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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay, trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và hội nhập quốc
tế, phát triển nhân lực được coi là một trong ba khâu đột phá của chiến lược
chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, phát
triển nhân lực trở thành nền tảng phát triển bền vững và tăng lợi thế cạnh
tranh quốc gia. Một nước cho dù có tài nguyên thiên nhiên phong phú, máy
móc kỹ thuật hiện đại nhưng không có những con người có trình độ, có đủ
khả năng khai thác các nguồn lực đó thì khó có khả năng đạt được sự phát
triển như mong muốn. Để phát triển chất lượng nguồn nhân lực cần phải phát
triển giáo dục và đào tạo. Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị Trung ương
8 khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới
căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa –
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và
hội nhập quốc tế.
Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ thông tin (CNTT) đối
với đổi mới giáo dục, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương,
chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy sự phát triển. Chỉ thị số 58-CT/TW
ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc đẩy mạnh ứng dụng
CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã khẳng định: “Đẩy
mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc
học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ nhu cầu học
tập của toàn xã hội. Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho
GD&ĐT, kết nối internet tới tất cả các cơ sở GD&ĐT”; Ngành GD&ĐT cũng
đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện như
Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
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về việc tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo
dục giai đoạn 2008 - 2012; Thông tư số 08/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 của
Bộ GD&ĐT về việc quy định sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong
các cơ sở giáo dục...
Sự phát triển của CNTT làm thay đổi hàng loạt các hoạt động trong đời
sống xã hội… trong đó có giáo dục. Hiện tại, việc ứng dụng CNTT trong dạy
học nói chung và dạy toán nói riêng không còn là vấn đề mới đối với các
nước trên thế giới. Khi sử dụng các PMDH ta có thể khai thác những điểm
mạnh của CNTT để ứng dụng vào dạy học một cách hiệu quả. Các phần mềm
phục vụ cho việc dạy và học môn Toán hiện nay khá phong phú như: Graph,
CabriII, Geometer's Sketchpad, GeoGebra… Trong đó, GeoGebra là một
phần mềm toán học kết hợp hình học, đại số và vi tích phân, với một hệ thống
hình học động giúp người sử dụng có thể dễ dàng thực hiện các phép dựng
điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, góc, đa giác, ... Đây là thế mạnh mà nhiều
phần mềm khác không có được. Ngoài ra, phần mềm GeoGebra giúp GV thiết
kế các tình huống dạy học khái niệm, tính chất, định lý trong hình học một
cách trực quan, có tính chất khám phá. Mặt khác, GeoGebra có tiềm năng để
thúc đẩy học tập tích cực và lấy học sinh (HS) làm trung tâm bằng cách cho
phép thực hiện các thực nghiệm toán học, khám phá tương tác, cũng như
khám phá học tập. Từ những định hướng trên, chúng ta thấy rằng việc ứng
dụng CNTT và các phương pháp dạy học (PPDH) hiện đại vào tổ chức các
hoạt động dạy học là một biện pháp tích cực hóa hoạt động học tập của HS và
góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường phổ thông.
Chương trình hình học lớp 7 trung học cơ sở (THCS) được trình bày
theo con đường kết hợp trực quan và suy diễn. Việc chứng minh được giảm
nhẹ mà thay vào đó là đo đạc, quan sát, kiểm nghiệm trên hình vẽ, mô hình
rồi công nhận một số tính chất, khái niệm,... Do đó việc sử dụng phần mềm
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GeoGebra trong dạy và học là rất phù hợp.
Chính vì thế chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu là "Khai thác phần mềm
Geogebra hỗ trợ dạy học hình học lớp 7 theo hướng khám phá"
2. Mục đích nghiên cứu
Thiết kế hoạt động nhận thức cho HS với sự hỗ trợ của phần mềm
GeoGebra trong dạy học môn hình học lớp 7 theo hướng khám phá nhằm phát
huy năng lực nhận thức cho HS, góp phần đổi mới PPDH môn toán nói chung
và môn hình học lớp 7 nói riêng.
3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy và học hình học lớp 7 ở
trường THCS.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động dạy học hình học với sự hỗ trợ
của CNTT và phần mềm GeoGebra.
3.3. Phạm vi nghiên cứu: Khai thác ứng dụng của phần mềm Geogebra
hỗ trợ dạy học khám phá một số định lý, khái niệm, bài toán ... trong dạy học
hình học lớp 7 ở trường THCS.
4. Giả thuyết khoa học:
Nếu khai thác hiệu quả các tình huống dạy học với sự hỗ trợ của phần
mềm toán học động GeoGebra thì sẽ tích cực hóa hoạt động học tập của HS,
góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán lớp 7 ở các trường
THCS.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
5.1. Nghiên cứu các vấn đề lý luận về đổi mới PPDH. Hệ thống hóa cơ
sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng CNTT trong dạy học môn Toán.
5.2. Khai thác ứng dụng của CNTT trong tổ chức các tình huống dạy
học hình học lớp 7 theo hướng khám phá góp phần nâng cao hiệu quả dạy học
và năng lực tự học của HS.
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5.3. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng giả thuyết khoa học và đánh
giá tính khả thi, hiệu quả của việc sử dụng CNTT với phần mềm GeoGebra
hỗ trợ việc dạy học hình học lớp 7 ở trường THCS theo hướng khám phá.
6. Phương pháp nghiên cứu:
6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu lí luận về đổi mới
PPDH, về PPDH khám phá, về tổ chức các hoạt động nhận thức, nghiên cứu
quan điểm sư phạm về ứng dụng CNTT vào dạy học toán.
6.2. Phương pháp điều tra, quan sát: Tiến hành tìm hiểu, điều tra thực
trạng về hoạt động nhận thức của HS lớp 7 THCS.
6.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tổ chức dạy thực nghiệm một
số giáo án với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra theo hướng khám phá nhằm
đánh giá tính khả thi và hiệu quả của đề tài.
7. Những đóng góp của luận văn
7.1. Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn của việc sử dụng CNTT hỗ
trợ giảng dạy môn toán ở trường THCS.
7.2. Thiết kế một số hoạt động dạy học hình học cho HS lớp 7 trường
THCS theo hướng khám phá có sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra.
7.3. Kết quả luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong dạy
học môn hình học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học toán ở trường THCS.
8. Cấu trúc của luận văn
Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Mục lục, Tài liệu tham khảo, nội
dung luận văn được trình bày trong ba chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn
Chương 2. Sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học hình học cho
HS lớp 7 theo hướng khám phá.
Chương 3. Thực nghiệm sư phạm
Luận văn có sử dụng 30 tài liệu tham khảo và có 04 phụ lục kèm theo.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học
1.1.1. Nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học
Đất nước ta đã và đang trên đà phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa,
vấn đề chất lượng nguồn lực con người là vấn đề rất cần được quan tâm. Đổi
mới PPDH là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục nhằm
nâng cao chất lượng GD&ĐT, là sự sống còn của mỗi cơ sở giáo dục.
PPDH là yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo
dục. Một PPDH khoa học, phù hợp sẽ tạo điều kiện để GV, và người học phát
huy hết khả năng của mình trong việc truyền đạt, lĩnh hội kiến thức và phát
triển tư duy. Một PPDH khoa học sẽ làm thay đổi vai trò của người thầy đồng
thời tạo nên sự hứng thú, say mê và sáng tạo của người học.
Trong khi đó, thực trạng đổi mới PPDH ở một số trường phổ thông ở
nước ta vẫn còn một số vấn đề bất cập sau:
- Kiểu dạy học phổ biến trong nhiều trường, nhiều môn học hiện nay
vẫn theo lối truyền thống (GV truyền thụ những nội dung được trình bày
trong SGK, HS nghe và ghi nhớ thụ động).
- Việc sử dụng phối hợp các PPDH để phát huy tính tích cực, sáng tạo
của HS còn hạn chế.
- Việc gắn nội dung dạy học với các tình huống thực tiễn cũng như để
giải quyết các chủ đề phức hợp của thực tiễn chưa được chú trọng.
- Chưa chú trọng đến việc ứng dụng CNTT và các phần mềm hỗ trợ
trong dạy học.
Vì thế, để sớm xây dựng được một nền giáo dục hiện đại, chất lượng
cao, ngang tầm khu vực và vươn dần tới trình độ quốc tế, tạo điều kiện cho sự
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hội nhập, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đổi mới một cách căn bản và toàn
diện, trên tất cả các mặt, trong đó có đổi mới về phương pháp giảng dạy và
đánh giá.
1.1.2. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học
Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là
chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang
một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính
chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng quan trọng trong đổi mới
PPDH là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành
động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Đó cũng là những xu hướng
quốc tế trong cải cách PPDH ở nhà trường phổ thông.
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy
và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận
dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một
chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự
học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát
triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập
đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy
mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy và học”. Để thực hiện tốt
mục tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo Nghị quyết số 29NQ/TW, cần có nhận thức đúng về bản chất của đổi mới PPDH theo định
hướng phát triển năng lực người học và một số biện pháp đổi mới PPDH theo
hướng này.
Tại điều 5, chương I, Luật Giáo dục đã ghi: "Phương pháp giáo dục
phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của học sinh;
bồi duỡng năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê và ý chí vươn
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lên” [21].
Theo các nhà khoa học giáo dục nước ta như Nguyễn Bá Kim [17],
Nguyễn Hữu Châu [4], Thái Duy Tuyên [27], Trần Kiều [19], Trần Bá Hoành
[16],... đã khẳng định hướng đổi mới PPDH là: "Phương pháp dạy học cần
hướng vào việc tổ chức cho học sinh học tập trong HĐ và bằng HĐ tự giác,
tích cực và sáng tạo, được thực hiện độc lập hoặc trong HĐ" [17, tr. 112].
Theo Nguyễn Bá Kim [17], định hướng trên có những hàm ý sau đây:
Xác lập vị trí chủ thể của HS, đảm bảo tính tự giác, tích cực và sáng tạo của
HS; Quá trình dạy học là xây dựng những tình huống có dụng ý sư phạm cho
HS học tập trong HĐ và bằng HĐ, được thực hiện độc lập hoặc trong HĐ;
Dạy việc học, dạy tự học thông qua toàn bộ quá trình dạy học; Chế tạo và
khai thác những phương tiện phục vụ quá trình dạy học; Tạo sự lạc quan học
tập dựa trên lao động và thành quả của HS; Xác định vai trò mới của GV với
tư cách là người thiết kế, uỷ thác, điều khiển và thể chế hoá.
Định hướng đổi mới PPDH liên quan đến một tư tưởng trong quá trình
thực hiện đổi mới PPDH ở nước ta đó là "Dạy học lấy học sinh làm trung
tâm". Theo Trần Kiều [19], những đặc trưng chủ yếu của tư tưởng này bao
gồm: Thừa nhận, tôn trọng, hiểu, đồng cảm với nhu cầu, lợi ích, mục đích cá
nhân của HS để đạt được độ tin cậy, tạo sức thu hút, thuyết phục, kích thích
động cơ bên trong của HS. Dựa vào kinh nghiệm của HS, khai thác kinh
nghiệm đó, dồn thành sức mạnh trong quá trình tự khám phá. Chống gò ép,
ban phát, giáo điều, nuôi dưỡng tính sẵn sàng, tính tích cực ý chí của HS để
đạt được mục đích học tập và phát triển cá nhân. Phương thức HĐ chủ đạo là
tự nhận thức, tự phát triển, tự thực hiện, tự kiểm tra, đánh giá, tự hoàn thiện
trong môi trường được đảm bảo quyền lựa chọn tối đa của HS. Tối đa hoá sự
tham gia của HS, tối thiểu hoá sự áp đặt, can thiệp của GV. Tạo cho HS tính
năng động cải biến hành động học tập, chủ động, tự tin. Phát triển tư duy độc
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lập, sáng tạo, khả năng suy ngẫm, óc phê phán và tính độc đáo của nhân cách.
Chúng tôi nhận thấy việc đổi mới PPDH hiện nay cần tiếp cận theo
những định hướng này.
1.2. Dạy học khám phá
1.2.1. Khái niệm dạy học khám phá
DHKP là GV tổ chức HS học theo nhóm nhằm phát huy năng lực giải
quyết vấn đề và tự học cho HS.
Phương pháp dạy học khám phá được hiểu là phương pháp dạy học
trong đó dưới sự hướng dẫn của GV, thông qua các hoạt động, HS khám phá
ra một tri thức nào đấy trong chương trình môn học.
- Trong DHKP đòi hỏi người GV gia công rất nhiều để chỉ đạo các hoạt
động nhận thức của HS. Hoạt động của người thầy bao gồm: định hướng phát
triển tư duy cho HS, lựa chọn nội dung của vấn đề và đảm bảo tính vừa sức
với HS; tổ chức cho HS trao đổi theo nhóm trên lớp; các PTTQ hỗ trợ cần
thiết… Hoạt động chỉ đạo của GV như thế nào để cho mọi thành viên trong
các nhóm đều trao đổi, tranh luận tích cực. Ðó là việc làm không dễ dàng, đòi
hỏi người GV đầu tư công phu vào nội dung bài giảng.
- Trong DHKP, HS tiếp thu các tri thức khoa học thông qua con đường
nhận thức: từ tri thức của bản thân thông qua hoạt động hợp tác với bạn đã
hình thành tri thức có tính chất xã hội của cộng đồng lớp học; GV kết luận về
cuộc đối thoại, đưa ra nội dung của vấn đề, làm cơ sở cho HS tự kiểm tra, tự
điều chỉnh tri thức của bản thân tiếp cận với tri thức khoa học của nhân loại.
- HS có khả năng tự điều chỉnh nhận thức góp phần tăng cường tính
mềm dẻo trong tư duy và năng lực tự học, đó chính là nhân tố quyết định sự
phát triển bản thân người học.
Trong dạy học, hoạt động khám phá gồm các kiểu:
Kiểu 1: Khám phá dẫn dắt (Guided discovery): GV đưa ra vấn đề, đáp
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án và dẫn dắt HS tìm cách giải quyết vấn đề đó.
Kiểu 2: Khám phá hỗ trợ (Modified discovery): GV đưa ra vấn đề và
gợi ý, HS trả lời.
Kiểu 3: Khám phá tự do (Free discovery): Vấn đề, đáp án và phương
pháp giải quyết do HS tự lực tìm ra.
1.2.2. Phương pháp tổ chức dạy học khám phá
1.2.2.1. Hoạt động của giáo viên
GV xác định mục đích dạy học gồm:
- Về nội dung: Vấn đề học tập chứa đựng nội dung kiến thức mới là gì?
Tại sao lựa chọn vấn đề này mà không lựa chọn vấn đề khác có trong bài
giảng? Vấn đề đã lựa chọn liệu khả năng HS có thể tự khám phá được không?
- Về phát triển tư duy: GV định hướng các hoạt động tư duy đặc trưng
cần thiết ở HS là gì trong quá trình giải quyết vấn đề; hoạt động phân tích,
tổng hợp hoặc là so sánh hoặc là trừu tượng và khái quát hoặc là phán
đoán…Ðịnh hướng phát triển tư duy cho HS chính là ưu việt của DHKP đạt
được so với các PPDH khác.
Ví dụ: DHKP định lí Pitago: Từ việc so sánh diện tích hình vuông
dựng trên cạnh huyền với tổng diện tích các hình vuông dựng trên hai cạnh
góc vuông mà HS khám phá ra mối quan hệ giữa cạnh huyền và các cạnh góc
vuông (Định lí Pitago)
Trong nội dung của bài giảng có chứa đựng nhiều vấn đề học tập, trong
đó vấn đề trọng tâm là cơ sở để nhận thức các vấn đề khác. DHKP thường
được vận dụng để HS giải quyết các vấn đề nhỏ, vì vậy lựa chọn vấn đề là yếu
tố quan trọng đảm bảo sự thành công của PPDH này.
Lựa chọn vấn đề học tập cần chú ý một số điều kiện sau đây: Vấn đề
trọng tâm, chứa đựng thông tin mới, vấn đề thường đưa ra dưới dạng câu hỏi
hoặc bài tập nhỏ, vấn đề học tập phải vừa sức của HS và tương ứng với thời
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gian làm việc.
Nếu nội dung GV yêu cầu HS làm việc không chứa đựng thông tin mới
thì chỉ là hình thức thảo luận trong dạy học mà chúng ta thường áp dụng.
Trong thực tế, để DHKP có tính năng rộng rãi thì vấn đề đưa ra thường
ngắn gọn và thời gian HS làm việc khoảng từ 5 phút đến 10 phút. Chúng ta sẽ
áp dụng ở những tiết giảng có nội dung ngắn gọn và sử dụng qũy thời gian
kiểm tra và củng cố bài. Nếu vấn đề học tập có nội dung bao trùm nội dung
tiết giảng và HS đã có thói quen tích cực hợp tác theo nhóm thì GV tổ chức
HS khám phá theo trình tự các bước trong cấu trúc dạy học nêu vấn đề.
DHKP được vận dụng như sau: GV đưa ra vấn đề học tập dưới dạng
câu hỏi và yêu cầu HS làm việc theo nhóm, không có sự hỗ trợ của phương
tiện trực quan (PTTQ). Như vậy, nguồn kiến thức vẫn là lời nói, chúng ta đã
chuyển kiểu dạy học thầy nói - trò nghe thành trò nói trò nghe, nếu thế thì
thầy nói cho trò nghe dễ hiểu hơn. Qua đó ta thấy PTTQ thật sự cần thiết
trong DHKP, nó đóng vai trò là nguồn kiến thức, là động cơ kích thích sự hợp
tác tích cực trong nhóm. Các PTTQ đó có thể là: hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, mô
hình… đã có sự gia công sư phạm của GV và được thể hiện trong giấy, tranh,
đèn chiếu,...Như vậy sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ vẽ hình và trình
chiếu làm PTTQ sẽ kích thích sự quan sát tìm tòi, tranh luận của HS, đó là
một yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công của DHKP.
Trong quá trình GV chia HS thành từng nhóm, nên lưu ý một số điều
kiện sau đây:
- Sự phân nhóm đảm bảo cho các thành viên đối thoại và GV di chuyển
thuận lợi để bao quát lớp, đối thoại với trò.
Ví dụ: bố trí chỗ ngồi theo hình chữ O, chữ U, hình vuông…
- Số lượng HS của mỗi nhóm là bao nhiêu tùy theo nội dung của vấn
đề, đồng thời đảm bảo sự hợp tác tích cực giữa các thành viên trong nhóm.
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Nếu vấn đề chỉ cần quan sát và trao đổi thông tin trong nhóm thì có thể
bố trí mỗi nhóm gồm từ 6 đến 12 HS.
Nếu vấn đề yêu cầu ngoài sự trao đổi với nhau còn phải thực hiện một
việc làm nào đó như báo cáo, vẽ hình, tính toán… thì mỗi nhóm chỉ nên có từ
2 đến 5HS.
Nếu số thành viên trong mỗi nhóm quá nhiều thì sẽ có những thành
viên không tích cực hợp tác.
- Chú ý khả năng nhận thức của các HS trong mỗi nhóm để bảo đảm sự
hợp tác mang lại hiệu quả.
Ví dụ: trong nhóm đều là những HS yếu thì không có sự học hỏi lẫn
nhau và khó giải quyết được vấn đề đưa ra.
- Ðiều kiện cơ sở vật chất của nhà trường: Trong thời gian của tiết học,
có lúc HS làm việc trong nhóm, có lúc làm việc giữa các nhóm trong lớp và
với thầy đã tạo ra một lớp học linh động. Chính vì vậy đòi hỏi thiết kế bàn
học thuận tiện cho việc di chuyển và mỗi lớp chỉ nên có từ 25 đến 30 HS.
Trong điều kiện thực tế hiện nay, chúng ta có thể khắc phục bằng cách
cho các HS ngồi cùng bàn là một nhóm hoặc là HS ngồi bàn trước quay lại
với HS ngồi bàn sau làm thành một nhóm, do đó sự hợp tác giữa các HS trong
học tập vẫn có thể thực hiện được.
DHKP phải đạt được mục đích là hình thành các tri thức khoa học cho
HS, dưới sự chỉ đạo của GV:
- GV tổ chức hợp tác giữa các nhóm để thống nhất về nội dung kiến
thức của vấn đề.
- GV đối thoại với HS để mỗi thành viên tự đánh giá, tự điều chỉnh rút
ra tri thức khoa học.
- Nội dung vấn đề học tập mà các nhóm học tập cần đạt được, do GV
chuẩn bị trước.
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1.2.2.2. Hoạt động của nhóm học sinh
Sự phân nhóm học tập và thời gian làm việc trong nhóm của HS là do
GV chỉ đạo dựa trên nội dung của vấn đề học tập. Sự hợp tác trong từng
nhóm: mỗi nhóm suy nghĩ và có giải pháp riêng của bản thân để giải quyết
vấn đề; sau đó các thành viên trao đổi, tranh luận để tìm ra quan điểm chung
trong tiến trình khám phá vấn đề, tuy nhiên vẫn có thể tồn tại những ý kiến
của cá nhân chưa được thống nhất.
Sự hợp tác giữa các nhóm trong tập thể lớp:
- Mỗi nhóm trình bày tóm tắt nội dung của vấn đề đã được phát hiện,
trên cơ sở đó có sự tranh luận giữa các nhóm về kết quả khám phá, dưới sự
chỉ đạo của GV. Trong quá trình này, GV đóng vai trò như một trọng tài, lựa
chọn những phán đoán, kết luận đúng của các nhóm để hình thành kiến thức
mới.
- Trên thực tế số lượng HS trong mỗi lớp đông và thời gian có hạn, do
đó GV cần theo dõi sự làm việc của các nhóm để từ đó chỉ cần từ 1 đến 3
nhóm trình bày là đi đến nội dung của vấn đề. GV không cần thiết phân tích
những kết luận sai, chưa chính xác mà chỉ nêu lên kết luận đúng của từng
nhóm, từ đó mỗi HS tự đánh giá, điều chỉnh nội dung của vấn đề.
Tùy theo từng vấn đề học tập mà GV có thể vận dụng một hoặc cả hai
hình thức hợp tác học tập nói trên:
- Nếu vấn đề được giải quyết thành công ở đa số các nhóm thì không
cần hình thức hợp tác học tập giữa các nhóm nữa.
- Nếu là một vấn đề học tập khó, mang nội dung kiến thức mở rộng, hệ
thống thì GV giao cho HS tham khảo sách giáo khoa chuẩn bị trước, sau đó
GV tổ chức sự hợp tác học tập theo lớp.
Hoạt động hợp tác học tập tích cực của HS thể hiện qua các yếu tố:
- Mỗi HS, mỗi nhóm tích cực phát biểu, tranh luận.
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- Ða số các nhóm đều phát hiện được nội dung bản chất của vấn đề, tuy
nhiên có thể sự khái quát còn chưa đầy đủ, thiếu chính xác ở một vài nhóm.
- GV thu nhận được thông tin về qúa trình tư duy của HS trong qúa
trình giải quyết vấn đề. Ðó chính là mối liên hệ nghịch cần thiết để GV tự
điều chỉnh, tổ chức DHKP tốt hơn.
Những biểu hiện của HS có khả năng khám phá trong học tập: Có khả
năng hiểu các thông tin mới. Biết cách lập kế hoạch trước khi bắt tay vào giải
quyết vấn đề mới, tình huống mới. Có kĩ năng so sánh, phân tích, tổng hợp,
trừu tượng hóa, khái quát hóa và di chuyển các chức năng, thái độ vào các
tình huống khác nhau. Có khả năng huy động đúng đắn kiến thức và phương
pháp cũ để giải quyết vấn đề, bước đầu khám phá các tình huống mới. Có khả
năng huy động kiến thức và phương pháp bằng nhiều cách khác nhau. Có
năng lực biến đổi vấn đề, bài toán để dễ dàng huy động kiến thức, phương
pháp và công cụ thích hợp để giải quyết vấn đề. Chủ động, tích cực trong việc
tiếp cận và giải quyết các tình huống và vấn đề mới, phức tạp. Có khả năng
khám phá, phát triển phương pháp giải từ một bài toán thành phương pháp
giải của nhiều bài toán khác.
1.2.3. Đặc trưng của dạy học khám phá
Phương pháp DHKP trong nhà trường phổ thông không nhằm phát hiện
những vấn đề mà loài người chưa biết, mà chỉ giúp HS lĩnh hội một số tri thức
mà loài người đã phát hiện ra. Mục đích của phương pháp DHKP không chỉ
làm cho HS lĩnh hội sâu sắc tri thức của môn học, mà quan trọng hơn là trang
bị cho người học phương pháp suy nghĩ, cách thức phát hiện và giải quyết vấn
đề mang tính độc lập, sáng tạo.
Phương pháp DHKP thường được thực hiện thông qua các câu hỏi hoặc
những yêu cầu hành động, mà khi HS thực hiện và giải đáp thì sẽ xuất hiện
con đường dẫn đến tri thức. Trong DHKP, các hoạt động khám phá của HS
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thường được tổ chức theo nhóm, mỗi thành viên tích cực tham gia vào quá
trình hoạt động nhóm: trả lời câu hỏi, bổ sung các câu trả lời của bạn, đánh
giá kết quả học tập…
Các hình thức của DHKP gồm:
- Trả lời câu hỏi
- Điền từ, điền bảng, tra bảng...
- Lập bảng, biểu đồ, đồ thị...
- Thử nghiệm, đề xuất giải quyết, phân tích nguyên nhân, thông báo kết
quả.
- Thảo luận, tranh cãi về một vấn đề.
- Giải bài toán, bài tập.
- Điều tra thực trạng, đề xuất giải pháp cải thiện thực trạng, thực
nghiệm giải pháp lớn.
- Làm bài tập lớn, chuyên đề, luận án, luận văn, đề án...
Tùy thuộc vào mức can thiệp của GV vào quá trình khám phá của HS,
có thể chia các hoạt động khám phá thành các cấp độ như sau:
Cấp độ 1: DHKP dẫn dắt: Vấn đề và đáp án được GV đưa ra, HS tìm
cách lí giải (khám phá có hướng dẫn hoàn toàn)
Cấp độ 2: DHKP hỗ trợ: Vấn đề được GV đặt ra, HS tìm cách lí giải
(khám phá có hướng dẫn một phần)
Cấp độ 3: DHKP tự do: Vấn đề và đáp án do HS tự khám phá.
Việc áp dụng DHKP ở cấp độ nào còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như
nội dung của bài học, mục tiêu mà GV, HS đạt được, năng lực tư duy, tâm
sinh lí lứa tuổi của HS, ...
1.2.4. Quy trình dạy học khám phá
1.2.4.1. Chuẩn bị
Bước 1: Xác định mục đích
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Bước 2: Xác định vấn đề cần khám phá
Bước 3: Dự kiến về thời gian.
Bước 4: Phân nhóm HS. Số lượng HS của mỗi nhóm là bao nhiêu tùy
theo nội dung vấn đề, đảm bảo sự hợp tác tích cực giữa các thành viên trong
nhóm.
Bước 5: Kết quả khám phá. DHKP phải đạt được mục đích là hình
thành các tri thức khoa học cho HS, dưới sự chỉ đạo của GV.
Bước 6: Chuẩn bị phiếu học tập. Mỗi phiếu học tập giao cho HS một
vài nhiệm vụ cụ thể nhằm dẫn tới một kiến thức mới, một kĩ năng mới, rèn
luyện một thao tác tư duy. Điều quan trọng là phiếu học tập phải trở thành
một phương tiện hướng dẫn hoạt động khám phá.
1.2.4.2. Tổ chức học tập khám phá
Bước 1: Xác định rõ vấn đề. GV giúp từng HS xác định rõ vấn đề cần
khám phá cũng như mục đích của việc khám phá đó.
Bước 2: Nêu các giả thuyết (ý kiến). Sau khi nắm rõ mục đích, vấn đề
cần khám phá, từng HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm đề xuất các giải
pháp để giải quyết vấn đề.
Bước 3: Thu thập các dữ liệu. HS tìm kiếm dữ liệu, thông tin để chứng
tỏ đề xuất mình đưa ra có tính khả thi. Từ đó, HS sẽ bác bỏ những đề xuất bất
khả thi và lựa chọn đề xuất hợp lí.
Bước 4: Đánh giá các ý kiến. HS trao đổi, tranh luận về các đề xuất
được đưa ra.
Bước 5: Khái quát hóa. Dưới sự chỉ đạo của GV, mỗi nhóm HS sẽ trình
bày về vấn đề được phát hiện. Từ đó, GV lựa chọn những phán đoán, kết luận
đúng để hình thành kiến thức mới.
1.2.5. Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp dạy học khám phá
Ưu điểm của DHKP gồm:
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- Phát huy được nội lực của HS, tư duy tích cực - độc lập - sáng tạo
trong quá trình học tập.
- Giải quyết thành công các vấn đề là động cơ trí tuệ kích thích trực tiếp
lòng ham mê học tập của HS. Ðó chính là động lực của quá trình dạy học.
- Hợp tác với bạn trong quá trình học tập, tự đánh giá, tự điều chỉnh
vốn tri thức của bản thân là cơ sở hình thành phương pháp tự học. Ðó chính là
động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân trong cuộc sống.
- Giải quyết các vấn đề nhỏ vừa sức của HS được tổ chức thường xuyên
trong quá trình học tập, là phương thức để HS tiếp cận với kiểu dạy học hình
thành và giải quyết các vấn đề có nội dung khái quát rộng hơn.
- Ðối thoại trò - trò, trò - thầy đã tạo ra bầu không khí học tập sôi nổi,
tích cực và góp phần hình thành mối quan hệ giao tiếp trong cộng đồng xã
hội.
Nhược điểm của DHKP:
- Để áp dụng được phương pháp này, HS phải có kiến thức, kĩ năng cần
thiết để thực hiện các nhiệm vụ mang tính khám phá, tìm ra tri thức mới. Đối
tượng HS trung bình, yếu sẽ gặp khó khăn khi học theo phương pháp này.
- Việc triển khai DHKP đòi hỏi người GV phải có kiến thức, nghiệp vụ
vững vàng, có sự chuẩn bị bài giảng công phu.
- Trong quá trình khám phá của HS thường nảy sinh những tình huống,
những khám phá ngoài dự kiến của GV, đòi hỏi sự linh hoạt trong xử lí các
tình huống của người GV – người dẫn đường.
- Thời gian của quá trình khám phá ra kiến thức mới chiếm khá nhiều
trong toàn bộ tiến trình của bài học, nên tùy thuộc vào từng nội dung, mục
tiêu dạy học và sự phân phối thời gian dạy học mới có thể áp dụng được.
Những điểm cần lưu ý khi vận dụng phương pháp DHKP như sau:
- GV phải lựa chọn và xác định được nội dung kiến thức mới trong
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từng phần, từng bài. Vấn đề lựa chọn HS phải tự khám phá được. Phải định
hướng phát triển tư duy của HS trong quá trình giải quyết vấn đề (thông qua
hệ thống câu hỏi, bài tập, tranh ảnh, biểu bảng). Phải xác định phương pháp
dạy cho từng loại bài và từng đơn vị kiến thức.
- HS phải chủ động chuẩn bị bài cẩn thận, tích cực trong các hoạt động
của nhóm, tham gia thảo luận, hợp tác với GV và các bạn trong lớp.
1.3. Dạy học môn Toán cho học sinh trung học cơ sở với sự hỗ trợ
của công nghệ thông tin theo hướng khám phá
1.3.1. Vai trò hỗ trợ của công nghệ thông tin trong đổi mới phương
pháp dạy học môn Toán
1.3.1.1. Hình thành kiến thức toán học cho học sinh
Thay vì việc tiếp thu tri thức qua bài giảng của GV theo hình thức thầy
giảng – trò nghe – trò viết, GV sử dụng phần mềm hỗ trợ với các hiệu ứng
trình chiếu, tổ chức cho HS hình thành kiến thức bằng hoạt động học tập
trong môi trường kích hoạt phần mềm, khi đó các kĩ năng như mắt nhìn, tai
nghe, miệng thảo luận, tay viết, óc phán đoán được phát huy, tăng cường hoạt
động, do vậy HS lĩnh hội kiến thức tốt hơn.
Với khả năng minh họa sinh động (bằng mô hình trực quan, bằng đồ thị
hoá, bằng hình ảnh chuyển động,..) ứng dụng CNTT giúp HS nhẹ nhàng,
nhanh chóng tiếp thu những tính chất trừu tượng của các đối tượng toán học,
các chủ đề khó trong chương trình Toán THCS.
Ở khâu truyền thụ kiến thức mới, ứng dụng CNTT (thông qua các phần
mềm với đặc tính mô hình hoá, biểu đồ hoá, trực quan hoá hoạt động) giúp
cho HS nắm bắt nhanh được kiến thức, hiểu được kiến thức, từ đó biết cách
vận dụng kiến thức vào giải bài tập một cách tích cực, sáng tạo.
1.3.1.2. Rèn luyện kĩ năng thực hành, củng cố kiến thức đã học
Nhiều chương trình về luyện tập thực hành trên máy tính, nhất là
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chương trình trắc nghiệm, đem tới cho HS một mức độ luyện tập không hạn
chế cả về nội dung lẫn thời gian. Tùy tốc độ giải quyết của HS, HS có thể tự
ôn tập, tự rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học qua việc giải các bài
tập trắc nghiệm, bài tập điền khuyết; đến việc hình thành cách giải các bài tập
tự luận khó hơn.
Qua việc ứng dụng CNTT với các phần mềm học tập, HS được thông
báo câu trả lời sai và gợi ý để HS sửa sai, từ đó các em tìm được câu trả lời
đúng. Với tốc độ hỏi - đáp tức thì, nội dung vấn đề hỏi - đáp phong phú đa
dạng, tạo nên động lực học tập và nhu cầu nắm vững nhiều kiến thức, kĩ năng
để giải quyết vấn đề.
1.3.1.3. Rèn luyện và phát triển tư duy
Qua môi trường ứng dụng CNTT, HS được rèn luyện các kĩ năng:
- Quan sát, mô tả, phân tích, so sánh.
- Mò mẫm, dự đoán, khái quát hoá, trừu tượng hoá
- Lập luận suy diễn chứng minh
Trong các phần mềm hình học (như Geometer’s Sketchpad, Geogebra,
Cabri,...), với khả năng xử lí nhanh, khả năng liên kết động các đối tượng đã
gợi mở cho HS phát hiện nhanh các đối tượng, quá trình tìm hướng chứng
minh được rút ngắn lại, do đó HS có điều kiện tốt để phát triển tư duy, đặc
biệt là tư duy thuật toán.
1.3.1.4. Hình thành phẩm chất, đạo đức tác phong cho học sinh.
Qua ứng dụng CNTT vào bài giảng, HS được hình thành và rèn luyện
phong cách làm việc khoa học; gồm các đức tính độc lập học tập, chủ động
sáng tạo trong việc tự học, tự rèn luyện, say sưa tìm tòi nghiên cứu, có thái độ
nghiêm túc và kỉ luật cao.
Ứng dụng CNTT vào giảng dạy, HS biết thao tác trên máy trong quá
trình học tập do đó góp phần đào tạo người lao động có tư duy công nghệ, thích
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nghi với xã hội công nghiệp cao, có tác phong lao động trong thời đại mới.
1.3.2. Xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Môi trường học là toàn bộ các thành tố vật chất cũng như tinh thần có
tác động qua lại giữa GV và HS, chi phối hình thức, tính chất và kết quả hoạt
động dạy học. Đặc trưng của môi trường học là cấu trúc các thành tố tạo nên
môi trường và tương quan giữa các thành tố đó.
Khi CNTT tham gia vào quá trình dạy học sẽ làm môi trường dạy học
thay đổi, nó có tác động mạnh mẽ tới mọi thành tố của quá trình dạy học:
Thực hiện vai trò giảng dạy như một GV; Cung cấp tài liệu học tập mới có
tính tương tác, dễ mang, dễ cập nhật; Cung cấp nguồn tài nguyên học tập
phong phú, rất dễ truy cập, phân phối và có thể khai thác linh hoạt; cung cấp
công cụ học tập mới có khả năng hợp tác với người sử dụng để giúp người sử
dụng khai thác hết khả năng làm việc của họ; cung cấp kênh giao tiếp, truyền
thông mới giữa GV và HS, giữa HS với HS, giữa HS với các đối tượng khác;
cung cấp công cụ kiểm tra, đánh giá mới khách quan và chính xác; cung cấp
một hệ thống và công cụ quản lý dạy học mới...
Khi sử dụng các sản phẩm CNTT như một PTDH, ta có thể khai thác
các ưu điểm về mặt kĩ thuật và tiềm năng về mặt sư phạm của CNTT để tận
dụng được các tác động từ đó tới các thành tố của quá trình dạy học môn
Toán ở trường THCS.
1.3.2.1. Về mục đích và nội dung dạy học môn Toán
Ngày nay các PMDH trở nên rất phong phú, đa dạng, trong đó có rất
nhiều phần mềm có thể khai thác để rèn luyện kỹ năng thực hành cho HS.
Chẳng hạn với phần mềm hình học Cabri, Sketchpad, GeoGebra, ... HS có thể
rèn luyện kỹ năng dựng hình, tìm hiểu các bài toán quỹ tích một cách rất hiệu
quả. Với các phần mềm trắc nghiệm, HS được cung cấp một khối lượng câu
hỏi mà để trả lời được HS phải thực sự nắm vững kiến thức cơ bản và đạt
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được kỹ năng thực hành đến một mức độ nhất định. Như vậy, việc luyện tập
và tự kiểm tra đánh giá của HS không còn bị hạn chế về mặt thời gian và nội
dung như các phương pháp kiểm tra thông thường. Nhiều người lo ngại máy
vi tính với các chức năng “trong suốt” đối với người sử dụng nên HS không
có sự gắn kết giữa hình tượng tính toán trong não với thực hiện tính toán trên
máy vi tính, một số bước trung gian được máy vi tính thực hiện làm mất cảm
giác thuật toán. Nhưng các nghiên cứu đã cho thấy máy vi tính có khả năng
làm sáng tỏ các khái niệm toán học phức tạp bằng những minh họa trực quan
hoàn hảo. Như vậy dạy học toán với sự hỗ trợ của CNTT đã cho phép GV tạo
môi trường thuận lợi, những điều kiện bên ngoài tác động vào điều kiện bên
trong để phát triển khả năng suy luận toán học, tư duy logic, tư duy thuật toán,
đặc biệt là năng lực quan sát, mô tả, phân tích, so sánh cho HS. HS sử dụng
phần mềm để mô tả các đối tượng toán học, sau đó tìm tòi khám phá các
thuộc tính ẩn chứa bên trong đối tượng đó. Thông qua một loạt các kết quả
hoặc thông qua sự biến thiên của đối tượng, bằng suy luận có lí, HS có thể có
những dự đoán về các tính chất, những quy luật mới. Chính từ quá trình mò
mẫm, dự đoán mà HS đi đến khái quát hoá, tương tự hoá và sử dụng lập luận
logic để làm sáng tỏ vấn đề. Điều này có tác động rất tích cực tới tổ chức hoạt
động nhận thức trong dạy học Toán ở trường THCS.
Xét ví dụ sau được trình bày với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra:
Ví dụ: Để phát hiện tính chất của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt
hai đường thẳng song song GV yêu cầu HS sử dụng phần mềm Geogebra làm
bài tập sau:
a) Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a // b.
b) Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B.
c) Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét.
d) Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét.
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HS mỗi nhóm 3,4 em vẽ hình với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra
(hình 1.1).
Sử dụng chức năng hiển thị số đo góc để nhận xét về giá trị của các cặp
góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía.

