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MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài
Xuất phát từ nhu cầu thực tế phát triển kinh tế xã hội của thời đại, Việt
Nam đang trong giai đoạn thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011
- 2020. Mà trong đó phát triển nhân tố con người thông qua phát triểm đổi
mới giáo dục là bước phát triển mang tính nền tảng, đóng góp to lớn nhất cho
sự phát triển của toàn đất nước.
Chương 2, mục 2, điều 27 Luật giáo dục năm 2005 chỉ rõ "Mục tiêu
của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí
tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân,
tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh
tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc".
Mục tiêu tổng quát tại Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 Hội
nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Đảng cũng nêu rõ: Tạo chuyển biến căn
bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng
tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.
Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý
tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học
tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân
chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo.
Đối với giáo dục các môn học nói chung và giáo dục bộ môn Toán nói
riêng các kỹ thuật dạy học đóng một vai trò quan trọng trong sự quyết định
hiệu quả của việc tổ chức dạy - học trong nhà trường. Tuy nhiên với thực tế
hiện nay ở các cấp học nhất là ở trường THPT việc vận dụng, sử dụng các kỹ
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thuật dạy học đổi mới vẫn chưa thực sự rõ rệt hay do tồn tại của một số các
khó khăn nội tại (chương trình học, mục tiêu giảng dạy, khả năng, kinh
nghiệm của giáo viên, yêu cầu về mặt bằng nhận thức của HS …). Việc vận
dụng, sử dụng các kỹ thuật dạy học đổi mới trong nhà trường THPT vẫn còn
mới mẻ và cần thiết; hơn nữa để vận dụng các kỹ thuật dạy học đổi mới có
hiệu quả là vấn đề đang được quan tâm hiện nay.
Khi tổ chức hoạt động dạy - học vận dụng các kỹ thuật dạy học nhóm
(KTDHN), giáo viên tổ chức cho học sinh (HS) hình thành các nhóm học tập
hoặc các mô hình học tập đặc biệt. Mỗi thành viên trong nhóm học tập này
vừa có trách nhiệm tự học tập vừa có trách nhiệm giúp đỡ các thành viên
trong nhóm để cùng hoàn thành mục đích học tập chung của cả nhóm. Vận
dụng các KTDHN tạo môi trường thuận lợi giúp cho HS có cơ hội phát biểu,
trao đổi và học tập lẫn nhau, cùng nhau tìm hiểu kiến thức mới. Những HS
yếu kém có cơ hội được học tập ở những bạn giỏi hơn, và những HS khá giỏi
không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn phải giúp đỡ các bạn yếu
hơn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vận dụng KTDHN trong giảng dạy
giúp HS phát triển năng lực xã hội, phát triển kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng thảo luận, kỹ năng bảo vệ ý kiến, kỹ năng giải quyết
mâu thuẫn... những HS nhút nhát có cơ hội phát biểu ý kiến và từ đó trở nên
tự tin hơn. DHHTTN giúp các em phát triển năng lực hoạt động. HS có cơ hội
phát huy khả năng sáng tạo, đánh giá, tổng hợp, phân tích, so sánh... biết giải
quyết các vấn đề và tình huống, từ đó học hỏi được kinh nghiệm cho bản thân.
Nội dung thực hành nắm một vai trò quan trọng, vừa thể hiện hiệu quả
của việc học kiến thức mà còn là cơ hội cho HS rèn luyện trau dồi các kỹ
năng cần thiết. Vận dụng PPDHN để nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán
(KNGT) cho HS là một mục tiêu quan trọng trong giảng dạy các nội dung
toán cụ thể ở trường trung học phổ thông (THPT). HS qua hoạt động nhóm
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phát huy tốt tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, đáp ứng mục tiêu phát
triển năng lực cá nhân. HS qua hoạt động nhóm vừa nắm được tri thức mới về
giải toán vừa nắm được phương pháp chiếm lĩnh tri thức đó, chuyển việc học
thành tự học, học được cách học tập và tự học tập; chuyển từ việc học thụ
động thành tự học - học tích cực, học tập thông qua học cách học và học cách
tự học.
Để góp phần giúp các em HS lớp 10 giải quyết một phần khó khăn
trong học hình học và có thêm kỹ năng về phương pháp giải toán, kỹ năng
hợp tác, giao tiếp, làm việc theo nhóm; trong khuôn khổ luận văn này tôi chọn
đề tài “Vận dụng một số kỹ thuật dạy học nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng giải
bài tập chương ‘‘Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” cho HS lớp 10
THPT”.
2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu việc áp dụng kỹ thuật dạy học khi sử dụng PPDHN nhằm
rèn luyện kỹ năng giải toán cho HS lớp 10 THPT.
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là một số kỹ thuật dạy học nhóm. Vận dụng vào
dạy học giải bài tập chương: "Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng"
4. Giả thuyết khoa học
Trong quá trình dạy học, nếu giáo viên vận dụng phù hợp KTDHN sẽ
góp phần tích cực rèn luyện kỹ năng giải toán cho HS lớp 10 PTTH.
5. Phương pháp nghiên cứu
1. Nghiên cứu lý luận về PPDHN; Kỹ năng giải toán; Nghiên cứu biện pháp
vận dụng PPDHN nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán.
2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra khảo sát thực tiễn về rèn luyện
kỹ năng giải toán; thực tiễn vận vận dụng PPDHN nhằm rèn luyện kỹ năng
giải toán cho HS lớp 10.
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6. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Cơ sở lý luận của PPDHN; Kỹ thuật dạy học nhóm; Kỹ năng giải toán.
- Rèn luyện kỹ năng giải toán trong nhóm; Đề xuất biện pháp vận dụng kỹ
thuật PPDHN nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán.
- Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của biện pháp đề xuất.
7. 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. Biện pháp vận dụng kỹ thuật dạy học nhóm nhằm rèn luyện
kỹ năng giải toán trong dạy “Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng”
ở hình học lớp 10
Chương 3. Thử nghiệm sư phạm
Luận văn sử dụng tài liệu tham khảo và có phụ lục kèm theo.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1.1. Một số Lý luận về phương pháp dạy học nhóm
Năng lực của mỗi cá nhân được hình thành và phát triển thông qua quá
trình hoạt động học tập và thực hành ngay từ trong ở trường phổ thông. Trong
quá trình hoạt động học tập và thực hành, sự tương tác giữa các cá nhân HS
và giữa các nhóm HS là hoạt động quan trọng giúp hình thành và phát triển kỹ
năng, năng lực hợp tác theo nhóm. Năng lực hợp tác được xem là một trong
những năng lực quan trọng của con người trong xã hội hiện nay, chính vì vậy,
phát triển năng lực hợp tác từ trong trường học đã trở thành một xu thế giáo
dục trên thế giới. Dạy học hợp tác theo nhóm chính là sự phản ánh thực tiễn
của xu thế đó. Hình thức dạy học này đòi hỏi phương pháp dạy học phù hợp,
trong luận văn chúng tôi sử dụng tên gọi là phương pháp dạy học nhóm
(PPDHN).
1.1.1. Khái niệm về PPDHN
PPDHN là cách thức hoạt động và giao lưu hợp tác của thầy gây nên
hoạt động và giao lưu hợp tác của trò và nhóm trò nhằm đạt được mục tiêu
giáo dục về dạy học, về kiến thức, kĩ năng và các phẩm chất đạo đức chính trị
xã hội.
Dạy học nhóm có nhiều hình thức tổ chức. Trong đó HS của một lớp
học được chia thành các nhóm có số lượng phù hợp với yêu cầu học tập. Các
hoạt động học tập được diễn ra thông qua sự tương tác: cá nhân với cá nhân;
cá nhân với nhóm; nhóm với nhóm; nhóm với các nhóm. Trong khoảng thời
gian giới hạn, mỗi cá nhân và mỗi nhóm tự lực hoàn thành các nhiệm vụ học
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tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết quả làm việc của nhóm sau
đó được đại diện nhóm trình bày và đánh giá trước toàn lớp.
PPDHN còn được gọi bằng một số tên khác như "Phương pháp thảo
luận nhóm" hoặc PPDH hợp tác. Đây là PPDH mỗi HS được phân chia theo
từng nhóm riêng biệt, chịu trách nghiệm về một mục tiêu duy nhất, được thực
hiện thông qua nhiệm vụ riêng biệt của từng người. Các hoạt động cá nhân
riêng biệt được tổ chức lại, liên kết hữu cơ với nhau nhằm thực hiện một mục
tiêu chung.
PPDHN có trọng tâm là hoạt động thảo luận nhóm được sử dụng nhằm
giúp cho mọi HS tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ
hội cho từng cá nhân HS có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải
quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học. Qua hoạt động tạo cơ hội
cho HS được giao lưu, học hỏi lẫn nhau; HS biết cùng nhau hợp tác giải quyết
những nhiệm vụ chung. Qua hoạt động, nhóm mỗi các nhân HS phát huy tối
đa các phẩm chất, khả năng học tập của mình như phát huy tốt tính tích cực,
tính tự giác, tính chủ động và tính sáng tạo của mình.
Trong học tập, không phải mọi tri thức, kỹ năng, thái độ đều được hình
thành bằng những hoạt động thuần túy cá nhân. Lớp học là môi trường giao
tiếp thầy và trò, trò – trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trong
con đường đi tới những tri thức mới.
Trong phương pháp học tập nhóm vẫn có giao tiếp thầy – trò nhưng
nổi lên mối quan hệ giao tiếp trò – trò. Thông qua sự hợp tác tìm tòi nghiên
cứu, thảo luận tranh luận trong tập thể; ý kiến của mỗi cá nhân được bộc lộ,
được điều chỉnh khẳng định hay bác bỏ, qua đó người học nâng mình lên một
trình độ mới, bài học vận dụng được vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mỗi cá
nhân và cả lớp.
Trong PPDHN việc hợp tác được tổ chức ở các cấp nhóm, tổ, lớp nhưng
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được sử dụng phổ biến nhất là hoạt động hợp tác trong nhóm nhỏ 4 đến 6
người. Hoạt động trong tập thể nhóm sẽ làm cho từng thành viên được bộc lộ
suy nghĩ, hiểu biết, thái độ của mình, qua đó được tập thể uốn nắn, điều chỉnh,
nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tương trợ, ý thức cộng đồng. Hoạt
động trong nhóm, tập thể lớp sẽ làm cho từng thành viên quen dần với sự phân
công hợp tác trong xã hội, hiệu quả học tập sẽ tăng lên. Thoạt nhìn, tưởng như
học tập hợp tác mâu thuẫn với học tâp cá thể, hạn chế mức độ tích cực của mỗi
cá nhân. Thực ra, trong học tập hợp tác, mục tiêu hoạt động là chung của toàn
nhóm nhưng mỗi cá nhân được phân công một nhiệm vụ cụ thể. Trong nhóm
nhỏ, mỗi cá nhân đều phải nỗ lực, không thể ỷ vào người khác, toàn nhóm phải
phối hợp với nhau để cuối cùng đạt được mục tiêu chung.
1.1.2. Đặc điểm của PPDHN
Theo tác giả Nguyễn Bá Kim đặc điểm của PPDHN xét ở hai góc độ:
- Về phía HS: Thông qua hoạt động nhóm, HS có thể cùng làm với
nhau và hoàn thành những công việc mà một mình không thể tự hoàn thành
được trong một thời gian nhất định. Trong hoạt động nhóm, HS có cơ hội bộc
lộ, thể hiện mình về các mặt giao tiếp, làm việc hợp tác… cũng như có cơ hội
rèn luyện, phát triển các kĩ năng về các mặt đó. Đặc biệt, một số các em HS sẽ
có điều kiện rèn luyện, tập dượt, từng bước khắc phục một số khác biệt và
nhược điểm cá nhân như nhút nhát hay khả năng diễn đạt kém. Qua hoạt động
nhóm HS sẽ có điều kiện rèn luyện, tập dượt, từng bước khắc phục nhược
điểm, khẳng định được mình trong tập thể. Áp dụng PPDHN tạo điều kiện
cho HS học hỏi lẫn nhau, hình thành và phát triển các mối quan hệ qua lại
trong các em, góp phần đem lại bầu không khí đoàn kết, giúp đỡ, tin tưởng
lẫn nhau trong học tập. Hiệu quả của PPDHN gắn với hoạt động nhóm và phụ
thuộc vào hoạt động của từng cá nhân trong nhóm. Nếu có HS nào đó có thái
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độ xấu, bất hợp tác hay quá yếu kém, không hoàn thành được phần việc của
mình đều dẫn đến kết quả không tốt hay sự chậm trễ chung của cả nhóm.
- Về phía giáo viên: Trong PPDHN, GV có vai trò là người tổ chức,
hướng dẫn các hoạt động, là người cố vấn, gợi mở, khuyến khích và hỗ trợ
việc học của HS. PPDHN đòi hỏi GV phải chuẩn bị công phu: phải lựa chọn
những nội dung phù hợp với hoạt động nhóm và thiết kế được những hình
thức truyền tải các nội dung này thành các hoạt động của HS trong các nhóm.
Trong PPDHN, yêu cầu về kỹ năng sư phạm của GV cũng mở rộng hơn so
với các PPDH truyền thống vì sẽ bao gồm cả các kỹ năng về các mặt: xây
dựng các hình thức thích hợp với hoạt động nhóm; hướng dẫn, hỗ trợ HS
trong khi các em hoạt động nhóm, phát triển cho HS phản ánh, trình bày quan
điểm của mình,... Trong PPDHN, yêu cầu về đánh giá, xử lý các thông tin từ
phía HS của GV cũng cao hơn vì trong một thời gian ngắn, GV thu nhận được
nhiều thông tin đa dạng từ các nhóm, các cá nhân HS và những thông tin này
đều phải xử lý, đưa ra những kết luận phản hồi ngay. Trong PPDHN, với
trường hợp lớp quá đông HS dẫn đến số các nhóm nhiều việc, việc bao quát,
kiểm soát các nhóm, giúp đỡ từng nhóm hoạt động hiệu quả cũng như trình
bày, phản ánh tốt kết quả hoạt động của nhóm sẽ là khó khăn lớn đối với GV.
Mặt khác, khi dạy học sử dụng PPDHN ở từng giai đoạn khác nhau
giáo viên phải có những KTDH cụ thể phù hợp với các đối tượng HS, nhóm
HS qua đó mới phát huy được những tiềm năng cá nhân của từng HS trong
học tập.
1.1.3. Thực tiễn vận dụng PPDHN trong trường THPT
Trong nhà trường THPT, thực tiễn đổi mới phương pháp dạy học từ khi
áp dụng chương trình mới đã có những biểu hiện tích cực rõ rệt. Tài liệu
chương trình sách giáo khoa đã chú ý tạo thuận lợi cho giáo viên tổ chức dạy
học theo hướng tích cực hóa người học như các mô hình thảo luận, kỹ thuật
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đánh giá trắc nghiệm, lý thuyết sư phạm tương tác… trong đó phải kể đến dạy
học theo nhóm mà về mặt hình thức thể hiện đó là các kỹ thuật dạy học theo
nhóm. Những tài liệu tham khảo, sách hướng dẫn giáo viên cũng chú ý rất
nhiều tới việc xây dựng và tổ chức các tình huống, các phần mục, tiết học có
thể vận dụng các kỹ thuật dạy học theo nhóm.
Qua kết quả khảo sát điều tra 30 thầy cô giáo bộ môn Toán thuộc các
trường thuộc khu vực thành phố Sơn la, tỉnh Sơn La: THPT Thành phố Sơn
La, THPT Tô Hiệu, THPT dân tộc nội trú tỉnh Sơn La cho thấy:
+) 100 % Các thầy (cô) giáo đã áp dụng các kỹ thuật dạy học nhóm vào
thực tế giảng dạy nội dung kiến thức.
+) 12/30 giáo viên (chiếm 43%) Các thầy cô cho rằng kỹ thuật dạy học
nhóm không có tính khả thi do mức độ HS đại trà không thể thực hiện hiệu
quả các kỹ thuật này, kỹ thuật này chỉ thực hiện được hiệu quả ở các lớp có
nhiều thành phần HS khá, giỏi.
+) 27/30 giáo viên (chiếm 90%) cho rằng các kỹ thuật này không
phải bất kỳ nội dung kiến thức nào cũng có thể thiết kế hay sử dụng các kỹ
thuật học nhóm để thực hiện hoạt động dạy và học. Điều này chứng tỏ các
kỹ thuật dạy học nhóm cần được lựa chọn nội dung thích hợp, thiết kế khéo
léo để khi đưa vào chương trình giảng dạy cụ thể có thể đạt được mục tiêu,
hiệu quả đã đặt ra.
+) 25/30 giáo viên (chiếm 83%) khi được hỏi về nguyên tắc để tổ chức,
thực hiện các kỹ thuật dạy học nhóm hiệu quả còn chưa đưa ra được câu trả
lời. Điều này cho thấy cho dù đã áp dụng phần nào vào dạy học nhưng việc
vận dụng các kỹ thuật dạy học nhóm vào thực tế là khá ít nên các thầy cô
thường không có kinh nghiệm hay còn chưa nắm chắc về các PPDH sử dụng
kỹ thuật dạy học nhóm. Hơn nữa việc dạy và học từ trước đến nay trong các
trường THPT vẫn thường mang nặng tính đối phó để thực hiện mục đích
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chính cho thi cử nên chưa có sự chú trọng phát triển hay thực hiện một cách
tích cực hơn các đổi mới về phương pháp, kỹ thuật dạy học.
+) Đánh giá về tác dụng tích cực của việc vận dụng các kỹ thuật dạy
học nhóm đem lại, 100% các thầy cô đều đồng ý là các kỹ thuật dạy học
nhóm giúp nâng cao phần nào hiệu quả tiếp thu bài, phát huy tính tích cực của
HS, hơn nữa phát huy được tính xã hội, sự hợp tác hoạt động theo nhóm, theo
tập thể, phát triển các kỹ năng giao tiếp xã hội cho HS. Tuy nhiên xét về khó
khăn của việc vận dụng các kỹ thuật dạy học nhóm đa phần ý kiến đưa ra đều
nêu lên khó khăn về mặt thời gian, mặt bằng nhận thức HS, điều kiện lớp học,
thời gian, khung chương trình.
Các tiết học hay nội dung học tập có sử dụng các kỹ thuật dạy học
nhóm còn chưa thực sự phát huy được hiệu quả là do kinh nghiệm giảng dạy
sử dụng các kỹ thuật dạy học nhóm của các giáo viên còn ít, việc thiết kế nội
dung còn gò bó chưa gây được nhiều hứng thú, nội dung còn bó hẹp chưa mở
rộng và hệ thống câu hỏi còn chưa thực sự phong phú dẫn đến hoạt động học
tập dễ bị trở nên mang tính hình thức, nhàm chán. Một mặt khác còn do một
đối tượng khá nhiều các HS còn có ý phụ thuộc, ỷ lại nên chưa tích cực tham
gia vào các hoạt động chung.
Để góp phần cải thiện thực trạng nói trên, giúp việc vận dụng các kỹ
thuật dạy học nhóm được khả thi và sử dụng phổ biến hơn đòi hổi sự cải thiện
từng bước một từ cả phía người dạy (giáo viên) và người học (HS). Cần tìm ra
các giải pháp, đồi mới phù hợp để khắc phục những yếu điểm và phát huy các
thế mạnh đã có được trong việc vận dụng các kỹ thuật dạy học nhóm trong
trường THPT.
1.2. Kỹ thuật dạy học vận dụng trong PPDHN
Theo từ điển Tiếng Việt: Phương pháp là hệ thống các cách sử dụng để
tiến hành một hoạt động nào đó [18, tr.766]. Theo Nguyễn Bá Kim, Vũ
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Dương Thụy: Phương pháp là con đường, cách thức để đạt được mục đích
nhất định [15]. Theo I. I. Lerner: Phương pháp là xây dựng hoạt động và các
hình thức của nó, với một trình tự nhất định, với những phương tiện tương
ứng để đạt mục đích dự kiến. Theo quan điểm tâm lý học: PPDH được xem là
phương thức tổ chức dạy học với sự vận động của nội dung dạy học như
phương thức lĩnh hội nội dung, phương thức lĩnh hội bằng phương tiện
chương trình hoá, phương thức lĩnh hội tài liệu theo giai đoạn; Theo quan
điểm giáo dục học thì: PPDH là cách thức, phương tiện, con đường để đạt
được nhiệm vụ dạy học; Theo quan điểm triết học: PPDH là hình thức vận
động của nội dung dạy học. Theo PGS.TS. Trần Kiều thì: PPDH là hệ thống
các thao tác nhằm đi từ điều kiện ban đầu đến mục đích nhất định [17].
PPDHN có tính hệ thống các thao tác bao trùm toàn bộ một quy trình
dạy học đối với mônhọc.Khi đã lựa chọn PPDHN điều quan trọng tiếp theo
việc là sử dụng kỹ thuật dạy học trong từng nội dung phù hợp khả năng hoạt
động của các đối tượng HS.
Kỹ thuật dạy học là các cách thức thao tác hoạt động mà giáo viên sử
dụngđể thiết kế tổ chức các hoạt động học của HS phù hợp các nội dung kiến
thức hay nhiệm vụ học tập cụ thể.
Các kỹ thuật dạy học là yêu cầu bắt buộc giúp tổ chức việc học tập phát
huy cao nhất hiệu quả nhất tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của HS
trong hoạt động nắm bắt, lĩnh hội các tri thức và vận dụng các tri thức đó.
Trong PPDHN, các kỹ thuật dạy học chỉ ra quy trình, cách thức tiến
hành và tiêu chí thực hiện các hoạt động cụ thể cho từng cá nhân và từng
nhóm HS phù hợp với nhiệm vụ học tập.
1.2.1. Một số kỹ thuật dạy học phù hợp với PPDHN
1.2.1.1. Kĩ thuật dạy học “khăn trải bàn”
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Là hình thức tổ chức hoạtđộnghọc tập mang tính hợp tác kết hợp giữa
hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm nhằm:
- Kích thích, thúc đẩy sự tham gia tích cực của từng cá nhân HS.
- Tăng cường tính độc lập, trách nhiệm của cá nhân HS.
- Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS.
* Cách tiến hành kĩ thuật “khăn trải bàn”

