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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Theo Lotx. Klinb� (��c) thì thi�t b� d�y h�c (TBDH) (hay còn g�i là #$ 

dùng d�y h�c, d'ng c' d�y h�c,…) là t)t c* nh+ng ph-�ng ti.n v0t ch)t 

c1n thi�t cho giáo viên (GV) và h�c sinh (HS) t8 ch�c và ti�n hành h9p lí, 

có hi.u qu* quá trình giáo d-?ng và giáo d'c @ các môn h�c, c)p h�c. 

Theo các chuyên gia thi�t b� giáo d'c cCa Vi.t Nam, TBDH là thu0t ng+ 

chE mFt v0t thG hoHc mFt t0p h9p #Ii t-9ng v0t ch)t mà ng-Ji GV sK 

d'ng vLi t- cách là ph-�ng ti.n #iMu khiGn ho�t #Fng nh0n th�c cCa HS, 

còn #Ii vLi HS thì #ó là các ngu$n tri th�c, là các ph-�ng ti.n giúp HS 

lPnh hFi các khái ni.m, #�nh lu0t, thuy�t khoa h�c,… hình thành @ h� các 

kP nQng, kP x*o, #*m b*o ph'c v' m'c #ích d�y h�c. 

TBDH là mFt bF ph0n trong h. thIng c� s@ v0t ch)t (CSVC) s- ph�m, 

TBDH là t)t c* nh+ng ph-�ng ti.n c1n thi�t #-9c GV và HS sK d'ng 

trong ho�t #Fng d�y và h�c nhSm phát huy tính tích cTc, chC #Fng sáng 

t�o trong ho�t #Fng, khám phá và lPnh hFi tri th�c cCa HS, góp ph1n 

nâng cao ch)t l-9ng giáo d'c, #�t #-9c m'c tiêu giáo d'c #ã #M ra. 

TBDH bao g$m máy móc, d'ng c' thí nghi.m, mô hình mWu v0t, hoá 

ch)t, tranh *nh, #$ dùng d'ng c' giáo d'c thG ch)t, âm nh�c, mP thu0t, 

thi�t b� nghe nhìn và các thi�t b� trTc quan khác. 

Thi�t b� giáo d'c ph*i phù h9p vLi yêu c1u vM nFi dung và ph-�ng pháp 

cCa ch-�ng trình giáo d'c; #*m b*o tính khoa h�c, tính s- ph�m; an toàn 

cho ng-Ji sK d'ng, phù h9p vLi sT phát triGn tâm lí và sinh lí l�a tu8i HS. 

�G nâng cao hi.u qu* sK d'ng TBDH trong quá trình d�y h�c c1n #*m 

b*o thTc hi.n nh+ng yêu c1u c� b*n sau #ây: 

—  SK d'ng TBDH #úng m'c #ích 

M'c #ích quy #�nh ho�t #Fng d�y h�c cCa GV bSng các TBDH c' thG. 

Ho�t #Fng cCa GV và TBDH quy #�nh m'c #ích cCa HS, xác #�nh ho�t 

#Fng cCa HS bSng các thi�t b� hi.n có. Các ho�t #Fng và TBDH giúp các 

em lPnh hFi tri th�c và tác #Fng #�n sT phát triGn nhân cách cCa các em. 

MHt khác, m\i TBDH #Mu có mFt ch�c nQng riêng, chúng ph*i #-9c sK 

d'ng phù h9p vLi m'c #ích nghiên c�u cCa quá trình d�y h�c. 
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—  SK d'ng TBDH #úng lúc 

SK d'ng TBDH #úng lúc có nghPa là ph*i sK d'ng TBDH vào lúc c1n 

thi�t cCa bài h�c lúc HS c1n thi�t, mong muIn #-9c quan sát nh)t, phù 

h9p vLi tr�ng thái tâm lí nh)t (tr-Lc #ó GV #ã dWn d]t, g9i m@, nêu v)n 

#M chu^n b�). MFt TBDH #-9c sK d'ng có hi.u qu* cao, n�u nó xu)t 

hi.n vào #úng lúc nFi dung và ph-�ng pháp d�y h�c (PPDH) c1n #�n, 

tránh hi.n t-9ng TBDH #-9c #-a ra hàng lo�t làm phân tán sT chú ý 

cCa HS. 

