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Abstract: This paper have evaluated the real situation of applying teaching methods and presented
an orientation of teaching some typical mathematics situations in Lao People’s Democratic
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đó. Điều ứng là quá trình đứng trước những tình huống
1. Mở đầu
Dạy học kiến tạo là một trong những lí thuyết về quá mới, tri thức mới mà chủ thể không thể dùng những kinh
trình dạy học dựa trên tâm lí học phát sinh nhận thức của nghiệm, kĩ năng đã có trước đó tiếp nhận ngay được. Khi
Piaget và lí thuyết hoạt động của Vygotsky. Đây là đó chủ thể cần biến đổi, cấu trúc lại sơ đồ nhận thức đã
những thành tựu tâm lí học lớn của thế giới, có ảnh hưởng có, làm biến đổi sơ đồ nhận thức đã có, tạo nên sơ đồ
sâu rộng đến nhiều lĩnh vực của giáo dục học nói chung, nhận thức mới gọi là điều ứng. Sự biến đổi, cấu trúc lại
lí luận dạy học nói riêng [1]. Có nhiều quan niệm khác sơ đồ nhận thức đã có để đồng hóa tri thức mới, thông tin
nhau về dạy học theo quan điểm kiến tạo. Học theo quan mới gọi là cân bằng - thích nghi. Sự phát triển nhận thức
điểm kiến tạo là hoạt động của học sinh (HS) dựa vào của con người gắn liền với việc thiết lập liên tiếp các
những kinh nghiệm của bản thân, huy động chúng vào chuỗi cân bằng giữa đồng hóa và điều ứng [1], [2], [3].
Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu và hoàn
quá trình tương tác với các tình huống và rút ra được điều
thiện
hai tư tưởng chủ đạo của lí thuyết kiến tạo đã thu
cần hình thành. Như vậy, tri thức là một sản phẩm của
hút
sự
quan tâm đông đảo của nhiều nhà nghiên cứu, đặc
hoạt động nhận thức của chính HS. Kiến thức kiến tạo
biệt
phải
kể đến Glaserfeld [4], [5], [6]. Ông đã xây dựng
được khuyến khích tư duy phê phán, nó cho phép HS tích
5
luận
điểm
hết sức quan trọng sau đây:
hợp được các khái niệm, các quy luật theo nhiều cách
Luận
điểm
1: Tri thức được kiến tạo một cách tích
khác nhau. Dạy theo quan điểm kiến tạo là giáo viên
cực
bởi
chủ
thể
nhận thức (HS) chứ không phải tiếp thu
(GV) không đọc bài giảng, giải thích hoặc nỗ lực chuyển
một
cách
thụ
động
từ môi trường bên ngoài.
tải kiến thức toán học mà là người tạo tình huống cho HS,
Luận
điểm
2:
Nhận
thức là quá trình thích nghi chủ
thiết lập các cấu trúc cần thiết. GV là người xác nhận kiến
động
với
môi
trường
nhằm
tạo nên các sơ đồ nhận thức
thức, là người thể chế hóa kiến thức cho HS.
của
chính
chủ
thể
chứ
không
khám phá một thế giới tồn
Piaget cho rằng cấu trúc nhận thức không phải là do
tại
độc
lập
bên
ngoài
chủ
thể.
bẩm sinh mà có, mà là một quá trình phát sinh và phát
Luận điểm 3: Kiến thức và kinh nghiệm mà cá nhân
triển. Sự phát triển của nhận thức diễn ra theo hình thức
HS
thu nhận được phải phù hợp với những yêu cầu mà
xoáy trôn ốc, theo một quá trình kép gồm hai quá trình
tự
nhiên,
xã hội đặt ra.
đồng hóa và điều ứng, mà quá trình sau lập lại quá trình
Luận điểm 4: Kiến thức được HS kiến tạo thông qua
trước nhưng ở mức độ cao hơn. Đồng hóa là quá trình