Hình 1.1 “Khăn trải bàn” trong kỹ thuật
- Hoạt động theo nhóm (4 người/nhóm).
- Mỗi người ngồi vào vị trí như vẽ trên tấm khăn phủ bàn trên đây.
- Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,…).
- Viết vào ô đánh số của bạn những điều bạn thích về câu hỏi (chủ đề)
và những điều bạn không thích. Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong khoảng
vài phút.
- Khi mọi người đều đã viết xong, chia sẻ và thảo luận các câu trả lời.
- Viết những ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn.
- Cả nhóm quyết định lựa chọn một câu hỏi/chủ đề nghiên cứu.
* Các nhiệm vụ trong nhóm
+ Người quản gia: Bạn sẽ tìm hiểu xem nhóm cần những tài liệu gì và
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bạn có thể tìm những tài liệu đó ở đâu; Bạn cần thu thập tài liệu một cách
nhanh chóng để nhóm có thể làm việc; Trong quá trình nhóm làm việc, nếu
cần tham khảo hoặc sử dụng thêm tài liệu nào, bạn là người duy nhất được
phép đi lấy nó; Khi nhiệm vụ của nhóm đã hoàn thành, bạn sẽ nộp bài tập
nhóm cho giáo viên và trả các tài liệu đã lấy vào đúng chỗ ban đầu.
+ Người cổ vũ: Bạn sẽ động viên tinh thần của nhóm trước khi bắt đầu
làm việc. Ví dụ “Nào các bạn, chúng ta bắt đầu nhé!”; Khi một thành viên
trong nhóm gặp khó khăn, bạn sẽ khuyến khích họ, ví dụ như “Hãy cố gắng
lên, tôi biết bạn có thể làm được”; Khi cả nhóm đều gặp bế tắc, bạn có thể
động viên tinh thần nhóm bằng những câu nói khích lệ “Chúng ta có thể làm
được, hãy cùng nhau suy nghĩ để tìm ra cách làm”
+ Người giữ trật tự: Bạn sẽ đảm bảo sao cho thành viên trong nhóm
không thảo luận quá to; Nếu các thành viên trong nhóm tranh luận gay gắt,
bạn có thể yêu cầu họ nói một cách nhẹ nhàng hơn; Nếu nhóm của bạn bị các
nhóm khác làm ảnh hưởng, bạn có thể là đại diện yêu cầu nhóm đó bình tĩnh
và trật tự hơn.
+ Người giám sát về thời gian: Bạn sẽ phụ trách việc theo dõi đồng hồ
để biết thời gian làm việc của nhóm; Ngay từ khi bắt đầu làm việc, bạn sẽ
thông báo với các thành viên thời gian cho phép; Khi nhóm dành quá nhiều
thời gian cho một bài tập, bạn cần thông báo với các thành viên trong nhóm,
ví dụ như “Chúng ta phải chuyển sang câu hỏi khác thôi, nếu không toàn bộ
bài tập sẽ không thể hoàn thành được”; Trong quá trình thảo luận, bạn có thể
thông báo về thời gian còn lại; Khi thời gian cho phép gần hết, bạn cần thông
báo với nhóm để hoàn thành bài tập.
+ Thư ký: Bạn sẽ chuẩn bị bút và giấy trong quá trình làm việc; Ghi lại
những câu trả lời đã được thống nhất trong nhóm một cách cẩn thận và rõ ràng.
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+ Người phụ trách chung: Bạn cần theo dõi để các thành viên đều ở tập
trung làm việc trong nhóm; Khi có thành viên nào trong nhóm thảo luận sang
vấn đề không có trong bài tập, bạn phải yêu cầu họ quay trở lại nội dung làm
việc; Bạn cũng cần đảm bảo rằng khi một người trong nhóm trình bày thì các
thành viên còn lại chú ý lắng nghe; Bạn tạo điều kiện cho tất cả thành viên
trong nhóm đều được trình bày và tham gia; Khi nhóm mất đi sự tập trung,
bạn cần động viên họ tiếp tục.
Ví dụ: Với tiết luyện tập về tích vô hướng của hai vec tơ yêu cầu HS
chia thành các nhóm thực hiện bảng thống kê về dạng vec tơ (hai vectơ nằm
trên các trục Ox, Oy; một vec tơ không nằm trên trục một vec tơ thuộc trục;
cả hai vec tơ không thuộc trục; hai vec tơ thuộc hai đường thẳng cắt nhau; hai
vec tơ thuộc hai đường thẳng song song; hai vec tơ thuộc một đường thẳng;
hai vec tơ thuộc hai đường thẳng vuông góc)
- Mỗi HS ở mỗi nhóm sẽ trình bày những phần riêng mình thống kê
được vào phần ô riêng trên “khăn trải bàn”.
- Sau đó cả nhóm sẽ thảo luận, thống nhất ý kiến và viết nội dung thu
được của cả nhóm vào ô giữa “khăn trải bàn”.
- Đại diện của nhóm trình bày phần thu hoạch được của nhóm mình.
- Các nhóm nhận xét bài làm của nhau.
- Giáo viên tổng kết, nhận xét, kết luận lại kết quả tổng quát của tích vô
hướng của hai vec tơ; úng dụng của tích vô hướng trong xét quan hệ giữa hai
vec tơ và hai đường thẳng chứa hai vec tơ
1.2.1.2. Kĩ thuật “Các mảnh ghép”
Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa
các nhóm nhằm:
- Giải quyết một nhiệm vụ phức hợp.
- Kích thích sự tham gia tích cực của HS
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Hình thức học tập này nâng cao vai trò của cá nhân trong quá trình hợp
tác, các cá nhân sẽ là thành tố cấu thành của việc hoàn thành nhiệm vụ hay tạo
ra hiệu quả của toàn hoạt động học tập (Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở
Vòng 1 bao gồm cả nhiệm vụ cá nhân và nhiệm vụ cả tập thể cần đạt được mà
còn phải truyền đạt lại kết quả vòng 1 tới tập thể và các cá nhân ở vòng 2 để
hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2).

Vòng 1

1

Vòng 2

1

1

1

2

2

3

2

1

2

2

3

3

1

3

3

2

3

Hình 1.2 Sơ đồ mô tả kỹ thuật “Các mảnh ghép”

* Cách tiến hành kĩ thuật “Các mảnh ghép”
Vòng 1:
- Hoạt động theo nhóm 3 người
- Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ (Ví dụ: nhóm 1: nhiệm vụ A; nhóm
2: nhiệm vụ B, nhóm 3: nhiệm vụ C).
- Đảm bảo mỗi thành viên trong nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi
trong nhiệm vụ được giao.
- Mỗi thành viên đều trình bày được nhóm đã tìm ra câu trả lời như thế nào.
Vòng 2:
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- Hình thành nhóm 3 người mới (1 người từ nhóm 1, 1 người từ nhóm 2
và 1 người từ nhóm 3).
- Các câu trả lời và thông tin của vòng 1 được các thành viên nhóm mới
chia sẻ đầy đủ với nhau.
- Nhiệm vụ mới sẽ được giao cho nhóm vừa thành lập để giải quyết.
- Lời giải được ghi rõ trên bảng.
* Bốn yếu tố chủ đạo trong kĩ thuật
- Sự phụ thuộc tích cực.
- Trách nhiệm cá nhân.
- Tương tác trực tiếp.
- Nhiệm vụ yêu cầu động não
* Ra nhiệm vụ “Mảnh ghép” như thế nào.
- Lựa chọn một chủ đề thực tiễn.
- Xác định một nhiệm vụ phức hợp – bao gồm các phần khác nhau (để
thực hiện ở vòng 2).
- Xác định những yếu tố cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp
(kiến thức, kĩ năng, thông tin, chiến lược).
- Xác định các nhiệm vụ mang tính chuẩn bị (cho vòng 1). Xác định
các yếu tố hỗ trợ cần thiết để hoàn thành thành công vòng 2.
* Vai trò – nhiệm vụ trong nhóm (ví dụ)
Trưởng nhóm: Phân công nhiệm vụ.
Thư kí: Ghi chép kết quả.
Phản biện: Đặt các câu hỏi phản biện.
Hậu cần: Chuẩn bị đồ dùng tài liệu cần thiết.
Liên lạc với nhóm khác: Liên hệ với các nhóm khác.
Liên lạc với GV: Liên lạc với GV để xin trợ giúp
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Vai trò nhiệm vụ trong nhóm của các thành viên không nhất thiết phải
theo cấu trúc này mà có thể tùy biến theo sự phân công, thống nhất của nhóm
hay do sự phân công trực tiếp từ phía GV – người tổ chức, hướng dẫn hoạt
động học.
* Vùng hợp tác và các kĩ năng hợp tác:

Hình 1.3 Sơ đồ mô tả vùng hợp tác và các kỹ năng hợp tác
* Tình huống gặp phải
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Hình 1.4 Sơ đồ mô tả các tình huống trong kỹ thuật “ Các mảnh ghép”
*)Ví dụ:
Vòng 1:
Chủ đề A: Cho biết công thức biểu diễn và kết quả của tích vô hướng
           
giữa hai vec tơ a.a; b.b; a.b; AB.AB;AC.AC; AB.AC; biết




1) a  (a;0),b  (0;b);AB  (b1  a 1 ;0), AC  (0;c 2  a 2 )




2) a  (a 1 ;a 2 ), b  (b1 ;b 2 );AB  (b1  a 1 ;b 2  a 2 ),AC  (c1  a 1 ;c 2  a 2 )
Chủ đề B: Cho biết công thức biểu diễn và kết quả của công thức
   
a ; b ; AB ; AC biết




3) a  (a;0),b  (0;b);AB  (b1  a 1 ;0), AC  (0;c 2  a 2 )




4) a  (a 1 ;a 2 ), b  (b1 ;b 2 );AB  (b1  a 1 ;b 2  a 2 ),AC  (c1  a 1 ;c 2  a 2 )

Chủ đề C: Cho biết công thức biểu diễn và kết quả của công thức

 

 
 
 
cos(a.a); cos(b.b); cos(a.b);cos( AB.AB);cos(AC.AC); cos(AB.AC); biết
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5) a  (a;0),b  (0;b);AB  (b1  a 1 ;0), AC  (0;c 2  a 2 )




6) a  (a 1 ;a 2 ), b  (b1 ;b 2 );AB  (b1  a 1 ;b 2  a 2 ),AC  (c1  a 1 ;c 2  a 2 )

Lớp có 36 HS, có 12 bàn học.
GV có thể chia thành 6 nhóm: mỗi nhóm gồm HS 2 bàn ghép lại (mỗi
nhóm có 6HS). Giao nhiệm vụ: nhóm 1, 2 nhận chủ đề A, nhóm 3, 4 nhận chủ
đề B, nhóm 5, 6 nhận chủ đề C.
Phát phiếu học tập cho HS. Trên phiếu học tập theo màu có đánh số từ
1 đến 6. Thông báo cho HS thời gian làm việc cá nhân và theo nhóm (khoảng
7 - 10 phút)
Vòng 2:
Giáo viên thông báo chia thành 12 nhóm mới, mỗi nhóm 1 bàn (mỗi
nhóm có 3 HS):
- Nhóm 1 gồm các HS có phiếu học tập mang số 1,3,5.
- Nhóm 2 gồm các HS có phiếu học tập mang số 2,4,6.
- Nhóm 3 gồm các HS có phiếu học tập mang số 1,4,5
GV thông báo thời gian làm việc nhóm mới (khoảng 7 - 10 phút)
Các chuyên gia trong nhóm sẽ trình bày ý kiến của của nhóm mình ở
vòng 1 cho các thành viên trong nhóm ở vòng 2.
Khi hoàn thành hai vòng nhiệm vụ GV có thể tiếp tục giao hoạt động mới.
Giao nhiệm vụ mới:
- Tổng hợp kết quả cơ bản về các dạng công thức tích vô hướng của hai
vec tơ
- Tổng quát hóa các dạng biểu diễn của công thức tích vô hướng của hai
vec tơ
1.2.1.3. Kỹ thuật K – W – L
Sử dụng kỹ thuật dạy học này GVgiúp HS thường xuyên kết nối kiến
thức đã có kiến thức cần học và kiến thức học được. HS khi thực hiện có hiệu
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quả theo kỹ thuật nàu sẽ nâng cao nhận thức và khả năng nghiên cứu thấy
được mối liên hệ có tính hệ thống, thống nhất trong các nội dung học tập.
Khi thực hiện hoạt động học tập theo sơ đồ K – W – L có thể GV tổ chức
cho HS thực hiện nhiệm vụ học tập thông qua phiếu học tập.
Phiếu học tập sử dụng kỹ thuật K – W – L
Chủ đề: …………………………………………………………………
Họ tên: …………………………………………………………………
Ngày: ……………………………………………………………………
K(Điều đã biết)

W(Điều muốn biết)

L(Điều học được)

………………...........

………………………

………………………

……………………...

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Với phiếu học tập này và nội dung nhiệm vụ học tập đưa ra HS hoàn
thành các nội dung trong các cột theo ý hiểu và khả năng của mình.
Quy trình sử dụng phiếu

Hình 1.5 Sơ đồ mô tả mô hình học tập K – W – L
*)Ví dụ:GV yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ với chủ đề: Trình bày các kiến
thức cơ bản về vectơ.
Dựa vào chủ đề HS có thể điền vào phiếu học tập của mình các nội
dung sau:
Sơ đồ K – W – L về các kiến thức cơ bản của vectơ:
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K(Điều đã biết)
- Đoạn thẳng AB, hướng

W(Điều muốn biết)

- Vectơ AB

- Độ dài đoạn thẳng AB

- Độ dài đại số của vectơ

- Điểm

- Vectơ không.

- Đoạn thẳng, đường - Vectơ cùng phương,
thẳng cùng phương, song song song, vuông góc.

L(Điều học được)
- Định nghĩa vectơ
- Mô – đun, độ dài đại

số vectơ: AB  AB
 
-Vectơ a ; b

cùng phương


a

kb
………………................. ……………….................
(kR )
song, vuông góc

khi

1.2.1.4. Kỹ thuật sơ đồ tư duy
Sơ đồ tư duy là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để
mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Ở giữa bản đồ là một ý tưởng hay hình ảnh
trung tâm. Ý tưởng hay hình ảnh trung tâm này sẽ được phát triển bằng các
nhánh tượng trưng cho các ý chính và đều được nối với các ý trung tâm. Các
nhánh chính lại được phân chia thành các nhánh cấp 2, cấp 3,…Trên các
nhánh, ta có thể thêm các hình ảnh hay các kí hiệu cần thiết. Nhờ sự kết nối
giữa các nhánh, các ý tưởng được liên kết với nhau khiến cho sơ đồ tư duy có
thể bao quát được toàn bộ các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng mà các sơ
đồ ý tưởng thông thường không thể làm được.
- Là một công cụ tổ chức tư duy.
- Là phương pháp dễ nhất để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa
thông tin ra ngoài bộ não.
- Là một phương tiện ghi chép sáng tạo và hiệu quả:
+ Mở rộng, đào sâu và kết nối các ý tưởng
+ Bao quát được các ý tưởng trên một phạm vi sâu rộng.

