CHUYÊN ĐỀ TỔ: TOÁN - TIN
MỘT SỐ KỸ NĂNG DỰNG HÌNH BẰNG PHẦN MỀM GEOGEBRA
TRONG DẠY HỌC TOÁN THPT
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương yêu cầu các cơ sở giáo dục sử
dụng các phần mềm mã nguồn mở và ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, nhằm
đem lại hiệu quả dạy học cao hơn. Việc ứng dụng các phần mềm để vẽ các hình học động
đem lại sự trực quan trong dạy học môn toán trung học phổ thông là một sự cần thiết. Đa
số giáo viên đứng lớp dạy môn toán hiện nay chỉ dạy hình vẽ tĩnh trên bảng đen hoặc hình
vẽ tĩnh trên giấy khổ lớn nên một phần nào đó hạn chế sự tiếp thu của người học. Tuy
nhiên, việc xây dựng một hình học động trực quan gặp rất nhiều khó khăn vì cơ sở vật chất
còn hạn chế, đội ngũ giáo viên có kỹ năng tin học chưa được tốt.
Với mục tiêu chung của học sinh hiện nay, ngoài việc lĩnh hội kiến thức toán phải
có thêm sự kết hợp nhìn nhận trực quan, để đơn giản hóa sự tiếp thu kiến thức. Từ đó có
khả năng kết hợp suy luận toán học để làm nhẹ quá trình tính toán, tiếp thu, và làm cho
học sinh có hứng thú hơn trong học toán, có nhiều thời gian hơn để luyện giải toán
thông qua các hình vẽ động đã học được. Mỗi giáo viên muốn cho học sinh của mình dễ
tiếp thu kiến thức và làm được điều đó đòi hỏi phải biết sử dụng công nghệ thông tin,
xây được các hình học động cơ bản.
Qua quá trình giảng dạy các thầy, cô giáo trong nhóm Toán thấy được sự cần
thiết của việc sử dụng các phần mềm để xây dựng hình học động ứng dụng vào dạy học
nhằm đơn giản hơn cho một tiết dạy của giáo viên. Học sinh thông qua các hình động
trực quan dễ tiếp thu hơn.
Trên cơ sở đó vào lúc 14h00, thứ Hai ngày 04/11/2019 tại phòng D406 trường
THPT Tùng Thiện Tổ: Toán – Tin thực hiện chuyên đề: Một số kĩ năng dựng hình
bằng phần mềm GEOGEBRA trong dạy học toán THPT.
Tham dự chuyên đề có:
Thầy giáo: Lê Anh Tuấn, bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
Thầy giáo: Giang Văn Doãn, Phó hiệu trưởng nhà trường.
Thầy giáo: Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng nhà trường.
Thầy giáo: Ngô Sỹ Diệm, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Cùng toàn thể các thầy, cô giáo trong Tổ Toán Tin của nhà trường.
- Cô giáo Chu Thị Thơm báo cáo phần cơ sở lí luận của đề tài.
- Thầy giáo: Khuất Hồng Minh báo cáo phần thực hành phần mềm Geogebra
trong các tình huống cần thiết trong các bài giảng.
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