con đường mô tả theo sơ đồ sau đây:
dùng những kiến thức,
kinh nghiệm, kĩ năng đã
có để tiếp nhận thông tin
mới từ môi trường nhằm
đạt được mục tiêu nhận
thức. Như vậy, quá trình
đồng hóa là quá trình mà
thông tin mới được xử lí
Hình 1. Sơ đồ kiến tạo tri thức của HS
theo tư duy đã có trước
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Luận điểm 5: Song song với việc hình thành kiến
thức là sự hình thành các hành động trí tuệ.
Như vậy, trong nghiên cứu này, chúng tôi vận dụng
quan điểm về lí thuyết kiến tạo của Glaserfeld để mô tả
quá trình hình thành tri thức toán học cho HS, trong đó
chúng tôi coi trọng kinh nghiệm cá nhân và các hoạt động
hợp tác nhóm để phát triển các hành động trí tuệ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy
học nguyên hàm, tích phân
Kết quả khảo sát 30 GV ở các trường THPT tại Thủ đô
Viêng Chăn (Lào) từ tháng 12/2017-02/2018 cho thấy phần
lớn GV khi dạy nội dung nguyên hàm, tích phân chỉ nêu các
công thức và rèn luyện cho HS giải các bài tập để chuẩn bị
cho các kì thi, không chú trọng về ý nghĩa và bản chất của
phép tính nguyên hàm, tích phân. Vì vậy, nhiều HS không
hiểu về bản chất của các khái niệm này. Do đó, việc vận
dụng vào thực tiễn là rất khó khăn. Mặt khác, hệ thống bài
tập và câu hỏi trong sách giáo khoa (SGK) chỉ đòi hỏi HS ở
mức độ áp dụng đơn giản. Hơn nữa, kết quả điều tra cho
thấy khoảng 70% GV thường xuyên sử dụng các phương
pháp dạy học theo lí thuyết kiến tạo. Tuy nhiên, nhiều GV
cho rằng họ cảm thấy khó khăn khi giúp HS tiếp cận các
khái niệm và ghi nhớ lại các tính chất của nguyên hàm, tích
phân. Khoảng 48,6% GV vẫn chưa thường xuyên tạo điều
kiện cho HS tự khám phá chiếm lĩnh tri thức trong giờ học
mà còn thuyết trình, hỏi - đáp, thiếu các tình huống khám
phá để giúp HS kiến tạo tri thức.
Kết quả điều tra trên 75 HS cho thấy, đối với khái
niệm tích phân, việc không đưa vào cách tiếp cận dựa
trên tổng tích phân làm cho HS không thấy được bản chất
của phép tính tích phân gây nên sự khó khăn cho HS và
GV trong quá trình dạy học khái niệm này. Mặt khác,
việc phải thừa nhận hàng loạt những ứng dụng của tích
phân như tính diện tích, thể tích, quãng đường đi được
của một vật làm cho HS chỉ biết áp dụng công thức để
giải toán mà không hiểu rõ bản chất của những khái niệm
trong giải quyết các bài toán thực tiễn.
Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy HS gặp
nhiều khó khăn sau đây: giải các bài toán liên quan đến
nguyên hàm, tích phân; vận dụng các tính chất để đưa nguyên
hàm về các dạng cơ bản; tìm cách giải đối với bài toán tìm
nguyên hàm, tích phân; sử dụng phương pháp lấy nguyên
hàm hoặc tích phân từng phần; áp dụng phương pháp đổi biến
số vào tìm nguyên hàm, tích phân; ứng dụng tích phân để tính
diện tích hình phẳng, thể tích của vật thể. Ngoài ra, HS còn
gặp một số sai lầm trong giải các bài toán nguyên hàm, tích
phân như: sai lầm liên quan đến ngôn ngữ diễn đạt; sai lầm
liên quan đến việc không hiểu bản chất của đối tượng; sai lầm
liên quan đến việc không nắm được nội hàm khái niệm hoặc