Hình 1.1
Nhận xét (Kết quả):
Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
a) Hai góc so le trong bằng nhau;
b) Hai góc đồng vị bằng nhau;
c) Hai góc trong cùng phía bù nhau.
Như vậy, CNTT đã tác động trực tiếp dẫn đến xu hướng tăng cường các
hoạt động để HS có điều kiện hiểu sâu hơn hoặc mở rộng hơn về nội dung
kiến thức Toán học. Cùng với việc giảm bớt một số yêu cầu, nội dung, do thời
gian được tiết kiệm nên có thể đưa thêm các nội dung mới tùy theo nhu cầu
của môn học và thực tiễn đối tượng HS.
1.3.2.2. Về phương pháp và hình thức dạy học
Khi ứng dụng CNTT trong dạy học, HS được nhúng vào một môi
trường học tập hết sức mới mẻ, hấp dẫn, đa dạng và có tính hỗ trợ cao, môi
trường này chưa hề có trong nhà trường truyền thống trước đây. Đó là các vi
thế giới, các môi trường HĐ tích cực mới mẻ như mạng internet, thư viện
điện tử, bài giảng điện tử, lớp học ảo, trường học ảo... CNTT mở ra triển vọng
to lớn trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức dạy học. Những xu
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hướng dạy học không truyền thống như dạy học theo lý thuyết kiến tạo, theo
quan điểm HĐ, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề, DHKP,… càng có
nhiều điều kiện để áp dụng rộng rãi và khai thác triệt để ưu điểm và khắc
phục các hạn chế (về mặt thời gian, không gian và sự phân hoá của HS) đối
với mỗi phương pháp đó. Trong môi trường CNTT, các hình thức dạy học
như dạy học đồng loạt, dạy học theo nhóm, dạy học cá nhân cũng từ đó mà sẽ
có đổi mới như: cá nhân tự học, tự nghiên cứu và làm việc với máy vi tính,
các cá nhân nghiên cứu, thảo luận và làm việc theo các nhóm linh hoạt, các
nhóm ảo. Xuất hiện việc dạy học theo hình thức lớp học phân tán qua mạng,
dạy học từ xa, dạy học cá thể hoá, dạy học qua cầu truyền hình...
Phát huy tính tích cực học tập của HS:
Trước kia, người ta chú trọng tới phương pháp dạy (dạy sao cho HS dễ
hiểu và nhớ lâu), thì nay phải đặt trọng tâm vào việc hình thành và phát triển
cho HS các phương pháp học. Trước đây người ta thường đánh giá cao tầm
quan trọng của khả năng ghi nhớ kiến thức và thành thục kĩ năng vận dụng,
thì nay cần khuyến khích và quan tâm đặc biệt đến phát triển năng lực tư duy
sáng tạo của HS. CNTT là phương tiện hỗ trợ đắc lực để thực hiện các mục
tiêu đó, việc chuyển từ định hướng “lấy GV làm trung tâm” sang “lấy HS làm
trung tâm” sẽ trở nên dễ dàng hơn. Các nhà giáo dục thường nói nhiều tới
việc tổ chức HĐ sáng tạo, tích cực, tự lực cho HS nhưng trong điều kiện dạy
học sử dụng các phương tiện truyền thống, những biện pháp nhằm tích cực
hóa HĐ của HS chỉ đạt được những kết quả nhất định. CNTT sẽ tạo ra một
môi trường học tập tích cực cho HS. HS sẽ là chủ thể HĐ, tác động lên các
đối tượng thuộc môi trường đó, nhờ đó HS chiếm lĩnh được những tri thức và
kĩ năng mới.
Nhờ sự phát triển của CNTT, chúng ta đã có trong tay nhiều công cụ tốt
hỗ trợ tổ chức HĐ nhận thức trong dạy học toán cho HS đặc biệt là một số
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PMDH. Nhờ sử dụng các phần mềm này mà một HS trung bình, thậm chí là
trung bình yếu cũng có thể HĐ tốt trong môi trường học tập thích hợp. HS
hoàn toàn có khả năng tìm hiểu các đối tượng, sự kiện toán học… thông qua
tác động lên đối tượng, xem xét và phân tích nó, có thể đưa ra các dự đoán về
các mối quan hệ mang tính quy luật. GV sẽ có điều kiện giúp được tất cả HS
rèn luyện tốt năng lực sáng tạo, rèn luyện phương pháp nghiên cứu trong học
tập. Đây là một tác dụng lớn của CNTT trong quá trình đổi mới PPDH toán ở
trường phổ thông. Nếu GV biết khai thác một cách thích hợp CNTT thì có thể
tạo ra những đổi mới trong dạy học, sẽ có những thành tựu mới mà giáo dục
truyền thống chưa thể đạt được.
Đặc biệt, với mạng internet, HS có thể tự tra cứu thông tin ở các thư
viện điện tử, cập nhật các thông tin mới mẻ, trao đổi với các HS và GV ở
nhiều nơi khác nhau trên thế giới vào bất kỳ thời điểm nào. Đối với HS, thế
giới tri thức được mở rộng hầu như vô hạn, họ không bị giới hạn bởi nguồn tri
thức (hầu như duy nhất) của GV trên lớp và SGK hàng năm nữa, điều đó mở
ra khả năng phát triển năng lực tự học, tự tìm kiếm tri thức, làm việc độc lập
của từng HS. Trong tình hình đó, người ta lo lắng vai trò của GV sẽ bị thủ
tiêu hay giảm sút nhưng thực tế trái lại, vai trò của GV vẫn hết sức quan trọng
và được phát huy hiệu quả hơn trong quá trình dạy học. Tuy nhiên, cần phải
thấy rằng tính chất của vai trò này đã thay đổi: GV không phải là nguồn tri
thức duy nhất, chỉ thực hiện việc chuyển tải tri thức mà GV giữ vai trò hướng
dẫn, chỉ đạo. Mối quan hệ giữa GV và HS trong bối cảnh mới cũng sẽ khác
trước đây, GV không phải là người ra lệnh cho HS phải học cái gì mà trở
thành người cố vấn, trợ giúp cho HS. GV đóng vai trò tổ chức, điều khiển,
thông qua việc tác động lên cả HS và môi trường CNTT. Trong điều kiện sử
dụng các PTDH truyền thống, một GV phải quan tâm tới vài chục HS thì dù
có cố gắng đến đâu, việc đảm bảo nguyên tắc phân hóa trong dạy học vẫn hạn
23

chế. Tất cả các chi tiết diễn biến của HĐ học tập của mỗi HS khó được GV
nắm bắt được và xử lí kịp thời. Về lí luận, cần phải giúp từng HS làm việc
theo đúng khả năng, phù hợp năng lực về tri thức và các kĩ năng của mình, có
nhịp độ làm việc phù hợp với cá nhân. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện
được nếu có CNTT trợ giúp. Lúc này mỗi HS đều có một “trợ giảng” riêng,
có thể được trợ giúp tại thời điểm khó khăn bất kì, đúng lúc với liều lượng
thích hợp. Mỗi HS đều có một phương án làm việc riêng, thực hiện nhiệm vụ
phù hợp với cá nhân HS đó (có thể giống nhưng cũng có thể khác tất cả các
bạn khác), các nhiệm vụ này được phần mềm hoạch định phù hợp. Điều này
còn tạo cơ hội học tập cho HS vùng xa xôi hẻo lánh, HS khuyết tật, góp phần
nâng cao tính nhân văn cho nền giáo dục. Phần mềm được sử dụng ở nhà
cũng sẽ nối dài cánh tay và đảm bảo mối liên hệ ngược của GV tới từng HS
trong quá trình dạy học, khi làm bài tập trên máy vi tính, HS sẽ được kiểm
soát, được giúp đỡ và đánh giá tại chỗ.
Hiệu quả sử dụng các PPDH tăng lên rõ rệt:
Những PPDH tích cực có điều kiện phát huy rất hiệu quả khi ứng dụng
CNTT. Nhiều lý thuyết dạy học như lý thuyết tình huống, lý thuyết kiến tạo
có khả năng ứng dụng cao. Với lý thuyết tình huống, trong môi trường truyền
thống, khả năng tạo ra các tình huống lý tưởng (hay còn gọi là tình huống tiền
sư phạm: a-didactic) là hiếm hoi, nhưng với sự hỗ trợ của CNTT thì phạm vi
tạo ra các tình huống lý tưởng sẽ được mở rộng nhiều lần. Môi trường tạo ra
bởi CNTT sẽ có tính tương tác cao và là môi trường tương tác thông minh,
GV sẽ không phải can thiệp vào quá trình tương tác giữa HS và môi trường
nhưng kết quả học tập vẫn được đảm bảo. Cũng với lý thuyết tình huống, các
nhà khoa học có đề cập đến các chướng ngại như những khó khăn mà khi HS
vượt qua phải thay đổi quan niệm hoặc hệ thống quan niệm cũ. Khi có môi
trường CNTT có thể loại bỏ một vài chướng ngại truyền thống đó.
24

