ phương trình như sau:
3 =2
3 =2

1)
2)
3)
4)

5)

3

13)

+2 +
+2 +3

= 11
= 17

14)

+3 =2
+
= 164
3
5
9 + 11
2
2

4
8

=3
=6

16)

 x

3

y

3

1  x 3 y3  19x 3
7) 
2
2
 y  xy  6x

+
=7
2 + =1
+
= 25 2
( + ) = 10
+

+ =2
= 1

+
+

+ + =8
+ + =5

 x 2  1  y  y  x   4y
17)  2
 x  1  y  x  2   y

=2 +
=2 +

x  y  4
6)  2 2
 x  y

15)

5

 x. y  y  6x
18) 
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 xy  5x  x. y  1

1
 2

2

2

 y  xy  6x
19) 
2 2
2
1  x y  5x

x2  y2  x  y  8
8)  2
2
x  3y  2xy  x  5y  2  0

 x  y  2x  y  2  7
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2x 3  3  5y
9)  3
2y  3  5x

 x 2  2xy  3y2  9
21)  2
2
2x  2xy  y  2

 xy  x  1  7y
10)  2 2
2
 x y  xy  1  13y

 x(x  y  1)  3  0

22) 
5
2
(x  y)  x 2  1  0

3x  2y  23

y2  2
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x2 2
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5
 2
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Sau khi dạy, cho HS ở các lớp thực nghiệm và đối chứng làm bài kiểm
tra tự luận trong thời gian 15 phút đối với lớp 10A2 và lớp 10A3 sau khi tổ
chức dạy thực nghiệm hai giáo án.
Phiếu học tập
Yêu cầu 1: Nhóm các hệ phương trình cho dưới đây thành từng nhóm có dạng
giống nhau. Nêu tóm tắt lời giải từng hệ phương trình đó.
3 =2
3 =2

1)

2)

3)

4)

5)

3

+2 +
+2 +3

= 11
= 17

7)

+3 =2
+
= 164
3
5
9 + 11
2
2

5 +
=7
2 + =1

6)

4
8

8)
=3
=6

9)

+
= 25 2
( + ) = 10
+
+
+

+ =2
= 1

+ + =8
+ + =5

=2 +
=2 +

Sau khi dạy, cho HS ở các lớp thực nghiệm và đối chứng làm bài kiểm
tra tự luận trong thời gian 15 phút đối với lớp 10A2 và lớp 10A3 sau khi tổ
chức dạy thực nghiệm hai giáo án.
Trong giờ DH thực nghiệm, chúng tôi xây dựng mục tiêu giờ học cho
cả lớp và mục tiêu cá nhân cho từng HS. Trong giờ học, chúng tôi phối hợp
rèn luyện cho HS các kỹ năng học tập HTTN thông qua các nội dung và
nhiệm vụ học tập. Sau khi thực nghiệm, chúng tôi cho HS làm bài KT.
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3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
Để tiến hành chọn mẫu TN chúng tôi đã sử dụng kết quả điểm KT chất
lượng đầu năm của HS để để làm căn cứ, chúng tôi chọn được nhóm TN và
nhóm ĐC, tiến hành dạy thực nghiệm trong năm học 2016 – 2017, với số
lượng học sinh tương đương nhau giữa hai lớp TN và ĐC ở trường THPT
Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La:
Trường

Nhóm

Lớp

Tổng

Giáo viên

HS
THPT Chiềng Sinh

TN

10A3

45

ĐC

10A2

43

Phùng Thị Dung

Bảng 3.1: Thống kê kết quả học tập của HS nhóm TN và ĐC trước khi TNSP
Trường
THPT

Điểm Tổng

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

45

0

0

0

1

5

14 12

6

5

1

1

43

0

0

0

1

4

12 14

6

4

2

0

(xi)

số HS

fi TN
fi ĐC

Chiềng Sinh

Chất lượng học tập của nhóm học sinh lớp TN và lớp ĐC được tính
toán và thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 3.1: Đa giác đồ về chất lượng học tập của nhóm TN và ĐC trước khi TNSP
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Nhìn vào Đa giác đồ 3.1 chúng ta thấy đỉnh của 02 đa giác đồ gần
ngang nhau điều này chứng tỏ chất lượng của nhóm TN và nhóm ĐC ở các
lớp là tương đương nhau.
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm
Sau quá trình thực nghiệm, chúng tôi thu được một số kết quả và tiến
hành phân tích trên hai phương diện sau.