—  SK d'ng TBDH #úng ch\ 

SK d'ng TBDH #úng ch\ là tìm v� trí #G trình bày TBDH trên lLp h�c h9p 

lí nh)t, giúp HS ng$i @ m�i v� trí trong lLp h�c #Mu có thG ti�p nh0n thông 

tin ta các TBDH bSng nhiMu giác quan khác nhau. 

—  SK d'ng TBDH #úng m�c #F và c-Jng #F 

SK d'ng TBDH phù h9p vLi yêu c1u cCa m\i ti�t lên lLp và trình #F ti�p 

thu ki�n th�c cCa HS. N�u sK d'ng qua nhiMu mFt lo�i hình TBDH trong 

mFt ti�t h�c sb *nh h-@ng #�n các b-Lc cCa giJ lên lLp, HS sb chán n*n, 

kém t0p trung và nh- v0y ch)t l-9ng d�y h�c cdng sb không #�t nh- 

mong muIn. 

GV c1n nghiên c�u, cân nh]c kP nFi dung sách giáo khoa (SGK) môn h�c. 

CQn c� vào sI TBDH #-9c trang b� và tT làm mà #�nh ra k� ho�ch sK 

d'ng c' thG các lo�i hình TBDH #ã có sao cho m\i chCng lo�i #Mu #-9c 

phát huy tIt tác d'ng cCa nó và nâng cao hi.u qu* sK d'ng trong quá 

trình d�y h�c. 

Module này sb cung c)p cho GV nh+ng ki�n th�c c� b*n vM TBDH và sK 

d'ng chúng trong quá trình d�y h�c. Qua #ó, GV có thG phát huy #-9c 

tIi #a kh* nQng cCa mình và tr@ thành mFt ng-Ji GV nQng #Fng, sáng t�o, 

bi�t k�t h9p khéo léo các lo�i hình TBDH ph'c v' công tác gi*ng d�y cCa 

b*n thân. Tuy nhiên #G có thêm ki�n th�c GV nên tham kh*o thêm các 

tài li.u có liên quan vM TBDH cho các c)p h�c, b0c h�c theo quy #�nh cCa 

BF Giáo d'c và �ào t�o. 

Module này sb giúp cho GV và HS tQng c-Jng nQng lTc làm vi.c vLi TBDH, 

nâng cao ch)t l-9ng d�y h�c.  
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B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

Nghiên c�u t1m quan tr�ng cCa vi.c sK d'ng hi.u qu* TBDH #Ii vLi vi.c 

#8i mLi PPDH và nâng cao ch)t l-9ng d�y h�c @ các tr-Jng trung h�c 

ph8 thông (THPT) trong giai #o�n hi.n nay.  

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

2.1. Về kiến thức 

—  N]m #-9c khái ni.m vM TBDH và phân lo�i TBDH.  

—  Xác #�nh #-9c vai trò cCa TBDH trong d�y h�c và trong #8i mLi PPDH. 

—  Nâng cao hiGu bi�t vM vai trò cCa TBDH trong #8i mLi PPDH môn h�c. 

2.2. Về kĩ năng 

—  Phân tích #-9c thTc tr�ng sK d'ng TBDH @ các tr-Jng THPT.  

—  SK d'ng hi.u qu* TBDH truyMn thIng và TBDH hi.n #�i. 

—  Nâng cao kP nQng sK d'ng TBDH, kP nQng phIi h9p sK d'ng các TBDH 

truyMn thIng và TBDH hi.n #�i làm tQng hi.u qu* d�y h�c môn h�c.  

2.3. Về thái độ 

Có ý th�c sK d'ng TBDH truyMn thIng và TBDH hi.n #�i trong quá trình 

d�y h�c và nâng cao ch)t l-9ng d�y h�c.  

 

C. NỘI DUNG 

THÔNG TIN NGUỒN 

SK d'ng hi.u qu* TBDH là mFt vi.c làm r)t c1n thi�t và quan tr�ng trong 

m\i tr-Jng THPT, n�u không thTc hi.n tIt công tác sK d'ng thì TBDH  

sb b� lãng phí và không #8i mLi #-9c PPDH, không nâng cao ch)t l-9ng 

d�y h�c.  