Tăng khả năng áp dụng và kết hợp các hình thức dạy học:
Các hình thức dạy học đồng loạt, dạy học theo nhóm và dạy học cá
nhân trong điều kiện có sử dụng CNTT cũng vẫn tồn tại, nhưng việc kết hợp
chúng sẽ nhuần nhuyễn linh hoạt hơn. Chẳng hạn: Ngay khi ra nhiệm vụ đồng
loạt cho cả lớp, khả năng làm việc với từng cá nhân vẫn hoàn toàn khả thi. Và
do điều kiện môi trường CNTT cho phép dạy học phân hoá cao, việc tổ chức
dạy cá nhân sẽ được chú ý hơn. Hình thức tổ chức học tập theo nhóm không
chỉ theo nghĩa nhóm thông thường (nhóm HS ngồi học cùng một chỗ, cùng
một lúc trong lớp) mà còn được đa dạng hoá: nhóm học tập trao đổi trên mạng
máy tính, các HS ở rất xa nhau, khác lớp, khác quốc gia vẫn có thể tranh luận,
theo đuổi giải quyết cùng một chủ đề nào đó mà họ quan tâm trong một
“nhóm học tập điện tử”.
Khả năng tổ chức dạy học từ xa thuận lợi, HS có thể lựa chọn giáo
trình, chọn GV dạy theo nhu cầu của riêng mình. Quá trình học theo chương
trình toán đó hoàn toàn kiểm soát được do các thành tựu của CNTT đã cho
phép khắc phục khoảng cách. HS có thể học tập ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào,
với bất cứ GV và HS nào, có thể lựa chọn bất cứ thông tin nào mình mong
muốn. Điều này đưa ra triển vọng nâng cao vai trò chủ động cao của HS trong
quá trình học tập. Các khái niệm về lớp học, trường học, nhóm học tập không
giới hạn trong khuôn khổ khái niệm truyền thống. Xuất hiện các trường học
ảo, lớp học ảo và nhóm học tập ảo.
1.3.2.3. Về đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh
Với sự trợ giúp của CNTT, quá trình học tập của từng HS được kiểm
soát chặt chẽ. Đồng thời, việc đánh giá sẽ xảy ra liên tục, trong mọi thời điểm
của quá trình học tập. Các đánh giá sẽ không chung chung và trừu tượng bằng
điểm số và điểm trung bình trong tháng, trong học kì và năm học. Khi nhìn
các điểm số đó ta không thể hình dung được HS có mặt nào mạnh, mặt nào
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yếu. Khi có máy vi tính và phần mềm, bằng cách phân tích có thống kê, sẽ có
những nhận định chi tiết về các đặc điểm của HS trong khi học như: kĩ năng,
khả năng chú ý, khả năng suy luận logic, các lỗi hay mắc khi làm bài...
PMDH cho ta khả năng lưu lại kết quả đánh giá trong một thời gian
dài, các kết quả đánh giá đó hoàn toàn trung thực, khách quan, phụ huynh
HS có thể nắm được các đánh giá đó và bản thân HS có thể ý thức được về
chất lượng làm việc của mình. Để hỗ trợ cho việc tổ chức đánh giá, chúng
ta có thể xây dựng ngân hàng đề kiểm tra (các đề kiểm tra dạng trắc
nghiệm khách quan, các đề kiểm tra dạng tự luận..) đưa lên website, các
GV và HS sẽ sử dụng ngân hàng đề này để đánh giá và tự đánh giá việc
dạy, việc học của mình.
1.3.2.4. Về sử dụng phương tiện dạy học hiện đại và hình thành
phẩm chất, năng lực cho học sinh.
Do xuất hiện máy tính vạn năng, xuất hiện các sách giáo khoa điện tử
vì vậy các bảng tra cứu, sổ tay toán học, bàn tính gảy, thước tính... sẽ được
xem xét lại (về khả năng tồn tại hoặc khả năng sử dụng trong các tình huống
sư phạm hạn chế nào đó). Tăng khả năng xây dựng môi trường đa phương
tiện và môi trường làm việc trên Internet: Để nâng cao chất lượng dạy học,
cần hiểu rằng chỉ riêng máy vi tính thì không đủ mà cần tăng cường nghiên
cứu tạo ra môi trường đa phương tiện gồm có máy tính, phần mềm hỗ trợ,
video, máy chiếu, mạng internet, website giáo dục...
Việc sử dụng CNTT ngay khi ngồi trên ghế nhà trường đã trực tiếp góp
phần hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính và làm
việc trong môi trường CNTT cho HS phổ thông. Đây là những kỹ năng không
thể thiếu của người lao động trong thời đại phát triển của CNTT. Sử dụng
CNTT trong quá trình thu thập và xử lý thông tin đã giúp hình thành và phát
triển cho HS cách giải quyết vấn đề hoàn toàn mới, đưa ra các quyết định trên
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cơ sở kết quả xử lý thông tin. Cách học này tránh được kiểu học vẹt, học đối
phó, máy móc, nhồi nhét thụ động trước đây, nó đòi hỏi sự độc lập, tự giác và
nghiêm túc của HS trong học tập. Trong quá trình học tập với sự trợ giúp của
CNTT, HS có điều kiện phát triển năng lực làm việc với cường độ cao một
cách khoa học, đức tính cần cù, chịu khó, khả năng độc lập, sáng tạo, tự chủ
và kỷ luật cao. Việc tự đánh giá, kiểm tra kiến thức bản thân bằng các phần
mềm trên máy vi tính cũng giúp HS rèn luyện đức tính trung thực, cẩn thận,
chính xác và kiên trì, khả năng quyết đoán. Việc sử dụng máy vi tính và phần
mềm hỗ trợ còn góp phần hình thành cho HS một phương pháp nghiên cứu
toán học mới.
1.3.3. Một số loại phần mềm dạy học hình học hiện nay
Trong việc khai thác sử dụng các PMDH trong dạy học toán các
chuyên gia, các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý đến những PMDH hỗ trợ việc
dạy học hình học. Trong quá trình tìm hiểu, triển khai nghiên cứu chúng tôi
đã tìm hiểu một số PMDH sau:
- Phần mềm The Geometer’s Sketchpad: Phần mềm The Geometer’s
Sketchpad được viết bởi Nicholas Jackiw là một phần mềm hỗ trợ việc dạy và
học hình học trên máy vi tính. Phiên bản đầu tiên ra đời vào năm 1991 và liên
tục được nâng cấp. Phần mềm này được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, Canada và
một số nước Đông Nam Á như Malaysia, Singapore, Việt Nam. The
Geometer’s Sketchpad có các chức năng để vẽ, dựng và thực hiện các phép
biến đổi các đối tượng hình học. Bên cạnh đó, The Geometer’s Sketchpad còn
có các chức năng tính toán, đo đạc và chức năng hoạt hình. Ngoài việc thao
tác trực tiếp với The Geometer’s Sketchpad qua hệ thống các chức năng, ta có
thể ghi lại chuỗi các thao tác dưới dạng các Macro để sử dụng.
Phần mềm The Geometer’s Sketchpad có thể được download tại
Website:http://download.com.vn/mac/geometer-s-sketchpad-for-mac/download
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- Phần mềm dạy học Cabri Geometry: Cabri Geometry là kết quả
nghiên cứu của phòng thí nghiệm cấu trúc rời rạc và PPDH – Trung tâm
nghiên cứu khoa học quốc gia – Trường Đại học tổng hợp Joseph Fourier
Grenoble (Pháp). Phần mềm Cabri Geometry có các chức năng để vẽ, dựng
bất kì một hình nào trong mặt phẳng. Ta có thể thực hiện các thao tác như
“kéo”, “thả”, “ẩn”, “hiện”,... để thể hiện hình vẽ dưới rất nhiều góc độ khác
nhau. Cabri Geometry có hệ thống các công cụ để tính toán, kiểm tra các
thuộc tính của các đối tượng hình học một cách trực quan.
Phần mềm Cabri Geometry có thể download miễn phí tại Website:
http://www.ti.com hoặc http://thnt.com.vn.
- Phần mềm Geogebra: Những ai đó từng làm quen với các phần mềm
vẽ hình học động hay như Cabri Geometry hoặc Geometer Sketchpad thì chắc
chắn sẽ không bỡ ngỡ và sẽ rất nhanh làm quen với GeoGebra. Tác giả phần
mềm là Markus Hohenwarter, quốc tịch Áo, giảng viên Toán - Tin thuộc
trường đại học University of Salzburg, Cộng Hòa Áo. Dự án phần mềm
GeoGebrea được khởi tạo năm 2001 và đã trải qua nhiều năm liên tục phát
triển. Phần mềm GeoGebra đã đoạt nhiều giải thưởng tại nước chủ nhà Áo và
Liên minh châu Âu về phần mềm giáo dục tốt nhất trong nhiều năm liền.
Một đặc điểm quan trọng nhất của phần mềm GeoGebra là định hướng
chiến lược của phần mềm này. GeoGebra không chỉ là phần mềm hình học
động tương tự như nhiều phần mềm khác như Cabri hay Sketchpad. Triết lý
của GeoGebra là toán học động. Theo tác giả của phần mềm này GeoGebra là
phần mềm hình học động, đại số động và tính toán động. Với định hướng này,
phần mềm GeoGebra là phần mềm đầu tiên trên thế giới hướng tới mục tiêu
của giáo dục hiện đại: Những gì GV giảng, HS phải được nghe và nhìn thấy.
Đây là một triết lý mới xuất hiện trong thời gian gần đây như một định hướng
rất lớn cho các phần mềm hỗ trợ giáo dục.
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GeoGebra là phần mềm hoàn toàn miễn phí với mã nguồn mở.
GeoGebra được phát hành với giấy phép GNU GPL. GV có thể download
phần mềm tại địa chỉ: http://www.geogebra.at.
1.3.4. Yêu cầu sư phạm đối với việc sử dụng phần mềm dạy học
toán.
Cùng với xu hướng đổi mới PPDH hiện nay, CNTT ngày càng được
ứng dụng rất mạnh mẽ và đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều PMDH
đã và đang là những công cụ trợ giúp một cách rất tích cực cho GV và HS
trong việc nâng cao chất lượng dạy - học. Tuy nhiên, bên cạnh những điều đạt
được đó, chúng ta đã gặp không ít khó khăn và hạn chế. Tình trạng sử dụng
PMDH tràn lan, theo phong trào, áp dụng tùy tiện đối với mọi môn học, mọi
hình thức và PPDH đã xảy ra. Chính những hạn chế đó đòi hỏi người GV cần
nhận biết được chức năng, ưu điểm, nhược điểm của từng PMDH cũng như
sử dụng chúng một cách thành thạo.
Môi trường CNTT là môi trường mở, tác động đến con người theo cách
không hoàn toàn giống với môi trường truyền thống trước đó. Mỗi cá nhân
trong môi trường giáo dục này có thể tham gia các HĐ tương tác trong cả thế
giới thật và thế giới ảo. Vừa có thể tham gia tương tác trực tiếp với GV đang
dạy, với bạn học trong lớp, lại vừa có thể tham gia tương tác, cùng HĐ, trao
đổi với một HS khác/GV khác trong thế giới ảo. Môi trường CNTT đặt HS
vào thế chủ động rất cao, trao cho quyền kiểm soát phần lớn tiến trình và mức
độ tham gia bài học của bản thân. Đặc biệt, trong môi trường CNTT, HS có
thể tham gia hoặc rời bỏ tương tác bất cứ lúc nào họ muốn mà không phải
chịu sự kiểm soát như môi trường lớp học hiện tại.
Chúng ta thấy rằng, chuyển sang tổ chức dạy học toán bằng môi trường
CNTT, vai trò của GV chuyển từ truyền thụ tri thức sang tổ chức điều khiển,
hỗ trợ, đánh giá quá trình tự tìm kiếm, xây dựng tri thức của HS. Như thế
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tương tác giữa GV và HS trở nên đa dạng hơn, vai trò của GV trở nên khó
khăn hơn. CNTT không làm giảm đi vai trò của GV, mà thực chất là nâng vai
trò của GV lên tầm cao hơn, các phản hồi của GV đối với HS đa dạng và linh
hoạt hơn. CNTT cho phép tổ chức, điều khiển và kiểm soát nhiều HĐ cùng
lúc, cho phép cung cấp tài nguyên học tập đa dạng cho từng HS một cách
đồng thời, rất phù hợp với việc phát triển DHKP.
HS không chỉ là những người đang ở trong lớp học, mà là những người
đang "hiện diện", hợp tác và chia sẻ cùng một chủ đề học tập, cùng tham gia
các HĐ học với những HS khác và với GV đang làm việc trong lớp (qua máy
vi tính và phần mềm). HS cũng có thể không cùng lứa tuổi, dân tộc, quốc
tịch… nhưng có điểm chung là cùng tham gia bài học và vượt qua kiểm tra
kiến thức ban đầu.
Trong môi trường CNTT, không chỉ có GV đang trực tiếp ở trong
lớp tham gia vào các HĐ trình bày tài liệu, trao đổi thảo luận, giải đáp thắc
mắc, mà còn có thể có thêm những GV hoặc chuyên gia khác. Sự "tham
gia" của các GV, chuyên gia này có thể là trực tiếp trên lớp hoặc qua mạng
internet. Vai trò của GV trở nên linh động hơn, bao gồm một phạm vi rất
rộng: Giáo dục, hướng dẫn, dạy học, cố vấn, nghiên cứu lý thuyết học tập,
lập chương trình đào tạo, chuyên gia chuyên ngành, kiểm tra đánh giá…
Để thành công trong một khóa học trực tuyến thì GV không những phải
phát triển những kỹ năng sư phạm mới mà còn phải tiếp thu những kỹ năng
mới về quản lý và kỹ thuật.
Trong trường THCS, nội dung môn toán trong dạy học truyền thống
(chủ yếu là tài liệu in) rất khó cập nhật, không có tính tương tác, đáp ứng thụ
động với nhu cầu học tập. Tài liệu học tập trong môi trường CNTT rất đa
dạng (giáo trình điện tử, phần mềm vi thế giới…) dễ phân phối, dễ cập nhật,
dễ truy cập. Đặc biệt, tài liệu học tập dựa trên cơ sở máy tính là những tài liệu
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có tính tương tác cao, có thể đáp ứng tích cực (tương đối chủ động) với nhu
cầu học tập. Nguy cơ hiện nay không phải là việc thiếu thông tin, mà là quá
tải thông tin, khiến HS nhiều khi khó có thể lựa chọn được thông tin phù hợp
nhất. Vì thế, trong môi trường CNTT thì kỹ năng tìm kiếm thông tin, kiến
thức để đánh giá, lựa chọn thông tin phù hợp là rất quan trọng. Cho nên khi
ứng dụng CNTT vào dạy học toán ở trường THCS cần lưu ý:
- Khi chuẩn bị lên lớp, GV phải làm sáng tỏ mục đích sư phạm của việc
sử dụng CNTT, xem xét và kiểm tra các nội dung sẽ được sử dụng, sử dụng
thử, xác định vị trí và thời điểm sử dụng chúng trong giờ học, suy nghĩ và dự
tính tiến trình dạy học của GV và của HS với bài giảng điện tử ở trên lớp. Sử
dụng CNTT cần được đặt trong toàn bộ hệ thống các PPDH nhằm phát huy sức
mạnh tổng hợp của cả hệ thống đó. Vì mỗi PPDH đều có ưu điểm và nhược
điểm, CNTT phải phát huy được ưu điểm và hạn chế nhược điểm của từng
phương pháp.
- Mặc dù CNTT có vai trò rất quan trọng và đã khẳng định được tính
ưu việt của nó, nhưng không có nghĩa là xem nhẹ các PTDH thông thường.
Các phương tiện tự nhiên đặc biệt là tài liệu giáo khoa, các đồ vật tự nhiên,
vật thật, lời nói của GV với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, phong cách … mãi mãi
vẫn là phương tiện quan trọng không gì có thể thay thế được. Do đó, trong
quá trình tổ chức HĐ nhận thức, sử dụng CNTT phải phối hợp hợp lý với các
PTDH khác, phải theo một trình tự nhất định, tuỳ theo nội dung bài giảng. Chỉ
sử dụng các phương tiện đó khi cần thiết và tránh làm phân tán chú ý của HS.
Khi sử dụng các phương tiện đó, phải có biện pháp hướng dẫn HS quan sát để
phát hiện nhanh những dấu hiệu bản chất của đối tượng toán học. Trên cơ sở
đó, hướng dẫn HS rút ra những kết luận đúng đắn, có tính khái quát, phát triển
tư duy cho HS phổ thông.
- Dù có hiệu quả bao nhiêu thì CNTT cũng chỉ đóng vai trò là phương
31

tiện chứ không phải là mục đích của tổ chức HĐ nhận thức trong dạy học toán
ở trường THCS. Vì vậy tập trung khai thác CNTT để tạo môi trường dạy học
mới, giúp HS tích cực hơn. Trong điều kiện hiện nay, chủ yếu sử dụng CNTT
hỗ trợ GV dạy các chủ đề toán học cho HS THCS kết hợp với dạy học truyền
thống giúp các em kiến tạo kiến thức, phát triển khả năng suy luận toán học,
phát triển trí tưởng tượng không gian. Còn một số nội dung về đại số, hệ thức
lượng trong tam giác... có thể các PMDH chưa phát huy hiệu quả tốt khi kết
hợp với dạy học truyền thống thì chỉ nên cung cấp các tài liệu hỗ trợ dạy học
đã được số hóa, tránh lạm dụng CNTT làm phức tạp hoá bài giảng một cách
không cần thiết.
- Cần phải phát huy vai trò và hiệu quả HĐ của GV trong tổ chức HĐ
nhận thức cho HS. GV phải thực sự đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn,
chỉ đạo trong quá trình dạy học nhằm giúp HS chủ động tìm tòi tri thức, hình
thành cho HS các HĐ nhận thức như: HĐ điều ứng, HĐ biến đổi đối tượng,
HĐ phát hiện, HĐ mô hình hóa...
Để việc ứng dụng PMDH toán trong việc đổi mới PPDH hiệu quả, giúp
HS được học tập tích cực hơn, chủ động hơn, sáng tạo hơn đòi hỏi người GV
phải nghiên cứu nội dung kiến thức và hoạch định các yếu tố đầu vào trên cơ
sở đó, chọn nội dung sử dụng phần mềm minh họa cho phù hợp, không nên
quá lạm dụng CNTT để rồi dẫn đến mặt trái của nó. Đặc biệt, cần chú ý khi sử
dụng PTTQ như đã nêu ở trên.
1.4. Sử dụng phần mềm toán học động GeoGebra hỗ trợ dạy học
toán học theo hướng khám phá.
1.4.1. Giới thiệu phần mềm GeoGebra
GeoGebra là một phần mềm hình học động hỗ trợ giảng dạy trong
trường học. Tác giả Markus Hohenwarter khởi động dự án từ năm 2001 tại
trường đại học Salzburg và hiện đang tiếp tục phát triển tại trường đại học
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Florida Atlantic. GeoGebra được viết trên Java và vì thế là phần mềm đa nền.
Với GeoGebra ta có thể định nghĩa điểm, vectơ, đoạn thẳng, đường
thẳng, đường cô-nic cũng như hàm số và thay đổi chúng một cách linh động.
Mặt khác, phương trình và toạ độ có thể được nhập trực tiếp. Vì thế,
GeoGebra có thể xử lý biến số, vectơ và điểm, tìm đạo hàm và tích phân của
hàm số và đưa ra những lệnh như Nghiệm hay Cực trị.
GeoGebra là phần mềm miễn phí, trong tương lai sẽ được sử dụng
trong nhiều trường phổ thông của Việt Nam, thay thế các phần mềm thương
mại như Geometry Cabri, Geometer's Skethpad. Hơn nữa, nó dễ dàng được sử
dụng cho các ứng dụng web mà không cần quan tâm đến vấn đề bản quyền
(tham khảo tại trang web:http://www.daotaotructuyen.org và http://geogebra applets.wikispaces.com).