điều kiện áp dụng định lí; sai lầm liên quan đến suy luận; và
sai lầm liên quan đến việc chuyển đổi bài toán.
2.2. Dạy học một số tình huống điển hình nội dung
nguyên hàm, tích phân theo lí thuyết kiến tạo
SGK môn Toán lớp 10 của nước Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân (CHDCND) Lào được biên soạn theo chương
trình môn Toán học cấp THPT được chỉnh lí hợp nhất năm
2010. Nội dung môn Toán lớp 10 bao gồm các nội dung
kiến thức như: logic, kiến thức cơ bản về tập hợp, tập số,
quan hệ và hàm số, hàm số cơ bản, giới hạn và sự liên tục
của hàm số, đạo hàm và ứng dụng, nguyên hàm và tích
phân, lượng giác, vectơ và hình học phẳng. SGK được biên
soạn theo định hướng giúp cho HS có thể tự học và tự khám
phá kiến thức, vận dụng toán học trong giải quyết những
vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, toán học cũng
được coi là môn học công cụ cho các môn học khác. Để
giúp cho HS có cơ hội tự học, tự khám phá nhiều hơn, SGK
được biên soạn bao gồm hoạt động hướng dẫn tự học và
hướng dẫn giải bài tập ở cuối mỗi cuốn sách. Nguyên hàm
- Tích phân là một chủ đề chính trong SGK môn Toán lớp
10. Nội dung chương trình cung cấp cho HS kiến thức về:
phép tính tích phân, nắm vững phương pháp tính tích phân
đổi biến số và tích phân từng phần; vận dụng tích phân trong
một số bài toán tính diện tích hình phẳng và tính thể tích vật
thể không gian. Sau đây là một số đặc điểm trong chương
trình SGK môn Toán lớp 10 của nước CHDCND Lào đã có
những thay đổi so với SGK cũ đó là:
i) Đổi mới phương pháp trình bày một số khái niệm
toán học. Ví dụ: Khái niệm nguyên hàm của hàm số được
xây dựng từ bài toán ngược của bài toán tìm đạo hàm của
hàm số, khái niệm tích phân xác định được tiếp cận từ
việc tính tổng diện tích hình thang cong.
ii) Loại bỏ một số kiến thức khó như: công thức tính
nguyên hàm, tính chất của tích phân xác định. Bỏ việc
chứng minh một số định lí có liên quan.
iii) Tăng cường luyện tập tại lớp, thêm một số bài tập
về nhà (chủ yếu là bài tập mức độ dễ), bỏ những bài toán
quá khó.
iv) Bổ sung một số bài toán ứng dụng thực tế, bài toán tổng
hợp, ôn tập được nhiều kiến thức đã học ở lớp 9 và lớp 10.
Như vậy có thể nói, “Nguyên hàm - Tích phân” là
một chủ đề hay và khó ở trường THPT với hệ thống lí
thuyết và bài tập phong phú, đa dạng, độc đáo trong các
phương pháp giải. Các kiến thức về giải tích ở lớp 10
được áp dụng để giải quyết nhiều dạng bài toán có liên
quan đến như: giới hạn, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân
và ứng dụng của chúng.
2.2.1. Dạy học khái niệm toán học
Chúng tôi xin minh họa dạy học khái niệm tích phân.
SGK của nước CHDCND Lào đã thay đổi định nghĩa về