TBDH là mFt trong nh+ng ph-�ng ti.n quan tr�ng góp ph1n nâng cao 

ch)t l-9ng d�y h�c, là nFi dung và ngu$n thông tin giúp cho GV và HS t8 

ch�c, #iMu khiGn ho�t #Fng nh0n th�c cCa HS. �G #áp �ng yêu c1u #8i 
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mLi PPDH, vi.c sK d'ng TBDH không chE nhSm minh ho� bài gi*ng mà 

còn ph*i có tác d'ng thúc #^y ngu$n nh0n th�c, phát triGn nQng lTc t- 

duy sáng t�o và rèn luy.n kP nQng thTc hành cho HS. N�u sK d'ng TBDH 

mFt cách tuh ti.n, ch-a có sT chu^n b� chu #áo sb dWn #�n hi.u qu* h�c 

t0p không cao có tr-Jng h9p còn dWn #�n tình tr�ng GV m)t nhiMu thJi 

gian trên lLp, HS h�c t0p cQng thing, m.t mji,... 

 

Nội dung 1 

THIẾT BỊ DẠY HỌC 

  

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm cơ sở vật chất sư phạm/ Cơ sở 

vật chất trường học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

CSVC s- ph�m là t)t c* các ph-�ng ti.n v0t ch)t #-9c huy #Fng vào vi.c 

gi*ng d�y, h�c t0p và các ho�t #Fng mang tính giáo d'c khác #G #�t #-9c 

m'c #ích giáo d'c.  

H. thIng CSVC s- ph�m bao g$m: các công trình xây dTng, sân ch�i,  

bãi t0p, v-Jn thTc nghi.m, trang b� chuyên dùng, TBDH các bF môn,  

các ph-�ng ti.n ph'c v' vi.c gi*ng d�y và h�c t0p.  

�ây là mFt h. thIng #a d�ng vM chCng lo�i và có mFt sI bF ph0n t-�ng 

#Ii ph�c t�p vM mHt kP thu0t. Tính #a d�ng và phong phú cCa h. thIng 

t�o ra không ít tr@ ng�i trong qu*n lí và sK d'ng. 

H. thIng CSVC s- ph�m #-9c phân chia làm ba bF ph0n. 

—  Tr-Jng s@ (nhà cKa, lLp h�c, sân ch�i bãi t0p, khuôn viên,…). 

—  Sách và th- vi.n tr-Jng h�c. 

—  TBDH (máy móc, d'ng c' thí nghi.m, mô hình,…).  

Khái ni.m vM CSVC s- ph�m ngày càng có nFi hàm m@ rFng do yêu c1u giáo 

d'c toàn di.n, nâng cao ch)t l-9ng d�y h�c và do ti�n bF cCa khoa h�c kP 

thu0t và công ngh..  

H� th�ng CSVC tr�ng h�c  

M\i tr-Jng h�c #Mu có h. thIng CSVC tr-Jng h�c, h. thIng #ó #-9c mô t* 

b@i s� #$ nh- sau:  
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CSVC tr��ng h�c 

TBDH dùng 

chung cho 

các môn h�c 

(theo c�p h�c, 

l�p h�c): 

— Máy tính 

— Máy chi'u 

qua *+u 

— Máy chi'u 

*a n,ng 

— Vô tuy'n 

— Máy ghi 

âm/Cassette 

… 

TBDH b� môn  (theo c�p h�c, 

l�p h�c)  

1. Tranh, 2nh giáo khoa. 

2. B2n *5, bi7u *5 giáo khoa, 

b2n *5 t� duy (thi't k' b8ng 

tay và bút d<). 

3. Mô hình, m?u v@t. 

4. DBng cB, hoá ch�t thí nghiCm. 

5. Phim *èn chi'u. 

6. B2n trong dùng cho máy 

chi'u qua *+u. 

7. B,ng, *Ia ghi âm. 

8. B,ng hình, *Ia hình. 

9. Ph+n mLm d<y h�c (PMDH) 

(mô hình mô phMng, thí 

nghiCm 2o, thí nghiCm mô 

phMng,…). 

10. Giáo án d<y h�c tích cQc 

(GADHTC) có Tng dBng công 

nghC thông tin (CNTT), 

GADHTC *iCn tV. 