Một đặc điểm quan trọng nhất của phần mềm GeoGebra là định hướng
chiến lược của phần mềm này. GeoGebra không chỉ là phần mềm hình học
động tương tự như nhiều phần mềm khác như Cabri hay Sketchpad. Triết lý
của GeoGebra là toán học động. Theo tác giả của phần mềm này GeoGebra là
phần mềm Hình học động, Đại số động và Tính toán động. Với định hướng
này, phần mềm GeoGebra là phần mềm đầu tiên trên thế giới hướng tới mục
tiêu của giáo dục hiện đại: Những gì GV giảng HS phải được nghe và nhìn
thấy. Đây là một triết lý mới xuất hiện trong thời gian gần đây như một định
hướng rất lớn cho các phần mềm hỗ trợ giáo dục.
Màn hình làm việc chính của GeoGebra được chia thành 4 phần chính
như sau:
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1 - Khu vực thực đơn và thanh công cụ.
2 - Khu vực hiện các đối tượng đồ họa chính.
Hai khu vực trên là hoàn toàn tương tự các phần mềm như Cabri hoặc
Sketchpad.
3 - Cửa sổ các đối tượng Đại số (Algebra window)
4 - Khu vực nhập thông tin các đối tượng trực tiếp (Input field).
Hai khu vực 3 và 4 là hoàn toàn mới trong GeoGebra và là những đặc
điểm nổi bật nhất của phần mềm này so với các phần mềm cùng loại trên thị
trường. Bây giờ ta quay lại khu vực 1 và 2 là những chức năng vẽ các đối
tượng hình học động của phần mềm. Các lệnh, công cụ vẽ chính được mô tả
trong các nút lệnh trên thanh công cụ chính của phần mềm. Cách tiếp cận
của GeoGebra tương tự như phần mềm Cabri, chúng không coi các lệnh vẽ
hình là các "công cụ" (tools) theo nghĩa chúng ta hiểu thuật ngữ này trong
tin học. Đối với GeoGebra hay Cabri, mỗi nút lệnh sẽ là một "Chế độ làm
việc" hay Mode. Khi nhấn một nút lệnh trên thanh công cụ, chúng ta đã
bước vào một chế độ làm việc nào đó, trong chế độ này, người dùng chỉ có
thể thực hiện được một số thao tác nhất định và làm được một số chức năng
nhất định mà thôi.
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1.4.2. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính:
Lựa chọn môi trường làm việc: Khi khởi động chương trình sẽ xuất
hiện bảng phối cảnh dùng để lựa chọn môi trường làm việc. Có 3 chế độ
thường sử dụng đó là: Đại số & Đồ thị; Hình học; Vẽ đồ họa 3D. Ta sẽ chọn
1 trong 3 môi trường này để làm việc (mặc định là Đại số & Đồ thị). Ta có
thể cho ẩn/hiện bảng phối cảnh bằng cách click chuột vào biểu tượng mũi tên
ở cạnh phải của cửa sổ để chọn lại một môi trường làm việc khác. Trong chế
độ Đại số & Đồ thị có thanh Nhập lệnh ở dưới cùng của cửa sổ dùng để nhập
lệnh trực tiếp khi vẽ hình, tính toán.

Menu Hồ sơ: dùng để Tạo file mới (Tạo mới); mở file có sẳn (Mở);
xuất bản thành file định dạng khác (hình ảnh, html, tex,…) để chèn vào các
file văn bản khác.
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Thanh công cụ: dùng để thực hiện hầu hết các thao tác dựng hình.

a) Công cụ chọn: dùng để chọn đối tượng; di chuyển đối tượng; quay
đối tượng quanh 1 điểm
Thao tác: dùng chuột click chọn ngay đối tượng để chọn, ấn giữ chuột
trong khi di chuyển. Chọn công cụ quay đối tượng quanh điểm, chọn điểm
làm điểm quay, chọn đối tượng và di chuyển thì đối tượng sẽ quay quanh
điểm được chọn.

b) Công cụ vẽ điểm: Vẽ điểm bất kỳ, điểm trên một đối tượng đã vẽ
trước đó, điểm là giao điểm của 2 đối tượng có trước, điểm là trung điểm của
một đoạn thẳng xác định bởi 2 đầu mút cho trước.
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Thao tác: Dùng chuột chọn công cụ, sau đó thực hiện trên vùng làm
việc. Chẳng hạn:
+ Điểm mới: chọn điểm mới, chọn vị trí bất kỳ trên vùng làm việc sẽ
tạo được một điểm.
+ Điểm thuộc đối tượng: chọn điểm thuộc đối tượng, chọn trên đối
tượng cần vẽ điểm sẽ vẽ được điểm (điểm này khi thay đổi sẽ luôn luôn nằm
trên đối tượng)
+ Giao điểm của hai đối tượng: chọn công cụ, chọn đối tượng thứ 1,
chọn đối tượng thứ 2 sẽ tạo ra điểm là giao điểm của 2 đối tượng này
Trung điểm hoặc tâm:
+ Trung điểm: chọn công cụ, chọn điểm đầu, chọn điểm cuối
+ Tâm của đường tròn: chọn công cụ, chọn đường tròn
c) Công cụ vẽ đường thẳng cơ bản:
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+ Đường thẳng qua 2 điểm: chọn công cụ, chọn điểm thứ 1, chọn điểm
thứ 2
+ Đoạn thẳng: chọn công cụ, chọn điểm thứ 1, chọn điểm thứ 2
+ Tia qua 2 điểm: chọn công cụ, chọn điểm thứ 1 làm điểm gốc, chọn
điểm thứ 2
+ Véc tơ qua 2 điểm: chọn công cụ, chọn điểm thứ 1 làm điểm gốc,
chọn điểm thứ 2
d) Công cụ vẽ đường thẳng đặc biệt:

+ Vẽ đường thẳng qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng
cho trước
+ Vẽ đường thẳng qua một điểm và song song với một đường thẳng cho
trước
+ Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng cho trước
+ Vẽ đường phân giác của một góc cho trước
+ Vẽ tiếp tuyến qua 1 điểm và một đường tròn cho trước
Thao tác:
+ Đường vuông góc: Chọn công cụ, chọn điểm, chọn đường thẳng
+ Đường song song: Chọn công cụ, chọn điểm, chọn đường thẳng
+ Đường trung trực: Chọn công cụ, chọn đoạn thẳng
+ Đường phân giác: Chọn công cụ, điểm trên cạnh thứ 1, đỉnh, điểm
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trên cạnh thứ 2
+ Các tiếp tuyến: Chọn công cụ, chọn điểm, chọn đường tròn
e) Công cụ vẽ đa giác: dùng để vẽ đa giác, đa giác đều
Thao tác:
+ Đa giác: Chọn công cụ, chọn lần lượt các đỉnh, sau đó chọn lại điểm
thứ nhất
+ Đa giác đều: Chọn công cụ, chọn 2 điểm, nhập vào số đỉnh (khung
nhập bằng số), OK

f) Công cụ vẽ đường tròn: dùng để vẽ đường tròn, cung tròn, hình
quạt, ...
Thao tác:
+ Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn: Chọn công cụ,
chọn tâm, chọn điểm trên đường tròn
+ Đường tròn khi biết tâm và bán kính: Chọn công cụ, chọn tâm, nhập
vào bán kinh (khung nhập bằng số), OK
+ Compa: chọn công cụ, chọn lần lượt 2 điểm (độ dài của bán kính),
chọn tâm.
+ Vẽ đường tròn qua 3 điểm có sẵn: chọn công cụ, chọn điểm thứ 1,
chọn điểm thứ 2, chọn điểm thứ 3
+ Cung tròn khi biết tâm và 2 điểm trên cung tròn: chọn công cụ, chọn
tâm, chọn điểm thứ 1, chọn điểm thứ 2 (thường dùng để vẽ ¼ hoặc ½ đường
tròn).
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+ Hình quạt khi biết tâm và 2 điểm trên hình quạt: chọn công cụ, chọn
tâm, chọn điểm thứ 1, chọn điểm thứ 2

g) Công cụ vẽ Elip: dùng để vẽ Elip,…
Thao tác:
Elip: Chọn công cụ, chọn tiêu điểm thứ 1, chọn tiêu điểm thứ 2, chọn
điểm trên đường Elip

h) Công cụ xác định góc: dùng để vẽ kí hiệu góc, số đo của góc, tính
khoảng cách, tính diện tích,...
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Thao tác:
Góc: Chọn công cụ, chọn điểm thứ 1, chọn điểm gốc, chọn điểm thứ 2
(hoặc cạnh thứ 1, cạnh thứ 2)
Lưu ý: có tính thứ tự (cùng chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim
đồng hồ)

Hình 1.2
i) Công cụ vẽ bằng phép biến hình:
Dùng để dựng hình bằng phép đối xứng, tịnh tiến, quay, vị tự
Thao tác:
+ Đối xứng qua đường thẳng: chọn công cụ, chọn đường thẳng làm trục
đối xứng, chọn đối tượng cần tạo ảnh
+ Đối xứng qua điểm: chọn công cụ, chọn điểm làm tâm đối xứng,
chọn đối tượng cần tạo ảnh
+ Phép tịnh tiến: chọn công cụ, chọn véc tơ, chọn đối tượng cần tạo ảnh
+ Phép vị tự: chọn công cụ, chọn tâm vị tự, chọn đối tượng cần tạo ảnh,
nhập tỉ số vị tự
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k) Công cụ tạo nhãn, văn bản: dùng để đưa văn bản vào dùng làm
việc,…
Thao tác:
+ Chèn chữ: Chọn công cụ, nhập văn bản
+ Chèn ảnh: Chọn để chèn file ảnh từ máy tính
+ Quan hệ giữa 2 đối tượng: Chọn để kiểm tra tính song song, vuông
góc giữa hai đường thẳng,...

m) Công cụ di chuyển vùng làm việc:
Thao tác:
+ Di chuyển vùng làm việc: chọn công cụ, click giữ chuột trong vùng
làm việc để di chuyển
+ Phóng to: chọn công cụ, Click chuột vào vùng làm việc. Mỗi lần click
chuột sẽ phóng to đối tượng trong vùng làm việc
+ Thu nhỏ: chọn công cụ, Click chuột vào vùng làm việc. Mỗi lần click
chuột sẽ thu nhỏ đối tượng trong vùng làm việc
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* Lưu ý:
+ Mỗi nút trên thanh công cụ có kí hiệu mũi tên ở góc dưới bên phải và
khi click chuột vào mũi tên này sẽ xuất hiện một bảng chọn các lệnh khác.
+ Khi đưa chuột vào một công cụ sẽ xuất hiện hướng dẫn thao tác thực
hiện công cụ tương ứng đó.

+ Khi tạo một đối tượng (hoặc chọn đối tượng), phía trên của vùng làm
việc sẽ xuất hiện một thanh công cụ dùng để chọn màu, kích thước, kiểu của
đối tượng tương ứng. Khi đó click chuột vào nút mũi tên bên phải tương ứng
sẽ xuất hiện một bảng chọn tiếp theo và ta lựa chọn để thay đổi.

+ Ngoài ra để thay đổi các thiết lập mặc định cho chương trình và các
đối tượng, ta có thể chọn trực tiếp từ bảng chọn: Các tùy chọn nâng cao
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1.4.3. Quy trình thiết kế bài giảng hình học với phần mềm
GeoGebra hỗ trợ dạy học theo hướng khám phá.
Căn cứ vào quy trình dạy học và vai trò chức năng của PMDH, chúng
tôi đề ra quy trình thiết kế bài giảng có sử dụng trợ giúp của PMDH
GeoGebra hỗ trợ dạy học hình học theo hướng khám phá như sau:
1.4.3.1. Xác định mục tiêu, nội dung kiến thức của bài giảng và khả
năng áp dụng phần mềm dạy học GeoGebra.
Để thiết kế một Bài giảng trong đó có sự trợ giúp của PMDH
GeoGebra, trước hết phải xác định được mục tiêu, nội dung của phần kiến
thức dạy học và xét xem phần kiến thức ấy có phù hợp với việc đưa PMDH
GeoGebra vào hỗ trợ hay không.
Mục tiêu của một bài học là những yêu cầu mà HS cần phải đạt được
sau khi học xong bài giảng, nó cần được cụ thể hóa để theo đó, GV có những
định hướng rõ ràng, cụ thể khi xây dựng bài giảng. Trước khi xác định mục
tiêu cụ thể, GV cần tìm hiểu lực học của HS. Chương trình dự định soạn ứng
với thời gian là bao nhiêu và tìm hiểu về các PTDH phục vụ cho bài học.
Người soạn bài giảng phải nắm được toàn bộ nội dung kiến thức sẽ đưa
vào bài và những kiến thức khác có liên quan để xây dựng bài giảng. Đặc
biệt, người soạn phải xem bài học đó thuộc bài gì? Chẳng hạn bài học nội
dung mới; bài luyện tập; bài ôn tập... Nhằm tìm ra hướng lồng ghép các
PPDHvà sử dụng PMDH GeoGebra một cách hợp lí.
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Xét xem phần kiến thức cần soạn có phù hợp với PMDH GeoGebra lựa
chọn hay không là một phần quan trọng cho việc xây dựng bài giảng. Có
nhiều nội dung kiến thức không phù hợp khi ta sử dụng PMDH GeoGebra
nhất là những nội dung kiến thức mà ứng với những câu hỏi đưa ra, câu trả lời
không rõ ràng, không đơn trị, quá dài dòng …
1.4.3.2. Phân chia nội dung bài giảng
Chia nội dung kiến thức là một trong những đặc điểm cơ bản của việc
thiết kế bài giảng có sử dụng PMDH GeoGebra. Trong mỗi phần chúng ta
xem xét nên hay không nên sử dụng PMDH GeoGebra vào, nếu sử dụng
PMDH thì nó được thể hiện ở giai đoạn nào trong phần nội dung đó, chẳng
hạn: PMDH GeoGebra được sử dụng trong khâu dẫn dắt HS tới việc hình
thành khái niệm hai góc đối đỉnh, được sử dụng khi vẽ và nhận xét hình vẽ.
Trong thực tế, không phải bài giảng nào cũng cần phải chia nhỏ từng
phần và đều mang PMDH GeoGebra vào sử dụng, nếu quá lợi dụng những
tính năng của phần mềm thì nhiều khi làm hạn chế khả năng sáng tạo của HS,
không tập cho họ thói quen sáng tạo, thói quen tự học. Khi đó chúng ta dường
như “dắt” HS đi từng bước. Như vậy ta cần phải xác định rõ phần nào trong
bài giảng thì sử dụng PMDH GeoGebra hỗ trợ và mục đích cần đạt được là
gì? Từ đó tìm cách thiết kế bài giảng sao cho hợp lí nhất.
1.4.3.3. Sử dụng phần mềm GeoGebra và cách thể hiện nó trong
bài giảng.
Nguyên nhân của sự phân chia nội dung bài giảng là ở chỗ ta không thể
đồng thời sử dụng PMDH GeoGebra vào tất cả nội dung đó, vì mỗi nội dung
thì mục tiêu là khác nhau, chẳng hạn: Để hình thành định nghĩa hai góc đối
đỉnh thì ta sử dụng PMDH GeoGebra vào việc tạo ra những hình ảnh trực
quan, HS nhận xét và phát hiện ra định nghĩa. Trong quá trình giải bài toán
quỹ tích thì PMDH GeoGebra có thể hỗ trợ HS đoán nhận quỹ tích mà từ đó
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HS phát hiện và chứng minh, hoặc ta dùng PMDH GeoGebra để kiểm tra kết
quả … Tuy nhiên năng lực học tập của mỗi HS là không giống nhau, của các
lớp khác nhau là khác nhau. Do vậy việc vận dụng PMDH GeoGebra vào chỗ
nào trong nội dung bài giảng và cách thức thể hiện nó còn phụ thuộc vào việc
đối tượng tiếp nhận thông tin, và khả năng kết hợp của người thiết kế.
Chúng ta xét ví dụ sau:
Cho tam giác ABC, đường trung tuyến BD. Trên tia đối của tia DB lấy
điểm E sao cho DE = DB. Gọi M, N theo thứ tự trung điểm của BC và CE.
Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của AM, AN với BE. Chứng minh rằng BI
= IK = KE
Nếu HS vẽ hình ngoài giấy thì
việc vẽ hình sẽ khó khăn, mất nhiều
thời gian và độ chính xác của hình là
không cao, dẫn đến HS khó tìm ra
hướng chứng minh.
Hình 1.3

Nếu có sự trợ giúp PMDH mà cụ thể là ta sử dụng phần mềm
GeoGebra hỗ trợ vẽ hình sẽ giúp tiết kiệm thời gian, hình vẽ chính xác hơn.
Khi đó HS có thể dự đoán kết quả và tìm hướng chứng minh dễ dàng hơn.
Hướng dẫn:
GV (?) So sánh BI và EK?
HS: Do I là trọng tâm của tam giác ABC, nên: BI 

2
BD (1)
3

2
3

K là trọng tâm tam giác ACE nên EK  ED (2)
Mà BD = DE, từ (1) và (2) suy ra BI = EK (3) .
GV (?) Chứng tỏ IK = BI hoặc EK?
1
1
HS: Có: ID  BD và KD  ED suy ra ID = KD ( do BD = ED )
3
3
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2
3

nên IK  BD (4). Từ (1), (3) và (4) suy ra BI = IK = KE.
Nhận xét: Ở ví dụ này thì PMDH GeoGebra đã thực hiện công việc vẽ
hình nhanh chóng, chính xác. Giúp HS có nhiều thời gian trong suy nghĩ tìm
lời giải. Sau khi giải xong HS có thể sử dụng chức năng hiển thị để kiểm tra
kết quả.
1.4.4. Qui trình dạy học hình học có thể được tiến hành theo các
con đường sau:
1.4.4.1. Quy trình hình thành khái niệm
Trong việc dạy học Toán, cũng như việc dạy học bất cứ môn khoa học
nào ở trường phổ thông, điều quan trọng bậc nhất là hình thành một cách
vững chắc cho HS một hệ thống khái niệm. Đó là cơ sở toàn bộ kiến thức
Toán học của HS, là tiền đề quan trọng để xây dựng cho họ khả năng vận
dụng các kiến thức đã học. Quá trình hình thành các khái niệm có tác dụng
lớn đến việc phát triển trí tuệ, đồng thời cũng góp phần giáo dục thế giới quan
cho HS (qua nhận thức đúng đắn quá trình phát sinh và phát triển của các khái
niệm Toán học).
Bằng con đường trực quan phân tích: Xuất phát từ một số trường hợp
cụ thể bằng cách trừu tượng hóa ta dẫn dắt HS tìm ra dấu hiệu đặc trưng của
khái niệm ở những trường hợp cụ thể đó, từ đó đi đến định nghĩa khái niệm.
“Việc dạy học khái niệm Toán học ở trường THCS” phải làm cho HS
dần dần đạt được các yêu cầu sau:
- Nắm vững các đặc điểm đặc trưng cho một khái niệm.
- Biết nhận dạng khái niệm, thể hiện khái niệm.
- Biết phát biểu chính xác rõ ràng của một số khái niệm.
- Vận dụng khái niệm trong một số tình huống cụ thể trong HĐ giải
toán và ứng dụng vào thực tiễn.
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- Biết phân loại khái niệm trong một hệ thống các khái niệm.
Các yêu cầu trên có quan hệ chặt chẽ với nhau. Song vì lí do sư phạm,
các yêu cầu trên không phải lúc nào cũng được đặt ra ở mức độ như nhau đối
với từng khái niệm.
Trong dạy học chúng ta thường có ba con đường hình thành khái niệm:
- Con đường suy diễn;
- Con đường quy nạp;
- Con đường kiến thiết.
Qui trình dạy học khái niệm theo con đường suy diễn:
Bước 1: Trình bày định nghĩa khái niệm;
Bước 2: Củng cố và vận dụng khái niệm.
GV đưa ra các ví dụ, phản ví dụ, các bài tập củng cố, các vấn đề trong
đó khái niệm được sử dụng như là công cụ giải quyết hay thực hiện nghiên
cứu các tính chất khác của khái niệm,...
Theo con đường này, ngay từ đầu khái niệm đã xuất hiện với cơ chế đối
tượng và dưới hình thức khái niệm.
Qui trình hình thành khái niệm theo con đường quy nạp:
Bước 1: Giải các bài toán và phác thảo định nghĩa khái niệm;
Mục đích của bước này là hình thành (hay điều chỉnh) biểu tượng về
khái niệm; khám phá thuộc tính đặc trưng của khái niệm và phác thảo định
nghĩa của khái niệm.
Sơ đồ hóa tiến trình dạy học khái niệm theo con đường quy nạp.
Cụ thể hơn, GV tổ chức cho HS làm việc trên các đối tượng (mô hình,
hình vẽ, đồ thị, các ví dụ hay phản ví dụ, các bài toán,...). HS, với sự hướng
dẫn của GV, sẽ khám phá dần các thuộc tính bản chất của khái niệm thể hiện
trong các trường hợp cụ thể đã cho, nhờ vào các thao tác tư duy phân tích, so
sánh và tổng hợp. Từ đó, bằng thao tác khái quát hóa, trừu tượng hóa, HS
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trình bày phác thảo ban đầu về định nghĩa của khái niệm.
Như vậy, HS được tiếp xúc với khái niệm trước khi định nghĩa nó. Qua
quan sát, phân tích các trường hợp cụ thể mà hình thành (hay điều chỉnh) biểu
tượng về khái niệm.
Tên của khái niệm thường do GV thông báo vào một thời điểm thích
hợp ngay từ đầu, hoặc sau khi nghiên cứu các trường hợp cụ thể đã cho,...
Bước 2: Trình bày định nghĩa khái niệm;
GV cùng HS tìm cách điều chỉnh định nghĩa vừa phác thảo, sau đó
trình bày định nghĩa chính thức của khái niệm và các kí hiệu liên quan.
Bước 3: Củng cố và vận dụng khái niệm.
1.4.4.2. Quy trình dạy học định lí
Các định lí cùng với các khái niệm Toán học tạo thành nội dung cơ bản
của môn Toán, làm nền tảng cho việc rèn luyện kỹ năng bộ môn, đặc biệt là
khả năng suy luận và chứng minh, phát triển năng lực trí tuệ chung, rèn luyện
tư tưởng, phẩm chất và đạo đức.
Việc dạy học Định lí toán học nhằm đạt được những yêu cầu sau:
- HS nắm được hệ thống định lí và những mối liên hệ giữa chúng, từ đó
có khả năng vận dụng chúng vào các HĐ giải toán cũng như giải quyết các
vấn đề trong thực tiễn.
- HS phải thấy được sự cần thiết phải chứng minh định lí là một yếu tố
quan trọng trong phương pháp làm việc trên lĩnh vực Toán học.
- HS hình thành và phát triển năng lực chứng minh toán học, từ chỗ
hiểu chứng minh, trình bày lại được chứng minh, nâng lên đến mức độ biết
cách suy nghĩ để tìm ra chứng minh, theo yêu cầu của chương trình Toán phổ
thông.
Dạy học định lý toán học có thể thực hiện theo 2 con đường:
- Con đường có khâu suy đoán;
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- Con đường suy diễn.
Trình tự dạy học định lý thường bao gồm các HĐ sau:
- HĐ 1: HĐ tạo động cơ học tập định lý;
- HĐ 2: HĐ phát hiện định lý (Khi dạy định lý theo con đường suy
diễn, HĐ này có thể bỏ qua);
- HĐ 3: HĐ phát biểu định lý;
- HĐ 4: HĐ chứng minh định lý;
- HĐ 5: HĐ củng cố định lý;
- HĐ 6: Bước đầu vận dụng định lý trong bài tâp đơn giản;
- HĐ 7: Vận dụng định lý trong bài tập tổng hợp.
1.4.4.3. Quy trình dạy giải bài tập
Bước 1: Tìm hiểu nội dung đề bài; Chỉ ra được đâu là dữ kiện, đâu là
ẩn, đâu là điều kiện ràng buộc; Vẽ hình biểu thị bài toán.
Bước 2: Tìm kiếm phương hướng giải; Dựa vào yêu cầu bài toán để xác
định bài toán đó thuộc dạng toán nào? Phân tích các mối tương quan của các
yếu tố trong nội dung bài toán để từ đó lựa chọn chính xác phương pháp giải.
Bước3: Soạn thảo lời giải.
Bước 4: Kiểm tra, đánh giá kết quả lời giải; kiểm tra cách trình bày, suy
luận, cấu trúc logic; biện luận, khái quát hóa bài toán.
1.5. Khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy
học toán ở trường trung học cơ sở theo hướng khám phá
Trong các năm gần đây các trường phổ thông dưới sự chỉ đạo của Bộ
GD&ĐT đều được trang bị phòng máy, phòng đa năng, nối mạng Internet và
Tin học được giảng dạy chính thức, một số trường còn trang bị thêm một số
thiết bị khác như máy ghi âm, chụp hình, quay phim, máy chiếu,..., tạo cơ sở
hạ tầng CNTT cho GV và HS sử dụng vào quá trình dạy và học của mình.
CNTT và PMDH đã mang lại những hiệu quả to lớn trong việc đổi mới
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và nâng cao chất lượng đào tạo, là cơ sở để tạo ra những bước ngoặt trong
việc đổi mới PPDH.
Tuy nhiên việc triển khai và tiến hành thì vẫn chưa đạt hiệu quả như
mong đợi ở một số vùng, như thiết bị đầu tư không đồng đều ở một số vùng,
cơ sở vật chất một số nơi còn chưa đáp ứng.
Bên cạnh đó, kiến thức, kỹ năng về CNTT ở một số GV vẫn còn hạn
chế, chưa đủ vượt ngưỡng để đam mê và sáng tạo, thậm chí còn né tránh.
Mặt khác PPDH cũ vẫn còn như một lối mòn khó thay đổi ở một bộ phận GV,
đặc biệt là GV lớn tuổi.
Đối với HS, mặc dù các em đã được trang bị kiến thức Tin học trong
nhà trường, tuy nhiên do điều kiện về kinh tế, một số gia đình các em vẫn
chưa có máy vi tính, mạng Internet,... nên kiến thức tin học của các em vẫn
còn hạn chế, việc sử dụng phần mềm vẽ hình và làm bài tập ở nhà theo yêu
cầu còn chưa thực hiện được.
Qua điều tra, khảo sát 13 GV dạy toán và 135 HS lớp 9 của hai trường
THCS Lê Quý Đôn (Thành phố Sơn La) và trường THCS Chiềng Pấc (huyện
Thuận Châu) về việc sử dụng CNTT, phần mềm hỗ trợ trực quan trong dạy
học, kết quả thu được như sau:
Bảng 1. Kết quả điều tra ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Ý kiến trả lời
STT

Nội dung điều tra

1.

Sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học

2.

Sử dụng các phần mềm trong dạy học

3.

Sử dụng các Website trong dạy học

4.

Sử dụng các sản phẩm công nghệ khác
trong dạy học
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Rất cần
thiết
5

8

Không
cần thiết
0

5

6

2

5

6

2

5

6

2

Cần thiết

Bảng 2. Kết quả điều tra về hiệu quả học tập khi có sử dụng CNTT
trong dạy học
Ý kiến trả lời
Nội dung điều tra

STT

Đồng ý

Không đồng ý

1.

Giúp HS hiểu bài nhanh hơn

127

8

2.

Giúp HS hứng thú với môn học hơn

130

5

3.

Rút ngắn thời gian học tập của HS

129

6

4.

HS có thể tự học tốt hơn

123

12

Từ kết quả trên có thể kết luận:
- Ứng dụng CNTT trong giáo dục là một việc cần thiết.
- Sử dụng phần mềm hỗ trợ trực quan trong dạy học nói chung, bộ môn
toán nói riêng là phù hợp.
- Hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong dạy học đem lại hiệu quả
cao. Tuy nhiên, việc mang lại hiệu quả cũng phụ thuộc vào khả năng khai
thác của GV.
- 100% GV dạy môn toán đều có thể sử dụng CNTT để soạn giảng.
Tuy nhiên, việc sử dụng CNTT trong giảng dạy còn chưa nhiều.
- HS cảm thấy hứng thú học tập hơn.
- Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy có sử dụng thiết bị
hiện đại là khá tốt.
Một số nguyên nhân khiến việc sử dụng PMDH hỗ trợ trực quan
trong dạy học còn hạn chế là:
- Nhiều GV ngán ngại việc mất thời gian trong việc soạn giáo án có sự
hỗ trợ của các phần mềm.
- Trình độ sử dụng phần mềm để thiết kế các mô hình hỗ trợ trực quan
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còn hạn chế, còn vi phạm các nguyên tắc khi sử dụng PTTQ dẫn tới việc hiệu
quả dạy học không đạt như ý muốn.
1.6. Kết luận chương 1
Trong chương 1, luận văn đã hệ thống hoá quan điểm của một số tác
giả về ứng dụng của CNTT trong giảng dạy nói chung và ứng dụng trong
Toán học nói riêng. Luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn
của việc ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH và những tác động tới hệ
thống PPDH, các mức độ ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy học khám phá. Qua
phân tích đặc điểm dạy học, đặc điểm tâm lý của HS THCS, thực trạng ứng
dụng CNTT trong dạy học ở trường THCS đã khẳng định cơ sở thực tiễn, sự
cần thiết của việc ứng dụng CNTT nói chung, phần mềm dạy học Geogebra
nói riêng góp phần nâng cao chất lượng dạy học hình học ở trường THCS. Đề
xuất một số yêu cầu sư phạm đối với việc ứng dụng CNTT và PMDH để hỗ
trợ dạy học hình học.
Do đặc điểm tính chất môn Hình học lớp 7 nên việc tăng cường sử
dụng PTDH trực quan là cách thức hợp lý trong việc cung cấp những kiến
thức bền vững, chính xác và có hiệu quả cho HS, tạo điều kiện cho HS luyện
tập, vận dụng kiến thức vào giải Toán và các ứng dụng thực tiễn.
Và cũng xuất phát từ sự so sánh các tính năng của các PMDH trực quan
hiện có, chúng tôi chọn sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ trợ dạy học hình học
lớp 7 theo hướng khám phá là hoàn toàn có cơ sở.
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Chương 2
SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA HỖ TRỢ DẠY HỌC
HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 7 THEO HƯỚNG KHÁM PHÁ
2.1. Khái quát kiến thức hình học lớp 7
2.1.1. Vai trò, vị trí của kiến thức hình học lớp 7 ở trường trung
học cơ sở.
Môn hình học ra đời rất sớm, từ sự cần thiết đo đạc ruộng đất và nó
luôn gắn bó với nhu cầu hằng ngày của con người. Môn hình học cung cấp
cho HS những kiến thức cần thiết trong cuộc sống, giúp phát triển tư duy
logic, phát triển trí tưởng tượng không gian và óc thẩm mỹ.
Bài tập hình học cũng có vai trò của bài tập toán nói chung, tức là chỉ ra
sự áp dụng lý thuyết vào thực hành và đảm bảo việc hiểu lý thuyết: chỉ có quá
trình áp dụng lý thuyết tổng quát và trừu tượng vào những ví dụ cụ thể và
những bài toán nhiều loại mới có thể hiểu lý thuyết một cách đầy đủ được.
Chứng minh hình học là rất mới lạ, rất khó đối với học sinh lớp 7 đang
chập chững những bước đi ban đầu trong quá trình học hình học. Vì vậy, GV
cần coi trọng khâu giải toán hình học. Về mặt tổ chức (xây dựng nền nếp làm
bài ở lớp, ở nhà, cách sử dụng vở bài tập, vở nháp, vở bài soạn, sử dụng thước
và compa…) cũng như về mặt dạy HS giải toán (dạy HS giải toán chứ không
phải giải toán cho HS).
2.1.2. Các nguyên tắc xây dựng chương trình môn toán 7
- Quán triệt mục tiêu của môn toán ở trường THCS.
- Đảm bảo tính chỉnh thể của chương trình môn toán trong nhà trường
phổ thông.
- Không quá coi trọng tính cấu trúc, tính chính xác của hệ thống kiến
thức toán học trong chương trình, hạn chế các nội dung có ý nghĩa lý thuyết
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thuần tuý và các phép chứng minh phức tạp không phù hợp với đa số HS.
Tăng tính thực tiễn và tính sư phạm, tạo điều kiện để HS được tăng cường
luyện tập, rèn luyện kỹ năng tính toán và vận dụng các kiến thức toán học vào
đời sống và các môn học khác.
- Giúp HS phát triển khả năng tư duy logic, khả năng diễn đạt chính xác
ý tưởng của mình, khả năng tưởng tượng và bước đầu hình thành cảm xúc
thẩm mỹ qua học tập môn toán.
Chương trình hình học lớp 7 được trình bày theo con đường kết hợp
trực quan và suy diễn:
- Bằng đo đạc và vẽ hình, cho HS chấp nhận một số sự kiện hình học,
chẳng hạn: “Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng
song song với đường thẳng đó” (Tiên đề Ơ-Clít về đường thẳng song song,
trang 92, [8]); “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng
thứ ba thì chúng song song với nhau” (Quan hệ giữa tính vuông góc và tính
song songtrang 96, [8])...
- Cho HS vẽ các tam giác theo yếu tố cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh,
góc-cạnh-góc với nhận xét cần thiết để có thể vẽ được hình (chẳng hạn không
thể vẽ được tam giác với các cạnh có độ dài là 1, 2, 4) từ đó thừa nhận các
trường hợp bằng nhau của tam giác.
- Công nhận định lí Py-ta-go để HS tính toán được độ dài một cạnh của
tam giác vuông khi biết độ dài hai cạnh còn lại và nghiên cứu hai trường hợp
bằng nhau của tam giác vuông.
- HS lớp 7 bắt đầu tập dượt việc chứng minh hình học qua việc sử dụng
các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn thẳng bằng
nhau, các góc bằng nhau...
Như vậy, việc chứng minh ở hình học lớp 7 được giảm nhẹ mà thay vào
đó HS đo đạc, quan sát, kiểm nghiệm trên hình vẽ hoặc trên mô hình rồi công
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nhận một số tính chất. Trong chương trình quy định rõ kiến thức nào cần
chứng minh, kiến thức nào công nhận không cần chứng minh. Tuy nhiên
chương trình lại yêu cầu tăng cường thực hành, luyện tập vận dụng kiến thức
hình học để giải các bài toán thực tế.
2.1.3. Nội dung chương trình hình học lớp 7.
Chương trình hình học lớp 7 gồm các nội dung chính:
Chương 1[8]: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song, gồm
các nội dung: Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng
song song, tiên đề Ơclít về đường thẳng song song, khái niệm định lý, chứng
minh định lý.
Mục tiêu của chương 1 là cung cấp cho HS các kiến thức sau:
- Khái niệm hai góc đối đỉnh, khái niệm góc vuông, góc nhọn, góc tù và
khái niệm hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
- Biết được tiên đề Ơclit, các tính chất của hai đường thẳng song song
và mối quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song.
- Biết được thế nào là một định lý và chứng minh một định lý.
Về kỹ năng:
- HS được rèn luyện các kỹ năng về đo đạc, gấp hình, vẽ hình, tính
toán, biết vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song bằng êke
và thước thẳng, biết gọi đúng tên của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai
đường thẳng.
- Đặc biệt, HS được rèn luyện các khả năng quan sát, dự đoán, rèn
luyện tính cẩn thận, chính xác, tập suy luận có căn cứ và bước đầu biết thế
nào là chứng minh một định lý.
Chương 2[8]- Tam giác: Bao gồm các nội dung: Tổng ba góc của một
tam giác, khái niệm hai tam giác bằng nhau, ba trường hợp bằng nhau của tam
giác: cạnh-cạnh-cạnh, cạnh-góc-cạnh, góc-cạnh-góc, tam giác cân, tam giác
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đều, tam giác vuông, định lý Py-ta-go (thuận và đảo), các trường hợp bằng
nhau của tam giác vuông và phần thực hành ngoài trời.
Mục tiêu của chương 2 nhằm cung cấp một cách tương đối hệ thống
các kiến thức về tam giác gồm:
- Các khái niệm tam giác bằng nhau, tam giác cân, tam giác đều, tam
giác vuông, tam giác vuông cân. Khái niệm đường trung tuyến, đường phân
giác, đường trung trực, đường cao của một tam giác.
- Định lý về tổng ba góc của một tam giác, định lý về góc ngoài của
một tam giác. Các trường hợp bằng nhau của tam giác, trường hợp bằng nhau
của tam giác vuông. Các tính chất của tam giác cân, tam giác đều.
Về kỹ năng: HS có kỹ năng xem xét sự bằng nhau của hai tam giác và
vận dụng các trường hợp bằng nhau của tam giác để chứng minh các đoạn
thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau... Mặt khác, HS hiểu và biết vận dụng
các định lý vào việc giải bài tập.
Chương 3 [10]: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường
đồng quy trong tam giác bao gồm các nội dung:
- Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác (Quan hệ giữa góc và cạnh đối
diện trong một tam giác, Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác).
- Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường xiên và
hình chiếu của nó.
- Các đường đồng quy trong tam giác (Các khái niệm đường trung
tuyến, đường phân giác, đường trung trực, đường cao của một tam giác. Sự
đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác, ba đường trung trực,
ba đường cao của một tam giác).
Mục tiêu của chương 3 là cung cấp cho HS các kiến thức sau:
- Các khái niệm đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu của đường
xiên, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đường trung tuyến,
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đường phân giác, đường trung trực, đường cao của một tam giác.
- Các tính chất của đường phân giác, đường trung trực.
- Mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác, bất đẳng
thức tam giác, quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, giữa đường
xiên và hình chiếu của nó.
Về kĩ năng: Biết vận dụng các mối quan hệ trên để giải bài tập. Hiểu và
vận dụng được các định lý về sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba
đường phân giác, ba đường trung trực, ba đường cao của một tam giác. Biết
chứng minh sự đồng quy của ba đường phân giác, ba đường trung trực.
Các yêu cầu về thực hành, luyện tập vận dụng kiến thức toán học để
giải các bài toán thực tế được nhấn mạnh trong chương trình hình học lớp 7
(với thời lượng khoảng 40% dành cho lý thuyết, 60 % dành cho luyện tập,
thực hành và giải toán). Sách giáo khoa toán 7 có một hệ thống các câu hỏi,
các bài tập để luyện tập và thực hành. Có nhiều câu hỏi nhỏ, bài tập nhỏ để
giúp HS tái hiện và vận dụng trực tiếp kiến thức sử dụng trong giờ lên lớp, có
những bài luyện tập kỹ năng tính toán, kỹ năng suy luận, kỹ năng vẽ hình,…
Theo các chuyên gia [9], [11] thì cần lưu ý một số vấn đề sau khi dạy
học hình học lớp 7:
- Khi dạy học khái niệm: Nêu khái niệm thông qua các ví dụ, hình vẽ
trực quan, tránh những định nghĩa cồng kềnh và chỉ yêu cầu HS nhận ra
các khái niệm qua hình vẽ mô tả, không yêu cầu HS thuộc lòng định nghĩa
khái niệm.
- Khi dạy học định lý: Yêu cầu HS chuyển một định lý phát biểu dưới
dạng tổng quát thành một bài toán cụ thể và ngược lại để HS hiểu sâu sắc nội
dung định lý, vận dụng vào việc giải bài tập. Cố gắng gợi ý, dẫn dắt để HS
thông qua hoạt động tự chứng minh được định lý. Không ra các bài kiểm tra
yêu cầu HS chứng minh các định lý, trừ khi định lý được cho dưới dạng một
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bài toán cụ thể.
- Khi dạy giải bài tập: Cần lưu ý HS hiểu con đường đi đến lời giải và
bản thân lời giải. Tăng cường sử dụng phương pháp "phân tích đi lên". Không
yêu cầu tất cả HS giải được các bài tập đó…
Mặt khác, quan điểm chỉ đạo thực hiện chương trình toán THCS [7] là:
- Có thể sử dụng máy tính bỏ túi để giảm nhẹ những khâu tính toán
không cần thiết. Khuyến khích bước đầu làm quen với việc sử dụng máy vi
tính, PMDH ở những nơi có điều kiện.
- Đối với HS khá, giỏi, ngoài sách giáo khoa, GV cần khai thác và sử
dụng các nội dung nâng cao trong sách bài tập, tài liệu bổ sung, giáo trình
tự chọn...
2.1.4. Một số lưu ý trong dạy học hình học cho học sinh lớp 7
Ở lớp 7, bước đầu HS làm quen với định lý, nắm được hai phần của
định lý, thấy được sự cần thiết phải chứng minh định lý, bước đầu làm quen
với bài toán chứng minh hình học. Vì vậy đây là năm học rất quan trọng cần
được chuẩn bị kỹ càng, giúp HS nắm được trình tự cơ bản của bài toán chứng
minh hình học, có như thế mới tạo cho HS tâm lý tự tin đối với môn học và là
cơ sở cho những năm học sau.
Hiện nay trong dạy học hình học có tình trạng là nhiều HS không giải
được toán hình học, do đó những HS này không những không có điều kiện để
hiểu rõ thêm những tri thức hình học (kể cả phép chứng minh) mà còn dễ bi
quan, thiếu tự tin, mất hứng thú học tập. Cho nên dạy giải toán hình học,
trước hết phải làm cho HS giải được toán, nhất là HS yếu, sao cho khả năng
giải toán ngày càng tăng lên. Muốn thế cần chú ý các biện pháp sau:
- Khả năng giải bài tập phụ thuộc nhiều vào việc tiếp thu kiến thức.
Mỗi khi giảng khái niệm, định lý mới, cần có những câu hỏi, bài tập miệng
giúp HS nắm vững các dấu hiệu bản chất của khái niệm, trước khi đi vào giải
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bài tập trong sách giáo khoa.
- Mỗi tiết học nhất thiết dành thời gian làm một số bài tập ở lớp, những
bài tập này phải lựa chọn sao cho có tác dụng gợi ý giúp HS giải được các bài
tập cho về nhà.
- Tập cho HS thói quen chuẩn bị tốt trước khi chứng minh, phần chuẩn
bị này không ngoài những điểm sau:
+ Đọc kỹ đề bài, hiểu rõ nghĩa tất cả các từ trong bài, nhằm hoàn toàn
hiểu ý bài tập đó.
+ Phân biệt được giả thiết và kết luận của bài tập, rồi dựa vào những
điều đã cho trong giả thiết để vẽ hình. Hình vẽ cần phải chính xác, rõ ràng (có
thể sử dụng phần mềm vẽ hình Geogebra để vẽ hình chính xác và kiểm tra kết
quả khi cần).
+ Ghi được giả thiết và kết luận của bài toán; biết thay những từ ngữ
toán học trong bài bằng các ký hiệu, làm cho bài toán trở nên đơn giản hơn và
dễ hiểu hơn.
Chú trọng rèn luyện cho HS óc tìm tòi cách giải bài toán
- Một trong những phương pháp toán học quan trọng nhất, có tác dụng
rõ rệt trong việc rèn luyện ở HS óc tìm tòi cách giải bài toán hình học là
phương pháp phân tích, đặc biệt là phương pháp phân tích đi lên. Phương
pháp này thường bắt đầu từ kết luận. Tìm những điều kiện cần phải có để
dẫn tới kết luận đó; rồi nghiên cứu từng điều kiện, xét xem điều kiện nào
có thể đứng vững được, ngoài ra cần có những điều kiện gì nữa. Cứ như
vậy suy ngược từng bước, cho đến lúc những điều kiện đó phù hợp với giả
thiết mới thôi.
Dưới đây là một ví dụ cụ thể dùng phương pháp phân tích để chứng
minh một bài toán hình học.
Ví dụ: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Vẽ các
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đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh rằng ba điểm C, B, D
thẳng hàng.
Hướng dẫn:
C, B, D thẳng hàng
BD // BC
BC ⊥ AB & BD ⊥ AB
Hình 2.1
2.2. Một số tình huống dạy học có sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ
trợ dạy học hình học lớp 7 theo hướng khám phá.
2.2.1. Sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học khái niệm
a) Dạy học định nghĩa khái niệm:
Việc hình thành khái niệm thường kết thúc bằng việc định nghĩa khái
niệm. Tuy nhiên, theo lí luận dạy học môn Toán, ta biết có nhiều cách định
nghĩa khái niệm và có các yêu cầu của một định nghĩa. Điều này đã được một
phần tác giả sách giáo khoa thể hiện. Do đó, ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến
vấn đề dạy học khái niệm như thế nào để HS hiểu một cách không hình thức
khái niệm đó.
- Ban đầu, ở mức độ thấp, cần tuân thủ nguyên tắc: từ trực quan sinh
động đến tư duy trừu tượng để hình thành khái niệm cho HS. Sau đó, thực
hiện ý đồ “trở lại thực tiễn” để kiểm nghiệm chân lí. HĐ này vừa chỉ ra ý
nghĩa thực tiễn của kiến thức toán; vừa giúp HS nhận dạng và thể hiện khái
niệm, nhằm củng cố khái niệm vừa học, tạo vốn kiến thức ban đầu cho HS, có
như vậy mới có thể chống được chủ nghĩa hình thức trong học tập môn toán
của HS.
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- Khái niệm được hình thành, thì khái niệm đó lại được coi là trực quan
cho quá trình nhận thức tiếp theo cao hơn. Khi HS đã có vốn kiến thức toán
học khá hơn thì thực tiễn ban đầu cho việc hình thành khái niệm không chỉ
còn dựa vào trực quan sinh động nữa, mà còn có thể dựa vào khái niệm đã có.
- Khái niệm toán học vừa trìu tượng, vừa hình thức và chỉ có ý nghĩa
trong thực hiện chức năng mục đích (trang bị cho HS phương pháp học và
những tri thức phương pháp) thông qua chức năng phương tiện (trang bị tri
thức).
b) Dạy học củng cố khái niệm:
Trong dạy học khái niệm, GV cần giúp HS củng cố kiến thức bằng cách
cho HS luyện tập thông qua các HĐ nhận dạng và thể hiện khái niệm (nhằm
chống lại chủ nghĩa hình thức trong học tập môn Toán).
Thực tế dạy học cho thấy, nhiều HS phát biểu được đúng ngôn từ của
định nghĩa, nhưng lại không nhận biết được một đối tượng cụ thể nào có thỏa
mãn định nghĩa đó hay không, càng không vận dụng được khái niệm khi giải
bài tập toán.
c) Một số chú ý khi dạy học khái niệm:
- HĐ ngôn ngữ: góp phần tích cực phát triển ngôn ngữ toán học cho HS
bao gồm vốn từ và các kí hiệu toán học, tạo cơ sở phát triển năng lực nhận
thức cũng như năng lực vận dụng toán học vào việc học tập các bộ môn khác,
vào thực tiễn. Trong điều kiện có thể, khuyến khích HS diễn đạt định nghĩa
bằng một cách khác, theo ngôn ngữ của mình (một biểu hiện cụ thể của nó là
sự diễn đạt lời giải bài toán của HS).
- Một số HĐ khác cần rèn luyện cho HS như: hệ thống hóa, tức là đã
biết nhận ra những mối quan hệ giữa các khái niệm; vận dụng khái niệm vào
những bài toán, đặc biệt là những bài toán tổng hợp. Điều đó vừa có tác dụng
củng cố khái niệm, đồng thời phát triển năng lực vận dụng Toán học.
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d) Trình tự dạy học khái niệm: Dạy học khái niệm thường bao gồm
các HĐ sau:
- HĐ1: Dẫn vào khái niệm, giúp HS tiếp cận khái niệm, có thể thực
hiện được bằng cách thông qua một ví dụ, hình vẽ hoặc một hiện tượng có
trong thực tiễn,…
- HĐ 2: Hình thành khái niệm, giúp HS có được khái niệm có thể thực
hiện được bằng cách khái quát hóa,…
- HĐ 3: Củng cố khái niệm thông qua các HĐ nhận dạng và thể hiện
khái niệm; khắc sâu kiến thức thông qua ví dụ và phản ví dụ.
- HĐ 4: Bước đầu vận dụng khái niệm trong bài tập đơn giản.
- HĐ 5: Vận dụng khái niệm trong bài tập tổng hợp.
Thông qua các HĐ này, chú ý thể hiện được các yêu cầu của dạy học
khái niệm đã nêu ở trên.
Ví dụ 2.2.1.1: Dạy khái niệm tam giác cân, tam giác đều:
GV: Yêu cầu mỗi nhóm vẽ 2 tam giác: ∆ABC có AB = AC; ∆DEF có
DE = DF = EF.
GV giới thiệu: Tam giác ABC gọi là tam giác cân; tam giác DEF gọi là
tam giác đều.