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tích phân để làm giảm bớt tính “hàn lâm” và theo SGK
hiện hành thì tích phân được định nghĩa thông qua khái
niệm đạo hàm, nếu như vậy thì hầu hết HS không nắm
rõ bản chất của khái niệm tích phân. Do đó, để có thể
hình thành khái niệm tích phân và giúp HS nắm rõ được
bản chất của khái niệm tích phân chúng ta cần nghiên cứu
kĩ lịch sử hình thành khái niệm tích phân và thiết kế các
tình huống dạy học để dẫn dắt HS hình thành khái niệm
tổng diện tích hình thang cong và thiết kế dạy học khái
niệm này theo lí thuyết kiến tạo. Qua nghiên cứu, chúng
tôi rút ra quy trình dạy học khái niệm tích phân theo các
bước sau: Xây dựng tình huống (gắn với lịch sử ra đời
của khái niệm tích phân)  Dự đoán  Kiểm nghiệm
 Thể chế hóa kiến thức mới.
2.2.2. Dạy học định lí toán học
Quá trình dạy học một định lí theo lí thuyết kiến tạo
trải qua các khâu sau đây: Dự đoán  Kiểm nghiệm 
Phát biểu định lí  Củng cố và vận dụng định lí. Như
vậy, sự khác biệt trong dạy học định lí theo quan điểm
kiến tạo so với các dạy thông thường là ở bước dự đoán
và kiểm nghiệm. Trong nghiên cứu này chúng tôi tập
trung khai thác làm rõ hai khâu đó là: dự đoán và kiểm
nghiệm định lí toán học.
Giai đoạn 1 (Dự đoán định lí): Để hình thành cho HS
khả năng sáng tạo thì trong quá trình dạy học, GV phải tạo
và tập cho HS thói quen quan sát, mò mẫm và dự đoán.
Quá trình phát hiện định lí diễn ra theo các bước sau:
Bước 1. Kiến tạo hoạt động: Để kiến tạo một hoạt
động có hiệu quả GV cần thực hiện:
- Xác định mục tiêu: tức là các tri thức, kĩ năng, thái
độ mà HS cần có sau khi thực hiện xong hoạt động.
- Xác định trình độ của HS: đây là bước quan trọng
và chỉ có trên cơ sở nắm chắc trình độ tri thức, kĩ năng
và khả năng tư duy của HS thì GV mới có thể xác định
được chướng ngại sư phạm, xác định được các định
hướng giúp HS vượt qua những chướng ngại đó.
- Xác định chướng ngại: Chướng ngại được xác định
dựa vào mục tiêu của hoạt động và các tri thức liên quan
để thực hiện các hoạt động đó. Đây là những trở ngại
buộc HS phải điều ứng. Từ đó, kiến thức mới được hình
thành và bổ sung vào hệ thống kiến thức đã có để thích
nghi với môi trường học tập mới.
- Kiến tạo hoạt động: Đây là quá trình thực hiện bằng
cách đưa chướng ngại vào trung tâm, một bên là trình độ
hiện có của HS, bên kia là mục tiêu cần đạt.
- Xác định các định hướng và các điều kiện cần thiết
để giúp HS vượt qua chướng ngại: Đây là khâu rất quan
trọng trong tiến trình dạy học theo quan điểm kiến tạo vì
HS phải thực hiện nhiệm vụ học tập, GV với trình độ của
mình sẽ hiểu rõ tác động của vật cản đến quá trình nhận