11. Website h� c t@p. 

12. Phòng thí nghiCm 2o. 

13. Mô hình d<y h�c *iCn tV 

14. Th� viCn 2o/th� viCn *iCn tV.  

15. B2n *5 t� duy thi't k' 

b8ng ph+n mLm Mindmap. 

16. B2n *5 *iCn tV. 

 

HC thYng 

tr��ng, sZ: 

—  Khuôn 

viên c2nh 

quan, ki'n 

trúc và các 

khYi công 

trình. 

— Giao thông 

n]i b].  

— KhYi 

phòng h�c, 

phòng thí 

nghiCm, 

phòng thQc 

hành, phòng 

h�c b] môn, 

th� viCn. 

— KhYi phòng 

làm viCc.  

— ^iCn n��c. 

— Sân ch_i, 

bãi t@p, câu 

l<c b]. 

Trang ba hC 

thYng kI thu@t 

chung cba 

tr��ng. 

— HC thYng 

máy tính và 

m<ng.  

— HC thYng 

thi't ba thông 

tin liên l<c.  

— HC thYng 

thi't ba hành 

chính, v,n 

phòng, 

phòng làm 

viCc cba các 

tc chuyên 

môn.  

— HC thYng 

thi't ba cho 

phòng h�c, 

phòng thí 

nghiCm, 

thQc hành, 

phòng h�c 

b] môn, th� 

viCn,…  

 

Trang ba hC 

thYng kI thu@t 

cba l�p.  

— SGK, vZ bài 

t@p in sdn, 

phi'u h�c 

t@p,.. . 

— B2ng *en, 

b2ng mi ca, 

ph�n treng, 

bút d<,… 

H< t+ng kI thu@t tr��ng h� c 
TBDH 
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NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và dTa vào hiGu bi�t cCa 

mình vM CSVC tr-Jng h�c #G thTc hi.n nh+ng nhi.m v' sau: 

1. Theo b�n CSVC s- ph�m/ CSVC tr-Jng h�c là gì? 

 

 

 

2.  Nêu các bF ph0n cCa CSVC s- ph�m. 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu hệ thống thiết bị dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Chức năng của hệ thống thiết bị dạy học 

(1) H. thIng TBDH là công c' #Hc thù cCa lao #Fng s- ph�m.  

(2) H. thIng TBDH ph*i cung c)p thông tin trí th�c, #1y #C vM hi.n t-9ng, 

#Ii t-9ng quá trình nghiên c�u.  

(3) H. thIng TBDH ph*i nâng cao hi.u qu* d�y h�c, tQng c-Jng nh�p #F 

trình bày tài li.u và chuyGn t*i thông tin. 

(4) H. thIng TBDH ph*i thja mãn nhu c1u và sT say mê h�c t0p cCa HS.  

(5) H. thIng TBDH ph*i làm gi*m nhr c-Jng #F lao #Fng s- ph�m cCa 

ng-Ji d�y và ng-Ji h�c. 

(6) H. thIng TBDH ph*i nâng cao tính trTc quan cho quá trình d�y h�c. 

2. Các yêu cầu của hệ thống thiết bị dạy học 

(1) H. thIng TBDH ph*i #*m b*o tính h. thIng.  

(2) H. thIng TBDH ph*i #*m b*o tính khoa h�c, hi.u qu*.  
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(3) H. thIng TBDH ph*i #*m b*o tính s- ph�m.  

(4) H. thIng TBDH ph*i #*m b*o tính an toàn. 

(5) H. thIng TBDH ph*i #*m b*o tính mP thu0t.  

(6) H. thIng TBDH ph*i #*m b*o tính dùng chung tIi -u cho mFt bF môn, 

cho nhiMu bF môn, cho nhiMu ho�t #Fng. 

3. Công tác thiết bị dạy học  

Công tác TBDH là h. thIng công vi.c và quá trình thTc hi.n các nhi.m v' 

vM lPnh vTc TBDH.  

Công tác TBDH là mFt ho�t #Fng th-Jng xuyên cCa ngành Giáo d'c. 