21

Vấn đề liên
quan

Vấn đề liên
quan

Chủ đề

Vấn đề liên
quan

Vấn đề liên
quan

Vấn đề liên
quan

Hình 1.6 Sơ đồ mô tả cấu trúc một sơ đồ tư duy
* Sơ đồ tư duy giúp gì cho HS
- Sáng tạo hơn trong việc nhận thức
- Tiết kiệm thời gian cho hoạt động học tập nghiên cứu
- Ghi nhớ tốt hơn kiế thức cơ bản và các quan hệ giữa chúng
- Nhìn thấy bức tranh tổng thể tính hệ thống thống nhất
- Tổ chức và phân loại cho thấy sự phong phú đa dạng của đối tượng
* Cách tiến hành
- Từ một chủ đề lớn, tìm ra các chủ đề nhỏ liên quan.
- Từ mỗi chủ đề nhỏ lại tìm ra những yếu tố/nội dung liên quan.
Sự phân nhánh cứ tiếp tục và các yếu tốnội dung luôn được kết nối với
nhau. Sự liên kết này sẽ tạo ra một “bức tranh tổng thể” mô tả về chủ đề lớn
một cách đầy đủ và rõ ràng
Sơ đồ tư duy có tính linh hoạt cao tùy theo ý tưởng của chủ thể mà hình
thức và nội dung của siow đồ có thể thay đổi. Việc sử dụng màu sắc, số nhánh
chính nhánh phụ, tính liên kết, kết hợp trong sơ đồ tư duy giúp nhấn mạnh các
vai trò quan trọng, trọng tâm của kiến thức cơ bản, sự phong phú đa dạng của
các kết quả được suy ra từ dạng cơ bản.
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*) Ví dụ:
Một số các sơ đồ đã được xây dựng trong hình học THCS:
- Sơ đồ phân loại tứ giác lồi
- Sơ đồ kiến thức về tứ giác nội tiếp
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Sơ đồ tư duy thống kê một số kiến thức cơ bản về vectơ trong chương
trình THPT:

1.2.1.5. Kỹ thuật dạy học theo góc
Là một hình thức tổ chức hoạt động học tập theo đó HS thực hiện các
nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí cụ thể trong không gian lớp học.
- Là một môi trường học tập với cấu trúc được xác định, cụ thể
- Kích thích HS tích cực học thông qua hoạt động
- Đa dạng về nội dung và hình thức hoạt động
- Mục đích là để HS được thực hành, khám phá và trải nghiệm qua mỗi
hoạt động.
+) Cơ hội cho HS
- HS được lựa chọn hoạt động.
- Các góc khác nhau – cơ hội khác nhau: Khám phá, Thực hành, Hành
động, …
- Mở rộng, phát triển, sáng tạo (thí nghiệm mới, bài viết mới,…).
- Đọc hiểu các nhiệm vụ và các hướng dẫn bằng văn bản của GV.
- Cá nhân tự áp dụng.
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- Đáp ứng nhiều phong cách học khác nhau.
+) Ưu điểm của học theo góc
- Kích thích HS tích cực học tập thông qua hoạt động.
- Tăng cường sự tham gia, nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái ở HS.
Học sâu và hiệu quả bền vững; Tương tác mang tính cá nhân cao giữa
thầy và trò; Hạn chế tình trạng HS phải chờ đợi; Cho phép điều chỉnh HĐ dạy
học sao cho phù hợp với trình độ và nhịp độ học tập của HS (thuận lợi đối
với HS); Nhiều không gian hơn cho những thời điểm học tập mang tính tích
cực; Nhiều khả năng lựa chọn hơn; Nhiều thời gian hướng dẫn cá nhân hơn;
Tạo điều kiện cho HS tham gia hợp tác cùng học tập.
+) Các bước dạy học theo góc
Bước 1: Lựa chọn nội dung bài học phù hợp.
Bước 2: Xác định nhiệm vụ cụ thể cho từng góc.
Bước 3: Thiết kế các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ ở từng góc bao
gồm phương tiện/tài liệu (tư liệu nguồn, văn bản hướng dẫn làm việc theo
góc; bản hướng dẫn theo mức độ hỗ trợ, bản hướng dẫn tự đánh giá,…).
Bước 4: Tổ chức thực hiện học theo góc.
- HS được lựa chọn góc theo sở thích.
- HS được học luân phiên tại các góc theo thời gian quy định (ví dụ 10’ 15’ tại mỗi góc) để đảm bảo học sâu.
Bước 5: Tổ chức trao đổi/chia sẻ (thực hiện linh hoạt).
+) Tiêu chí học theo góc: Đảm bảo tính phù hợp: .
- Nhiệm vụ và cách tổ chức hoạt động học tập thực sự là phương tiện để
đạt mục tiêu, tạo ra giá trị mới chứ không chỉ là hình thức.
- Nhiệm vụ giàu ý nghĩa, thiết thực, mang tính kích thích, thúc đẩy đối
với HS.
+Sự tham gia.
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- Nhiệm vụ và cách tổ chức dạy học mang lại hoạt động trí tuệ ở mức độ
cao. HS tham gia vào hoạt động một cách chủ động, tích cực.
- Biết áp dụng kiến thức vào thực tế.
+Tương tác và sự đa dạng.
- Tương tác giữa GV và HS, HS với HS được thúc đẩy đúng mức.
- Tạo cơ hội cho HS áp dụng những kinh nghiệm đã có.
+Một số lưu ý.
- Chọn nội dung bài học phù hợp với đặc trưng của Học theo góc.
- Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị, tư liệu phù hợp với nhiệm vụ học tập mỗi
góc.
- Đảm bảo cho HS thực hiện nhiệm vụ luân phiên qua các góc (Học sâu và
học thoải mái).
Ví dụ: Dạy về ứng dụng của tích vô hướng trong tính độ dài vec tơ,
khoảng cách giữa hai điểm; khoảng cách giữa hai đường thẳng song song;
khoảng cách giữa một điểm và đường thẳng không chứa điểm đó; Tính độ dài
đường cao; diện tích tam giác…
GV có thể tổ chức thành 4 góc cùng thực hiện một nội dung và mục
tiêu học tập nhưng theo các phong cách học khác nhau và sử dụng các
phương tiện, đồ dùng học tập khác nhau:
Góc 1: Vận dụng tích vô hướng trong giải bài tập tính độ dài và tính
khoảng cách
Góc 2: Vận dụng tích vô hướng trong giải bài tập tính diện tích một số
hình đa giác lồi
Góc 3: Vận dụng tích vô hướng trong giải tam giác: bài tập về tính góc
độ dài các cạnh các đường trong tam giác
Góc 4: Vận dụng tích vô hướng trong giải bài tập về tam giác tứ giác
nội ngoại tiếp đường tròn
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-Làm thí nghiệm (Trải nghiệm): Các HS sẽ thực hiện vẽ tạo hình và cắt
giấy bìa tạo thành các hình phẳng, hình đa giác lồi đều khác nhau
- Xem băng (Quan sát):HS sẽ được xem video mô tả về các hình đa
giác đều.
- Đọc tài liệu (Phân tích): Các HS đọc tài liệu (SGK, tài liệu tham khảo
thêm…) để thực hiện phân tích chỉ ra các tính chất, đặc điểm của các đa giác đều.
-Áp dụng (Ứng dụng): Các HS áp dụng các tính chất đặc điểm được thống
kê vào các hoạt động tính toán (tính diện tích,độ dài canh, độ lớn góc …)
1.2.1.6. Kỹ thuật Động não
* Khái niệm: Động não (công não) là một kỹ thuật nhằm huy động
những tư tưởng mới mẻ, độc đáo về một chủ đề của các thành viên trong thảo
luận. Các thành viên được cổ vũ tham gia một cách tích cực, không hạn chế
các ý tưởng (nhằm tạo ra "cơn lốc" các ý tưởng). Kỹ thuật động não do Alex
Osborn (Mỹ) phát triển, dựa trên một kỹ thuật truyền thống từ Ấn độ.
* Quy tắc của động não: Không đánh giá và phê phán trong quá trình
thu thập ý tưởng của các thành viên; Liên hệ với những ý tưởng đã được trình
bày; khuyến khích số lượng các ý tưởng; Cho phép sự tưởng tượng và liên
tưởng.
* Các bước tiến hành: Người điều phối dẫn nhập vào chủ đề và xác
định rõ một vấn đề; Các thành viên đưa ra những ý kiến của mình: trong khi
thu thập ý kiến, không đánh giá, nhận xét. Mục đích là huy động nhiều ý kiến
tiếp nối nhau; Kết thúc việc đưa ra ý kiến.
- Đánh giá; Lựa chọn sơ bộ các suy nghĩ, chẳng hạn theo khả năng ứng
dụng; Có thể ứng dụng trực tiếp; Có thể ứng dụng nhưng cần nghiên cứu
thêm; Không có khả năng ứng dụng; Đánh giá những ý kiến đã lựa chọn; Rút
ra kết luận hành động.
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* Ứng dụng: Dùng trong giai đoạn nhập đề vào một chủ đề; Tìm các
phương án giải quyết vấn đề; Thu thập các khả năng lựa chọn và ý nghĩ khác
nhau.
*Ưu điểm: Dễ thực hiện; Không tốn kém; Sử dụng được hiệu ứng cộng
hưởng, huy động tối đa trí tuệ của tập thể; Huy động được nhiều ý kiến; Tạo
cơ hội cho tất cả thành viên tham gia;
*Nhược điểm: Có thể đi lạc đề, tản mạn; Có thể mất thời gian nhiều
trong việc chọn các ý kiến thích hợp; có thể có một số HS, quá tích cực, số
khác thụ động.
Kỹ thuật động não được áp dụng phổ biến và nguời ta xây dựng nhiều
kỹ thuật khác dựa trên kỹ thuật này, có thể coi là các dạng khác nhau của kỹ
thuật động não.
* Một số dạng khác của động não:
+) Động não viết: Động não viết là một hình thức biến đổi của động não.
Trong động não viết thì những ý tưởng không được trình bày miệng mà được
từng thành viên tham gia trình bày ý kiến bằng cách viết trên giấy về một chủ đề.
Trong động não viết, các HS sẽ giao tiếp với nhau bằng chữ viết. Các HS đặt
trước mình một vài tờ giấy chung, trên đó ghi chủ đề ở dạng dòng tiêu đề hoặc
ở giữa tờ giấy. Các HS thay nhau ghi ra giấy những gì mình nghĩ về chủ đề đó,
trong im lặng tuyệt đối. Trong khi đó, các HS xem các dòng ghi của nhau và
cùng lập ra một bài viết chung. Bằng cách đó có thể hình thành những câu
chuyện trọn vẹn hoặc chỉ là bản thu thập các từ khóa. Các HS luyện tập có thể
thực hiện các cuộc nói chuyện bằng giấy bút cả khi làm bài trong nhóm. Sản
phẩm có thể có dạng một bản đồ trí tuệ.
+ Cách thực hiện: Đặt trên bàn 1 - 2 tờ giấy để ghi các ý tưởng, đề xuất
của các thành viên; Mỗi một thành viên viết những ý nghĩ của mình trên các tờ
giấy đó; có thể tham khảo các ý kiến khác đã ghi trên giấy của các thành viên
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khác để tiếp tục phát triển ý nghĩ; Sau khi thu thập xong ý tưởng thì đánh giá
các ý tưởng trong nhóm.
- Ưu điểm: Ưu điểm của phương pháp này là có thể huy động sự tham
gia của tất cả HS trong nhóm; Tạo sự yên tĩnh trong lớp học; Động não viết
tạo ra mức độ tập trung cao. Vì những HS tham gia sẽ trình bày những suy
nghĩ của mình bằng chữ viết nên có sự chú ý cao hơn so với các cuộc nói
chuyện bình thường bằng miệng; Các HS đối tác cùng hoạt động với nhau mà
không sử dụng lời nói. Bằng cách đó, thảo luận viết tạo ra một dạng tương tác
xã hội đặc biệt; Những ý kiến đóng góp trong cuộc nói chuyện bằng giấy bút
thường được suy nghĩ đặc biệt kỹ.
- Nhược điểm: Có thể HS sa vào những ý kiến tản mạn, xa đề; Do được
tham khảo ý kiến của nhau, có thể một số HS ít có sự độc lập.
*)Ví dụ: Giáo viên đưa ra chủ đề: Trình bày hiểu biết cá nhân về tính
chất của tích vô hướng vectơ.
- Lớp học được chia thành các nhóm và hoạt động trong im lặng.
- Mỗi nhóm có từ một đến 2 tờ giấy để ghi ra các ý tưởng hay suy nghĩ
về chủ đề tính chất của tích vô hướng của vectơ.
- Các thành viên trong nhóm suy nghĩ và nêu ra các tính chất mà mình
cho là đúng, các đẳng thức thể hiện tính chất hoặc chỉ là tên gọi tính chất hay
từ khóa (tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất phân phối, …)
- Sau khi thu thập các đóng góp của các thành viên thì các kết quả sẽ được
đánh giá chéo các nhóm và được giáo viên đánh giá đưa ra kết luận chốt lại
+) Động não không công khai : Động não không công khai cũng là một hình
thức của động não viết. Mỗi một thành viên viết những ý nghĩ của mình về
cách giải quyết vấn đề, nhưng chưa công khai, sau đó nhóm mới thảo luận
chung về các ý kiến hoặc tiếp tục phát triển.
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Ưu điểm: mỗi thành viên có thể trình bày ý kiến cá nhân của mình mà
không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến khác.
Nhược điểm: không nhận được gợi ý từ những ý kiến của người khác
trong việc viết ý kiến riêng.
*)Ví dụ: Vẫn xét chủ đề: Tính chất của tích vô hướng vectơ trong ví dụ
trên. Nhưng trong kỹ thuật động nào không công khai các thành viên không
hoạt động trực tiếpchung luôn với cả nhóm; Các cá nhân tự hoạt động động
não riêng, không quan sát ý tưởng hay suy nghĩ của người khác mà hoàn toàn
tự lực đưa ra ý kiến theo chiều suy nghĩ của mình; Sau khi có một thu hoạch
nhất định nhóm mới tiến hành thảo luận chung. Có thể sẽ có các ý kiến trùng
hoặc trái ngược nhau hoặc các ý tưởng khác nhau hoàn toàn; Toàn nhóm sẽ
cùng thảo luận, đánh giá đưa ra kết luận từ các ý tưởng cá nhân sau khi đã
trình bày để thống nhất ý tưởng trong nhóm; Cuối cùng sẽ là nhận xét chéo
giữa các nhóm và kết luận chốt lại của giáo viên.
1.2.1.7. Kỹ thuật XYZ
Kỹ thuật XYZ là một kỹ thuật nhằm phát huy tính tích cực trong thảo
luận nhóm. X là số người trong nhóm, Y là số ý kiến mỗi người cần đưa ra, Z
là số phút dành cho mỗi người. Ví dụ kỹ thuật 635 thực hiện như sau:
- Mỗi nhóm 6 người, mỗi người viết 3 ý kiến trên một tờ giấy trong
vòng 5 phút về cách giải quyết 1 vấn đề và tiếp tục chuyển cho người
bên cạnh;
- Tiếp tục như vậy cho đến khi tất cả mọi người đều viết ý kiến của
mình, có thể lặp lại vòng khác;
- Con số X-Y-Z có thể thay đổi;
- Sau khi thu thập ý kiến thì tiến hành thảo luận, đánh giá các ý kiến.
*)Ví dụ:
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Giáo viên tổ chức chia lớp thành các nhóm với nhóm gồm 6 thành viên.
Thực hiện về chủ đề: Các đẳng thức về vectơ
- Nhóm gồm 6 thành viên, mỗi người viết một đẳng thức mình nhớ
được qua chương trình đã học hay qua các bài tập hệ quả đã làm.
- Phiếu thu hoạch được truyền tay các thành viên thực hiện ghi bổ sung
lần lượt trong vòng 5 phút.
Có thể tổ chức thành cuộc thi giữa các nhóm xem nhóm nào ghi được
nhiều và đúng nhất các đẳng thức về vectơ. Hết thời gian sẽ chuyển sang thảo
luận, nhận xét chéo giữa các nhóm và giáo viên đưa ra kết luận tổng kết.
1.2.1.8. Kỹ thuật "bể cá"
Kỹ thuật bể cá là một kỹ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một
nhóm HS ngồi giữa lớp và thảo luận với nhau, còn những HS khác trong lớp
ngồi xung quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc
cuộc thảo luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những HS thảo
luận.Trong nhóm thảo luận có thể có một vị trí không có người ngồi. HS tham
gia nhóm quan sát có thể ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc thảo
luận, ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý kiến
khi cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm. Cách luyện tập này được gọi là
phương pháp thảo luận "bể cá", vì những người ngồi vòng ngoài có thể quan
sát những người thảo luận, tương tự như xem những con cá trong một bể cá
cảnh. Trong quá trình thảo luận, những người quan sát và những người thảo
luận sẽ thay đổi vai trò với nhau.
Bảng câu hỏi cho những người quan sát
- Người nói có nhìn vào những người đang nói với mình không ?
- Họ có nói một cách dễ hiểu không ?
- Họ có để những người khác nói hay không ?
- Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không ?
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- Họ có đề cập đến luận điểm của người nói trước mình không ?
- Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không ?
- Họ có tôn trọng những quan điểm khác hay không ?
Kỹ thuật bể cá giúp HS vòng ngoài học cách quan sát đánh giá kết quả
của người khác trong thảo luận nhóm một cách chủ động. Qua đó rút ra bài
học cho cá nhân cả về kiến thức cần học và ý thức thái độ phương pháp thảo
luận trong học nhóm
*)Ví dụ: GV tổ chức lớp thành nhóm vòng tròn, chia làm 2 lớp: vòng trong,
vòng ngoài. Chủ đề được đưa ra: Các dạng bài tập ứng dụng kết quả của tích
vô hướng của hai vec tơ.
- Các HS trong vòng trong sẽ thực hiện thảo luận, tranh luận với nhau để
tìm ra các dạng loại bài tập cơ bản và nâng cao trong chương trình Hình học
lóp 10
- Các HS của nhóm vòng ngoài quan sát: nội dung thảo luận, thái độ
hoạt động, cách trình bày nêu ý kiến của các thành viên nhóm vòng trong:
có nội dung nào cần bổ sung, sửa đổi; các thành viên có thái độ tích cực,
sôi nổi hay kém tích cực, ỷ lại; sự trình bày rõ ràng, mạch lạc hay dài dòng,
khó hiểu...
- Sau một khoảng thời gian hai nhóm sẽ đổi vị trí. Có thể thực hiện
cùng một chủ đề hoặc giáo viên sẽ đưa ra một chủ đề mới.
- Kết thúc bằng các nhận xét đánh giá chéo từ hai nhóm cho nhau và
kết luận lại bằng nhận xét từ giáo viên.
- Qua quan sát HS vòng ngoài có thể phát hiện ra những hạn chế mà
mình có thể mắc phải và dự kiến được các biện pháp khắc phục.
1.2.1.9. Kỹ thuật "ổ bi"
Kỹ thuật "ổ bi" là một kỹ thuật dùng trong thảo luận nhóm, trong đó HS
chia thành hai nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một
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ổ bi và đối diện nhau để tạo điều kiện cho mỗi HS có thể trao đổi thảo luận
nói chuyện với lần lượt các HS ở nhóm khác theo chủ đề đã dự kiến.
- Cách thực hiện:
- Khi thảo luận, mỗi HS ở vòng trong sẽ trao đổi với HS đối diện ở
vòng ngoài, đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đối tác;
- Sau một ít phút thì HS vòng ngoài ngồi yên, HS vòng trong chuyển chỗ
theo chiều kim đồng hồ, tương tự như vòng bi quay, để luôn hình thành các
nhóm đối tác mới.
Các HS lần lượt được trao đổi với các đối tác mới. Việc trao đổi với đối
tác mới sẽ được chính HS rút kinh nghiệm và chỉnh sửa từ các cuộc trao đổi
với đối tác trước. HS được rèn luyện và rút kinh nghiệm nhiều lần về kinh
nghiệm học tập trên một vấn đề hay trên nhiều vấn đề đã trao đổi.
*) Ví dụ: GV phát các phiếu học tập nhỏ của chủ đề Vectơ và các phép toán.
Mỗi thành viên trong nhóm ngẫu nhiên sẽ có một câu hỏi nhất định nào
đó để yêu cầu đối tác thực hiện.
HS 1: Nêu các tính chất của phép cộng vectơ ?
HS 2: Trường hợp G là trọng tâm tam giác ABC cho ta đẳng thức
vectơ nào ?