thức của HS. Do đó, để đảm bảo cho giờ giảng dạy được
tốt thì GV phải chuẩn bị phương tiện, cùng với các chỉ
dẫn để giúp đỡ HS.
Từ đó, GV thể chế hóa kiến thức mới bằng cách yêu
cầu HS dự đoán và rút ra nội dung của định lí.
Bước 2. Cho HS thực hiện hoạt động theo cá nhân
hoặc nhóm: Đây là giai đoạn để HS dự đoán về nội dung
của định lí mới. Nhiệm vụ trong bước này của GV là rất
quan trọng. GV phải giao các nhiệm vụ cho HS (theo cá
nhân hoặc theo nhóm) theo hình thức hoạt động, thảo
luận. GV phải chuẩn bị các phiếu học tập để HS có thể
dự đoán được định lí mới.
Bước 3. Tìm kiếm ý tưởng từ phía HS: Mục tiêu của
giai đoạn này là tìm kiếm các ý tưởng từ phía HS. Do đó,
GV cho HS thảo luận theo các nhóm, từ đó cho HS nhận
xét, đánh giá, phát biểu, đưa ra quan điểm của nhóm về
dự đoán.
Giai đoạn 2 (Giai đoạn kiểm nghiệm định lí): Giai
đoạn kiểm nghiệm định lí chủ yếu nhằm mục đích chứng
minh cho một điều đã được khẳng định hoặc đã được HS
tin là đúng. Giai đoạn này nhằm mục đích kiểm nghiệm
lại các phán đoán mà HS đưa ra mà chưa khẳng định một
cách chắc chắn. Trong giai đoạn này, GV có thể khuyến
khích HS trao đổi các quan điểm của mình để tìm kiếm,
dự đoán các phương pháp chứng minh bằng cách:
- Cho HS thảo luận theo nhóm để tìm ra những nét
tương đồng giữa định lí cần chứng minh với kiến thức đã
biết trước đó, từ đó phán đoán cách giải.
- Luyện tập cho HS phép suy ngược tiến vì đây là
một trong những phép tìm đoán có hiệu quả trong
chứng minh các định lí và giúp phát triển khả năng tư
duy linh hoạt.
GV khuyến khích môi trường cho HS trao đổi, thảo
luận để tìm ra các phương pháp chứng minh là rất quan
trọng. Đây là giai đoạn mà GV phải đóng vai trò là người
tổ chức, hướng dẫn và định hướng (trọng tài, cố vấn) để
khuyến khích HS trao đổi đưa ra các quan điểm của mình
để từ đó tìm cách chứng minh định lí.
2.2.3. Dạy học giải bài tập toán học
Theo quan điểm của lí thuyết kiến tạo thì để giải một
bài tập toán học GV tổ chức cho HS thực hiện các bước
sau đây: Tìm hiểu bài toán  Dự đoán cách giải của bài
toán  Kiểm nghiệm  Củng cố.
Ví dụ: Hướng dẫn HS tính tích phân
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Bước1. Tìm hiểu bài toán: Phát triển đề bài bài toán
dưới những hình thức khác nhau (bằng lời, bằng kí hiệu,
chuyển đổi ngôn ngữ diễn đạt,…) để hiểu rõ nội dung,
phân biệt cái đã cho và cái phải tìm, phải chứng minh. Có
thể dùng công thức, để hỗ trợ cho việc diễn tả đề bài. GV
hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi: Đâu là cái phải tìm?
Cái đã cho? Hãy vẽ hình và sử dụng điều kiện thích hợp?
Phân biệt các phần khác nhau của điều kiện, có thể diễn
ra các điều kiện đó thành công thức hay không? Đối với
bài tập trên, GV có thể sử dụng máy tính để minh họa đồ
thị biểu diễn phần diện tích hình thang cong của tích phân
trên và yêu cầu HS hãy biến đổi để làm đơn giản biểu
thức dưới dấu tích phân.