Công tác này bao g$m: 

(1) Công tác qu*n lí và #iMu hành vP mô cCa BF Giáo d'c và �ào t�o vM công 

tác TBDH.  

a)  Xây dTng k� ho�ch chi�n l-9c vM phát triGn TBDH và ban hành vQn b*n 

chE #�o, h-Lng dWn vM công tác TBDH.  

b)  Ban hành quy chu^n kP thu0t phòng h�c bF môn, phòng thTc hành và 

quy chu^n kP thu0t #Ii vLi tang bF TBDH. 

c)  Ban hành các Quy�t #�nh danh m'c TBDH tIi thiGu các ngành h�c,  

c)p h�c, b0c h�c. 

d) Ban hành quy #�nh vM công tác thi�t b� giáo d'c ph8 thông trong #ó 

thIng nh)t quy trình thTc hi.n bao g$m:  

—  Xây dTng, th^m #�nh và ban hành danh m'c TBDH tIi thiGu.  

—  Thi�t k�, th^m #�nh và ban hành mWu TBDH.  

—  S*n xu)t, chuyGn giao mWu TBDH tIi thiGu.  

—  Th^m #�nh #�n giá mWu TBDH tIi thiGu.  

e)  H-Lng dWn các #�a ph-�ng vM mua s]m TBDH.  

(2)  Công tác qu*n lí và #iMu hành cCa các tEnh, thành phI vM công tác TBDH  

a)  Xây dTng k� ho�ch phát triGn TBDH và ban hành vQn b*n chE #�o, h-Lng 

dWn vM công tác TBDH t�i các #�a ph-�ng.  

b)  Xây dTng k� ho�ch, chu^n b� kinh phí #1u t- xây dTng phòng bF môn, 

phòng thTc hành và mua s]m TBDH hSng nQm. 
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c)  H-Lng dWn các c� s@ giáo d'c mua s]m TBDH hSng nQm.  

d)  T8 ch�c b$i d-?ng #Fi ngd GV, viên ch�c TBDH vM công tác qu*n lí, sK 

d'ng, b*o qu*n, b*o d-?ng TBDH ph'c v' ho�t #Fng d�y h�c. 

e) T8 ch�c kiGm tra vi.c thTc hi.n các nhi.m v' cCa các c� s@ giáo d'c vM 

công tác TBDH.  

f)  T8 ch�c và #iMu hành phong trào tT làm TBDH.  

4. Công tác thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục  

Công tác TBDH t�i mFt tr-Jng h�c là h. thIng công vi.c và quá trình 

thTc hi.n các nhi.m v' vM lPnh vTc TBDH nhSm thTc hi.n có hi.u qu* 

cho ho�t #Fng d�y h�c cCa nhà tr-Jng. Nhi.m v' cCa công tác TBDH t�i 

tr-Jng h�c bao g$m:  

— T8 ch�c xây dTng k� ho�ch vM công tác TBDH cCa nhà tr-Jng.  

— T8 ch�c mua s]m, b8 sung sKa ch+a TBDH cCa nhà tr-Jng.  

— T8 ch�c khai thác sK d'ng TBDH ph'c v' cho ho�t #Fng d�y h�c và các 

ho�t #Fng giáo d'c khác. 

— T8 ch�c s]p x�p, gi+ gìn, b*o qu*n, b*o d-?ng h. thIng TBDH hi.n có 

cCa nhà tr-Jng.  

— T8 ch�c kiGm tra quá trình thTc hi.n k� ho�ch vM công tác TBDH trong 

nhà tr-Jng.  

— T8 ch�c nghiên c�u, thi�t k�, tT làm TBDH.  

— T8 ch�c b$i d-?ng GV, viên ch�c TBDH vM công tác qu*n lí, sK d'ng, b*o 

qu*n, b*o d-?ng TBDH ph'c v' ho�t #Fng d�y h�c trong nhà tr-Jng.  

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và dTa vào hiGu bi�t cCa 

mình vM TBDH #G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 

1. Nêu ch�c nQng c� b*n cCa h. thIng TBDH. 
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2. Nêu các yêu c1u cCa h. thIng TBDH. 