  
HS 3: IA  IB  0 đẳng thức này cho biết điều gì về vị trí của I và A, B.

Chứng minh?
- Các HS ở vòng trong sẽ trao đổi với đối tác đối diện mình ở vòng
ngoài về chủ đề Vectơ và các phép toán vec tơ trong một thời gian nhất định
sau đó thì đổi chỗ theo chiều kim đồng hồ chuyển sang đối tác mới.
- Trong quá trình xoay vòng như vậy HS có thể gặp đối tác có thể giúp
mình giải quyết câu hỏi cá nhân cũng như cũng có thể giúp các đối tác thực hiện
phần câu hỏi của mình liên quan đến chủ đề Vectơ và các phép toán vec tơ.

33

- Ngoài ra, thông qua trao đổi kiến thức ký năng phương pháp, các
thành viên hai nhóm có thể thực hiện được hầu hết các yêu cầu câu hỏi của
nhau về chủ đề Vectơ và các phép toán vec tơ .
1.2.1.10. Tranh luận ủng hộ – phản đối
Tranh luận ủng hộ – phản đối (tranh luận chia phe) là một kỹ thuật
dùng trong thảo luận, trong đó đề cập về một chủ đề có chứa đựng xung đột.
Những ý kiến khác nhau và những ý kiến đối lập được đưa ra tranh luận nhằm
mục đích xem xét chủ đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Mục tiêu của tranh
luận không phải là nhằm "đánh bại" ý kiến đối lập mà nhằm xem xét chủ đề
dưới nhiều phương diện khác nhau.
- Cách thực hiện:
- Các thành viên được chia thành hai nhóm theo hai hướng ý kiến đối
lập nhau về một luận điểm cần tranh luận. Việc chia nhóm có thể theo nguyên
tắc ngẫu nhiên hoặc theo nguyên vọng của các thành viên muốn đứng trong
nhóm ủng hộ hay phản đối.
- Một nhóm cần thu thập những lập luận ủng hộ, còn nhóm đối lập thu
thập những luận cứ phản đối đối với luận điểm tranh luận.
- Sau khi các nhóm đã thu thập luận cứ thì bắt đầu thảo luận thông qua
đại diện của hai nhóm. Mỗi nhóm trình bày một lập luận của mình: Nhóm ủng
hộ đưa ra một lập luận ủng hộ, tiếp đó nhóm phản đối đưa ra một ý kiến phản
đối và cứ tiếp tục như vậy. Nếu mỗi nhóm hơn 6 người thì không cần đại diện
mà mọi thành viên có thể trình bày lập luận.
- Sau khi các lập luận đã đưa ra thì tiếp theo là giai đoạn thảo luận
chung và đánh giá, kết luận thảo luận.
*)Ví dụ: GV đưa ra một chủ đề: Giải tam giác vuông với hai dạng xác đinh
theo góc và xác đinh theo cạnh.
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Dựa vào ý kiến của toàn lớp chia thành hai nhóm đại diện cho hai ý
kiến đúng và sai.
- HS hai nhóm sẽ thu thập các lập luận, ví dụ.
- Thực hiện tranh luận: HS của hai nhóm sẽ đưa ra các luận điểm hay ví
dụ Giải tam giác vuông để chứng minh cho ý kiến của mình là đúng.
- Giáo viên tổng hợp đánh giá và chốt lại vấn đề.
1.2.1.11. Kỹ thuật tia chớp
Kỹ thuật tia chớp là một kỹ thuật huy động sự tham gia của các thành
viên đối với một câu hỏi nào đó, hoặc nhằm thu thông tin phản hồi nhằm cải
thiện tình trạng giao tiếp và không khí học tập trong lớp học, thông qua việc
các thành viên lần lượt nêu ngắn gọn và nhanh chóng (nhanh như chớp!) ý
kiến của mình về câu hỏi hoặc tình trạng vấn đề.
- Quy tắc thực hiện:
- Có thể áp dụng bất cứ thời điểm nào khi các thành viên thấy cần thiết
và đề nghị tham gia.
- Lần lượt từng người nói suy nghĩ của mình về một câu hỏi đã thoả
thuận, ví dụ: Hiện tại tôi có hứng thú với chủ đề thảo luận không?
- Mỗi người chỉ nói ngắn gọn 1-2 câu ý kiến của mình;
- Chỉ thảo luận khi tất cả đã nói xong ý kiến.
*) Ví dụ:
Để củng cố phần áp dụng tích vô hướng của hai vec tơ học sinh có thể



a) a  (a;0)
b) b  (0;b)
c) x  (x; y)



d) n  (x; x)
e) m  (x  y; y  x)
f) p  ( y; x)
Thực hiện hỏi nhanh mỗi HS xem đâu là cặp vec tơ vuông góc, cặp vec
tơ song song; cặp vec tơ không cùng phương?
- Sau khi các HS trả lời xong hết giáo viên yêu cầu cả lớp nhận xét và
cuối cùng đưa ra nhận xét đánh giá chốt lại.
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1.2.1.12. Kỹ thuật "3 lần 3"
Kỹ thuật "3 lần 3" là một kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy
động sự tham gia tích cực của HS. Cách làm như sau:
- HS được yêu cầu cho ý kiến phản hồi về một vấn đề nào đó (nội dung
buổi thảo luận, phương pháp tiến hành thảo luận...).
- Mỗi người cần viết ra:
(1) 3 điều tốt.
(2) 3 điều chưa tốt.
(3) 3 đề nghị cải tiến.
- Sau khi thu thập ý kiến thì xử lý và thảo luận về các ý kiến phản hồi.
*)Ví dụ:
Giáo viên đưa ra lời giải của một bài tập:

 
Cho tam giác ABC với AB  3, AC  5, BC  7 . Tính AB. AC , tính góc A,

và góc giữa hai đường thẳng AB và AC.

Có HS giải bài toán này như sau:
Lời giải 1:
 
 
AB. AC
A
 1 nên số đo của góc A là 00 , suy ra
Ta có : AB. AC  3.5  15 . cos 
AB. AC
góc giữa hai đường thẳng AB, AC là 00 .
Lời giải 2:

  1
15
Ta có AB. AC  ( AB 2  AC 2  BC 2 )  
2
2
 
AB. AC
1
cos A 
  . Suy ra góc A bằng 1200 . Vậy góc giữa hai đường
AB. AC
2
thẳng AB, AC là 1200 .