GV hướng dẫn HS liên hệ biểu thức dưới dấu tích

x 2  2x  1
phân
với các phép tính toán như
x
abc a b c
   . Từ đó, GV có thể sử dụng
d
d d d
phiếu học tập để hướng dẫn HS đề xuất phương pháp giải
tích phân bằng cách chia tử thức cho mẫu thức và thu
được kết quả:
2
2 x  2x  1
2
1
1 x dx  1  x  2  x dx
=

 x  1

2

 x 2  2x  1 và biểu diễn mối liên hệ này trong

bài toán để thu được dạng sau:



2

1

x 2  2x  1
dx .
x

Bước 2. Dự đoán cách giải: GV thiết kế tình huống giúp
HS tìm tòi phát hiện cách giải nhờ những suy nghĩ có tính
chất tìm đoán như: Biến đổi cái đã cho, biến đổi cái phải tìm
hay phải chứng minh, liên hệ cái đã cho hoặc cái phải tìm
với những tri thức đã biết, liên hệ bài toán cần giải với một
bài toán cũng tương tự, một trường hợp riêng, một bài toán
tổng quát hơn hay một bài toán nào có liên quan sử dụng
những phương pháp đặc thù với từng dạng toán.
Sau khi HS dự đoán được cách giải, GV tổ chức cho
HS hoạt động thực hiện kế hoạch giải toán bao gồm: việc
chọn một cách giải và trình bày lời giải bài toán dễ hiểu
nhất, phù hợp với bậc học. Lời giải bài toán được hiểu là
tập hợp các thao tác sắp theo thứ tự để đi đến mục đích
yêu cầu đòi hỏi của bài toán. Thao tác đó có thể là phép
tính cơ bản, phép dựng hình cơ bản, hoặc một dãy các
suy luận… Tuy nhiên, dù trình bày theo cách nào thì lời
giải một bài toán không cho phép sai lầm. Yêu cầu này
có nghĩa là lời giải bài toán phải đảm bảo độ chính xác
về kiến thức, hợp logic về quy tắc suy luận, ngôn ngữ
diễn đạt trong sáng. Khi thực hiện chương trình giải hãy
kiểm tra lại từng bước.

2
1

 2x 12  ln x

2
1

3
7
 3  ln 2  ln1   ln 2
2
2
Bước 3. Kiểm nghiệm: Kiểm tra lời giải bằng cách
xem lại kĩ từng bước thực hiện hoặc đặc biệt hóa kết quả
tìm được hoặc đối chiếu kết quả với một số tri thức có
liên quan… HS thường có thói quen khi đã tìm được lời
giải của bài toán thì thỏa mãn, ít đi sâu kiểm tra lại lời
giải xem có sai lầm thiếu sót gì không, ít quan tâm tới
việc nghiên cứu cải tiến lời giải, khai thác lời giải. Vì vậy,
trong quá trình dạy học GV cần chú ý cho HS thường
xuyên thực hiện có yêu cầu sau: Kiểm tra lại kết quả,
kiểm tra lại suy luận, xem xét đầy đủ các trường hợp có
thể xảy ra của bài toán. GV có thể sử dụng phần mềm
toán học (hoặc hướng dẫn HS sử dụng máy tính cầm tay)
để kiểm tra kết quả của bài toán trên. Đối chiếu với hình
vẽ minh họa (hình 2) về diện tích của hình thang cong.
Bước 4. Củng cố: Nghiên cứu sâu lời giải của bài toán,
hệ thống hóa phương pháp giải của các lớp bài toán, đặc biệt
hóa hoặc khái quát hóa kết quả của bài toán, tìm cách giải
khác của bài toán. GV đưa thêm một số ví dụ minh họa với
dạng tương tự để HS thực hành tính toán, từ đó tổng quát
hóa phương pháp giải đối với những tích phân có biểu thức
là phân thức dưới dấu tích phân (có bậc của tử thức cao hơn
bậc của mẫu thức). Thông qua hoạt động này, HS nhận ra
rằng cần phải thực hiện phép chia đa thức và áp dụng công
thức tính nguyên hàm cơ bản.
Như vậy, thông qua các bước giải các bài toán trên,
chúng tôi có thể rút ra kết luận về dạy học giải bài tập
theo lí thuyết kiến tạo như sau:
- Thứ nhất, GV lựa chọn bài toán và thiết kế các tình
huống kiến tạo liên quan đến nội dung của bài toán như: vẽ
hình minh họa diện tích hình thang cong (đối với tích phân
xác định), đưa ra các tình huống thực tế, các bài toán có liên
quan đến kiến thức toán học khác, các mô hình toán học,…
=