Hình 2.2
Hình thành định nghĩa khái niệm: HS phát biểu khái niệm
+ Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau
+ Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
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Củng cố khái niệm:
+ Vẽ tam giác cân, tam giác đều và kiểm tra (em này vẽ em khác kiểm
tra)
+ Kiểm tra số đo các góc của tam giác cân, tam giác đều. phát biểu khái
niệm tam giác cân, tam giác đều bằng cách khác?
+Tìm mối quan hệ giữa tam giác cân và tam giác đều?
+ Suy ra định nghĩa:
"Tam giác đều là tam giác cân có một góc bằng 600"
+ Để HS nhận dạng tam giác cân, GV đưa ra hình vẽ (hình 2.3) và nêu
câu hỏi: Hãy quan sát quá trình hình vẽ thay đổi để dự đoán tam giác nào là
tam giác cân sau đó sử dụng các chức năng đo đạc của Gegebra để kiểm tra
lại dự đoán đó.

Hình 2.3
Ví dụ 2.2.1.2: Dạy khái niệm hai góc đối đỉnh.
GV: Vẽ hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O.
GV: Hãy quan sát hình Hình 2.4, trong quá trình thay đổi có điều gì đặc
biệt về cạnh, về đỉnh của hai góc α và β?
HS: Hai góc α và β có chung đỉnh O. Cạnh Ox' là tia đối của cạnh Ox;
cạnh Oy' là tia đối của cạnh Oy.
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Hình 2.4

GV: Giới thiệu hai góc α và β được gọi là hai góc đối đỉnh và yêu cầu
HS nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh.
HS: (Đ/N) Hai góc đối đỉnh là 2 góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối
của một cạnh góc kia.
Củng cố khái niệm:
GV: Các cặp góc ở Hình 2.5 có phải
là các góc đối đỉnh không? Vì sao?
HS: Nhận ra các cặp góc ở hình 2.5
không phải là các cặp góc đối đỉnh.
Hình 2.5
Ví dụ 2.2.1.3: Dạy khái niệm “Đường trung trực của đoạn thẳng”
GV: đưa ra hình vẽ yêu cầu HS quan sát vị trí điểm I trên đoạn thẳng
AB và góc tạo bởi đường thẳng xy với đoạn thẳng AB trong quá trình hình vẽ
thay đổi và cho biết hình H2 có gì đặc biệt so với hình H1; H3?
HS phát hiện được mặc dù hình vẽ thay đổi qua nhiều góc độ nhưng
với hình H2 ta luôn có:
- I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
- Đường thẳng xy đi qua điểm I.
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- Đường thẳng xy vuông góc với đoạn thẳng AB.

H2

H1

H3

Hình 2.6
Từ nhận xét trên của HS, GV nói "đường thẳng xy là đường trung trực
của đoạn thẳng AB" vậy em nào hãy nêu định nghĩa thế nào là đường trung
trực của đoạn thẳng?
HS (Đ/N): "Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm
của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy".
Củng cố khái niệm:
Nhận diện xem đường thẳng a có phải là đường trung trực của đoạn
thẳng AB không? (hình 2.7).
GV đưa ra hình vẽ

HS: Quan sát góc giữa đoạn AB và đường
thẳng a.
Bằng trực giác HS dự đoán góc giữa đoạn
AB và đường thẳng a bằng 900.

Hình 2.7
GV Thực hiện phép đo :
kết quả góc C= 900.
HS quan sát độ dài hai đoạn CA và CB
và dự đoán: CA và CB không bằng nhau.
GV: Thực hiện phép đo: kết quả HS kết luận: đường thẳng a không phải là
hai số đo khác nhau.

đường trung trực của AB.
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2.2.2. Sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học định lý
Theo Nguyễn Bá Kim [17] thì việc dạy định lý toán học có thể được
thực hiện theo hai con đường: con đường suy diễn và con đường có khâu suy
đoán.
Sự khác biệt căn bản giữa hai con đường là ở chỗ theo con đường có
khâu suy đoán thì việc dự đoán, phát hiện diễn ra trước việc chứng minh định
lý, còn ở con đường suy diễn thì hai việc này nhập lại thành một. Theo chúng
tôi phần mềm Geogebra rất phù hợp với việc dạy định lý theo con đường suy
đoán.
Những hoạt động củng cố định lý bao gồm: Hoạt động nhận dạng và
thể hiện định lý; hoạt động ngôn ngữ; khái quát hoá, đặc biệt hoá và hệ thống
hoá những định lý.
Trong nội dung chương trình hình học lớp 7 có một số tính chất không
đòi hỏi phải chứng minh mà thay vào đó HS đo đạc, quan sát, kiểm nghiệm
trên hình vẽ hoặc trên mô hình rồi công nhận để vận dụng chúng vào giải
quyết các bài toán thực tế. Ví dụ:
- Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O và vuông góc với
đường thẳng a cho trước.
- Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo
thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai góc so le trong còn lại
bằng nhau và hai góc đồng vị bằng nhau.
- Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo
thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng
nhau) thì a và b song song với nhau.
- Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song
song với đường thẳng đó (Tiên đề Ơ-clit).
- Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ
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ba thì chúng song song với nhau.
- Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song
thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.
- Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ
ba thì chúng song song với nhau.
- Các trường hợp bằng nhau của tam giác .
- Định lý Py-ta-go và định lý Py-ta-go đảo.
- Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đi qua một điểm, điểm đó
cách đều mỗi đỉnh một khoảng bằng 2/3 độ dài đường trung tuyến đi qua đỉnh
ấy...
Mô hình DHKP định lý với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra
gồm các yếu tố sau:
- Gợi động cơ: Gợi lên sự quan tâm, tò mò, động viên và thu hút người
học. Thiết lập mục đích dạy học, gợi lại kiến thức cũ liên quan đến nội dung
dạy học.
- Đưa ra ví dụ (bài toán): GV sử dụng phần mềm GeoGebra thiết kế các
ví dụ hoặc ví dụ và phản ví dụ. Các ví dụ hoặc ví dụ và phản ví dụ phải được
thiết kế với dạng động, trực quan.
- Quan sát: HS quan sát các ví dụ hoặc ví dụ và phản ví dụ và thực hiện
các hành động sau:
+ Quan sát, đo đạc, thử nghiệm trên các ví dụ hoặc ví dụ và phản ví dụ.
+ Phân tích, so sánh, phân loại, tìm tòi, tìm kiếm và đưa ra các dự đoán
về hướng giải quyết bài toán.
- Giải quyết bài toán: HS xem xét và đánh giá các hướng giải. Sau đó
tiến hành giải bài toán theo hướng hợp lý nhất.
- Thể chế hóa: GV cho biết điều vừa phát hiện là một định lý cần học.
Yêu cầu HS phát biểu định lý. GV chính xác hóa định lý và chỉ ra công dụng,
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tầm quan trọng của địnhlý.
- Củng cố và vận dụng: GV cho các bài tập yêu cầu HS vận dụng
địnhlý để giải bài tập.
Ví dụ 2.2.2.1: Dạy học định lý Pitago:
Bước 1. Gợi động cơ:
- Nhắc lại công thức tính diện tích hình vuông?
- Trong tam giác vuông, có nhận xét gì về quan hệ giữa cạnh huyền và
hai cạnh góc vuông?
Bước 2. Đưa ra ví dụ (bài toán):
Vẽ tam giác vuông có các cạnh lần lượt là a, b, c. Dựng các hình vuông
có các cạnh lần lượt bằng các cạnh của tam giác. Tính diện tích các hình
vuông; so sánh diện tích hình vuông lớn với diện tích hai hình vuông nhỏ và
rút ra nhận xét.

Hình 2.8

Bước 3. Quan sát: HS quan sát hình vẽ và dự đoán kết quả:
HS: Dự đoán
GV cho hình vuông ứng với cạnh huyền BC di chuyển đến vị trí thuận
lợi để HS tính diện tích các hình vuông (Hình 2.10)
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Hình 2.9

Hình 2.10

Bước 4. Giải quyết bài toán
+ Tính toán, kiểm tra kết quả.
+ Rút ra nhận xét về quan hệ giữa diện tích hình vuông lớn với diện
tích hai hình vuông nhỏ.
"Tổng diện tích của hai hình vuông vẽ trên cạnh kề của một tam giác
vuông bằng diện tích hình vuông vẽ trên cạnh huyền của tam giác này"
Bước 5. Thể chế hóa:
GV cho biết điều vừa phát hiện là một định lý cần học. Yêu cầu HS
phát biểu định lý.
HS: "Trong tam giác vuông bình phương cạnh huyền bằng tổng bình
phương hai cạnh góc vuông"
Bước 6. Củng cố và vận dụng:
GV: Yêu cầu các nhóm HS làm bài tập sau trên máy:
- Sử dụng phần mềm Geogebra vẽ tam giác ABC vuông tại A.
- Dùng chức năng đo đạc, đo độ dài các cạnh của tam giác.
- Nhập các hàm tính AB2, AC2, BC2 và so sánh AB2 + AC2 với BC2.
- Cho tam giác thay đổi, so sánh AB2 + AC2 = BC2?
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a2 = 11,22
b2 = 3,17
c2 = 8,05

Hình 2.11

HS: Các nhóm thực hiện theo yêu cầu và cho kết quả (Hình 2.11)
Tam giác thay đổi, kết quả luôn cho thấy AB2 + AC2 = BC2 (hình 2.11).
Để giúp HS phát hiện ra định lý Py-ta-go đảo GV cho HS các nhóm
giải bài tập theo yêu cầu sau:
- Bước 1:Các nhóm vẽ tam giác ABC, sử dụng chức năng hiển thị giá
trị các góc và các cạnh của tam giác (hình 2.12)

Hình 2.12
- Bước 2: Nhập hàm tính AB2 + AC2; tính BC2 ;
- Bước 3: Cho tam giác ABC thay đổi theo 3 trường hợp: A  900 ;
A  900 ; A  900 và điền các dấu >, < hoặc = vào ô hình chữ nhật trong các

trường hợp sau:
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AB2+ AC2> BC2

?

AB2+ AC2< BC2
AB2+ AC2 = BC2

A

900

A

900

A

900

- Bước 4: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: độ dài 3 cạnh của tam giác ABC
phải có mối quan hệ như thế nào để góc A vuông?
HS: AB2+ AC2 = BC2⇔ A  900
HS: Phát biểu định lý Py-ta-go đảo.
Ví dụ 2.2.2.2: Dạy định lí tổng ba góc trong một tam giác.
+ GV vẽ các tam giác (H2.13)

Hình 2.13
GV(?) Tổng các góc trong một tam giác bằng bao nhiêu? Tổng các góc
trong các tam giác khác nhau (H2.13) có khác nhau không?
+ HS suy nghĩ (đo đạc) và trả lời: Tổng các góc trong một tam giác
luôn bằng 1800.
HS: Các nhóm suy nghĩ tìm cách chứng minh khẳng định trên.
GV: Qua A, kẻ đường thẳng xy. Có nhận xét gì về tổng số đo các góc
A1, A và A2?
HS: A1  A  A2  1800
GV: Để có A  B  C  1800 ta cần chứng minh điều gì?
HS: Cần chứng minh: B  A1;C  A2
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GV: Để có B  A1;C  A2 ta cần kẻ xy như thế nào?
HS: Qua A kẻ xy // BC.
HS: Các nhóm chứng minh và đại diện nhóm lên trình bày.
x

y

Hình 2.14
GV: yêu cầu HS phát biểu kết quả vừa chứng minh thành nội dung định
lí; Cho HS sử dụng phần mềm Geogebra với chức năng hiển thị giá trị để
kiểm tra kết quả.
* Vận dụng và mở rộng định lí:
Bài 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Tính B  C ?
HS: Có A  B  C  1800
⟹ B  C  1800  A  1800  900  900
GV: Yêu cầu HS phát biểu kết quả thành nội dung định lí?
HS: "Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau"
Bài 2: GV vẽ hình (Hình 2.15) giới thiệu góc ACD là góc ngoài của
tam giác ABC.
GV ? Tính số đo góc ACD?
HS: Ta có: ACD  C  1800 (2 góc kề bù)
A  B  C  1800 (Tổng 3 góc trong một tam giác)

Suy ra: ACD  A  B
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Hình 2.15

GV: Yêu cầu HS phát biểu kết quả bài toán thành nội dung định lí.
HS: "Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với
nó".
HS: Sử dụng phần mềm Geogebra kiểm tra lại kết quả chứng minh.
2.2.3. Sử dụng phần mềm Geogebra và vấn đề rèn luyện kỹ năng vẽ
hình cho học sinh.
Vẽ hình bằng thước và compa là một trong những kỹ năng cơ bản mà
bất kỳ một HS nào cũng phải rèn luyện. Sau khi HS đã có được các kỹ năng
vẽ hình với thước và compa, ta có thể cho HS sử dụng phần mềm Geogebra
để vẽ hình. Việc vẽ hình với Geogebra sẽ đòi hỏi ở HS phải nắm rất chắc các
thao tác dựng hình và trình tự các thao tác cần tiến hành, qua đó giúp HS dễ
dàng tìm ra hướng giải sau khi đã vẽ hình chính xác.
Việc vẽ hình với các công cụ truyền thống đôi khi có hạn chế sau:
- Hình vẽ không thể hiện, bộc lộ một cách trực quan những yếu tố được
cho bởi giả thiết, thậm chí hình vẽ có thể không chính xác.
- Để vẽ một hình phức tạp đòi hỏi người GV phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều
lần do đó rất mất thời gian.
- Hình vẽ của một hình ngẫu nhiên bộc lộ một số đặc điểm không phải
là thuộc tính của hình đó.
Việc vẽ hình với phần mềm Geogebra có những ưu điểm sau:
- Tiết kiệm được thời gian vẽ hình, trong một thời gian ngắn có thể vẽ
được một khối lượng lớn các hình, bên cạnh đó các chức năng như: Copy,
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Paste, Cut... cũng trợ giúp đắc lực cho việc vẽ hình. Trong trường hợp cần
thiết ta có thể sử dụng chức năng macro của Geogebra để đẩy nhanh tốc độ vẽ
hình.
- Hình vẽ rất trực quan, bên cạnh việc dễ dàng chọn một góc độ tốt nhất
để thể hiện hình vẽ thì Geogebra cũng cho ta tô mầu, thay đổi đậm nhạt để
làm nổi bật các yếu tố của hình vẽ.
- Dễ dàng thay đổi các yếu tố của hình vẽ như thay đổi kích thước, vị
trí... mà vẫn bảo tồn toàn bộ các mối ràng buộc giữa các yếu tố của hình vẽ.
Trong dạy học hình học, vẽ hình đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.
Thông qua quá trình dạy học hình học, GV phải hình thành và rèn luyện kỹ
năng vẽ hình cho HS. Vậy vấn đề này có giảm sút khi sử dụng phần mềm
hình học không? Qua nghiên cứu các chức năng của phần mềm hình học và
việc vẽ hình bằng thước và compa với việc vẽ hình bằng phần mềm hình học
chúng tôi có nhận xét sau:
Khi vẽ bằng tay đôi khi HS có thể vẽ ước lượng hoặc không cần phân
tách rõ rệt các thao tác trong chuỗi các thao tác cần thực hiện, nhưng vẽ hình
với Geogebra lại đòi hỏi phải thực hiện chính xác theo thứ tự từng thao tác
trong dãy các thao tác dựng hình vì cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các mối
quan hệ, ràng buộc giữa các đối tượng hình học,... do đó khi vẽ xong hình thì
HS đã hiểu nội dung bài toán và gần như tìm ra hướng giải quyết bài toán
ngay.
Khi dựng hình bằng thước và compa nếu hình vẽ sai thì phải vẽ lại từ
đầu và đôi khi HS cũng không phát hiện được mình đã thực hiện sai từ bước
nào trong chu trình thao tác. Với phần mềm Geogebra cung cấp chức năng
phục hồi (Undo) giúp ta hủy bỏ dễ dàng các đối tượng hình học vừa dựng.
Hơn nữa với chức năng “xem lại quá trình dựng hình” ta có thể xem đi, xem
lại nhiều lần từng bước của quá trình dựng hình. Như vậy, GV có thể chuẩn bị
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vẽ hình trước ở nhà và kiểm tra hình vẽ trước khi lên lớp.
Trong giờ dạy, GV sử dụng chức năng “xem lại quá trình dựng hình”
đưa ra các bước dựng hình cho HS quan sát và làm theo.
Nếu HS chưa tiếp thu được, GV có thể làm đi, làm lại nhiều lần cho đến
khi HS nắm bắt và hoàn chỉnh việc dựng hình.
HS có thể sử dụng các kiểm tra, tính toán để kiểm tra xem hình vẽ đã
thể hiện chính xác các yếu tố đã cho hay chưa.
Ví dụ 2.2.3.1: Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác.
HS thứ nhất sử dụng công cụ của phần mềm Geogebra tuần tự xác định
điểm O là giao của các đường trung trực và sau đó dựng đường tròn tâm O,
bán kính OA.
HS thứ hai vẽ đường tròn đi qua ba đỉnh tam giác A’B’C’ chỉ ước lượng
bằng mắt.

Hình 2.16

Khi cho hai tam giác thay đổi, đối với tam giác ABC ta luôn có đường
tròn vẫn đi qua ba đỉnh của tam giác ABC; nhưng đối với tam giác A’B’C’ thì
rất nhiều trường hợp hình vẽ không còn đúng nữa (hình 2.16).
Ví dụ 2.2.3.2: Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC
GV hướng dẫn HS sử dụng phần mềm Geogebra dựng hình theo các
bước sau (Hình 2.17):
- Chọn công cụ

dựng đoạn thẳng BC có độ dài bằng a.
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xác định trung điểm O của BC.

- Chọn công cụ
- Vẽ đường tròn (O, OB)

- Lấy điểm A bất kì thuộc đường tròn (O)
- Nối AB, AC ta được tam giác ABC vuông tại A.
GV(?) Dựa vào tính chất nào của tam giác vuông
mà ta có cách dựng như trên?
HS: Tam giác ABC có đường trung tuyến AO =
OB = OC =

nên tam giác ABC vuông tại A.

Hình 2.17
Ví dụ 2.2.3.3: Dựng tam giác ABC, biết cạnh BC = a, đường cao AH =
h và đường trung tuyến AM = m (bài 1, trang 106 [12]).
* Hoạt động 1: Xác định một bộ các giá trị h, m, a cụ thể:
Chọn công cụ

line: lần lượt vẽ ba đoạn thẳng h, m và a.

* Hoạt động 2: Dựng cạnh BC có độ dài bằng a.
- Chọn công cụ

line : dựng một đường thẳng d bất kỳ.

- Chọn công cụ

point: xác định điểm B thuộc d.

- Chọn công cụ

: dựng đường tròn (B, a).
: xác định giao điểm C của đường

- Chọn công cụ
thẳng d với đường tròn (B, a).

* Hoạt động 3: Xác định tập hợp những điểm cách BC một khoảng
bằng h
- Chọn công cụ

Perpendicular Line: dựng đường thẳng d2 bất kỳ

vuông góc với đường thẳng d tại điểm N.
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- Chọn công cụ

: dựng đường tròn (N, h).

- Lấy giao điểm của đường tròn (N, h) với đường thẳng d2, ta được các
điểm R, P.
- Chọn công cụ

Parallel Line: dựng hai đường thẳng d3, d4 song

song với d theo thứ tự đi qua các điểm R, P.
Hoạt động 4: Xác định trung điểm
M của BC và tập hợp những điểm
cách điểm M một khoảng bằng m.
- Chọn công cụ

Midpoint : xác

định trung điểm M của BC.
- Chọn

công

cụ

Compass:

dựng đường tròn (M, m).
Hình 2.18

* Hoạt động 5: Xác định vị trí

điểm A và dựng tam giác ABC, trung tuyến AM, đường cao AH.
- Xác định giao điểm của (M, m) với hai đường thẳng d3, d4, đây là vị
trí đỉnh A cần tìm.
- Chọn công cụ
- Chọn công cụ

: dựng tam giác ABC.
Segment: kẻ đường trung tuyến AM, đường cao AH.