Yêu cầu các HS đưa ra đánh giá về: tính đúng đắn của bài toán, những
điểm đúng, điểm sai (nếu có), sửa chữa hay thay bằng con đường hay cách
nào ngắn hơn không?
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Sau đó tiến hành thảo luận toàn lớp, đánh giá về các ý kiến đưa ra. Cuối
cùng là kết luận chốt lại của giáo viên.
1.2.2. Kỹ thuật đặt câu hỏi trong PPDHN
+) Kỹ thuật đặt câu hỏi và áp dụng trong PPDHNnhằm rèn luyện kỹ năng
giải toán GV có thể vận dụng 10 kĩ năng nhỏ để hình thành năng lực ứng xử
khi đưa ra câu hỏi cho HS
1.2.2.1. Dừng lại sau khi đặt câu hỏi
Mục tiêu :Tích cực hoá suy nghĩ của tất cả HS; Đưa ra các câu hỏi tốt
hơn, hoàn chỉnh hơn
Tác dụng đối với HS: Dành thời gian cho HS suy nghĩ để tìm ra lời giải
Cách thức dạy học: Sử dụng “thời gian chờ đợi” (3 - 5giây) sau khi đưa
ra câu hỏi; Chỉ định một HS đưa ra câu trả lời ngay sau “thời gian chờ đợi”
1.2.2.2. Phản ứng với câu trả lời sai
Mục tiêu:Nâng cao chất lượng câu trả lời của HS; Tạo ra sự tương tác
cới mở; Khuyến khích sự trao đổi
Tác dụng đối với HS: Khi GV phản ứng với câu trả lời sai của HS có thể
xảy ra hai tình huống. Phản ứng tiêu cực: Phản ứng về mặt tình cảm, HS tránh
không tham gia vào hoạt động. Phản ứng tích cực: HS cảm thấy mình được
tôn trọng, được kích thích phấn chấn và có thể có sáng kiến trong tương lai.
Cách thức dạy học: Quan sát các phản ứng của HS khi bạn mình trả lời
sai (sự khác nhau của từng cá nhân); Tạo cơ hội lần thứ hai cho HS trả lời
bằng cách không chê bai, chỉ trích hoặc phạt để gây ức chế tư duy của các
em; Sử dụng một phần câu trả lời của HS để khuyến khích HS tiếp tục thực
hiện .
1.2.2.3. Tích cực hoá với tất cả HS
Mục tiêu:Tăng cường sự tham gia của HS trong quá trình học tập; Tạo sự
công bằng trong lớp học
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Tác dụng đối với HS:Phát triển được ở HS những cảm tưởng tích cực như HS
cảm thấy “những việc làm đó dành cho mình”; Kích thích được các HS tham
gia tích cực vào các hoạt động học tập
Cách thức dạy học:GV chuẩn bị trước bảng các câu hỏi, và nói với HS : tất cả
các em sẽ được gọi để trả lời câu hỏi; Gọi HS mạnh dạn và HS nhút nhát phát
biểu; Tránh làm việc chỉ trong một nhóm; Có thể gọi cùng một HS vài lần
khác nhau
1.2.2.4. Phân phối câu hỏi cho cả lớp
Mục tiêu:Tăng cường sự tham gia của HS; Giảm “thời gian nói của GV”;
Thay đổi khuôn mẫu “hỏi-trả lời”;
Tác dụng đối với HS:Chú ý nhiều hơn các câu trả lời của nhau; Phản ứng
với câu trả lời của nhau; HS tập trung chú ý thamgia tích cực vào việc trả lời
câu hỏi của GV
Cách thức dạy học:GV cần chuẩn bị trước và đưa ra những câu hỏi tốt (là
câu hỏi mở, có nhiều cách trả lời, có nhiều giải pháp khác nhau; câu hỏi phải
rõ ràng, dễ hiểu, xúc tích). Giọng nói của GV: phải đủ to cho cả lớp nghe
thấy; Khi hỏi HS, trong trường hợp là câu hỏi khó nên đưa ra những gợi ý
nhỏ; Khi gọi HS có thể sử dụng cả cử chỉ; GV cố gắng hỏi nhiều HS cần chú
ý hỏi những HS thụ động và các HS ngồi khuất phía dưới lớp.
1.2.2.5. Tập trung vào trọng tâm
Mục tiêu: Giúp HS hiểu được trọng tâm của bài học thông qua việc trả lời
câu hỏi; Cải thiện tình trạng HS đưa ra câu trả lời “Em không biết” hoặc câu
trả lời không đúng.
Tác dụng đối với HS:HS phải suy nghĩ, tìm ra các sai sót hoặc lấp các
“chỗ hổng” của kiến thức; Có cơ hội tiến bộ; Học theo cách khám phá “từng
bước một”.
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Cách thức dạy học: GV chuẩn bị trước và đưa ra cho HS những câu hỏi
cụ thể, phù hợp với những nội dung chính của bài học; Đối với các câu hỏi
khó, có thể đưa ra cả những gợi ý nhỏ cho các câu trả lời; Trường hợp nhiều
HS không trả lời được, GV nên tổ chức cho HS thảo luận nhóm; GV củng cố
một cách tích cực câu trả lời của HS để giúp họ xây dựng kiến thức của
bàimột cách logic. GV phát hiện và cho phép “loại bỏ” các quan niệm, định
nghĩa,...sai (kiểm tra và sửa sai); GV dựa vào một phần nào đó câu trả lời của
HS để đặt tiếp câu hỏi. Tuy nhiên cần tránh đưa ra các câu hỏi vụn vặt, không
có chất lượng.
1.2.2.6. Giải thích
Mục tiêu: Nâng cao chất lượng của câu trả lời chưa hoàn chỉnh;
Tác dụng đối với HS:Đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh hơn; Hiểu được ý
nghĩa của câu trả lời, từ đó hiểu được bài
Cách thức dạy học:GV có thể đặt ra các câu hỏi yêu cầu HS đưa thêm
thông tin.
Ví dụ:
- “Tốt, nhưng em có thể đưa thêm một số lí do khác không ?”
- “Em có thể giải thích theo cách khác được không, cô chưa hiểu ý
của em ?”....
1.2.2.7. Liên hệ
Mục tiêu: Nâng cao chất lượng cho các của câu trả lời chỉ đơn thuần
trong phạm vi kiến thức của bài học, phát triển mối liên hệ trong quá trình
tư duy.
Tác dụng đối với HS: Giúp HS có thể hiểu sâu hơn bài học thông qua
việc liên hệ với các kiến thức khác.
Cách thức dạy học: Yêu cầu HS liên hệ các câu trả lời của mình với
những kiến thức đã học của môn học và những môn học có liên quan.
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1.2.2.8. Không nhắc lại câu hỏi của mình
Mục tiêu: Giảm “thời gian GV nói”; Thúc đẩy sự tham gia tích cực của HS
Tác dụng đối với HS:HS chú ý nghe lời GV nói hơn; Có nhiều thời gian
để HS trả lời hơn; Tham gia tích cực hơn vào các hoạt động thảo luận.
Cách thức dạy học:Chuẩn bị trước câu hỏi và có cách hỏi rõ ràng xúc tích, áp
dụng tổng hợp các kĩ năng nhỏ đã nêu trên.
1.2.2.9. Tránh tự trả lời câu hỏi của mình đưa ra
Mục tiêu: Tăng cường sự tham gia của HS; Hạn chế sự tham gia của GV.
Tác dụng đối với HS:HS tích cực tham gia vào các hoạt động học tập
như suy nghĩ để giải bài tập, thảo luận, phát biểu để tìm kiếm tri thức; Thúc
đẩy sự tương tác HS với GV, HS với HS.
Cách thức dạy:
- Tạo ra sự tương tác giữa GV với HS làm cho giờ học không bị đơn
điệu. Nếu có HS nào đó chưa rõ câu hỏi, GV cần chỉ định một HS khác nhắc lại
câu hỏi.
- Câu hỏi phải dễ hiểu, phù hợp với trình độ HS, với nội dung kiến thức
bài học. Đối với các câu hỏi yêu cầu HS trả lời về những kiến thức mới thì
những kiến thức đó phải có mối liên hệ với với những kiến thức cũ mà HS đã
được học hoặc thu được từ thực tế cuộc sống.
1.2.2.10. Tránh nhắc lại câu trả lời của HS
Mục tiêu: Phát triển mô hình có sự tương tác giữa HS với HS, tăng cường
tính độc lập của HS; Giảm thời gian nói của GV.
Tác dụng đối với HS: Phát triển khả năng tham gia vào hoạt động thảo luận và
nhận xét các câu trả lời của nhau; Thúc đẩy HS tự tìm rs câu trả lời hoàn chỉnh.
Cách thức dạy học:Để đánh giá được câu trả lời của HS đúng hay chưa đúng, GV
nên chỉ định các HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn, sau đó GV kết luận.
* Mô tả các kĩ năng nhỏ trong kĩ năng đặt câu hỏi.
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(6 kĩ năng nhỏ để hình thành năng lực đặt câu hỏi nhận thức theo hệ
thống phân loại các mức độ câu hỏi của Bloom)
a) Câu hỏi “biết”
Mục tiêu : Câu hỏi “biết” nhằm kiểm tra trí nhớ của HS về các dữ kiện,
số liệu, tên người hoặc địa phương, các định nghĩa, định luật, quy tắc, khái
niệm...
Tác dụng đối với HS: Giúp HS ôn lại được những gì đã biết, đã trải qua.
Cách thức dạy học: Khi hình thành câu hỏi GV có thể sử dụng các từ,
cụm từ sau đây : Ai...? Cái gì...? Ở đâu...? Thế nào...? Khi nào...? Hãy định
nghĩa....; Hãy mô tả ...; Hãy kể lại....
b) Câu hỏi “hiểu”
Mục tiêu : Câu hỏi “hiểu” nhằm kiểm tra HS cách liên hệ, kết nối các dữ
kiện, số liệu, các đặc điểm ... khi tiếp nhận thông tin.
Tác dụng đối với HS:
- Giúp HS có khả năng nêu ra được những yếu tố cơ bản trong bài học.
- Biết cách so sánh các yếu tố, các sự kiện ... trong bài học
Cách thức dạy học: Khi hình thành câu hỏi GV có thể sử dụng các cụm từ
sau đây : Hãy so sánh ...; Hãy liên hệ....; Vì sao ...? Giải thích....?
c) Câu hỏi “Áp dụng”
Mục tiêu: Câu hỏi “áp dụng” nhằm kiểm tra khả năng áp dụng những thông
tin đã thu được (các dữ kiện, số liệu, các đặc điểm ...) vào tình huống mới.
Tác dụng đối với HS:Giúp HS hiểu được nội dung kiến thức, các khái niệm,
quy luật; HS biết cách lựa chọn nhiều phương pháp để giải quyết vấn đề trong
cuộc sống.
Cách thức dạy học: Khi dạy học GV cần tạo ra các tình huống mới, các
bài tập, các ví dụ, giúp HS vận dụng các kiến thức đã học; GV có thể đưa ra
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nhiều câu trả lời khác để HS lựa chọn một câu trả lời đúng. Chính việc so
sánh các lời giải khác nhau là một quá trình tích cực.
d) Câu hỏi “Phân tích”
Mục tiêu: Câu hỏi “phân tích” nhằm kiểm tra khả năng phân tích nội
dung vấn đề, từ đó tìmramối liên hệ, hoặc chứng minh luận điểm, hoặc đi đến
kết luận.
Tác dụng đối với HS: Giúp HS suy nghĩ, có khả năng tìm ra được các
mối quan hệ trong hiện tượng, sự kiện, tự diễn giải hoặc đưa ra kết luận riêng,
do đó phát triển được tư duy logic.
Cách thức dạy học: Câu hỏi phân tích thường đòi hỏi HS phải trả lời : Tại
sao ? (khi giải thích nguyên nhân). Em có nhận xét gì ? (khi đi đến kết luận).
Em có thể diễn đạt như thế nào ? (khi chứng minhluận điểm); Câu hỏi phân
tích thường có nhiều lời giải.
e) Câu hỏi “Tổng hợp”
Mục tiêu: Câu hỏi “tổng hợp” nhằm kiểm tra khả năng của HS có thể đưa
ra dự đoán, cách giải quyết vấn đề, các câu trả lời hoặc đề xuất có tính sáng
tạo.
Tác dụng đối với HS: Kích thích sự sáng tạo của HS hướng các em tìm ra
nhân tố mới,...
Cách thức dạy học: GV cần tạo ra những tình huống, những câu hỏi,
khiến HS phải suy đoán, có thể tự do đưa ra những lời giải mang tính sáng tạo
riêng của mình; Câu hỏi tổng hợp đòi hỏi phải có nhiều thời gian chuẩn bị.
f) Câu hỏi “Đánh giá”
Mục tiêu: Câu hỏi “đánh giá” nhằm kiểm tra khả năng đóng góp ý kiến,
sự phán đoán của HS trong việc nhận định, đánh giá các ý tưởng, sự kiện,
hiện tượng,... dựa trên các tiêu chí đã đưa ra.
Tác dụng đối với HS: Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức, sự xác định giá trị của HS.
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Cách thức dạy học: GV có thể tham khảo một số gợi ý sau để xây dựng các
câu hỏi đánh giá: Hiệu quả sử dụng của nó thế nào? Việc làm đó có thành
công không? Tại sao?
1.3. Kỹ năng giải toán trong hoạt động nhóm
Theo Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư phạm thì: Kỹ năng là khả
năng vận dụng kiến thức (khái niệm, cách thức, phương pháp…) để giải quyết
một nhiệm vụ mới. Tâm lý học đại cương cho rằng: Kỹ năng là năng lực sử
dụng các dữ liệu, các tri thức hay khái niệm đã có, năng lực vận dụng chúng
để phát hiện những thuộc tính bản chất của sự vật và giải quyết thành công
những nhiệm vụ lý luận hay thực hành xác định.
Nói chung, kỹ năng là khả năng vận dụng kiến thức vào giải quyết
nhiệm vụ mới. Trong thực tế dạy học, HS thường gặp khó khăn khi vận dụng
kiến thức (khái niệm, cách thức, phương pháp…) vào giải quyết các bài tập cụ
thể. HS thường khó tách ra những chi tiết thứ yếu, không bản chất ra khỏi đối
tượng nhận thức, không phát hiện những thuộc tính, mối quan hệ vốn có giữa
kiến thức và đối tượng. Sở dĩ như vậy là do kiến thức không chắc chắn khái
niệm trở nên chết cứng, không gắn liền với cơ sở kỹ năng.
Trong các mục đích riêng của môn Toán ở trường phổ thông thì việc
truyền thụ kiến thức, rèn luyện kỹ năng là cơ sở vì các mục đích khác muốn
thực hiện được phải dựa trên mục đích này. Và kiến thức về một mặt nào đó
sẽ không được củng cố, mở rộng, vận dụng vào thực tiễn cũng như vào các
nghành khoa học khác nếu không chú trọng việc rèn luyện kỹ năng thực hiện
các hoạt động tương ứng.
Việc rèn luyện kỹ năng hoạt động nói chung, kỹ năng toán học nói
riêng là một yêu cầu quan trọng, đảm bảo mối liên hệ giữa học với hành. Dạy
học sẽ không đạt kết quả nếu HS chỉ biết học thuộc lòng khái niệm, định
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nghĩa, định lý mà không biết vận dụng hay vận dụng không thành thạo vào
việc giải bài tập.
"Kỹ năng là khả năng vận dụng những tri thức thu nhận được về
một lĩnh vực nào đó vào thực tiễn" [30]. Về bản chất kỹ năng là thuộc tính
kỹ thuật của hành động, luôn có sự kiểm soát của ý thức, phản ánh mức
độ của phương tiện thực hiện một hành động nào đó. Đặc biệt đổi mới
phương pháp giảng dạy có nhấn mạnh yêu cầu rất quan trọng: "Giảm lý
thuyết, tăng số lượng bài toán cơ bản để rèn luyện kỹ năng cho HS". Giải
một BT là tiến hành một hệ thống hành động có mục đích, do đó chủ thể
giải toán cần phải: Nắm vững các tri thức về hành động; Thực hiện hành
động theo các yêu cầu cụ thể của tri thức đó, biết hành động có kết quả
trong những điều kiện khác nhau. Trong GT, chúng tôi quan niệm về kỹ
năng như sau: Đó là khả năng vận dụng sáng tạo, có mục đích những tri
thức và kinh nghiệm đã có vào giải những bài toán cụ thể, thực hiện có
kết quả một hệ thống hành động giải toán để đi đến lời giải của bài toán
một cách khoa học. Hệ thống kỹ năng GT có thể chia làm ba cấp độ: Biết
làm, thành thạo và ST.
a) Rèn luyện nhóm kỹ năng chung:
+ Rèn luyện Kỹ năng tìm hiểu nội dung BT: Phân tích BT, làm rõ các
dữ kiện đặt ra. Chuyển dịch các cách miêu tả, dự đoán các cấu trúc của bài
toán. Nếu BT có tính chất là một VĐ thì cần tìm được khâu nào còn chưa biết
một quy tắc tổng quát hoặc một PP có yếu tố thuật toán để giải BT, xác định
đó là trọng tâm cần tập trung suy nghĩ tìm hướng giải. Đây là kỹ năng PH và
GQVĐ, là một trong những kỹ năng quan trọng nhất khi giải các BT có tính
chất là một vấn đề. Tức là làm rõ các thành phần, mối liên hệ (tường minh và
không tường minh) qua các yếu tố (có hoặc không có) trong BT.
+ Kỹ năng tìm kiếm, đề ra chiến lược giải, hướng giải BT:
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Huy động tri thức, kinh nghiệm hữu ích có liên quan đến giải BT, bao gồm
hai dạng: Dạng 1 là những nội dung mà HS sản sinh ra một cách tích cực bằng
thao tác tư duy, bằng lao động trí óc và thực hành; Dạng 2 là những ý tưởng chợt
"loé sáng" tự phát, được hiểu theo nghĩa "bừng sáng" của quá trình ST.
Chuyển dịch về những vấn đề quen thuộc đã có Angorit giải; quy nạp,
tìm kiếm, dự báo; bổ sung vào Angorit đã có hoặc tìm kiếm Angorit mới.
+ Kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch cụ thể giải BT.
+ Kỹ năng kiểm tra đánh giá tiến trình giải toán và kết quả BT.
+ Kỹ năng thu nhập hợp thức hoá BT thành kiến thức mới của
người giải toán.
Ngoài ra cần chú ý rèn luyện các nhóm kỹ năng cụ thể sau:
b) Rèn luyện nhóm kỹ năng thực hành
+ Kỹ năng vận dụng tri thức vào hoạt động GT: Được rèn luyện trong
quá trình tìm tòi lời giải của BT. Cần chú ý kỹ năng chuyển từ tư duy thuận
sang tư duy nghịch để nắm vững và vận dụng kiến thức (một thành phần của
tư duy toán học), kỹ năng biến đổi xuôi chiều và ngược chiều song song giúp
cho việc hình thành liên tưởng ngược diễn ra đồng thời với việc hình thành
liên tưởng thuận.
+ Kỹ năng tính toán: Đây là điều rất cần trong thực tiễn, kinh doanh, kỹ
thuật. Đòi hỏi tính đúng, tính nhanh, tính hợp lý. Được rèn luyện qua các bài
luyện tập, thông qua tính nhẩm, bàn tính, bảng số, máy tính. Rèn luyện kỹ
năng ước chừng khi sử dụng máy tính điện tử bỏ túi, bước đầu kiểm tra kết
quả tính toán sau khi bấm máy.
+ Kỹ năng trình bày lời giải khoa học, sử dụng biểu đồ, sơ đồ, đồ thị,
đọc và vẽ hình v.v... nhanh chính xác, rõ ràng.
+ Kỹ năng ước lượng đo đạc có ý nghĩa giáo dục và ý nghĩa thực
tiễn, cần rèn luyện cho HS thói quen ước lượng khi sử dụng dụng cụ đo
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trong thực tiễn.
+ Kỹ năng toán học hoá các tình huống thực tiễn : Cần rèn luyện cho
HS năng lực PH và GQVĐ: Nhận thức và phát biểu VĐ, lựa chọn tri thức và
kỹ năng, tìm kiếm con đường và phương tiện giải quyết, lý giải và trình bày
lời giải, kiểm tra và sắp xếp kiến thức thu nhận được vào hệ thống tri thức đã
có [49, tr. 108].
c. Rèn luyện Nhóm kỹ năng về tư duy
+ Kỹ năng tổ chức hoạt động nhận thức trong giải toán: Sắp xếp kiến
thức theo trình tự giải, nhớ lại và huy động các kiến thức và kinh nghiệm hữu
ích để GT. Phân loại BT để lựa chọn kế hoạch và phương pháp giải; Tập hợp
các dữ kiện, xác định ẩn, biểu thị qua các mối liên hệ; Xác định rõ giả thiết,
kết luận; Phản ánh rõ các ký hiệu trong bài toán. Biết sử dụng các phương
pháp suy luận và các thao tác tư duy KQH, ĐBH, TT trong tiến trình GT. Biết
giải quyết từng cái riêng, bộ phận trong BT từ đó đi đến giải quyết cái chung,
tổng thể của BT (và ngược lại).
+ Kỹ năng tự nhiên: Liên kết các dữ kiện trong BT, khái quát các dấu
hiệu để tạo một một cái toàn vẹn; Tóm tắt nội dung bài toán, xác định rõ giả
thiết, kết luận; Kết cấu lại đề toán; định hướng tiến trình giải toán.
+ Kỹ năng phân tích: Nhận dạng chung; Phân tích các quan hệ và cấu
trúc của BT; Nhận dạng ý trọng tâm; Dự đoán, phân tích và khắc phục các sai
lầm trong quá trình GT. Phân loại các khả năng có lời giải hoặc cách đi đến
lời giải; Xác định trọng tâm cần giải quyết trong bài toán.
+ Kỹ năng mô hình hoá: Hành động mô hình hoá BT là hành động
chuyển BT thành mô hình và phân tích quan hệ toán học cũng như các PP
toán học sử dụng trên mô hình đó. Đây là một kỹ năng cần thiết để giải BT có
ứng dụng thực tiễn và các BT liên môn khác. Ghi và chuyển ký hiệu giúp cho
khả năng toán học hoá các BT có nội dung thực tiễn, sản xuất, kỹ thuật cần
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giải quyết.
+ Kỹ năng sử dụng thông tin: Nhận biết; thu thập và ghi nhận thông tin
từ nội dung BT; Phân loại, sắp xếp và thể hiện qua các kênh thông tin trong
hoạt động GT để tạo cơ sở huy động kiến thức, vốn kinh nghiệm có liên quan
hữu ích đến việc giải BT; Kỹ năng chuyển hoá tri thức trong PH và GQVĐ.
Chọn phương thức tiếp cận và xử lý thông tin để giải bài toán.
Trong hệ thống kỹ năng không đồng đẳng trên thì kỹ năng tìm hiểu nội
dung BT, phân tích, tổng hợp, mô hình hoá, phát hiện và GQVĐ là các kỹ
năng quan trọng đóng vai trò then chốt trong tiến trình giải toán
Giải toán là thực hiện một hệ thống hành động phức tạp, vì BT là sự kết
hợp đa dạng nhiều khái niệm, nhiều quan hệ toán học. GT không chỉ là nhớ
mẫu rồi áp dụng mà đòi hỏi nắm chắc khái niệm, quan hệ toán học, nắm chắc
ý nghĩa của từng bước trong TTGT, đòi hỏi khả năng độc lập, suy luận ST của
HS. V.M Brađixơ đã nêu: "Bài toán có thể xem là đã được giải chỉ sau khi đã
tìm được lời giải đảm bảo các điều kiện: Không có sai sót, có lập luận khoa
học, mang tính toàn diện và tối ưu". Theo G. Polya thì: "Giải một bài toán,
chúng ta phải lập được một lược đồ xác định và mạch lạc những thao tác
(lôgích, toán học hay thực tiễn) bắt đầu từ giả thiết và kết thúc bằng kết
luận, dẫn dắt từ các dữ kiện đến ẩn, từ các đối tượng mà ta có trong tay đến
các đối tượng ta muốn đạt tới". Còn Fanghaenel thì cho rằng: "Giải một bài
toán là dự kiến trong tư duy và thực hiện một dãy hữu hạn các thao tác:
- Mà chúng được hướng về mục đích của bài toán.
- Giải quyết quan hệ giữa cái đã cho và các điều kiện, giả thiết và kết luận.
- Thông qua chúng đạt được mục đích với các điều kiện đã cho".
Theo Howard Gardner [325], G. Polya [33], [31], Herbert Simon, F.A
Ôrêkhốp [27]... thì tiến trình hoạt động của HS khi giải một BT có thể đi theo
các hướng sau:
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- Hướng tổng quát hoá: Chuyển từ một tập hợp đối tượng trong một BT
sang một tập con của tập hợp ban đầu, tìm ra cái tương đồng, rồi từ tập hợp đang
xét đó mà tìm ra lời giải BT hoặc một tình huống hữu ích cho việc giải BT.
- Hướng chuyển về các BT trung gian: Đứng trước một BT quá phức
tạp hoặc tưởng chừng không thể giải được, HS có thể để ra một giải pháp khả
thi là lùi lại làm việc với BT trung gian (bài toán phụ, bài toán bộ phận, bài
toán tương đương, bài toán tương tự...), mô tả những đặc điểm cần có cho lời
giải và sau đó lần lượt tìm cách đạt tới từng đặc điểm một, cuối cùng là giải
được BT đã cho. Gặp BT khó, HS có thể giả định điều đối lập với BT đang
tìm cách giải và xác định hệ quả của điều khẳng định kia; HS có thể thử đưa
về giải một BT liên quan dễ hơn, một BT tương tự hoặc một phần BT, từ đó
rút ra điều hữu ích để giải BT đã cho.
Rõ ràng là một khi nhiều BT thú vị tỏ ra khó giải, có thể sử dụng những
luật tìm tòi dự đoán, khám phá một cách ST trong PH và GQVĐ thì có thể
giải được. Đó là nội lực của ST và khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề
trong GT.
1.3.1. Một số vấn đề về rèn luyện kỹ năng giải toán trong dạy học nhóm
Một nhiệm vụ rất quan trọng trong DH HTTN, người GV cần rèn luyện
kỹ năng hợp tác cho HS. Đối với HS THCS 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 học
HTTN TN 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.
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- 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
TN 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
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.
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- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu là một kỹ năng cần
thiết trong HTHT TN 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 TN, 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 TN 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 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
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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 giải toán trong hoạt động nhóm
Mục tiêu của viêc học của HS và dạy của giáo viên không chỉ nhằm nắm
bắt, hiểu được các kiến thức, tri thức toán học mà hơn hết là nhằm vận dụng các
tri thức kiến thức đó trong các hoạt động cụ thể, trực tiếp là giải các bài toán và
mở rộng hơn là ứng dụng vào giải các bài toán ứng dụng trong thực tế.
Kỹ năng giải toán là khả năng vận dụng, áp dụng các kiến thức, tri thức
lý thuyết vào thực hiện hoạt động giải các bài toán cụ thể. Kỹ năng đó được
hình thành từ các hoạt động thực hành giải toán mà giáo viên tổ chức, hướng
dẫn cho HS trên lớp thông qua các tiết học và sự tự rèn luyện của chính bản
thân HS trong các hoạt động đó.
1.3.3. Vấn đề rèn luyện kỹ năng giải toán trong sử dụng PPDHN
Việc hình thành và rèn luyện kỹ năng giải toán cho HS là một trong
những yêu cầu cơ bản và cần thiết của hoạt động dạy toán, giúp HS hiểu sâu
sắc kiến thức toán trong trường phổ thông, đồng thời rèn luyện cho HS các
thao tác tư duy, các hoạt động trí tuệ. Từ đó bồi dưỡng các phẩm chất trí tuệ,
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phát triển năng lực giải toán cho HS.
Sự hình thành kỹ năng đó là sự nắm vững một hệ thống phức tạp các
thao tác nhằm làm biến đổi và sáng tỏ những thông tin chứa đựng trong bài
tập, trong nhiệm vụ và đối chiếu chúng với những hành động cụ thể.
Có thể dạy cho HS kỹ năng bằng những con đường khác nhau như:
- Con đường thứ nhất: Sau khi cung cấp, truyền thụ cho HS vốn tri thức
cần thiết thì yêu cầu HS vận dụng tri thức đó để gải các bài toán liên quan
theo mức độ tăng dần.
- Con đường thứ hai: Dạy những dấu hiệu đặc trưng, từ đó có thể định
hướng một số dạng bài toán và các thao tác cần thiết để giải dạng toán đó.
- Con đường thứ ba: Dạy HS các hoạt động tâm lý cần thiết đối với việc
vận dụng tri thức.
Việc hình thành và rèn luyện cho HS cần được tiến hành trên các phương
diện khác nhau.
- Kỹ năng vận dụng tri thức trong nội bộ toán, thể hiện rõ dưới dạng giải
bài tập toán.
- Kỹ năng vận dụng tri thức toán học vào những môn học khác như
vật lý, hóa học.
- Kỹ năng vận dụng vào đời sống.
Có thể nói việc giải bài tập và hoạt động hợp tác giải bài tập là “phân
vùng” để rèn luyện kỹ năng. Do đó để rèn luyện kỹ năng giải toán cho HS,
giáo viên cần tăng cường các hoạt động giải toán, hợp tác giải toán.
1.4. Vận dụng kỹ thuật dạy học nhóm rèn luyện kỹ năng giải toán
Kỹ năng nói chung và kỹ năng giải toán của HS nói riêng là các kỹ
năng có vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện hoạt động học tập. Việc
vận dụng các kỹ thuật dạy học nhóm vào tổ chức các hoạt động nhóm trong
học tập tạo ra môi trường để rèn luyện kỹ năng cho mỗi HS, nâng cao hiệu
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quả và kết quả học tập của HS.
*) Các bước vận dụng PPDHN trong dạy học ở phổ thông
Khi sử dụng PPDH này, lớp học được chia thành những nhóm từ 4 đến 6
người. Tùy mục đích sư phạm và yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được
phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, được duy trì ổn định trong cả tiết học
hoặc thay đổi theo từng hoạt động, từng phần của tiết học, các nhóm được
giao nhiệm vụ giống nhau hoặc mỗi nhóm nhận một nhiệm vụ khác nhau, là
các phần trong một chủ đề chung.
Cấu tạo của một hoạt động theo nhóm (trong một phần của tiết học, hoặc
một tiết, một buổi) có thể là như sau:
Bước 1. Làm việc chung cả lớp
- GV giới thiệu chủ đề thảo luận nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức.
- Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm, quy định thời gian và
phân công vị trí làm việc cho các nhóm.
- Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm (nếu cần).
Bước 2. Làm việc theo nhóm
- Lập kế hoạch làm việc
Thỏa thuận quy tắc làm việc
- Phân công trong nhóm, từng cá nhân làm việc độc lập.
- Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm.
- Cử đại diện trình bày kết quả làm việc của nhóm.
Bước 3. Thảo luận, tổng kết trước toàn lớp
- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm.
- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung
ý kiến.
- GV tổng kết và nhận xét, đặt vấn đề cho bài tiếp theo hoặc vấn đề
tiếp theo.
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1.4.1. Vận dụng kỹ thuật dạy học nhóm rèn luyện kỹ năng giải toán cho
HS phổ thông
Các bài tập toán trong chương trình trung học phổ thông đòi hỏi ở HS
khả năng phân tích, thực hiện, đánh giá, nhận xét, nghiên cứu sâu cao hơn so
với chương trình trung học cơ sở. Vì thế khi thực hiện giải các bài tập này nếu
chỉ dựa vào khả năng tự lực của bản thân hoặc qua hướng dẫn truyền thống
thụ động, một chiều truyền thống từ phía giáo viên đến HS thì sẽ gặp rất
nhiều khó khăn. Việc vận dụng các kỹ thuật dạy học nhóm tăng cường kỹ
năng hợp tác, sự chia sẻ, tranh luận để tạo một phương án tích cực để tiếp cận
cũng như rèn luyện các kỹ năng cá nhân hay kỹ năng hoạt động tập thể.
Các hoạt động nảy sinh trong các kỹ thuật dạy học theo nhóm giúp HS
hình thành, phát huy hay nâng cao các kỹ năng phân tích, tranh luận, đánh
giá, nghiên cứu và kỹ năng hoạt động tập thể, hoạt động theo hệ thống. Các
kỹ thuật dạy học nhóm vừa giúp HS nâng cao sự gắn kết trong tập thể, vừa
giúp HS khẳng định, củng cố khả năng, rèn luyện khả năng, nâng cao khả
năng của bản thân.
1.4.2. Vận dụng một số kỹ thuật dạy học nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng
giải bài tập Chương ‘‘Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” cho HS
lớp 10 PTTH
Phần hình học THPT nói chung và phần kiến thức hình học của lớp 10
nói riêng đều là những phạm trù có tính mới mẻ. Những nội dung này sẽ gây
không ít khó khăn hay lúng túng cho HS khi tiếp cận các kiến thức, tri thức lý
thuyết. Việc nắm bắt các kiến thức lý thuyết đã gặp khó khăn thì việc áp dụng
các kiến thức đó vào làm các bài toán cụ thể càng trở nên không đơn giản
chút nào. Muốn cải thiện hay nâng cao kỹ năng giải toán trong THPT ta cần
có các kỹ thuật tiếp cận và rèn luyện mang tính tích cực chủ động và thu hút
sự ham thích học tập ở HS.
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Chương ‘‘Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng” là một chương
quan trọng trong nội dung chương trình hình học lớp 10. Việc tiếp cận các
kiến thức và rèn luyện kỹ năng giải bài tập trong chương này sẽ được hỗ trợ
rất tốt nếu sử dụng các kỹ thuật dạy học nhóm.
Kết luận chương 1
Dạy học HTTN là PPDH đã được các nhà GD trên thế giới chú ý và
nghiên cứu ngay từ thế kỷ XVIII. Đó là một PPDH tích cực và mang tính xã
hội cao. Trong vận dụng các KTDHTN, vai trò của GV là người tổ chức, điều
khiển việc học của HS thông qua học theo nhóm bằng việc thiết kế các giờ
học. HS có vai trò là người học tập trong sự hợp tác. Hoạt động trong giờ học
vận dụng KTDHN bao gồm: hợp tác giữa các HS trong một nhóm, hợp tác
giữa các nhóm và hợp tác giữa HS với GV. Để tổ chức các giờ học vận dụng
các KTDHN có hiệu quả, GV cần nắm vững quy trình tổ chức DH hợp tác
theo nhóm gồm hoạt động của GV và hoạt động của HS và cần có các kỹ
năng DHHT.
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Chương 2
BIỆN PHÁP VẬN DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC NHÓM
NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN TRONG DẠY CHƯƠNG
“TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉC TƠ VÀ ỨNG DỤNG”
Ở HÌNH HỌC LỚP 10
2.1. Tìm hiểu nội dung chương “Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng
dụng” ở hình học lớp 10
Nội dung chương trình Toán lớp 10 nằm trong bộ chương trình THPT
môn Toán được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2005. Chương trình
SGK hình học lớp 10 là cơ sở pháp lí và là tài liệu chính thức để dạy và học.
Chương trình được xây dựng theo các nguyên tắc sau:
- Quán triệt mục tiêu của môn Toán ở trường THPT, coi mục tiêu này
là điểm xuất phát để xây dựng chương trình.
- Đảm bảo tính thống nhất của chương trình môn Toán trong nhà
trường phổ thông: chương trình toán THPT phải được xây dựng nối tiếp
chương trình Toán THCS, theo một quan điểm chỉ đạo chung; đảm bảo tính
hệ thống giữa các lớp trong toàn cấp THPT.
- Đảm bảo đầy đủ các kiến thức theo đúng yêu cầu, mức độ quy định
trong chương trình. Tránh mọi cách trình bày kinh viện các khái niệm cơ bản
của toán học, tránh đưa vào những phép chứng minh dài dòng phức tạp.
- Giảm bớt các nội dung trùng lặp với SGK toán ở THCS (Ví dụ : Các
quy tắc, tính chất hình học đã có trong hình học phẳng và hình học tọa độ).
- Hạn chế áp đặt kiến thức mới mà quan tâm nhiều hơn đến quá trình đi
đến kiến thức mới.
- Tận dụng các kiến thức đã học ở lớp dưới, ở chương trình trước để
giảm nhẹ việc trình bày các kiến thức ở lớp trên, ở chương sau. Ví dụ: Tận
dụng các kiến thức về khái niệm, định lí, tính chất trong hình học phẳng để
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phát triển lên trong hình học không gian, các chương đi theo chiều phát triển
kiến thức, chương trước là nền tảng, cơ sở cho chương sau.
- Đảm bảo tỉ lệ giữa lí thuyết và thực hành (khoảng 40% thời lượng
dành cho lý thuyết, 60% thời lượng dành cho luyện tập, thực hành và giải
toán), sách hình học lớp 10 rất chú trọng xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập
nhiệm vụ nhỏ đan xen nhằm tái hiện và vận dụng trực tiếp kiến thức để kết
hợp giảng và luyện trong tiết dạy trên lớp, có những bài luyện tập kỹ năng
tính toán, kỹ năng suy luận, kỹ năng vận dụng toán học vào đời sống thực tế.
Cụ thể với “Chương II: Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng”
Kiến thức, kĩ năng của chương này chủ yếu là:
*) Kiến thức:
- Nắm được kiến thức về giá trị lượng giác của góc, góc giữa hai vectơ;
tích vô hướng của hai vec tơ; tính chất, biểu thức tọa độ của tích vô hướng
vectơ; ứng dụng của tích vô hướng.
- Nắm được các hệ thức lượng trong tam giác (định lí cosin, định lí sin,
công thức diện tích tam giác, công thức độ dài đường trung tuyến).
*) Kĩ năng:
- Kỹ năng tính được tích vô hướng hai vectơ, góc giữa hai vectơ, độ dài
vectơ, khoảng cách giữa hai điểm.
- Vận dụng các tính chất của tích vô hướng vectơ vào giải bài tập.
- Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác để giải các dạng bài toán về
giải tam giác, vận dụng các bài toán giải tam giác vào thực tiễn.
2.2. Định hướng xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ năng giải toán trong dạy
chương “Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” ở hình học lớp 10
Để HS thực sự là chủ thể hoạt động học tập và rèn luyện kỹ năng giải
toán trong quá trình dạy học GV cần nắm vững các biện pháp dạy học nói
chung và linh hoạt trong sử dụng các kỹ thuật dạy học phù hợp với các đối
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tượng HS. Sử dụng KTDH nhóm linh hoạt sao cho mỗi HS đều được tham gia
nhiều nhất có thể vào các hoạt động giải toán. Có nhiều biện pháp khác nhau
giúp HS rèn luyện kỹ năng giải toán. Tuy nhiên, để rèn luyện kỹ năng giải
toán nói chung cần có một số các định hướng dựa trên đặc thù của hoạt động
giải bài toán:
- Định hướng 1: Rèn luyện suy luận logic, tư duy tìm định hướng lời giải.
- Định hướng 2: Rèn luyện kỹ năng xây dựng chương trình giải.
- Định hướng 3: Rèn luyện kỹ năng thực hiện chương trình giải.
- Định hướng 4: Rèn luyện kỹ năng kiểm tra đánh giá lời giải.
- Định hướng 5: Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, khai thác kết quả lời giải.
Từ định hướng chung về giải toán ở trên, đi sâu về kỹ thuật dạy học
luận văn chỉ tập trung xây dựng một số biện pháp để rèn luyện kỹ năng giải
toán trong dạy học chương: “Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng”
trong chương trình hình học lớp 10. Do đó, nội dung chương 2 chỉ tập trung
lựa chọn và vận dụng một số kỹ thuật dạy học theo nhóm. Cụ thể: Kỹ thuật
K- W - L; Kỹ thuật ổ bi; Kỹ thuật “3 lần 3”; Kỹ thuật bể cá; Kỹ thuật K – W
– L - H. là các kỹ thuật phù hợp giúp phát huy, nâng cao các kỹ năng giải
toán cho học sinh.
2.3. Nhóm biện pháp vận dụng kỹ thuật DHN nhằm rèn luyện kỹ năng
giải toán
2.3.1. Biện pháp 1: Kỹ thuật K - W - L rèn luyện kỹ năng suy luận logic
tìm định hướng lời giải bài toán
2.3.1.1. Cơ sở lựa chọn biện pháp
K - W - L do Donna Ogle giới thiệu năm 1986, vốn là một hình thức tổ
chức dạy học hoạt động đọc hiểu. Học sinh bắt đầu bằng việc động não tất cả
những gì các em đã biết về chủ đề bài đọc. Thông tin này sẽ được ghi nhận
vào cột K của biểu đồ. Sau đó học sinh nêu lên danh sách các câu hỏi về
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những điều các em muốn biết thêm trong chủ đề này. Những câu hỏi đó sẽ
được ghi nhận vào cột W của biểu đồ. Trong quá trình đọc hoặc sau khi đọc
xong, các em sẽ tự trả lời cho các câu hỏi ở cột W. Những thông tin này sẽ
được ghi nhận vào cột L.
(Trích từ Ogle, D.M. (1986). K-W-L: A teaching model that develops
active reading of expository text. Reading Teacher, 39, 564-570)
Biện pháp sử dụng kỹ thuật dạy học này giúp HS tăng khả năng đọc
hiểu, phát triển suy luận logic. Qua khai thác vốn kiến thức kinh nghiệm đã có
HS xây dựng hệ thống các kiến thức đã biết liên quan đến các câu hỏi cần giải
quyết. HS phát hiện các câu hỏi cần giải quyết có liên quan trực tiếp đến một
số kiến thức cụ thể đã tích lũy, từ đó có định hướng trong việc thực hiện lựa
chọn,vận dụng các kiến thức đã biết tìm ra hướng trả lời các câu hỏi, định
hướng lời giải cho bài toán.
2.3.1.2. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp
Biểu đồ K - W - L phục vụ cho các mục đích sau:
- Tìm hiểu kiến thức có sẵn của học sinh về bài tập cần giải
- Đặt ra mục tiêu cho hoạt động đọc kỹ bài toán để tìm hướng giải
- Giúp HS tự giám sát việc đọc hiểu bài toán và tìm hướng giải của
cá nhân
- Cho phép HS học cách tự đánh giá quá trình đọc hiểu của cá
nhân mình.
- Tạo cơ hội cho HS diễn tả ý tưởng của cá nhân vượt ra ngoài khuôn
khổ bài toán.
*) Sử dụng biểu đồ K - W - L trong rèn luyện tìm định hướng lời giải bài toán
- Đọc và phát hiệntrọng tâm bài tập. Kỹ thuật này đặc biệt có hiệu quả
với yêu cầu tái hiện các kiến thức đã học ý nghĩa gợi mở, tìm hiểu, giải thích
sự liên quan tới bài toán cần giải.
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- Tạo bảng K - W - L . GV vẽ một bảng mẫu lên bảng, yêu cầu mỗi HS
cũng có một mẫu bảng của các em. Có thể sử dụng mẫu sau.
Chủ đề: ………………………………………………………................
Họ tên: ……………………………………………………………….....
Ngày: …………………………………………………………………...
K(Điều đã biết)