Hình 2. Biểu diễn diện tích hình thang cong
GV yêu cầu HS phân tích tử thức về dạng

x2
2
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- Thứ hai, GV thiết kế hệ thống các câu hỏi gợi mở,
câu hỏi nêu vấn đề và hệ thống phiếu học tập cho các hoạt
động nhóm để HS thảo luận, chia sẻ ý kiến về dự đoán
phương pháp giải dựa trên những tri thức đã có của HS.
- Thứ ba, GV tổ chức, hướng dẫn HS hoặc nhóm HS
thảo luận, thực hành giải toán để kiến tạo tri thức mới (về
phương pháp giải, về ứng dụng thực tiễn,…).
- Thứ tư, GV tổng kết, thể chế hóa cho HS những tri
thức toán học, kĩ năng giải toán mới cho HS.
2.3. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm
Qua thực nghiệm sư phạm đối với 38 HS (lớp đối chứng)
và 37 HS (lớp thực nghiệm) tại trường THPT Xaysettha
(Viêng Chăn) từ tháng 02/2018- 04/2018, chúng tôi thu được
kết quả sau đây: Điểm trung bình của lớp đối chứng là 5,65
và điểm trung bình của lớp thực nghiệm là 6,62.

số % bài kiểm tra đạt
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chứng. Do đó, có thể khẳng định rằng dạy học kiến tạo
đã góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Toán,
đồng thời tích cực hóa được hoạt động của HS trong giờ
học ở trường THPT của nước CHDCND Lào.
3. Kết luận
Lí thuyết kiến tạo quan niệm quá trình học toán là học
trong hoạt động; học là vượt qua chướng ngại, học thông
qua sự tương tác xã hội; học thông qua hoạt động giải
quyết vấn đề. Tương thích với quan điểm này về quá trình
học tập, lí thuyết kiến tạo quan niệm quá trình dạy học là
quá trình: GV chủ động tạo ra các tình huống học tập giúp
HS thiết lập các tri thức cần thiết; GV kiến tạo bầu không
khí tri thức và xã hội tích cực giúp HS tự tin vào bản thân
và tích cực học tập. GV phải luôn giao cho HS những bài
tập giúp họ tái tạo cấu trúc tri thức một cách thích hợp và
HS giúp đỡ lẫn nhau trong xác nhận tính đúng
đắn của các tri thức vừa kiến tạo. Như vậy, lí
thuyết kiến tạo mang tính định hướng giúp GV
lựa chọn và sử dụng một cách có hiệu quả các
phương pháp dạy học đó là: phương pháp dạy
học khám phá có hướng dẫn, dạy học hợp tác,
TN
dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề. Trong
ĐC
quá trình dạy học, GV biết phối hợp và sử
dụng các phương pháp dạy học một cách hợp
lí sao cho quá trình dạy học môn Toán đáp ứng
được yêu cầu của xã hội về phát triển toàn diện
con người.

Hình 3. Biểu đồ tần suất điểm của lớp đối chứng và lớp thực nghiệm

Để khẳng định về kết quả thực nghiệm, chúng tôi tiến
hành kiểm định giả thuyết H0: “Sự khác nhau giữa điểm
trung bình của lớp thực nghiệm và đối chứng là không
có ý nghĩa với phương sai như nhau”. Với mức ý nghĩa
  0, 05, tra bảng phân phối t-Student với bậc tự do

N TN  NDC  2  37  38  2  73 ta được t   1,67 .
Ta có giá trị kiểm định:
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t
s.

s

s

1
1

NTN N DC



6,62  5,65
 2,04 với
1, 48.0,32
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 37  1 .2,50   38  1 .1,93
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Như vậy, t  t  . Nói cách khác, giả thuyết H0 bị
bác bỏ. Điều đó có nghĩa là điểm trung bình của lớp thực
nghiệm khác biệt và cao hơn điểm trung bình của lớp đối
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