3.4.1. Phân tích định tính
Sau quá trình thực nghiệm chúng tôi thấy, khi tổ chức DHHT TN thì
giờ học đã khai thác được vốn kiến thức sẵn có của HS trong từng đơn vị kiến
thức. Cụ thể HS có hứng thú và trách nhiệm hơn với nhiệm vụ học tập của
bản thân. Không khí lớp học sôi nổi, tích cực, tự giác. HS được khích lệ tinh
thần học tập. Đa số HS nắm vững nội dung bài học, nắm vững kiến thức cơ
bản, HS đã có được những kiến thức, kỹ năng tư duy Toán học cần thiết để
vận dụng vào giải bài tập toán, những HS yếu kém đã có sự tiến bộ, HS giỏi
cũng phát huy được những khả năng của bản thân và cũng giúp đỡ được HS
yếu kém, HS khá cũng đã vươn lên đạt điểm giỏi. Tỉ lệ HS không chăm chú
học, HS nói chuyện riêng trong lớp giảm hẳn, trong quá trình HTHT các em
đã giúp nhau rèn luyện được các thao tác tư duy như: phân tích, tổng hợp, so
sánh, khái quát hóa, cụ thể hóa,….
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Sau khi tổ chức thực nghiệm, quan sát, dự giờ và rút kinh nghiệm ở các
lớp. Các GV thực nghiệm và dự giờ đều có ý kiến rằng: không có ý kiến khó
khả thi trong việc triển khai phương pháp DHHT TN vào quá trình DH toán ở
THPT; đặc biệt là cách tạo ra tình huống, đặt câu hỏi và dẫn dắt hợp lý, vừa
sức đối với HS, vừa kích thích được tính tích cực độc lập của HS, vừa tạo
được môi trường HTHT thân thiện, lại vừa kiểm soát, ngăn chặn được những
khó khăn, sai lầm có thể nảy sinh; chính HS cũng lĩnh hội được tri thức
phương pháp trong quá trình tìm tòi và huy động kiến thức.

3.4.2. Phân tích định lượng
Việc phân tích định lượng dựa trên bài KT được học sinh thực hiện khi
kết thúc đợt thực nghiệm dạy và tiến hành chấm điểm KT của 2 lớp TN và
ĐC sau khi dạy học nội dung: Dạy học phương pháp giải và biện luận phương
trình bậc nhất một ẩn, chúng tôi thu được kết quả như sau:
Bảng 3.2: Kết quả thực nghiệm ở nhóm TN và nhóm ĐC
Trường

Điểm

Tổng

THPT

(xi)

số HS

fi TN
fi ĐC

Chiềng Sinh

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

45

0

0

0

1

4

9

12 8

7

2

2

43

0

0

0

5

5 10 11 8

4

0

0

Với bảng thống kê trên chúng tôi đã tính được:
- Kết quả thống kê:
Nhãm thùc nghiÖm (N= 45)
xi

fi

xi -

Nhãm ®èi chøng (N = 43)

(xi - x )2

(xi - x )2.fi

xi

fi

xi - x

(xi - x )2

(xi - x )2.fi

x
1

0

-6.35

40.32

0

1

0

-5.56

30.91

0

2

0

-6.35

40.32

0

2

0

-5.56

30.91

0

3

1

-3.35

11.22

11.22

3

5

-2.56

6.55

32.8
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4

4

-2.35

5.52

22.09

4

5

-1.56

2.43

12.2

5

9

-1.35

1.82

16.40

5

10

-0.56

0.31

3.14

6

12

-0.35

0.12

1.47

6

11

0.44

0.19

2.13

7

8

0.65

0.42

3.38

7

8

1.44

2.07

16.6

8

7

1.65

2.72

19.06

8

4

2.44

5.95

23.8

9

2

2.65

7.02

14.05

9

0

3.44

11.8

0

10

2

3.65

13.32

26.65

10

0

4.44

19.7

0

Phương sai và độ lệch chuẩn:
TN

ĐC

Điểm trung bình

x = 6.35;

x = 5.56

Phương sai

S2 = 2,6.

S2 = 2,06

Độ lệch chuẩn

S = 1.61.