W(Điều muốn biết)

L(Điều học được)

Đề nghị học sinh động não suy nghĩ và tái hiện nhanh các kiến thức
liện quan tới các giả thiết của bài toán và nêu ra các từ, cụm từ trọng tậm có
liên quan đến yêu cầu của bài toán. GV hướng dẫn HS tái hiện và ghi nhận
kết quả hoạt động tái hiện này vào cột K. Hoạt động tái hiện này kết thúc khi
học sinh đã nêu ra tất cả các suy nghĩ tái hiện được các kiến thức liện quan.
Tổ chức cho HS thảo luận về những gì các em đã tái hiện được và ghi nhận
các kết quả cần thiết.
*) Một số lưu ý tại cột K
Chuẩn bị những câu hỏi để giúp học sinh động não. Đôi khi để khởi
động, học sinh cần nhiều hơn là chỉ đơn giản nói với các em: “Hãy nói những
gì các em đã biết về...”
Khuyến khích học sinh giải thích. Điều này rất quan trọng vì đôi khi
những điều các em nêu ra có thể là mơ hồ hoặc không bình thường.
4. Hỏi học sinh xem các em muốn biết thêm điều gì về chủ đề. Cả giáo
viên và học sinh ghi nhận câu hỏi vào cột W. Hoạt động này kết thúc khi học
sinh đã nêu ra tất cả các ý tưởng. Nếu học sinh trả lời bằng một câu phát biểu
bình thường, hãy biến nó thành câu hỏi trước khi ghi nhận vào cột W.
*) Một số lưu ý tại cột W
Hỏi những câu hỏi tiếp nối và gợi mở. Nếu chỉ hỏi các em : “Các em
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muốn biết thêm điều gì về chủ đề này?” Đôi khi học sinh trả lời đơn giản “không
biết”, vì các em chưa có ý tưởng. Hãy thử sử dụng một số câu hỏi sau :
“Em nghĩ mình sẽ biết thêm được điều gì sau khi em đọc chủ đề này?”
Chọn một ý tưởng từ cột K và hỏi, “Em có muốn tìm hiểu thêm điều gì
có liên quan đến ý tưởng này không?”
Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi của riêng bạn để bổ sung vào cột W. Có
thể bạn mong muốn học sinh tập trung vào những ý tưởng nào đó, trong khi
các câu hỏi của học sinh lại không mấy liên quan đến ý tưởng chủ đạo của bài
đọc. Chú ý là không được thêm quá nhiều câu hỏi của bạn. Thành phần chính
trong cột W vẫn là những câu hỏi của học sinh.
5. Yêu cầu học sinh đọc và tự điền câu trả lời mà các em tìm được vào
cột L. Trong quá trình đọc, học sinh cũng đồng thời tìm ra câu trả lời của các
em và ghi nhận vào cột W.
Học sinh có thể điền vào cột L trong khi đọc hoặc sau khi đã đọc xong.
*)Một số lưu ý tại cột L
Ngoài việc bổ sung câu trả lời, khuyến khích học sinh ghi vào cột L
những điều các em cảm thấy thích. Để phân biệt, có thể đề nghị các em đánh
dấu những ý tưởng của các em. Ví dụ các em có thể đánh dấu tích vào những
ý tưởng trả lời cho câu hỏi ở cột W, với các ý tưởng các em thích, có thể đánh
dấu sao.
Đề nghị học sinh tìm kiếm từ các tài liệu khác để trả lời cho những câu
hỏi ở cột W mà bài đọc không cung cấp câu trả lời. (Không phải tất cả các câu
hỏi ở cột W đều được bài đọc trả lời hoàn chỉnh)
6. Thảo luận những thông tin được học sinh ghi nhận ở cột L
7. Khuyến khích học sinh nghiên cứu thêm về những câu hỏi mà các
em đã nêu ở cột W nhưng chưa tìm được câu trả lời từ bài đọc.
2.3.1.3. Ví dụ minh họa biện pháp
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Bảng K - W - L cho giải bài tập chủ đề tính độ dài của một đoạn thẳng.
 