 

 

 

 

 

 

3. Làm rõ công tác qu*n lí #iMu hành vM công tác TBDH cCa BF Giáo d'c và 

�ào t�o; các s@ Giáo d'c và �ào t�o và các c� s@ giáo d'c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm, bản chất và chức năng của 

thiết bị dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Khái niệm thiết bị dạy học 

Hi.n nay, có nhiMu tên g�i khác nhau vM TBDH. Các tên g�i d-Li #ây 

th-Jng #-9c sK d'ng trong ngôn ng+ vi�t và nói trong giai #o�n hi.n nay: 

— Thi�t b� giáo d'c  — Educational Equipment 

— Thi�t b� tr-Jng h�c  — School Equipment 

—  �$ dùng d�y h�c — Teaching Equipment 
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— TBDH — Teaching Equipment 

— D'ng c' d�y h�c — Teaching Equipment 

— Ph-�ng ti.n d�y h�c  — Teaching Facility 

— H�c c'  — Learning Equypment 

—  H�c li.u — Learning Material  

VM b*n ch)t, các tên g�i trên #Mu ph*n ánh #-9c các d)u hi.u b*n ch)t 

chung nh)t cCa TBDH.  

Có nhi�u ��nh ngh�a v� TBDH nh sau:  

— TBDH là ph-�ng ti.n r)t c1n thi�t cho GV và HS t8 ch�c và ti�n hành 

h9p lí, có hi.u qu* quá trình giáo d'c và d�y h�c các môn h�c, c)p h�c. 

—  TBDH là mFt v0t thG hoHc mFt t0p h9p #Ii t-9ng v0t ch)t mà ng-Ji GV 

sK d'ng vLi t- cách là ph-�ng ti.n #G #iMu khiGn ho�t #Fng nh0n th�c, là 

ph-�ng ti.n giúp HS lPnh hFi khái ni.m, #�nh lu0t, thuy�t khoa h�c,… 

nhSm hình thành @ h� các kP nQng, kP x*o, #*m b*o vi.c giáo d'c, ph'c 

v' m'c #ích d�y h�c và giáo d'c. 

—  TBDH là #iMu ki.n #G #*m b*o cho ho�t #Fng d�y h�c, là thành tI chC y�u 

và quan tr�ng nh)t cCa c)u trúc h. thIng CSVC tr-Jng h�c (CSVC s- ph�m).  

Theo Lotx Klinb� (��c) thì TBDH (hay còn g
i là # dùng d�y h
c, d'ng 

c' d�y h
c,...) là t�t c� nh�ng ph-�ng ti�n v�t ch�t c�n thi�t cho GV và 

HS t� ch�c và ti�n hành h�p lí, có hi�u qu� trong quá trình giáo d-!ng và 

giáo d"c # các môn h
c, c�p h
c. 

Theo các chuyên gia thi�t b% giáo d"c c&a Vi�t Nam: TBDH là thu�t ng� 

ch' m(t v�t th) ho*c m(t t�p h�p #+i t,�ng v�t ch�t mà ng-.i GV s/ 

d"ng v0i t- cách là ph-�ng ti�n #i1u khi)n ho�t #(ng nh�n th�c c&a HS, 

còn #+i v0i HS thì #ó là các ngun tri th�c, là các ph-�ng ti�n giúp HS 

l4nh h(i các khái ni�m, #%nh lu�t, thuy�t khoa h
c,... hình thành # h
 các 

kP nQng, kP x�o, #�m b�o ph"c v" m"c #ích d�y h
c. 

Ta sT phân tích b*n ch)t cCa TBDH #G nhSm #8i mLi PPDH trong giai 

#o�n hi.n nay, chúng ta có #�nh nghPa nh- sau: TBDH là m	t b	 ph�n 

c�a CSVC tr��ng h�c, bao g�m nh�ng � i t�"ng v�t ch$t ��"c thi%t k%  

s� ph(m mà GV s* d,ng �- �i.u khi-n ho(t �	ng nh�n th0c c�a HS;  

��ng th�i TBDH còn là ngu�n tri th0c, là ph�3ng ti4n giúp HS l6nh h	i 
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hi4u qu8 tri th0c, hình thành k6 n:ng �8m b8o cho vi4c th;c hi4n ��"c 

m,c tiêu d(y h�c.  

Nh- v0y, ta có thG hiGu TBDH là h. thIng #Ii t-9ng v0t ch)t và t)t c* nh+ng 

ph-�ng ti.n kP thu0t #-9c GV và HS sK d'ng trong quá trình d�y h�c. 

Theo quan #i)m lí lu�n d�y h
c hi�n #�i  thì TBDH là 1 trong 6 thành t+ 

ch& y�u c&a quá trình d�y h
c. 