S = 1.43

Nội dung

Tiến hành kiểm định phương sai bằng giả thiết E0 ta được
F

2
STN
2
SDC

= 1.28, trong đó bậc tự do tương ứng fTN = 45; fĐC= 43 là

F  = 1.69, như vậy F < F  , chấp nhận giả thiết E0 tức là sự khác nhau giữa
phương sai ở nhóm lớp thực nghiệm và nhóm lớp đối chứng của cả 2 trường
là không có ý nghĩa. Vì vậy tiến hành kiểm nghiệm giả thiết H0 theo bậc tự
do: NTN+NĐC -2 = 86 với đại lượng t 

s=

xTN  x DC
1
1
s.

nTN n DC

= 2.41 với

( NTN  1) S 2TN  ( N DC  1).S 2 DC
mà t  = 2.00 nên t>t  , điều này khẳng định
NTN  N DC 2

được giả thuyết H0 bị bác bỏ chứng tỏ sự khác nhau giữa các điểm trung bình
ở hai mẫu là có ý nghĩa thể hiện kết quả điểm KT của nhóm TN cao hơn
nhóm ĐC.
Bên cạnh đó ta có đường tần suất lũy tích hội tụ lùi của nhóm TN và
ĐC như sau:
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Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất luỹ tích hội tụ lùi
của lớp TN và lớp ĐC
Trường

xi

0

1

2

3

Chiềng

Wi(TN)

0

0

0

2.22

Sinh

Wi

(ĐC)

0

0

0

11.6

THPT

4

5

6

7

8

9

10

11.11 31.11

57.78

75.56

91.11

95.56

100

23.26 46.51

72.09

90.7

100

100

100

Từ đó ta có đường biểu diễn tần số lũy tích hội tụ lùi giữa lớp TN và
ĐC sau:
Biểu đồ 3.2: Đa giác đồ về chất lượng học tập của nhóm TN và ĐC
sau khi TNSP

Quan sát đường biểu diễn tần số lũy tích hội tụ lùi giữa lớp TN
và ĐC ta thấy đường biểu diễn kết quả lớp TN nằm về bên phải chứng tỏ chất
lượng lớp TN cao hơn lớp ĐC khi tổ chức các giờ học theo phương pháp
DHHT TN.
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3.5. Kết luận chương 3
Trong chương 3, chúng tôi đã thực nghiệm sư phạm một tình huống đã
thiết kế và kiểm tra đánh giá hiệu quả dạy học của một tình huống dạy học thu
được kết quả tin cậy.
- Về mặt định lượng: cho thấy kết quả học tập ở lớp thực nghiệm luôn
cao hơn ở lớp đối chứng và kết quả này có được là do hiệu quả của việc vận
dụng phương pháp DHHT TN, phối hợp với các PPDH khác chứ không phải
do ngẫu nhiên.
- Về mặt định tính:
+ HS thích thú với việc trao đổi thông tin, chia sẻ kiến thức. Các em
nhận ra được những ưu điểm của HTHT TN mang lại, đồng thời rèn luyện
được các kỹ năng hợp tác trong HTHT TN và các kỹ năng hoạt động nhóm
của HS đã tiến bộ rất nhiều.
+ Các GV tham gia góp ý và dự giờ thực nghiệm cũng công nhận: việc
thiết kế các bài giảng theo mô hình HTHT TN kết hợp với ứng dụng CNTT
phù hợp với đối tượng HS; đồng thời hình thức tổ chức hoạt động nhóm
phong phú, đa dạng đã thu hút sự tham gia của HS, góp phần thay đổi không
khí lớp học, nâng cao hiệu quả DH và phát triển những kỹ năng cơ bản, cần
thiết cho HS.
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KẾT LUẬN
Qua quá trình nghiên cứu đề tài "Thiết kế một số tình huống dạy học
hợp tác trong dạy học chương ‘‘Phương trình, Hệ phương trình” lớp 10 ở
trường THPT" chúng tôi thu được kết quả sau:
1. Đã nghiên cứu, tổng hợp được một số công trình nghiên cứu khoa
học liên quan đến DHHT TN trên thế giới và trong nước, đặc biệt là một số
công trình nghiên cứu vận dụng quan điểm hợp tác trong dạy học Toán, về
tình huống dạy học trong dạy học Toán. Trên cơ sở đó chúng tôi đã đề xuất
quy trình tổ chức DHHT TN giúp GV và HS sử dụng như một bản chỉ dẫn để
tổ chức dạy học hợp tác.
2. Từ nghiên cứu một số mô hình tổ chức DHHT TN chúng tôi đã vận
dụng để thiết kế và minh họa cụ thể giờ học HTTN về các tình huống: DH
khái niệm, DH các quy tắc, phương pháp, DH giải bài tập được bám sát theo
chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng trong đại số 10.
3. Thực nghiệm sư phạm đã bước đầu làm sáng tỏ tính khả thi, tính
hiệu quả của việc vận dụng phương pháp DHHT TN trong dạy học chương
‘‘Phương trình, Hệ phương trình”.
Có thể khẳng định: Mục đích nghiên cứu đã đạt được, nhiệm vụ nghiên
cứu đã hoàn thành và giả thuyết khoa học là chấp nhận được.
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PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1
Sau khi dạy thực nghiệm “Dạy học phương pháp giải và biện luận
phương trình bậc nhất một ẩn”
Thời gian: 15 phút