* Hoạt động 6: Phát hiện mối quan hệ giữa các đại lượng a, m, h.
Cho thay đổi độ dài các đoạn thẳng m, h, a, qua quan sát trực quan trên
màn hình, HS phát hiện ra được bài toán chỉ có nghiệm khi h < m (hình 2.18).
Qua ví dụ trên cho thấy, nhờ Geogebra mà HS đã chuyển đổi từ việc vẽ
sang xây dựng đối tượng, điều này giúp HS nắm chắc các kiến thức về các
tính chất và các mối liên hệ giữa các đối tượng của hình.
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Như vậy sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình đã góp phần củng cố
các kỹ năng vẽ và dựng hình với thước và compa và ngược lại chính các kiến
thức về vẽ, dựng hình bằng thước và compa là cơ sở để HS sử dụng phần
mềm Geogebra vẽ hình.
2.2.4. Sử dụng phần mềm Geogebra trong dạy học giải bài tập,
chứng minh hình học.
Trong dạy học toán nói chung, dạy học hình học nói riêng thì dạy giải
bài tập có một vai trò đặc biệt quan trọng. Theo Nguyễn Bá Kim [17] thì bài
tập có vai trò là giá mang hoạt động. Thông qua giải bài tập HS thực hiện các
hoạt động như nhận dạng và thể hiện định nghĩa, định lý, quy tắc, phương
pháp, những hoạt động toán học phức hợp, những hoạt động trí tuệ phổ biến
trong toán học. Một trong những biện pháp nhằm thực hiện tốt, có hiệu quả
việc dạy học giải bài tập và góp phần hình thành, rèn luyện và phát triển các
thao tác tư duy cho HS là sử dụng Geogebra trong các khâu sau:
- Sử dụng Geogebra tạo ra các hình vẽ trực quan giúp HS phát huy khả
năng quan sát.
- Sử dụng Geogebra hỗ trợ HS tiến hành các thao tác tư duy như: phân
tích, tổng hợp, so sánh, tương tự, trừu tượng hóa, đặc biệt hóa, hệ thống hóa
… trong quá trình đi tìm lời giải của bài toán.
- Sử dụng Geogebra để tạo ra môi trường giúp HS xem xét vấn đề dưới
nhiều góc độ khác nhau nhằm phát hiện ra những liên tưởng, những mối quan
hệ ẩn chứa bên trong hình vẽ.
- Minh họa kết qủa một cách sinh động.
2.2.4.1. Sử dụng phần mềm Geogebra trong quá trình phân tích,
tìm tòi, khám phá để đưa ra lời giải cho bài toán
Khi sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình, trước tiên HS có được
một hình vẽ trực quan, sinh động nêu bật được các yếu tố được cho bởi giả
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thiết của bài toán, nhờ đó HS sẽ nhanh chóng phát hiện và khai thác các yếu
tố đó trong việc tìm lời giải các bài toán.
Trong một số trường hợp, nếu chỉ vẽ một, hai hình, HS chưa thể phát
hiện ra vấn đề mà cần phải có nhiều hình vẽ ở các góc độ khác nhau. Với một
vài thao tác “kéo, thả” của Geogebra, từ hình vẽ ban đầu ta có được hình vẽ ở
các góc độ mà HS có thể phát hiện và giải quyết vấn đề nhờ quan sát trực
quan hoặc các công cụ hỗ trợ của Geogebra.
Ngoài việc cung cấp một hệ thống công cụ mạnh để vẽ hình thì
Geogebra còn có một hệ thống các chức năng kiểm tra, tính toán như: kiểm
tra tính song song, tính vuông góc..., tính khoảng cách, diện tích... Với hệ
thống công cụ này HS có thể đo đạc, tính toán để đưa ra dự đoán của mình,
sau đó lại sử dụng hệ thống kiểm tra để thẩm định nhận định. Qua qúa trình
này, HS dần dần tìm ra được hướng đi cho lời giải của bài toán.
Ví dụ 2.2.4.1: Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, HC - HB =
AB. Chứng minh rằng BC = 2AB (bài số 9, trang 65 [25]).
Vấn đề khó với HS ở đây là khó vẽ được chính xác tam giác vuông
ABC theo giả thiết. Ta sẽ khai thác Geogebra trong việc vẽ hình thể hiện đúng
giả thiết của bài toán để HS có cơ sở tìm tòi lời giải.

Hình 2.19

 Bước 1: Vẽ tam giác vuông ABC vuông tại A bất kỳ.
- Dựng đường cao AH. Lấy điểm E thuộc BC sao cho HB = HE,
suy ra: HC - HB = HC - HE = EC.
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- Mặt khác, trên BC lấy điểm D sao cho CD = AB. Nói chung hai điểm
D, E là phân biệt (hình 2.19).
 Bước 2: Thay đổi tam giác vuông ABC sao cho HC - HB = AB.
Để HC - HB = AB thì điểm E và D phải trùng nhau nên ta cho tam giác
vuông ABC thay đổi hình dạng sao cho hai điểm E, D trùng nhau. Khi đó ta
được một tam giác vuông thoả mãn điều kiện đã cho của giải thiết (hình 2.20).

Hình 2.20

 Bước 3: Khai thác yếu tố trực quan của hình vẽ để tìm hướng chứng
minh
GV: Hãy nhận xét về vị trí điểm D?
- HS: Trực giác cho thấy D "có vẻ" là trung điểm của BC. Sử dụng
Geogebra kiểm tra và cho biết dự đoán là chính xác.
- GV (Nối A với D): Tam giác ABD có gì đặc biệt?
- HS: Bằng trực quan và sử dụng Geogebra kiểm tra, HS nhận được kết
quả tam giác ABD là tam giác đều và như vậy có ngay BC = 2DB = 2AB.
Mặt khác HS cũng phát hiện được tam giác ADC là tam giác cân.
 Bước 4: Trình bày lời giải.
- Lấy điểm D thuộc HC sao cho HD = HB.
- Tam giác ABD có AH vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến nên
là tam giác cân, suy ra ADB  B và AB = AD (1).
- Mặt khác DC = HC - HD = HC - HB = AB = AD hay tam giác ADC
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là tam giác cân suy ra DAC  C , suy ra DAB  B (cùng bằng 900 - C ) (2).
- Từ (1), (2) suy ra ADB  B  ADB hay tam giác ABD là tam giác đều.
Vậy ta có ngay AB = BD = AD = DC hay BC = 2AB.
Ví dụ 2.2.4.2: “Cho tam giác đều ABC, M là trung điểm của BC. Vẽ
ME song song với AB (E thuộc AC), vẽ MF song song với AC (F thuộc AB).
Chứng minh rằng BME = FMC”.
 Hoạt động 1: Sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ hình.
Vì M là trung điểm của BC nên HS dễ dàng chứng minh được BME =
FMC (c.c.c) (hình 2.21).
 Hoạt động 2: Phát hiện vấn đề.
Dùng chuột di chuyển vị trí của M trên BC, với các công cụ đo khoảng
cách và góc, HS nhận thấy BME = FMC và như vậy có thể bài toán vẫn
đúng với trường hợp điểm M bất kỳ thuộc BC? (Hình 2.22)

Hình 2.21

Hình 2.22

 Hoạt động 3: Giải quyết vấn đề.
Vì ME//AB nên góc CME luôn bằng 600 (góc đồng vị), mặt khác góc
MCE bằng 600 (gt) vậy  MCE là tam giác đều nên ME = MC (*).
Tương tự ta có  MBF là tam giác đều nên MB = MF (**). Mặt khác ta
có góc FMC bằng góc EMB. Vậy BME = FMC (c.g.c).
Như vậy HS đã mở rộng thành công bài toán trên.
Ví dụ 2.2.4.3: Xét bài toán “Cho tam giác đều ABC, chứng minh rằng
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tổng khoảng cách từ trực tâm đến ba cạnh bằng độ dài đường cao”.
Vì ∆ABC là tam giác đều nên HS chỉ ra được MI + MK + MP = AH.Ta
sẽ sử dụng phần mềm Geogebra để xét bài toán mở rộng:

Hình 2.23

 Xét trường hợp điểm M bất kỳ:
Cho điểm M đến các vị trí đặc biệt trùng với một trong ba đỉnh của tam
giác ABC, khi đó tổng khoảng cách từ điểm M tới ba cạnh chính là một
đường cao của tam giác ABC.
Với vị trí điểm M bất kỳ, sử dụng chức năng đo đạc, kết quả cũng cho
thấy tổng luôn bằng độ dài một đường cao của tam giác đều ABC nên HS dự
đoán mệnh đề trên đúng với điểm M bất kỳ trong tam giác ABC (hình 2.23).
Nối điểm M với các đỉnh của tam giác tạo thành ba tam giác ∆AMB;
∆BMC; ∆CMA. GV gợi ý: khi điểm M thay đổi, ta luôn có ba tam giác
∆AMB; ∆BMC; ∆CMA ghép lại chính là ∆ABC hay nói một cách khác diện
tích ∆ABC bằng tổng diện tích ba tam giác. Hãy tính diện tích các tam giác
∆AMB; ∆BMC; ∆CMA và ∆ABC để từ đó suy ra MI + MK + MP = AH.
 Xét trường hợp tam giác ABC bất kỳ, điểm M bấy kỳ:
Cho tam giác ABC thay đổi, qua số liệu đo đạc HS thấy ngay kết luận
trên không còn đúng trong trường hợp tam giác bất kỳ.
Như vậy, từ bài toán ban đầu HS mở rộng và giải quyết bài toán với vị
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trí điểm M bất kỳ trong tam giác đều ABC.
Ví dụ 2.2.4.4: Xét bài toán “Cho tam giác ABC cân tại A, M là điểm
thuộc đáy BC, vẽ MD và ME vuông góc với AB và AC (D  AB, E  AC).
Chứng minh rằng MD + ME không đổi”(ví dụ 14, trang 77 [2]).
 Hoạt động 1: Sử dụng phần mềm Geogebra
vẽ hình (hình 2.24).
 Hoạt động 2: Chỉ ra MD + ME bằng một đại
lượng không đổi.
Di chuyển điểm M đến các vị trí đặc biệt:
- Khi M tiến đến trùng với điểm B thì điểm
Hình 2.24

D trùng với điểm B (MD = 0) khi đó ME là
đường cao hạ từ đỉnh B xuống cạnh AC.

- Khi M tiến đến trùng với điểm C thì E trùng với điểm C (ME = 0), khi
đó MD chính là đường cao hạ từ đỉnh C xuống cạnh AB. Mặt khác do tam
giác ABC cân tại đỉnh A nên hai đường cao hạ xuống hai cạnh bên bằng nhau.
Vậy HS sẽ dự đoán MD + ME = BH.
 Hoạt động 3: Khám phá cách giải bài toán.
- Kẻ đường cao BH.
Để chứng minh MD + ME = BH,
cần tạo ra trên BH một đoạn bằng ME
(hoặc MD) và chứng minh phần còn lại
là MD (hoặc ME).

Hình 2.25

- Kẻ MP vuông góc với BH, có PH = ME; hai tam giác vuông BPM và
MDB có một cạnh huyền chung và hai góc nhọn bằng nhau nên MD = BP
(hình 2.25). Đây chính là điều phải chứng minh.
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Qua các ví dụ trên còn cho thấy với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra
ta có thể tiến hành các biện pháp truyền thống như đặc biệt hoá, khái quát
hoá... trong môi trường động trong một thời gian rất ngắn.
2.2.4.2. Sử dụng phần mềm Geogebra kiểm tra lại kết quả giải bài
tập.
Phần mềm Geogebra hỗ trợ GV kiểm tra kết quả giải bài tập của HS
hoặc HS có thể tự kiểm tra lại tính chính xác của lời giải, kết quả tính toán
của mình bằng cách sử dụng các chức năng sau:
- Sử dụng các chức năng công cụ kiểm tra: kiểm tra tính thẳng hàng,
tính song song, tính vuông góc, tính cách đều, tính liên thuộc... để minh họa
hoặc bác bỏ một phát hiện, một dự đoán nào đó.
- Sử dụng các công cụ đo đạc, tính toán: đo độ dài một đoạn thẳng,
khoảng cách giữa hai điểm, tính diện tích của tam giác, đa giác, hình tròn...để
kiểm tra tính chính xác việc tính toán.
- Khai thác tính động: biện luận kết quả của bài toán.
Ví dụ 2.2.4.5: Xét bài tập “Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Gọi M
là trung điểm của đường cao AH, gọi D là giao điểm của cạnh AB với CM.
Chứng minh rằng AD = AB/3”.
 Hoạt động 1: Sử dụng phần mềm Geogebra vẽ hình.

Hình 2.26

Vẽ tam giác cân ABC (AB = AC), đường cao AH, xác định trung điểm
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M của AH, nối CM, xác định D là giao điểm của CM với AB. HS nhận xét
đường cao AH đồng thời là đường trung tuyến, suy ra BH = HC.
 Hoạt động 2 : Tìm tòi lời giải.
Xuất phát từ yêu cầu bài tập: chứng minh rằng AD = AB/3, GV gợi ý:
muốn thoả mãn điều kiện trên thì nếu ta chia đoạn AB làm 3 phần bằng nhau
bởi hai điểm chia thì điểm D phải là một điểm, điểm còn lại giả sử đặt tên là
E. Khi đó E phải là trung điểm của đoạn BD và ta có 3 đoạn thẳng bằng nhau
AD = DE = EB (hình 2.26).
- Nối E với H. Bằng trực giác và với chức năng kiểm tra của Geogebra,
HS phát hiện được HE // CD.
- Vì BH = HC và HE // CD suy ra EB = ED.
- Tương tự với tam giác AEH, có M là trung điểm AH và DM // EH,
suy ra AD = DE.
Kết luận: AD = DE = EB.
Ví dụ 2.2.4.6: Cho tam giác ABC, có góc Â là góc tù. Các đường trung
trực của AB và AC cắt nhau ở O và cắt BC theo thứ tự ở D và E.
a) Các tam giác ABD, ACE là tam giác gì?
b) Đường tròn tâm O bán kính OA đi qua những điểm nào trong hình
vẽ? (bài 69, trang 32 [25]).
Giải:
HS: Sử dụng phần mềm Geogebra vẽ hình.
Dự đoán: các tam giác ABD và ACE là tam giác cân.
Sử dụng chức năng đo đạc để kiểm tra kết quả.
Giải thích tại sao có thể kết luận ∆ABD cân tại D, ∆ACE cân tại E?
Khai thác Geogebra để minh hoạ kết quả câu (b) như sau:
Vẽ đường tròn tâm O, bán kính OA (hình 2.27).
Trực quan cho thấy đường tròn đi qua hai điểm B, C. Sử dụng chức
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năng kiểm tra của Geogebra, HS nhận được kết quả “điểm này nằm trên đối
tượng”.
Cho tam giác ABC thay đổi,
HS phát hiện thấy đường tròn
tâm O, bán kính OA luôn đi
qua hai điểm B, C dù góc A là
góc tù, góc vuông hay góc
nhọn, như vậy bài toán đã được
mở rộng hơn.

Hình 2.27

Ví dụ 2.2.4.7: Cho hình 2.28. Có thể khẳng định rằng các đường thẳng
AC, BD, KE cùng đi qua một điểm hay không? Vì sao? (Bài 75 trang 32
[25]).

Hình 2.28

Hình 2.29

- Dự đoán AC, BD, KE cùng đi qua một điểm.
- Giải thích: Vì AC, BD và KE cùng là đường cao của tam giác EAB.
- Sử dụng phần mềm Geogebra kiểm tra kết quả: Vẽ các đường thẳng
d1, d2, d3 lần lượt đi qua hai điểm AC, KE và BD. Ta thấy các đường thẳng
này cùng đi qua điểm S.
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2.3. Kết luận chương 2
Chương 2 đã tìm hiểu vị trí, vai trò và nội dung kiến thức môn hình học
lớp 7, từ đó đưa ra những lưu ý khi dạy hình học cho HS lớp 7.
Xuất phát từ lý luận chung về ứng dụng CNTT trong dạy học, phương
pháp DHKP,..., Chương 2 đã đưa ra một số tình huống điển hình của dạy học
hình học trên cơ sở khai thác những thế mạnh của phần mềm Geogebra. Các
tình huống sử dụng phần mềm Geogebra trong dạy học khái niệm, dạy học
định lý, dạy học giải bài tập…được trình bày trong chương này là những minh
họa cụ thể, sinh động cho việc thực hiện dạy học hình học lớp 7 theo hướng
khám phá.
Mặt khác, xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn là cần phải chỉ rõ từng
bước triển khai ứng dụng CNTT và phần mềm ứng dụng vào dạy học như thế
nào? Một phần nội dung của chương 2 đã dành riêng để đưa ra quy trình và
các phương án sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học hình học lớp 7
theo hướng khám phá.
Qua việc khai thác phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học, nhận thấy một
số ưu điểm của phần mềm như: việc vẽ hình, tính toán nhanh hơn, chính xác
hơn khi thực hiện bằng thủ công, việc chỉnh sửa hình vẽ khi gặp sai sót đơn
giản và nhanh hơn, HS có nhiều thời gian hơn để thực hành nên hứng thú học
tập hơn...

88

Chương 3
THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm
TNSP được tiến hành để kiểm tra giả thuyết khoa học của đề tài, cụ thể
là kiểm tra và đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng phần mềm GeoGebra
hỗ trợ dạy học Hình học lớp 7 theo hướng khám phá (thông qua các bài học
đã được soạn thảo).Thực nghiệm sư phạm để trả lời hai câu hỏi sau:
- Sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ trợ dạy học theo hướng khám phá
một cách hợp lý có giúp học sinh dễ dàng khám phá được kiến thức mới, góp
phần làm tăng tính tích cực, hứng thú của HS trong quá trình học tập hay
không?
- Chất lượng học tập của HS trong quá trình học tập với sự hỗ trợ của
phần mềm GeoGebra thông qua các bài dạy học đã được soạn thảo có cao hơn
chất lượng học tập của HS trong quá trình học tập thông thường hay không?
3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm
Các nội dung thực nghiệm được tiến hành ở một số tiết học trong
chương trình hình học lớp 7. TNSP được tiến hành đối với HS lớp 7 của
trường THCS Chiềng Pấc (Thuận Châu) và trường THCS Lê Quý Đôn (TP
Sơn La).
Đối với nhóm lớp TN chúng tôi tổ chức giảng dạy với sự hỗ trợ của
phần mềm Geogebra, dạy học theo hướng khám phá.
Nhóm lớp ĐC tiến hành giảng dạy bình thường theo điều kiện hiện có
của nhà trường.
3.3. Tổ chức thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Đối tượng thực nghiệm sư phạm
Thời gian và địa điểm thực nghiệm: Thực nghiệm sư phạm được tiến
89

hành từ tháng 12/2015 tại trường THCS Chiềng Pấc (Thuận Châu) và trường
THCS Lê Quý Đôn (TP Sơn La).
Đối tượng của TNSP là HS lớp 7 trường THCS.
Nhóm lớp thực nghiệm: Lớp 7A trường THCS Chiềng Pấc (34 HS) và
lớp 7B trường THCS Lê Quý Đôn (33 HS)
Nhóm lớp đối chứng: Lớp 7B trường THCS Chiềng Pấc (35 HS) và lớp
7A trường THCS Lê Quý Đôn (33 HS)
Bảng 1: Đặc điểm, chất lượng của các lớp TN và ĐC
Chất lượng học tập
Trường

Lớp

Tổng số Dân tộc
HS

(%)

Khá

Trung

Yếu

Giỏi

bình

Kém

(%)

(%)

(%)

THCS

TN (7A)

34

73,5

29,4

47,1

23,5

Chiềng Pấc
THCS

ĐC (7B)

35

71,4

28,6

48,6

22,8

TN (7B)

33

60,6

30,3

48,5

21,2

Lê Quý Đôn

ĐC (7A)

33

57,7

30,3

51,5

18,2

Qua Bảng 1 có thể nói, HS nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC có cùng
trình độ, có nhận thức, kết quả học tập là tương đối đồng đều.
3.3.2. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
3.3.2.1. Phương pháp điều tra
- Điều tra về khả năng ứng dụng CNTT và sử dụng phần mềm hỗ trợ
dạy học nói chung, sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ vẽ hình và kiểm tra
kết quả nói riêng.
- Điều tra GV và HS về số giờ giảng có ứng dụng CNTT và phần mềm
dạy học Geogebra; hiệu quả của việc ứng dụng CNTT và phần mềm dạy học
Geogebra.
3.3.2.2. Phương pháp quan sát giờ học thực nghiệm
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Tất cả các giờ học ở các lớp thực nghiệm và các lớp đối chứng đều
được quan sát và ghi chép về các HĐ của GV và HS gồm những nội dung như
sau:
- Mức độ tích cực học bài và hiểu bài thông qua kết quả kiểm tra bài cũ.
- Trình tự lên lớp của GV, sự điều khiển và gợi ý cho các HĐ của HS
của GV.
- Tính tích cực của HS trong giờ học, sự tập trung và nghiêm túc, số
lượng và chất lượng của các câu trả lời của HS trong giờ học.
- Mức độ đạt được của các mục tiêu bài dạy thông qua các câu hỏi của
GV trong phần củng cố, vận dụng.
- Khả năng lĩnh hội kiến thức của HS (qua kết quả của các bài kiểm tra
sau tiết học).
Sau mỗi bài dạy học có trao đổi với GV và HS, lắng nghe các ý kiến
góp ý để rút kinh nghiệm cho bài dạy học sau cũng như cho đề tài nghiên cứu.
3.3.2.3. Phương pháp thống kê toán học
- Sau mỗi tiết học, chúng tôi chuẩn bị một bài kiểm tra với lượng kiến
thức nằm trong bài học với thời gian 15 phút dùng cho HS cả 02 nhóm, việc
kiểm tra này giúp chúng tôi nắm bắt được tình hình học tập của HS đồng thời
tìm hiểu được mức độ tiếp thu bài của HS mà không có yếu tố khách quan tác
động như có thời gian ôn luyện bài, học hỏi bạn...
- Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết quả các bài
kiểm tra, so sánh kết quả giữa nhóm lớp ĐC và nhóm lớp TN, từ đó rút ra kết
luận về tính khả thi của việc sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học theo
hướng khám phá.
3.3.3. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm sư phạm
3.3.3.1. Đánh giá định tính kết quả thực nghiệm
Phát phiếu điều tra cho HS và GV về tiết dạy TN trên lớp và về việc tự
91

học của HS với phần mềm Geogebra hỗ trợ học tập hình học, qua đó nhận
biết sự thay đổi về tính tích cực của HS sau tác động TN. Nội dung của các
phiếu điều tra này gồm:
+ Sự hỗ trợ của CNTT, PMDH trong việc nâng cao chất lượng dạy học.
+ Sự tích cực của HS trong giờ học với sự hỗ trợ của các phần mềm
ứng dụng nói chung và phần mềm Geogebra nói riêng.
+ Những nhận xét, đánh giá của HS về hiệu quả học tập trong giờ học
khi có sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng nói chung và phần mềm
Geogebra nói riêng.
+ Khẳng định của GV về vai trò của việc sử dụng phần mềm Geogebra
hỗ trợ dạy học hình học theo hướng khám phá.
+ Nhận xét của GV về tính tích cực của HS trong học tập khi có sự hỗ
trợ của phần mềm ứng dụng.
Từ kết quả điều tra, chúng tôi nghiên cứu, tổng hợp, phân tích số liệu
và đánh giá về tính khả thi và hiệu quả sử dụng của các phần mềm trong dạy
học nói chung và phần mềm Geogebra nói riêng.
3.3.3.2. Đánh giá định lượng kết quả thực nghiệm.
Để có những nhận xét chính xác, các kết quả TNSP được xử lý theo
phương pháp thống kê toán học, chúng tôi tiến hành theo các bước sau:
- Tính các tham số đặc trưng thống kê:

1 n
+ Điểm trung bình cộng X : X  . fi xi
N i 1
Trong đó:

- xi là điểm số
- N là số HS
- fi là tần số

+ Phương sai S2 và độ lệch chuẩn S là các tham số đo mức độ phân tán
của các số liệu quanh giá trị trung bình cộng, S càng nhỏ chứng tỏ số liệu
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càng ít phân tán:
n

 f (x
Phương sai: S2 =

i 1

i

i

 X )2

N 1

+ Độ lệch chuẩn: S  S 2
+ Hệ số biến thiên V chỉ mức độ phân tán: V 
+ Tần suất: i 