TBDH ch%u s9 chi ph+i c&a n(i dung và PPDH. N(i dung d�y h
c quy 

#%nh nh�ng #*c #i)m c� b�n c&a TBDH, b#i l: TBDH ph�i tính ;�n m(t 

cách toàn di�n các #*c #i)m c&a n(i dung, ch-�ng trình. M<i TBDH ph�i 

#,�c cân nh=c, l9a ch
n ;) #áp �ng #,�c n(i dung ch-�ng trình, #ng 

th.i c>ng ph�i tho� mãn các yêu c�u v1 khoa h
c s- ph�m, kinh t�, th@m 

mP và an toàn cho GV và HS khi s/ d"ng nhAm #�t k�t qu� mong mu+n. 

Vi.c #8i mLi PPDH hi.n nay là mFt yêu c1u hàng #1u #Ht ra cho ngành 

Giáo d'c @ t)t c* các quIc gia trên th� giLi. VLi sT phát triGn nh- vd bão 

cCa công ngh. thông tin và truyMn thông (CNTT&TT), kh* nQng l-u tr+ 

và ph8 bi�n thông tin ngày càng #a d�ng, #�n gi*n, nhanh chóng và r)t 

hi.u qu* thông qua m�ng LAN, WAN và Internet, vi.c d�y h�c do #ó 

cdng ph*i thích �ng #-9c vLi nh+ng #iMu ki.n công ngh. mLi và t0n 

d'ng #-9c nh+ng thành tTu công ngh. này trong quá trình d�y h�c t�i 

các tr-Jng ph8 thông.  

Trong th.i #�i bùng n� thông tin, cùng vLi sT phát tri)n nh- v> bão cCa 

khoa h�c kP thu0t, nhi1u tri th�c #em d�y # b�c h
c ph� thông nhanh 

chóng b% l�c h�u. Vì v�y, c�n ph�i l9a ch
n n(i dung d�y nh- th� nào ;) 

HS không nh�ng chi�m l4nh #,�c tri th�c m0i, #ng th.i ph�i hình 

thành nQng l9c t9 h
c, t9 phát tri)n. Vì v�y PPDH m0i ph�i theo xu 

h,0ng tích c9c hoá quá trình nh�n th�c c&a HS, nQng l9c th9c hành, 

nQng l9c t9 nghiên c�u. Mu+n #�t #,�c #i1u #ó thì không có cách nào 

khác là ph�i tQng c,.ng trang b% và #*c bi�t là nâng cao hi�u qu� s/ d"ng 

thi�t b% giáo d"c, trong #ó chú tr
ng các ph-�ng ti�n nghe nhìn và �ng 

d"ng CNTT&TT vào d�y h
c. 

�G #áp �ng yêu c1u #8i mLi vM nFi dung ch-�ng trình, PPDH c1n thi�t 

ph*i #-a vào các TBDH mLi, nh)t là các TBDH hi.n #�i. Ng-Ji ta nh0n 

th)y các TBDH có kh* nQng to lLn trong vi.c giúp cho GV và HS t8 ch�c 
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các ho�t #Fng h�c t0p nhSm phát huy tính tích cTc cCa HS, góp ph1n 

nâng cao hi.u qu* cCa vi.c d�y h�c. TBDH là ph-�ng ti.n, là mFt trong 

nh+ng #iMu ki.n c1n thi�t #G GV thTc hi.n #-9c các nFi dung giáo d'c, 

giáo d-?ng và phát triGn trí tu., kh�i d0y tI ch)t thông minh cCa HS. 

Trong quá trình d�y h�c, TBDH vaa là công c' giúp GV chuyGn t*i thông tin, 

#iMu khiGn ho�t #Fng nh0n th�c cCa HS, vaa là ngu$n tri th�c #a d�ng và 

phong phú. 

TBDH là mFt bF ph0n trong h. thIng CSVC s- ph�m, nó bao g$m t)t c* 

nh+ng ph-�ng ti.n c1n thi�t #-9c GV và HS sK d'ng trong ho�t #Fng 

d�y và h�c nhSm phát huy tính tích cTc, chC #Fng sáng t�o trong ho�t 

#Fng, khám phá và lPnh hFi tri th�c cCa HS, góp ph1n nâng cao ch)t 

l-9ng giáo d'c, #�t #-9c m'c tiêu giáo d'c #ã #M ra. 