Câu 1: Giải và biện luận phương trình: mx + n = 0
Câu 2 : Xác định m để phương trình :
a) Có nghiệm duy nhất
b) Có vô số nghiệm
c) Vô nghiệm

+

= 2√2 + 1

PHỤ LỤC 2
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN
Kính chào quý thầy cô!
Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu " Thiết kế một số
tình huống dạy học hợp tác trong dạy học chương: “Phương trình- hệ phương
trình” lớp 10 ở trường THPT " . Chúng tôi gửi đến Quý thầy (cô) phiếu tham
khảo ý kiến này. Kính mong Quý thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến, quan điểm
của mình về các vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu X vào các (có thể một hoặc
nhiều) ô lựa chọn. Trân trọng cảm ơn!
I. Thông tin cá nhân (có thể ghi hoặc không)
Họ và tên:............................................ Điện thoại:...............................
Đơn vị công tác: ...................................................................................
II. Nội dung xin ý kiến
1.

Thầy (cô) đã sử dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm chưa?
 Đã sử dụng

2.

 Chưa sử dụng

Theo thầy (cô), việc tổ chức dạy học hợp tác trong DH môn Toán ở trường
THPT là
 có tính khả thi

3.

4.

 không khả thi

Mức độ tổ chức dạy học hợp tác ở trường THPT của các thầy (cô) là:
 Thường xuyên

 Thỉnh thoảng

 Đôi khi

 Hiếm khi

Theo thầy (cô) thì vận dụng phương pháp dạy học hợp tác sẽ góp phần:
 giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập, yêu thích môn học
 giúp học sinh nắm vững kiến thức hơn.
 giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng tư duy và khả năng hợp tác.

 giúp học sinh gắn bó, đoàn kết với bạn bè hơn, có ý thức tập thể hơn,
biết dân chủ hơn.
5.

6.

Mức độ thầy (cô) dạy cho HS các kỹ năng học tập hợp tác là
 Thường xuyên

 Thỉnh thoảng

 Đôi khi

 Hiếm khi

Theo thầy (cô), các nội dung nào sau đây có thể sử dụng phương pháp dạy
học hợp tác trong quá trình dạy học?
 Hình học

7.

 Đại số

 Số học

Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác, thầy (cô) gặp khó khăn khi dạy các
tình huống dạy học nào dưới đây?

8.

 Khái niệm

 Định lý

 Giải bài tập

 Quy tắc - phương pháp

Theo thầy (cô) phương pháp dạy học hợp tác có thể áp dụng cho đối tượng
học sinh nào
 Giỏi

9.

 Khá

 Trung bình

 Yếu, kém

Theo thầy (cô) hình thức học hợp tác giúp học sinh :
 rất hứng thú trong học tập
 hứng thú trong học tập
 tương đối hứng thú trong học tập
 không hứng thú trong học tập

10.

Theo thầy (cô), để hoạt động nhóm có hiệu quả cần phải đảm bảo những

điều nào sau đây?
TT

Nội dung
HS được trao đổi trực diện (mặt đối mặt)
Các thành viên chia sẻ trách nhiệm của nhóm.

GV phân công công việc phù hợp vơi năng lực của mỗi cá nhân.
Mỗi cá nhân phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.
HS phải nhận thức được thành công của cá nhân tạo nên thành công
của nhóm.
HS phải đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động nhóm.
GV cho điểm HS phù hợp với đóng góp của mỗi cá nhân.

11.

Thầy (cô) hãy cho biết những nguyên tắc chia nhóm học tập hợp tác và
hình thức dạy học hợp tác theo nhóm thường sử dụng
...............................................................................................................
...............................................................................................................

12.

Theo thầy (cô) việc vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm có
những khó khăn gì?
 Khó thiết kế các hoạt động học tập
 Thầy giáo chưa có nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng dạy học hợp tác
 Học sinh chưa/không sẵn sàng học hợp tác
 Không đủ thời gian trên lớp

PHỤ LỤC 3
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH LỚP THỰC NGHIỆM
Họ và tên:....................................................Lớp:.................................
Trường:..............................................................................................
Qua những tiết HTTH được các Thầy (cô) tổ chức ở lớp mình, các em có
suy nghĩ như thế nào? Qua đó các em hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh
dấu X vào ô phù hợp với ý kiến của em.
1.