S
.100 (%)
X

fi
N

- Lập bảng phân phối tần suất, tần suất luỹ tích.
- Vẽ đồ thị đường luỹ tích theo bảng phân phối tần suất luỹ tích.
3.3.4. Trang bị kiến thức CNTT cho giáo viên và học sinh.
GV và HS tại các trường THCS tuy đã quen với việc sử dụng máy vi
tính nhưng chưa sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ hình như phần mềm
Geogebra vào giảng dạy và học tập, do đó trước khi giảng thực nghiệm chúng
tôi đã tổ chức trang bị kiến thức về phần mềm Geogebra cho GV và HS các
lớp TN của trường THCS Chiềng Pấc và trường THCS Lê Quý Đôn với các
nội dung sau:
- Giới thiệu phần mềm
- Hướng dẫn cài đặt phần mềm.
- Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính của phần mềm (phần
1.4.2 chúng tôi đã đề cập).
- Ứng dụng trong soạn giảng.
- Thử nghiệm lên lớp với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra.
3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm
3.4.1. Phân tích định tính kết quả thực nghiệm
Qua quan sát hoạt động của GV và HS trong các tiết học thực nghiệm,
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qua phỏng vấn HS sau các buổi TNSP, qua những biểu hiện tích cực và thái
độ hứng thú trong học tập của HS, chúng tôi nhận thấy:
- HS dần dần làm quen với việc tự lực, tự khám phá, tích cực thảo luận
và tham gia các hoạt động học tập.
- Không khí lớp học của nhóm lớp TN sôi nổi và HS hào hứng hơn so
với nhóm lớp ĐC. Đối với nhóm lớp ĐC, HS gần như thụ động tiếp thu kiến
thức do GV truyền đạt, một số ít các HS học khá có trả lời câu hỏi tuy nhiên
chưa đạt yêu cầu đề ra. Ngược lại đối với nhóm lớp TN, HS tích cực thảo
luận, khám phá kiến thức mới, kết quả nhận thức đồng đều hơn.
- Sử dụng phần mềm Geogebra GV và HS tiết kiệm được nhiều thời
gian hơn trong việc vẽ hình, tính toán, tránh được các nhầm lẫn khi thực hiện
bằng thủ công, việc chỉnh sửa hình vẽ khi gặp sai sót đơn giản và nhanh hơn,
HS có nhiều thời gian hơn để thực hành nên tránh được tình trạng nhàm chán
cho người học.
3.4.2. Phân tích định lượng kết quả thực nghiệm.
Sau khi TNSP, chúng tôi có một bài kiểm tra 1 tiết đối với cả nhóm lớp
ĐC và nhóm lớp TN (nội dung bài kiểm tra được trình bày ở phần phụ lục 5).
Chúng tôi chấm bài và tổng hợp điểm kiểm tra sau khi TNSP được số
liệu cho bởi bảng sau:
Bảng 3.1: Điểm kiểm tra sau TNSP
Điểm

Tổng

Điểm

số HS

TB

2

67

6.73

1

68

5.60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nhóm TN

0

0

2

2

11

13

18

13

6

Nhóm ĐC

0

1

7

8

16

18

10

6

1

Nhóm

Từ số liệu thu thập được qua quá trình TNSP chúng tôi vẽ đa giác đồ
điểm kiểm tra sau TNSP như sau:
Biểu đồ 3.1: Đa giác đồ điểm kiểm tra sau TNSP
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Nhìn vào Biểu đồ 3.1 chúng ta nhận thấy giá trị điểm dưới 5 (điểm yếu,
kém) phần đa giác đồ biểu diễn điểm kiểm tra của nhóm thực nghiệm nằm
phía dưới đa giác đồ biểu biễn điểm kiểm tra của nhóm ĐC, điểm từ trung
bình trở lên (  6) phần đa giác đồ biểu diễn điểm kiểm tra của nhóm TN đa số
nằm phía trên của đa giác đồ biểu diễn điểm của nhóm ĐC, điều đó khẳng
định điểm của nhóm lớp TN có xu hướng lệch về điểm khá, giỏi. Từ bảng
Phân bố điểm kiểm tra sau TNSP, ta có bảng phân phối tần số luỹ tích hội tụ
lùi của nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC như sau:
Bảng 3.2: Phân bố tần số luỹ tích hội tụ lùi
của nhóm TN và nhóm ĐC sau TNSP.
Số % HS đạt điểm Xi trở xuống
Nhóm
1

2

3

4

5

6

7

8

TN

0.00

0.00

2.99

5.97

22.39 41.79 68.66 88.06 97.01

100

ĐC

0.00

1.47

11.76 23.53 47.06 73.53 88.24 97.06 98.53

100

Biểu đồ 3.2. Đồ thị biểu diễn đường tần suất luỹ tích hội tụ lùi
Của nhóm lớp TN và nhóm lớp ĐC sau TNSP.
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9

10

Biểu đồ trên thể hiện tần suất hội tụ lùi của nhóm lớp TN nằm bên phải
của đường biểu thị tần suất hội tụ lùi của nhóm lớp ĐC, điều này bước đầu
cho chúng ta kết luận về chất lượng học tập của nhóm lớp TN cao hơn chất
lượng của nhóm lớp ĐC.
Từ số liệu thu thập được sau TNSP chúng tôi tính được các kết quả để
xử lý tính toán tham số đặc trưng của mẫu như sau:
Bảng 3.3: Bảng xử lý số liệu thống kê để tính các tham số đặc trưng
kết quả điểm kiểm tra sau TNSP
Nhóm đối chứng (N = 68)

Nhóm thực nghiệm (N= 67)
(xi - x )2

xi - x

(xi - x )2

0

-4.6

21.16

0

2

1

-3.6

12.96

12.96

27.8258

3

7

-2.6

6.76

47.32

7.4529

14.9058

4

8

-1.6

2.56

20.48

-1.73

2.9929

32.9219

5

16

-0.6

0.36

5.76

13

-0.73

0.5329

6.9277

6

18

0.4

0.16

2.88

7

18

0.27

0.0729

1.3122

7

10

1.4

1.96

19.6

8

13

1.27

1.6129

20.9677

8

6

2.4

5.76

34.56

xi

fi

xi- x

1

0

-5.73

32.8329

2

0

-4.73

3

2

4

(xi- x )2.fi

xi

fi

0

1

22.3729

0

-3.73

13.9129

2

-2.73

5

11

6

96

(xi - x )2.fi

9

6

2.27

5.1529

30.9174

9

1

3.4

11.56

11.56

10

2

3.27

10.6929

21.3858

10

1

4.4

19.36

19.36

Tổng

67

157.1643

Tổng

68

174.48

3.4.3. Đánh giá định lượng kết quả:
Từ bảng xử lý số liệu, chúng tôi tính các tham số đặc trưng mẫu cho
các mẫu nghiên cứu.
Bảng 3.7. Giá trị các tham số đặc trưng của mẫu nghiên cứu
Tham số

Nhóm TN

Nhóm ĐC

Điểm trung bình

x = 6.73

x = 5.6

Phương sai

S2 = 2.38

S2 = 2.60

Độ lệch chuẩn

S= 1.54

S = 1.61

Hệ số biến sai

V = 22.88

V = 28.75

Từ giá trị của các tham số đặc trưng của mẫu nghiên cứu, chúng ta
thấy:
- Điểm trung bình của nhóm lớp TN cao hơn điểm trung bình của nhóm
lớp ĐC.
- Hệ số biến thiên giá trị điểm số (V%) của nhóm lớp TN nhỏ hơn
nhóm lớp ĐC có nghĩa là độ phân tán về điểm số quanh điểm trung bình của
nhóm lớp TN là nhỏ hơn.
- Ngoài ra, đường tần suất luỹ tích (hội tụ lùi) của nhóm lớp TN nằm
bên phải của đường tần suất lũy tích của nhóm lớp ĐC, chứng tỏ chất lượng
nắm kiến thức và vận dụng kiến thức ở nhóm lớp TN tốt hơn nhóm lớp ĐC.
Qua kết quả phân tích trên cho thấy kết quả học tập của HS ở nhóm lớp
TN cao hơn nhóm lớp ĐC. Qua đó có thể khẳng định rằng những HS được
giảng dạy và học tập hình học với sự hỗ trợ của phần mềm Geogebra, dạy học
theo hướng khám phá có chất lượng học tập và vận dụng kiến thức, kỹ năng
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tốt hơn.
3.4.4. Kiểm định giả thuyết thống kê
Dùng phương pháp kiểm định sự khác nhau của hai trung bình cộng
(kiểm định Student) để kiểm định về sự khác nhau giữa hai điểm trung bình
của HS ở hai nhóm thực nghiệm và đối chứng.
Từ kết quả tính toán cho thấy: điểm trung bình cộng ở nhóm thực
nghiệm X TN cao hơn nhóm đối chứng X ĐC . Để trả lời câu hỏi: sự khác nhau
giữa hai điểm trung bình này có ý nghĩa không? Việc dạy học hình học có sự
hỗ trợ của phần mềm GeoGebra, dạy học theo hướng khám phá có thực sự tốt
hơn dạy học thông thường không hay chỉ là sự ngẫu nhiên? Cần phải đề ra giả
thuyết thống kê.
Giả thuyết H0: sự khác nhau giữa X TN và X ĐC là không có ý nghĩa
(nghĩa là do ngẫu nhiên mà có)
Giả thuyết H1: điểm trung bình X TN lớn hơn X ĐC một cách có ý nghĩa
(nghĩa là việc dạy học với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra, dạy học theo
hướng khám phá thật sự có hiệu quả)
Để kiểm định giả thuyết, chúng tôi đi xác định đại lượng kiểm định
theo công thức:
t

X TN  X ĐC
2
STN
S2
 ĐC
NTN N ĐC



6.73  5.6
 4.15
2.38 2.60

67
68

Tra bảng phân phối Student với mức ý nghĩa α = 0,05 và bậc tự do
f = NTN + NĐC - 2 = 67+68 - 2 = 133, ta có: tα = 1,656.
Như vậy rõ ràng t > tα. Do đó ta có thể kết luận: bác bỏ giả thuyết H0,
chấp nhận giả thuyết H1, HS nhóm lớpTN nắm vững kiến thức đã được truyền
thụ hơn so với HS nhóm lớp ĐC là do có sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra,
dạy học theo hướng khám phá. Vậy điểm trung bình của nhóm lớp TN lớn
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hơn điểm trung bình của nhóm lớp ĐC với mức ý nghĩa 0,05.
Như vậy việc dạy học Toán nói chung và dạy học hình học lớp 7 nói
riêng có sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ trợ dạy học theo hướng khám phá
đạt hiệu quả cao hơn so với dạy học thông thường.
3.5. Kết luận chương 3
Sau khi hoàn thành việc thiết kế các bài giảng hình học lớp 7 với sự hỗ
trợ của phần mềm Geogebra dạy học theo hướng khám phá, chúng tôi đã tiến
hành thực nghiệm sư phạm để kiểm định giả thuyết khoa học và xác nhận tính
khả thi của đề tài. Các kết quả thu được trong quá trình thực nghiệm sư phạm
về mặt định tính, định lượng cũng như trong việc xử lý các số liệu và kiểm định
giả thuyết thống kê đã giúp chúng tôi có đủ cơ sở chắc chắn để khẳng định về
tính hiệu quả của đề tài, khẳng định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học.
Theo kết quả thống kê và phân tích số liệu điều tra thu được cho thấy
chất lượng học tập cuả HS được nâng cao, điểm trung bình của nhóm thực
nghiệm cao hơn điểm trung bình của nhóm đối chứng.
Rõ ràng, việc sử dụng phần mềm GeoGebra hỗ trợ dạy học theo hướng
khám phá đã làm cho chất lượng dạy học được nâng lên. HS tỏ ra rất thích thú
trong tiết học, tham gia xây dựng bài hết sức tích cực, sôi nổi.
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KẾT LUẬN
Quá trình nghiên cứu đề tài luận văn đã rút ra được một số kết quả sau:
1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của việc khai thác các ứng
dụng của phần mềm GeoGebra hỗ trợ dạy học theo hướng khám phá vào nâng
cao hiệu quả dạy học môn Toán.
2. Phân tích quá trình dạy học, các đặc điểm, yêu cầu dạy học hình học
lớp 7 ở trường THCS.
3. Làm rõ được sự cần thiết của việc vận dụng phần mềm GeoGebra hỗ
trợ dạy học theo hướng khám phá các khái niệm, định lý, vẽ hình, giải bài tập
hình học lớp 7.
4. Thiết kế một số bài giảng hình học lớp 7 với sự hỗ trợ của phần mềm
Geogebra.
5. Đã bước đầu kiểm nghiệm được bằng thực nghiệm sư phạm nhằm
minh họa cho tính khả thi và tính hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm
Geogebra hỗ trợ dạy học theo hướng khám phá.
6. Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho GV Toán ở
trường THCS.
Những kết quả thu được ở trên bước đầu cho phép kết luận rằng: Nếu
khai thác phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học theo hướng khám phá một cách
hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán ở trường THCS, đáp
ứng được yêu cầu của đổi mới PPDH Toán.
Do vậy, giả thuyết khoa học của Luận văn là chấp nhận được, mục đích
nghiên cứu đã đạt được và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn đã hoàn thành./.
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23. Đào Tam (Chủ biên), Lê Hiển Dương (2008), Tiếp cận một số
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1
PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢ NĂNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA GV TOÁN TRƯỜNG THCS
Xin thầy (cô) vui lòng cho biết về việc sử dụng phần mềm, ứng dụng
CNTT trong dạy học của mình theo biểu dưới đây.
1. Khả năng sử dụng phần mềm
STT

Nội dung điều tra

1.

Word

2.

Excel

3.

Power Point

4.

GeoGebra

5.

Cabri

6.

Sketchpad

Ý kiến trả lời
Sử dụng tốt

Biết cơ bản

Không biết sử dụng

2. Khả năng ứng dụng CNTT và TT trong dạy học
Ý kiến trả lời
Nội dung điều tra

TT

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

1. Trao đổi thông tin dạy học trên mạng
Internet
2. Sử dụng bài giảng điện tử
3. Sử dụng phần mềm trong dạy học
4. Dạy học trực tuyến trên mạng
Ghi chú: Nếu lựa chọn ở mục nào thì đánh dấu (x) vào mục ấy.
Xin chân thành cảm ơn quý thầy (cô)!
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Không

Phụ lục 2
PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ SỰ CẦN THIẾT ỨNG DỤNG CNTT VÀ HIỆU QUẢ
ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC CỦA GV Ở TRƯỜNG THCS

Xin thầy (cô) vui lòng cho biết về sự cần thiết ứng dụng CNTT trong
dạy học và mong muốn được tập huấn ứng dụng CNTT trong dạy học theo
biểu dưới đây.
Ý kiến trả lời
STT

Nội dung điều tra

Rất cần
thiết

Cần
thiết

Không
cần thiết

1. Sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học
2. Sử dụng các phần mềm trong dạy học
3. Sử dụng các Website trong dạy học
4. Sử dụng các sản phẩm công nghệ khác
trong dạy học
Ghi chú: Nếu lựa chọn ở mục nào thì đánh dấu (x) vào mục ấy.
Xin chân thành cảm ơn thầy (cô)!
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Phụ lục 3
PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC SINH VỀ HIỆU
QUẢ HỌC TẬP KHI CÓ SỬ DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC

Xin em vui lòng cho biết về hiệu quả học tập khi có sử dụng CNTT
trong dạy học theo biểu dưới đây.
Ý kiến trả lời
STT

Nội dung điều tra
Đồng ý

Không đồng ý

1. Giúp HS hiểu bài nhanh hơn
2. Giúp HS hứng thú với môn học hơn
3. Rút ngắn thời gian học tập của HS
4. HS có thể tự học tốt hơn
Ghi chú: Nếu lựa chọn ở mục nào thì đánh dấu(x) vào mục ấy.
Xin chân thành cảm ơn em!
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Phụ lục 4
GIÁO ÁN THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
Bài 7 - Định lý Py – ta – go
A. Mục tiêu:
- HS nắm được định lý Pytago về mối quan hệ giữa ba cạnh của một
tam giác vuông và định lý Pytago đảo.
- Vận dụng định lý Pytago để tính độ dài cạnh còn lại của một tam giác
vuông khi biết số đo hai cạnh và vận dụng định lý Pytago đảo để nhận biết
một tam giác có phải tam giác vuông hay không?
- Vận dụng định lý Pytago vào giải quyết các bài toán thực tế.
B. Chuẩn bị của GV và HS
- GV: Phòng máy, MTĐT có cài đặt phần mềm Geogebra, máy chiếu.
- HS: Thước thẳng có chia khoảng, compa, eke.
C. Tiến trình lên lớp.
 Hoạt động 1: Phát hiện ra mối quan hệ BC2 = AB2 + AC2
Hoạt động GV

Hoạt động của HS

Đưa ra hình vẽ

Phát hiện ra được diện tích

1(H1)

của mỗi hình vuông bằng
bình phương độ dài của cạnh
tam giác tương ứng

Đưa ra hình vẽ 2 (H2)

- Tính nhẩm được diện tích
của mỗi hình vuông
- Suy ra được biểu thức
BC2 = AB2 + AC2
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H2

 Hoạt động 2: Kiểm tra mối quan hệ BC2 = AB2 + AC2 đối với các tam giác
vuông khác.
Hoạt động GV

Hoạt động của HS

- Chia nhóm 3 đến 4 1. Sử dụng phần mềm Geogebra vẽ tam giác ABC
HS một máy tính, vuông tại A.
phát phiếu học tập 2. Chọn chức năng "hiển thị giá trị" để biết độ dài các
cho HS và yêu cầu cạnh AB, AC và BC
HS hoàn thành các 3. Nhập lệnhđể tính AB2+AC2= ? và BC2 = ?Nhận xét
nhiệm vụ từ 1 đến 4 kết quả.
ghi trong phiếu HT.

4. Chọn chức năng

và cho tam giác ABC thay đổi,

kết quả luôn có: AB2+AC2 =BC2

- Gọi một số HS
trình bày kết quả.
- Gọi HS phát biểu
định lý và lưu ý
- Phát biểu định lý.
- Vẽ hình 123 (tr 130) vào vở và ghi biểu thức:
BC2= AB2+AC2
- Đọc lưu ý trong SGK
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 Hoạt động 2: Vận dụng định lý Pytago vào giải bài tập
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày

(?3)

- GV: Chia lớp làm 2 nhóm: một - Nhận xét kết quả
nhóm làm hình 124, một nhóm - HS ghi vào vở:
làm hình 125. Thời gian: 3 ph.

a) Tam giác vuông ABC có: AB2 + BC2 =
AC2 , AB2 + 82 = 102
⇒ AB2 = 102 - 82 = 36 = 62

- Nhắc lại cho HS ghi vào vở

⇒ AB = 6, vậy x = 6
b) Tam giác vuông DEF có:
EF2 = 12 + 12 = 2
⇒ EF  2  x  2

 Hoạt động 3: Định lý Pytago đảo:
Hoạt động của GV
- Yêu cầu HS làm

?4 (tr130,

SGK)
- Trong một trường hợp cụ thể,

Hoạt động của HS
- Các nhóm vẽ hình trên máy và thực hiện
việc đo góc.
Kết quả góc A vuông

ta có AB2 + AC2 = BC2 thì góc
A vuông, đối với các tam giác
khác thì sao?

- Chia nhóm HS để thực hiện
nhiệm vụ 2 được ghi trong phiếu

- HS các nhóm cho góc A thay đổi theo 3
trường hợp: A > 900, A < 900 và A = 900,
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học tập.

so sánh kết quả AB2 + AC2 với BC2.

- Gọi một số HS trình bày kết Kết quả:
quả.

AB2 + AC2 > BC2 thì A > 900

? Hãy phát biểu định lý Pytago
đảo?
- Người ta đã chứng minh được

AB2 + AC2 < BC2 thì A < 900
AB2 + AC2 = BC2 thì A = 900

định lý Pytago đảo. Các em ghi ∆ABC có:
tóm tắt định lý vào vở

BC2 = AB2 + AC2 ⇔ BAC  900

 Hoạt động 4: Luyện tập củng cố:
Bài 53 (SGK - Tr31)
GV: Chia HS làm 4 nhóm, mỗi nhóm làm một ý trong thời gian 3 phút.
HS: Đại diện các nhóm lên trình bày, các nhóm nhận xét chéo kết quả.
Bài tập 56 (SGK - Tr31)
GV: chia lớp thành 5 nhóm.
HS: Các nhóm thảo luận 3 phút và cho nhận xét tam giác nào là tam
giác vuông, vì sao?
HS: Các nhóm sử dụng phần mềm Geogebra vẽ các tam giác với các số
đo theo yêu cầu đề bài.
Sử dụng chức năng đo góc để kiểm tra lại kết quả đã nhận xét ở trên.
 Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà:
- Học thuộc định lý Pytago (thuận và đảo); Làm các bài tập 54, 55, 57
(trang 131 SGK); Đọc mục “Có thể Em chưa biết”
- GV chiếu hình ảnh website về nhà toán học Pytago và chiếu tệp
Pytago.fig lên màn hình để HS nắm được ý nghĩa hình học của định lý Pytago.
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Phụ lục 5
BÀI KIỂM TRA SAU THỰC NGHIỆM
(ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II)
Bài 1. Cho tam giác ABC có B =800, C = 300. Tính số đo góc A
Bài 2. Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam giác
Bài 3. a)Tìm xem có các tam giác nào bằng nhau ở mỗi hình a) b) c) d) dưới
đây
b) Nêu tên các tam giác cân; tam giác vuông trên mỗi hình a) b) c)d) dưới
đây.
b)

a)

c)

d)

Bài 4. (2,0 điểm) Tìm độ dài x trên mỗi hình e) f) dưới đây
f)

e)
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Bài 5. (3,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC). Trên tia đối của tia CA lấy
điểm D sao cho CD=AB. Các đường trung trực của các đoạn thẳng BC và AD
cắt nhau tại I.
Chứng minh rằng:
a) IA=ID; IB=IC
b)  IAB=  IDC
c) AI là tia phân giác của góc BAC.
Bài 6. (1.0 điểm) Cho tam giác ABC có góc A bằng 600. Hai tia phân giác của
góc B và góc C cắt nhau tại I. Tính số đo góc BIC.
-----Hết----HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
TT

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1. Cho tam giác ABC có B =800, C = 300. Tính số đo góc A
(1,0)

*Áp dụng đinh lí tổng ba góc trong tam giác tính được góc A

1đ

bằng 700
Bài 2. Phát biểu trường hợp bằng nhau cạnh-cạnh-cạnh của hai tam
(1,0)

giác (như SGK)

Bài 3. a) Chỉ nêu được tên tam giác nào bằng nhau ở mỗi hình a) b)
(2,0)

1đ
1đ

c) d) cho mỗi câu 0,25đ
* Hình d) không có hai tam giác bằng nhau
b) Chỉ nêu được tên tam giác là tam giác cân, tam giác vuông
ở hình a) c) thì cho mỗi câu 0,5đ

Bài 4. Áp dụng định lí py-ta-go để tìm được độ dài x trên mỗi hình e)
(2,0

f) mỗi câu 1,0 đ

điểm)

Hình e) x= 36

2đ

Hình f) x= 2
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Bài 5. * vẽ hình đúng ------------------------------------------------------(3,0

a)IA=ID;

điểm)

* Xét hai tam giác vuông bằng nhau theo t/h hai cạnh góc

0,5đ
0,5đ

vuông bằng nhau
b)  IAB=  IDC (c-c-c: AB=DC; IB=IC; IA=ID)
c)AI là tia phân giác của góc BAC.

1,0đ

Góc D bằng góc IAC (  IAD cân)

1,0đ

Góc D bằng góc IAB (  IAB=  IDC)
=>góc

IAC  IAB => AI là tia phân giác của góc A.
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