Bài toán1:Cho tam giác ABC có AB= 3a, AC= a, góc A  60o . Tính AB.AC
từ đó suy ra độ dài BC và độ dài trung tuyến AM.
Bài toán 2: Cho hai điểm A(4; 3) , B(2; -1). Tìm điểm M trên trục hoành sao
 
cho MA  MB đạt giá trị nhỏ nhất.
Giáo viên đưa ra mẫu bảng K – W – L yêu cầu học sinh thực hiện điền
vào bảng.
Hướng dẫn:
- Cột K là những điều đã biết. Vì chủ đề của ta là tính độ dài đoạn thẳng
trong chương II: Tích vô hướng và ứng dụng nên khi điền vào cột này ta cần
điền các định nghĩa, tính chất, quy tắc hay công thức liên quan đến vec tơ, tọa
độ có thể sử dụng để tính toán độ dài đoạn thẳng. Ngoài ra với bài toán 2 ta
cần nhớ lại, liên hệ với kiến thức về GTNN trong đại số.
- Cột W là những câu hỏi đặt ra để giải quyết cho bài toán. Ví dụ như bài
toán cho các dữ kiện đó thì tính được điều gì, tại sao phần này lại được thực
hiện trước phần kia, mối liên hệ của các đối tượng là gì …
- Cột L là những điều rút ra được: kết hợp cột K và cột W đưa ra các câu
trả lời, nhận xét riêng, nhận xét tổng quát…Từ đó đưa ra hướng xây dựng lời
giải cho bài toán.
Hơn nữa còn có thể rút kinh nghiệm tìm ra phương pháp chung để giải
các bài tương tự.
Chủ đề: Tính độ dài của một đoạn thẳng
Họ tên:……………………………………………………….
Ngày: ……………………………………………………….
K(Điều đã biết)

W(Điều muốn biết)

L(Điều học được)

……………..

……………………

……………………
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*)Phương pháp giải mong muốn đạt được:
 2   2
-Áp dụng quy tắc: BC 2  BC  AC  AB chuyển phép tính độ dài đoạn





thẳng thành phép tính tích vô hướng.

-Áp dụng công thức tọa độ: AB  AB  (x B  x A ) 2  (y B  y A ) 2
*)Lời giải mong muốn bài toán 1:
Giải:

 
3a 2
2
o

AB.AC  AB.AC.cos BAC  3a .cos60 
2




 AC2  AB2  2AC.AB  a 2  9a 2  3a 2  7a 2
 BC  a 7
(M là trung điểm BC)
 2  1    2
AM   AB  AC 
2

 
1
2
2
 (AB  AC  2.AB.AC)
4
1
3a 2
2
2
 (9a  a  2.
)
4
2
13a 2

4
a 13
 AM 
2









*) Lời giải mong muốn bài toán 2:
 

Đặt M=(x; 0) ta có: MA  MB  2MI (I là trung điểm AB)
 
Do đó: MA  MB  2MI với I(3; 1) và

MI  (x  3) 2  (0  1) 2  (x  3) 2  1  1
Dấu “=” xảy ra  x=3
Vậy đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 khi x – 3 = 0 hay x = 3 => M(3;0)
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2.3.2. Biện pháp 2: Kỹ thuật Ổ bi nhằm rèn luyện kỹ năng xây dựng
chương trình giải
Là một kỹ thuật dùng trong thảo luận nhóm, trong đó HS chia thành hai
nhóm ngồi theo hai vòng tròn đồng tâm như hai vòng của một ổ bi và đối diện
nhau để tạo điều kiện cho mỗi HS có thể nói chuyện với lần lượt các HS ở
nhóm khác.
Cách thực hiện:
- Khi thảo luận, mỗi HS ở vòng trong sẽ trao đổi với HS đối diện ở vòng
ngoài, đây là dạng đặc biệt của phương pháp luyện tập đối tác;
- Sau một ít phút thì HS vòng ngoài ngồi yên, HS vòng trong chuyển chỗ
theo chiều kim đồng hồ, tương tự như vòng bi quay, để luôn hình thành các
nhóm đối tác mới.
Ví dụ:
Các học sinh trong lớp sẽ được chia thành hai nhóm lớn một nhóm là
vòng trong, một nhóm là vòng ngoài. Mỗi nhóm sẽ được phát cho một phiếu
bài tập và thực hiện thảo luận để giải các yêu cầu, câu hỏi, bài tập trong phiếu.
Sau quá trình thảo luận thông tin và thu hoạch để diền vào phiếu bài tập các
học sinh trong 2 nhóm sẽ thực hiện vòng xoay thảo luận với nhau. Các học
sinh sẽ trao đổi các câu hỏi mà mình trả lời được, các câu chưa làm được với
các đối tác mới khác nhóm(nhóm vòng trong- vòng ngoài) để hoàn thiện các
yêu cầu phiếu bài tập. Ngoài ra còn có thể có được các trao đổi cá nhân mở
rộng về cách, phương pháp giải, kinh nghiệm cá nhân.
Phiếu bài tập:
PHIẾU HỌC TẬP

  120o , cạnh AB=1 và cạnh AC=2.
Bài toán: Cho tam giác ABC có góc A
a)Tính cạnh BC.
b)Trên CA kéo dài lấy điểm D sao cho BD=2. Tính độ dài AD
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Để giải bài toán trên ta sử dụng kiến thức gì ? Tại sao ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Trình bày lời giải bài toán ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

*) Lời giải mong muốn:
a) Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABC ta có:

BC 2  AB2  AC2  2AB.AC.cos BAC
1
 1  4  2.1.2.( )  7  BC  7
2

b) Áp dụng định lí cosin cho tam giác ABD, ta có:

  4  1  AD2  2.1.AD. 1
BD2  AB2  AD 2  2AB.ADcos BAD
2

 AD2  AD  3  0  AD 

1  13
2

2.3.3. Biện pháp 3: Kỹ thuật “3 lần 3” nhằm rèn luyện kỹ năng thực hiện
chương trình giải
Kỹ thuật “3 lần 3“ là một kỹ thuật lấy thông tin phản hồi nhằm huy
động sự tham gia tích cực của HS.
Cách làm như sau:
- HS được yêu cầu cho ý kiến phản hồi về một vấn đề nào đó (nội dung
buổi thảo luận, phương pháp tiến hành thảo luận...).
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- Mỗi người cần viết ra: - 3 điều tốt; - 3 điều chưa tốt; - 3 đề nghị cải
tiến.
- Sau khi thu thập ý kiến thì xử lý và thảo luận về các ý kiến phản hồi.
Ví dụ: Giáo viên chia lớp thành 6 nhóm, 2 nhóm thực hiện cùng phiếu
bài tập:

PHIẾU HỌC TẬP 1
  36o 20' ; C
  73o . Tính
Bài toán: Cho tam giác ABC. Biết a=40,6 (cm) ; B

góc A và các cạnh b, c của tam giác đó.
Giải bài toán.
Nêu phương pháp giải.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP 2

  33o10' . Tính
Bài toán:Cho tam giác ABC. Biết a=42,4 cm ; b=36,6 cm ; C
hai góc A, B và cạnh c.
Giải bài toán.
Nêu phương pháp giải.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

PHIẾU HỌC TẬP 3
Bài toán:Cho tam giác ABC. Biết a=25, b=16, c=14. Tính các góc A, B, C,
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diện tích tam giác và bán kính đường tròn nội tiếp.
Giải bài toán.
Nêu phương pháp giải.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Mỗi nhóm thực hiện thảo luận với sự chỉ đạo của nhóm trưởng, thư kí
ghi lại nội dung, kết quả thảo luận.
Sau khi thực hiện các phiếu bài tập xong các nhóm sẽ cử đại diện trình
bày thu hoạch của nhóm mình. Các nhóm theo dõi đánh giá, nhận xét, bổ sung
kết quả cho nhau.
Tất cả các hoạt động trên diễn ra trong sự điều khiển và hướng dẫn của
giáo viên. Cuối cùng giáo viên đưa ra kết quả và khái quát, nhấn mạnh một số
nhận xét thu được từ hoạt động.
*) Kết quả mong muốn thu được:
  180o  (B
  C)
  70o 40'
Bài toán 1: Giải: A

Theo định lí sin, ta có:

a
b
c


sin A sin B sin C

a.sin B 40,6.sin 36o 20'
Do đó: b 

 25,59 (cm)
sin A
sin 70o 40'
a.sin C 40,6.sin 73o
c

 41,2 (cm)
sin A
sin 70o 40'

Bài toán 2: Giải: Áp dụng định lí cosin ta có:
c 2  a 2  b 2  2ab cosC  (42, 4) 2  (36,6) 2  2.42, 4.36,6.cos33o10'
 c  23, 2 (cm)

Ta có:
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b 2  c 2  a 2 (36,6) 2  (23, 2) 2  (42,4) 2
cos A 

 0,05
2.b.c
2.36,6.23, 2
  87 o18'
 A
  180o  A
 C
  59o32'
 B

Bài toán 3:
Giải: Áp dụng định lí cosin, ta có:
b 2  c 2  a 2 16 2  14 2  252
  112o 43'
cos A 

 0,39  A
2.b.c
2.16.14
cos B 

a 2  c 2  b 2 252  142  162
  36o11'  C
  31o 6'

 0,81  B
2.a.c
2.25.14

1
1
S  bcsin A  .16.14.sin112o 43'  103,3
2
2
Ta có: p 

abc
S
103,3
 27,5  r   r 
 3,8
2
p
27,5

Phương pháp rút ra:
Giải một tam giác là tìm các yếu tố còn lại của tam giác khi biết các
yếu tố xác định của tam giác đó. Các yếu tố xác định của tam giác đó là: c-cc; c-g-c; g-c-g. Để giải một tam giác ta thường áp dụng các định lí sin, cosin,
công thức tính diện tích, bán kính đường tròn nội, ngoại tiếp tam giác.
2.3.4. Biện pháp 4: Kỹ thuật “bể cá” rèn luyện kỹ năng kiểm tra đánh giá
lời giải
Là một kỹ thuật dùng cho thảo luận nhóm, trong đó một nhóm HS ngồi
giữa lớp và thảo luận với nhau, còn những HS khác trong lớp ngồi xung
quanh ở vòng ngoài theo dõi cuộc thảo luận đó và sau khi kết thúc cuộc thảo
luận thì đưa ra những nhận xét về cách ứng xử của những HS thảo luận.
Trong nhóm thảo luận có thể có một vị trí không có người ngồi. HS
tham gia nhóm quan sát có thể ngồi vào chỗ đó và đóng góp ý kiến vào cuộc
thảo luận, ví dụ đưa ra một câu hỏi đối với nhóm thảo luận hoặc phát biểu ý
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kiến khi cuộc thảo luận bị chững lại trong nhóm. Cách luyện tập này được gọi
là phương pháp thảo luận “bể cá”, vì những người ngồi vòng ngoài có thể
quan sát những người thảo luận, tương tự như xem những con cá trong một bể
cá cảnh. Trong quá trình thảo luận, những người quan sát và những người
thảo luận sẽ thay đổi vai trò với nhau.
Bảng câu hỏi dành cho những người quan sát:


Người nói có nhìn vào những người đang nói với mình không?



Họ có nói một cách dễ hiểu không?



Họ có để những người khác nói hay không?



Họ có đưa ra được những luận điểm đáng thuyết phục hay không?



Họ có đề cập đến luận điểm của người nói trước mình không?



Họ có lệch hướng khỏi đề tài hay không?



Họ có tôn trọng những quan điểm khác hay không?

Ví dụ: Giáo viên chia lớp thành hai nhóm lớn, hai nhóm thực hiện hoạt động
thảo luận và quan sát thảo luận thay phiên nhau. Nội dung thảo luận là thực
hiện một phiếu học tập với yêu cầu giải một bài toán và rút ra phương pháp
giải tổng quát cho bài tương tự.
PHIẾU HỌC TẬP
Bài toán 1: Chứng minh rằng hai đường chéo của một hình thoi ABCD là
vuông góc với nhau(theo cách sử dụng kiến thức về vectơ) ?
Bài toán 2: Cho tam giác ABC với A(10; 5), B(3; 2), C(6; -5). Chứng minh
rằng tam giác ABC vuông tại B.
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Nêu phương pháp, kiến thức sử dụng để giải bài tập ?
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

- Hoạt động 1: nhóm vòng trong trực tiếp thực hiện phiếu bài tập. Các
thành viên hoạt động trao đổi, thảo luận trong sự theo dõi của nhóm vòng
ngoài. Các học sinh nhóm vòng ngoài quan sát quá trình thảo luận của nhóm
vòng trong để đưa ra các đánh giá về:
+ Nội dung nhiệm vụ kiến thức: câu trả lời đúng hay sai, đã đầy đủ hay
cần bổ sung hoặc lược bớt gì không.
+ Cách thực hiện: thái độ của thành viên của nhóm vòng trong (tích cực
hay thụ động, ỷ lại, không tích cực…); cách trình bày (ngắn gọn, dễ hiểu, cẩn
thận hay dài dòng, khó hiểu, thiếu logic, chặt chẽ, cẩu thả…); sự tổ chức hoạt
động, phân công công việc, nhiệm vụ …
- Hoạt động 2: hai nhóm đổi vai trò cho nhau và thực hiện các hoạt
động của nhau như pha hoạt động 1.
- Hoạt động 3: hai nhóm đánh giá chéo nhau, nhận xét, tranh luận.
- Hoạt động 4: giáo viên đưa ra kết luận, đánh giá chốt lại.
*) Lời giải mong muốn

  
Bài toán 1: Hai đường chéo AC, BD vuông góc với nhau khi: AC.DB  0

Ta có:
             
AC.DB  (AB  BC).(DA  AB)  AB.DA  AB.AB  BC.DA  BC.AB 
   
   
   
   
(AB.DA  BC.AB)  (AB.AB  BC.DA)  (AB.DA  AD.AB)  (AB.AB  CB.CB)
   
 (AB.DA  AD.AB)  (AB2  CB2 )  0  0  0
 
Bài toán 2: Tam giác ABC vuông tại B khi BA.BC  0 .


Ta có: BA  (7;  3); BC  (3;  7) ta thấy (7).3  (3).(7)  0
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Suy ra điều cần chứng minh.
*) Phương pháp sử dụng giải các bài toán mong muốn đạt được
Sử dụng kết quả của tích vô hướng hai vectơ:
- Khi hai vectơ có giá vuông góc nhau thì tích vô hướng của chúng

bằng 0
- Hoặc ta có thể dựa vào biểu thức về tọa độ khi biết tọa độ của hai
vectơ:


 
a(a 1 ;a 2 ); b(b1 ;b 2 ) ta có a1.b1  a 2 .b 2  0 thì giá của hai vectơ a; b vuông góc
với nhau.
*) Những tranh luận có thể xảy ra
Ở bài toán 1 nếu không có sự diễn giải cẩn thận hoặc phân biệt rõ ràng
giữa đoạn thẳng và đoạn thẳng có hướng – vectơ thì rất dễ có các nhầm lẫn
trong các biến đổi hoặc gây khó hiểu.
Khi biến đổi từ tích vô hướng hai vectơ giống nhau ta có thể đưa về
thành bình phương đoạn thẳng có đầu mút là điểm đầu, cuối của vec tơ đó:
 
AB.AB  AB2
Định nghĩa hình thoi cũng được xem là một yếu tố quan trọng cần chú ý,
ở đây ta sử dụng kiến thức về độ dài các cạnh hình thoi bằng nhau.
Các vectơ có độ dài đại số bằng nhau, cùng phương nhưng ngược chiều
cũng dễ gây ra sự tranh luận.
2.3.5. Biện pháp 5: Kỹ thuật K - W – L – H rèn luyện kỹ năng nghiên
cứu, khai thác kết quả lời giải
2.3.5.1. Kỹ thuật K – W – L – H.
Một hình thái mở rộng của kỹ thuật K – W – L đó là biểu đồ K – W – L
– H. Xuất phát từ biểu đồ K - W - L, Ogle bổ sung thêm cột H ở sau cùng, với
nội dung khuyến khích học sinh định hướng nghiên cứu. Sau khi học sinh đã
hoàn tất nội dung ở cột L, các em có thể muốn tìm hiểu thêm về một thông
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tin. Các em sẽ nêu biện pháp để tìm thông tin mở rộng. Những biện pháp này
sẽ được ghi nhận ở cột H. Với cột H hoạt động học tập của học sinh được mở
rộng theo chiều hướng đi sâu vào khai thác, nghiên cứu. Nhất là trong việc
thực hiện giải các bài toán thì đây chính là bước khai thác kết quả lời giải, mở
ra những hướng suy nghĩ rộng hơn hay mở ra các bài toán hệ quả, các kết quả
kéo theo, các nhận xét có tính mới mẻ, khám phá từ bài toán. Từ đó còn có
thể phân loại các dạng bài hay xây dựng thuật giải, phương pháp giải, hệ
thống các cách giải khác nhau.
2.3.5.2. Mục đích, ý nghĩa của biện pháp
Biểu đồ K – W – L – H phục vụ cho các mục đích sau:


Tìm hiểu kiến thức có sẵn của học sinh về bài toán.



Đặt ra mục tiêu cho hoạt động giải bài toán.



Giúp học sinh tự giám sát quá trình thực hiện giải bài toán của các em



Cho phép học sinh đánh giá quá trình thực hiện giải bài toán của các
em.