2.

3.

Theo em khi học đại số nội dung nào là khó?
 Khái niệm

 Quy tắc, phương pháp

 Tính chất

 Bài tập

Theo em khi học đại số có cần thiết phải hợp tác với các bạn không?
 Rất cần

 Cần thiết

 Thỉnh thoảng

 Không cần thiết

Khi không hiểu nội dung khái niệm, quy tắc, phương pháp, tính chất hoặc
bài tập hình học em thường dựa vào đâu?

4.

5.

 Tự lực

 Tham khảo SGK

 Thầy, Cô

 Trao đổi với bạn

Thầy(cô) của em có hay tổ chức cho các em HTHT không?
 Thường xuyên

 Thỉnh thoảng

 Hiếm khi

 Không bao giờ

Khi dạy môn Toán thầy(cô) của em tổ chức cho các em HTHT khi dạy nội
dung nào?

6.

 Khái niệm

 Quy tắc, phương pháp

 Tính chất

 Giải bài tập

Khi HTHT, thầy (cô ) thường chia lớp thành bao nhiêu nhóm?

 6 nhóm
7.

 3 nhóm

9.

10.

11.

12.

12 nhóm

Khi chia nhóm, thầy (cô) thường chia mấy bạn một nhóm?
 6 bạn

8.

 18 nhóm

 12 bạn

 2 bạn

 3 bạn

Khi dạy học hợp tác theo nhóm, thầy (cô) thường chia nhóm theo:
 1 bàn 1 nhóm

 2 người 1 nhóm

 2 bàn 1 nhóm

 cách khác

Em có thích học hợp tác theo nhóm không?
 Rất thích

 Thích

 Bình thường

 Không thích

Em có muốn được học hợp tác theo nhóm thường xuyên không?
 Không

 Có một ít

 Bình thường

 Thường xuyên

Em có thích trình bày ý kiến của mình với các bạn trong nhóm không?
 Rất thích

 Thích

 Bình thường

 Không thích

Em có gặp khó khăn với các yêu cầu đặt ra của giáo viên thông qua PHT
không?
 Không

13.

 Hơi khó

 Khó

Không khí lớp học khi tổ chức HTHT là:
 Rất sôi nổi, tích cực phát biểu
 Ít sôi nổi, ít phát biểu

14.

 Quá khó

 Sôi nổi, ít phát biểu
 Trầm lặng, không phát biểu

Sau khi tham gia hoạt động nhóm, em nhận thấy kỹ năng hoạt động nhóm
của mình phát triển đến mức độ nào?
 Tốt

 Khá

 Trung bình

 Yếu

 Kém

15.

Theo em, để hoạt động nhóm có hiệu quả cần phải đảm bảo những điều
nào sau đây?

TT

Nội dung
HS được trao đổi trực diện (mặt đối mặt)
Các thành viên chia sẻ trách nhiệm của nhóm.
GV phân công công việc phù hợp vơi năng lực của mỗi cá nhân.
Mỗi cá nhân phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.
HS phải nhận thức được thành công của cá nhân tạo nên thành công
của nhóm.
HS phải đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động nhóm.
GV cho điểm HS phù hợp với đóng góp của mỗi cá nhân.

16.

Học tập theo phương pháp HTHT, các em có gặp thuận lợi và khó khăn gì?
Thuận lợi

Khó khăn

 Dễ hiểu bài và nhớ bài  Mất thời gian để di chuyển vị trí, chia
lâu hơn.

nhóm.

 Không khí lớp học sôi  Sự chênh lệch học lực giữa các bạn trong
nổi, thoải mái và vui vẻ.
 Rèn luyện các kĩ năng
hợp tác theo nhóm.
- Ý kiến khác:
..........................................

nhóm và giữa các nhóm làm ảnh hưởng
hiệu quả thảo luận và kết quả đánh giá của
nhóm.
 Nhiều bạn thụ động thờ ơ, chưa có ý thức tự
giác trong thảo luận nhóm.
 Giờ học ồn ào làm mất tập trung
- Ý kiến khác:................................

17.

Em hãy nêu một ví dụ về giờ học tập hợp tác nhóm (một bài nào đó), kể ra

em đã làm gì? Làm được gì? Nhóm em được giao nhiệm vụ gì? Kết quả được
đánh giá như thế nào?
.............................................................................................................................
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