Tạo cơ hội cho học sinh diễn tả ý tưởng của các em vượt ra ngoài
khuôn khổ bài toán.



Khai thác, nghiên cứu sâu các kết quả đã đạt được, đưa ra được các
nhận xét hay các khái quát, tổng quát, nhận dạng, phân loại, đưa ra thuật
giải hay phương pháp thực hiện.

*) Sử dụng biểu đồ K – W – L – H như thế nào
1. Chọn bài toán. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả với các bài
toán mang ý nghĩa gợi mở, tìm hiểu, giải thích, khai thác đi sâu vào kết quả.
2. Tạo bảng K - W - L - H. Giáo viên vẽ một bảng mẫu, ngoài ra, mỗi
học sinh cũng có một mẫu bảng của các em. Có thể sử dụng mẫu sau.
Chủ đề: ……………………………………………………………………
Họ tên: ……………………………………………………………………
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Ngày: ……………………………………………………………………
K (Điều đã biết)

W (Điều muốn biết)

L (Điều học được)

H (Tìm hiểu thêm
như thế nào)

2.3.5.3. Lưu ý


Chuẩn bị những câu hỏi để giúp học sinh động não. Đôi khi để khởi

động, học sinh cần nhiều hơn là chỉ đơn giản nói với các em: “Hãy nói những
gì các em đã biết về…”


Khuyến khích học sinh giải thích. Điều này rất quan trọng vì đôi khi

những điều các em nêu ra có thể là mơ hồ hoặc không bình thường.


Hỏi những câu hỏi tiếp nối và gợi mở. Nếu chỉ hỏi các em: “Các em

muốn biết thêm điều gì về chủ đề này?” - đôi khi học sinh trả lời đơn giản
“không biết”, vì các em chưa có ý tưởng.


Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi của riêng bạn để bổ sung vào cột W. Có

thể bạn mong muốn học sinh tập trung vào những ý tưởng nào đó, trong khi
các câu hỏi của học sinh lại không mấy liên quan đến ý tưởng chủ đạo của bài
đọc. Chú ý là không được thêm quá nhiều câu hỏi của bạn. Thành phần chính
trong cột W vẫn là những câu hỏi của học sinh.


Ngoài việc bổ sung câu trả lời, khuyến khích học sinh ghi vào cột L

những điều các em cảm thấy thích. Để phân biệt, có thể đề nghị các em đánh
dấu những ý tưởng của các em.


Khuyến khích học sinh nghiên cứu thêm về những câu hỏi mà các em

đã nêu ở cột W nhưng chưa tìm được câu trả lời từ bài đọc.
2.3.5.4. Ưu điểm
- Tạo hứng thú học tập cho học sinh, khi những điều các em cần học có
liên quan trực tiếp đến nhu cầu về kiến thức của các em.

73

- Giúp học sinh dần dần hình thành khả năng tự định hướng học tập, nắm
được cách học không chỉ cho môn đọc hiểu mà cho các môn học khác.
- Giúp giáo viên và học sinh tự đánh giá kết quả học tập, định hướng cho
các hoạt động học tập kế tiếp.
2.3.5.5. Hạn chế
Sơ đồ cần phải được lưu trữ cẩn thận sau khi hoàn thành hai bước K
và W, vì bước L có thể sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể tiếp tục
thực hiện.
Ví dụ: Bảng K – W – L – H cho giải bài tập chủ đề chứng minh đẳng thức
bằng phương pháp vectơ.
Bài toán 1: Chứng minh rằng từ một điểm M bất kì: OM = d , ta vẽ cát tuyến
 
MAB ứng với đường tròn (O;R) thì giá trị MA.MB không đổi.
Bài toán 2: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Chứng minh rằng:

AM 2 

2(AB2  AC2 )  BC 2
4

Giáo viên đưa ra mẫu bảng K – W – L – H yêu cầu học sinh thực hiện điền
vào bảng.
Hướng dẫn:
- Các cột K, W, L thực hiện tương tự như ở kỹ thuật K – W – L tuy nhiên
trong kỹ thuật này phần chủ yếu nhất, trọng tâm là ở cột H với những hoạt
động nghiên cứu, khai thác sâu lời giải, kết quả đã đạt được.
- Cột K là những điều đã biết. Vì chủ đề của ta là chứng minh đẳng thức
trong chương II: Tích vô hướng và ứng dụng nên khi điền vào cột này ta cần
điền các định nghĩa, tính chất, quy tắc hay công thức liên quan đến vec tơ, tọa
độ có thể sử dụng để tính toán độ dài đoạn thẳng. Ngoài ra với bài toán 2 ta
cần nhớ lại, liên hệ với kiến thức về GTNN trong đại số.
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- Cột W là những câu hỏi đặt ra để giải quyết cho bài toán. Ví dụ như bài
toán cho các dữ kiện đó thì tính được điều gì, tại sao phần này lại được thực
hiện trước phần kia, mối liên hệ của các đối tượng là gì …
- Cột L là những điều rút ra được: kết hợp cột K và cột W đưa ra các câu
trả lời, nhận xét riêng, nhận xét tổng quát… Từ đó đưa ra hướng xây dựng lời
giải cho bài toán.
- Cột H là những phương án tìm hiểu thêm về bài toán. Có thể là đặc biệt
hóa bài toán hoặc khái quát hóa, hay thêm vào một chi tiết mới để mở rộng bài
toán, hoặc các áp dụng hay ứng dụng khai thác kết quả đạt được từ bài toán.
Hơn nữa còn có thể rút kinh nghiệm tìm ra phương pháp chung để giải
các bài tương tự.
Chủ đề: Tính độ dài của đoạn thẳng
Họ tên: …………………………………….
Ngày: …………………………………….
K(Điều đã biết)

W(Điều muốn biết)

L(Điều học được)

H(Tìm hiều thêm
như thế nào)

……………..

……………………

……………………

*)Lời giải mong muốn bài toán 1:
Kẻ đường kính BB’ ta có:
          
MA.MB  MB'  B'A .MB  MB'.MB  B'A.MB  MB'.MB





(Vì B'A  MB )
       2     
 MA.MB  (MO  OB')(MO  OB)  MO  MO.(OB  OB')  OB'.OB
 2  2
 MO  OB  d 2  R 2


(Vì OB'  OB )
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Vậy MA.MB  d 2  R 2 không đổi

*)Khai thác từ kết quả bài toán mong muốn đạt được:
Từ kết quả bài toán ta có nếu từ M ta vẽ các cát tuyến MAB, MCD,
     
MEF,…thì MA.MB  MC.MD  ME.MF  ... Khi đó ta gọi giá trị
 
MA.MB  d 2  R 2 là phương tích của điểm M với đường tròn.
 
Nếu M, A, B thẳng hàng theo thứ tự này thì MA.MB  MA.MB
*) Lời giải mong muốn bài toán 2:
 1  
AM  (AB  AC)
2
 
1
 AM 2  (AB2  AC2  2AB.AC)
4
 
1
  2  AB2  AC2   AB2  AC2  2AB.AC 

4
  2
1
  2  AB2  AC2   AB  AC 

4 







2

 AM 



2  AB2  AC2   BC2
4

*) Khai thác từ kết quả bài toán mong muốn đạt được:
Áp dụng với các bài toán khác khi cần tính độ dài đường trung tuyến đây
chính là công thức.
Ngoài ra còn có thể áp dụng đẳng thức này để chứng minh trung tuyến
hoặc sử dụng trong các bài toán giải tam giác để tính ra các yếu tố cơ bản của
tam giác.
Kết luận chương 2
Tổ chức học tập môn Toán vận dụng các KTDHN nói chung và trong
dạy học giải bài tập hình học nói riêng không chỉ giúp HS tiếp thu kiến thức
tốt mà còn phát huy vai trò, trách nhiệm qua lại giữa cá nhân và tập thể, tăng
tình bạn ở lứa tuổi. Qua đó HS có nhiều cơ hội được độc lập, chủ động, tích
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cực, sáng tạo trong phát triển tư duy, còn GV có thể thiết kế các hoạt động
theo phương pháp dạy học tích cực, vận dụng triệt để phương pháp dạy học
này hiệu quả giảng dạy của GV và chất lượng học tập của HS được nâng lên
rõ rệt. Các kỹ thuật dạy học này có thể áp dụng với mọi đối tượng HS và mọi
môn học. Điều quan trọng là thầy cô có chú trọng đến việc thiết kế các hoạt
động và nội dung cho phù hợp hay không. Tổ chức các tiết học có sử dụng
các KTDHN ở trường PTTH cần bao hàm kết hợp nhiều với PPDH như:
thuyết trình, tìm tòi vấn đáp, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, tổ chức
DHN, học tranh đua và tư duy độc lập. Trong đó tư duy độc lập là nền tảng
cơ bản.
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Chương 3
THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thử nghiệm sư phạm
Thử nghiệm sư phạm được tiến hành nhằm mục đích kiểm tra tính khả
thi của việc vận dụng KTDHN rèn luyện kỹ năng giải bài tập chương: ‘‘Tích
vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” ở lớp 10 ở trường THPT và kiểm định
giả thuyết khoa học của luận văn.
3.2. Nội dung thử nghiệm sư phạm
Chúng tôi tiến hành thử nghiệm 5 bài giảng đã được thiết kế ở chương 2
nội dung ‘‘Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” với các kỹ thuật DHN:
Kỹ thuật 1: K-W-L nhằm nhấn mạnh việc rèn luyện kỹ năng tìm định
hướng lời giải.
Kỹ thuật 2: Ổ bi. Nhằm nhấn mạnh việc rèn luyện kỹ năng xây dựng
chương trình giải.
Kỹ thuật 3: Bể cá. nhằm nhấn mạnh việc rèn luyện kỹ năng kiểm tra
đánh giá.
Kỹ thuật 4: ‘‘3 lần 3” nhằm nhấn mạnh việc rèn luyện kỹ năng thực hiện
chương trình giải.
Trong giờ thử nghiệm, chúng tôi xây dựng mục tiêu luyện kỹ năng giải
bài tập 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 giải bài tập thông qua vận dụng
KTDHN. Các nội dung và nhiệm vụ học tập được thiết kế phù hợp với việc
vận dụng các DHN. Sau khi thử nghiệm, chúng tôi cho HS làm bài kiểm tra.
3.3. Tổ chức thử nghiệm sư phạm
Để tiến hành chọn mẫu TN chúng tôi đã sử dụng kết quả điểm KT kiểm

78

tra chất lượng đầu năm của HS để làm căn cứ, chúng tôi chọn được nhóm TN
và nhóm ĐC. Tiến hành dạy thử nghiệm trong năm học 2016 – 2017, với số
lượng học sinh hai lớp TN và ĐC tương đương nhau ở trường THPT Sông Mã,
huyện Sông Mã tỉnh Sơn La. Ngoài ra chúng tôi còn thực hiện thử nghiệm một
số tiết dạy thử nghiệm một số giờ tại trường THPT Chiềng Sinh Sơn La sau đó
cho các em học sinh làm bài kiểm tra để khảo sát hiệu quả tiết dạy.

Trường

Nhóm

Lớp

Tổng

Giáo viên

HS
TN

10A3

45

ĐC

10A2

43

THPT Sông Mã

Nguyễn Văn Đồng

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

Sông Mã

Điểm

Tổng

(xi)

số HS

fi TN
fi ĐC

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

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 thử nghiệm sư phạm
Sau quá trình thử 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 thử nghiệm chúng tôi thấy, khi vận dụng các KTDHN 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, một số HS thể hiện rõ tính tích cực, tự
giác trong các nhóm. Đa số HS được khích lệ có sự nâng cao tinh thần học
tập. Đa số HS hiểu rõ mục tiêu bài học, biết cách hoạt động giúp nắm vững
kiến thức cơ bản. Các đối tượng HS với trình độ khác nhau qua hoạt động
nhóm đã bước đầu chủ động nắm bắt 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 về ý thức thái độ học tập và biết tham gia hoạt động nhóm. Kết
quả giải toán của học sinh yếu kém đã có sự tiến bộ hiểu được cách giải cơ
bản trong sách giáo khoa. HS giỏi cũng phát huy được những khả năng của
bản thân tìm kiếm được một số hướng giải và cách giải khác nhau. Qua thảo
luận HS giỏi thể hiện được khả năng suy luận có lý và cũng giúp đỡ được HS
trung bình và yếu kém sửa chữa một số sai lầm trong giải toán. Một số HS
khá cũng đã vươn lên về việc liên kết kiến thức trong tìm kiếm hướng giải và
trình bày lời giải đạt điểm giỏi. Tỉ lệ HS không chăm chú học, HS làm việc
riêng trong lớp giảm hẳn, trong quá trình hoạt động nhóm các em đã giúp
nhau bước đầu 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 thử nghiệm, quan sát, dự giờ và rút kinh nghiệm các giờ
dạy. Các GV thử nghiệm và dự giờ đều có nhất trí: việc khai triển các kỹ thuật
dạy học nhóm vào quá trình DH toán ở THPT có tính khả thi; đặc biệt là cách
tạo ra tình huống cho hoạt động nhóm. Các mục tiêu, đặt câu hỏi và dẫn dắt
hợp lý, vừa sức đối với nhóm HS, vừa kích thích được tính tích cực độc lập
của HS, vừa tạo được môi trường hoạt động nhóm thân thiện, lại vừa kiểm
soát, ngăn chặn được những khó khăn, sai lầm có thể nảy sinh. Bản thân chính
HS qua hoạt động nhóm cũng lĩnh hội được phần nào 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 thử nghiệm. Tiến hành chấm điểm KT của 2 lớp TN và ĐC,
chúng tôi thu được kết quả như sau:
Bảng 3.2: Kết quả thử nghiệm ở nhóm TN và nhóm ĐC
Trường THPT

Sông Mã

Điểm

Tổng số

(xi)

HS

fi TN
fi ĐC

0

1

2

3

4

5

45

0

0

0

1

4

43

0

0

0

5

5

6

7

8

9

10

9

12

8

7

2

2

10

11

8

4

0

0

- Kết quả thống kê:
Nhóm thử nghiệm (N= 45)
xi

fi

xi -

Nhóm đối chứng (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

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
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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:
Nội dung

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

2
STN
Tiến hành kiểm định phương sai bằng giả thiết E0 ta được F  2 = 1.28,
SDC

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
thử 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
x TN  x DC
đại lượng t 
= 2.41 với s =
1
1
s.

n TN n DC

(N TN  1)S2 TN  (N DC  1).S2 DC
mà
N TN  N DC 2

t  = 2.00 nên t > t  , điều này khẳng định 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:
Bảng 3.3: Bảng phân phối tần suất luỹ tích hội tụ lùi của lớp TN và lớp ĐC
Trường
THPT

xi

0

1

2

3

4
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5

6

7

8

9

10

Sông Mã

Wi(TN)

0

0

0

2.22

11.11

31.11

57.78

75.56

91.11

95.56

100

(ĐC)

0

0

0

11.6

23.26

46.51

72.09

90.7

100

100

100

Wi

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 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 PPDHN.
Kết luận chương 3
Trong chương 3, chúng tôi đã thử nghiệm sư phạm các kỹ thuật: K – W
- L, bể cá, ổ bi, 3 lần 3, K - W - L - H trong dạy giải bài tập chương ‘‘Tích vô
hướng của hai vec tơ và ứng dụng”. Thông qua thử nghiệm, chúng tôi nhận
thấy những giáo án có vận dụng kỹ thuật dạy học nhóm đã đem lại một số
hiệu quả trong DH giải bài tập như sau:
- Về mặt định lượng: cho thấy kết quả học tập ở lớp thử nghiệm luôn
cao hơn ở lớp đối chứng và kết quả này có được là do hiệu quả của việc vận
dụng KTDHN chứ không phải do ngẫu nhiên.
- Về mặt định tính: cho thấy các hình thức tổ chức KTDHN trong DH
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giải bài tậpchương: ‘‘Tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” đem lại
những kết quả khả quan. HS thích thú với việc trao đổi thông tin, chia sẻ kiến
thức. Các em nhận ra được những ưu điểm của hoạt động nhóm mang lại,
đồng thời rèn luyện được các kỹ năng hợp tác trong học nhóm và các kỹ năng
hoạt động nhóm của HS đã có sự tiến bộ.
- Các GV tham gia thử nghiệm cũng công nhận: việc thiết kế các bài
giảng vận dụng hợp lý các KTDHN có tính phù hợp với nhiều đối tượng HS.
Đồng thời khi có hình thức tổ chức hoạt động nhóm phù hợp phong phú, đa
dạng đã thu hút sự tham gia của tất cả HS, góp phần thay đổi không khí lớp
học, nâng cao hiệu quả DH và phát triển những kỹ năng cơ bản, kỹ năng giao
tiếp, hợp tác cần thiết cho nhiều HS.
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KẾT LUẬN
Qua quá trình nghiên cứu đề tài ‘‘vận dụng một số kỹ thuật dạy học
nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập chương: Tích vô hướng của hai
vectơ và ứng dụng cho HS lớp 10 THPT” chúng tôi thu được kết quả sau:
1. Trong quá trình thực hiện các kỹ thuật dạy học hoạt động dạy và hoạt
động học có thể phân chia thành nhiều giai đoạn, các bước, các thao tác. Trên
cơ sở đó chúng tôi đã hoàn chỉnh quy trình tổ chức KTDHN giúp GV và HS
sử dụng như một bản chỉ dẫn để thực hiện các kỹ thuật dạy học.
2. Luận văn đi sâu vào nghiên cứu, xác định được một số kỹ thuật DHN
của GV. Một số kỹ năng HTN của HS giúp hình thành các kỹ năng cần thiết
như: kỹ năng tổ chức, quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng hợp tác, có
trách nhiệm cao, tinh thần đồng đội, sự quan tâm và mối quan hệ khăng khít,
sự ủng hộ cá nhân và khuyến khích tinh thần học hỏi lẫn nhau, xác định giá trị
của sự đa dạng và tính gắn kết.
3. Từ nghiên cứu một số mô hình tổ chức DHN chúng tôi đã vận dụng
để thiết kế và minh họa cụ thể giờ học dạy giải các bài tập chương II: ‘‘Tích
vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” với các kỹ thuật: K – W - L, bể cá, ổ
bi, 3 lần 3, K - W - L - H.
5. Thực nghiệm sư phạm đã làm sáng tỏ tính khả thi, tính hiệu quả của
việc vận dụng KTDHN trong dạy giải bài tập chương: ‘‘Tích vô hướng của
hai vec tơ và ứng dụng”.
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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