CuFc cách m�ng khoa h�c công ngh. di|n ra ta nh+ng nQm 50 cCa th�  

kE XX cho #�n nay #-9c #ánh d)u b@i mFt lo�t các cuFc cách m�ng k� 

ti�p nhau nh- cách m�ng công ngh. mLi, cách m�ng thông tin, cách 

m�ng công ngh. sinh h�c,... �Hc bi.t cuFc cách m�ng trong lPnh vTc 

thông tin bao g$m các lPnh vTc tin h�c, truyMn thông #ang tác #Fng sâu 

s]c tLi m�i mHt cCa #Ji sIng xã hFi chúng ta nói chung và quá trình giáo 

d'c nói riêng. CuFc cách m�ng này #ang t�o ra nh+ng kh* nQng to lLn 

cCa vi.c �ng d'ng CNTT&TT vào quá trình d�y h�c, nh+ng �ng d'ng #ã 

và #ang làm thay #8i v� trí cCa TBDH. TBDH vaa là công c' giúp GV 

chuyGn t*i thông tin, #iMu khiGn ho�t #Fng nh0n th�c cCa HS, vaa là 

ngu$n tri th�c #a d�ng và phong phú.  

Ch-�ng trình và SGK THPT mLi #-9c vi�t theo h-Lng t8 ch�c ho�t #Fng 

nh0n th�c tích cTc cho HS theo tinh th1n #8i mLi ph-�ng pháp d�y và 

ph-�ng pháp h�c. TBDH là mFt thành tI quan tr�ng quy�t #�nh sT 

thành công cCa vi.c #8i mLi nFi dung ch-�ng trình và SGK THPT. 

�G trang b� #-9c TBDH #�n các tr-Jng THPT ph*i tr*i qua các giai #o�n 

chC y�u sau: Ta ch-�ng trình và SGK, xây dTng danh m'c trang b� → Xây 

dTng #M c-�ng nghiên c�u, thG hi.n mWu → Ch� thK → ThK nghi.m → 

Hi.u chEnh và s*n xu)t thK → Hi.u chEnh → S*n xu)t #$ng lo�t → Trang b� 

cho các tr-Jng THPT → SK d'ng và b*o qu*n lâu dài. Trong #ó “trang b�, 

sK d'ng và b*o qu*n” TBDH có vai trò r)t quan tr�ng góp ph1n nâng cao 

ch)t l-9ng giáo d'c. HSng nQm Nhà n-Lc ph*i chi hàng trQm tE #$ng #G 
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trang b� TBDH cho các tr-Jng THPT trong c* n-Lc. N�u b*o qu*n và sK 

d'ng TBDH không tIt thì sb gây nên lãng phí r)t lLn. 

2. Bản chất và chức năng của thiết bị dạy học  

a. B n ch!t c"a thi#t b� d&y h�c 

— TBDH ph*n ánh các #Ii t-9ng nghiên c�u, ph*n ánh quá trình d�y h�c.  

— TBDH ch�a #Tng trong nó di s*n v0t ch)t và phi v0t ch)t cCa các th� h. 

tr-Lc #G l�i.  

— TBDH ch�a #Tng thông tin vM các #Ii t-9ng v0t ch)t.  

— TBDH là biGu tr-ng vQn hoá cCa nMn giáo d'c.  

— TBDH là ph-�ng ti.n tái hi.n ki�n th�c và ph-�ng pháp nghiên c�u cCa 

các nhà khoa h�c.  

— TBDH là ph-�ng ti.n rút ng]n quá trình nh0n th�c và t�o niMm tin khoa h�c. 

— TBDH hàm ch�a nFi dung và PPDH.  

b. Các ch)c n*ng c"a thi#t b� d&y h�c 

(1)  Ch�c nQng c� b*n và quan tr�ng nh)t cCa TBDH là ch�c nQng thông tin  

— TBDH ch�a #1y #C thông tin vM nFi dung d�y h�c. Ng-Ji d�y hiGu bi�t  

vM nh+ng thông tin #ó và sK d'ng TBDH #G chuyGn t*i thông tin #�n 

ng-Ji h�c.  

—  TBDH ch�a thông tin vM PPDH, nó h-Lng ng-Ji d�y #�n vi.c lTa ch�n 

PPDH nào là h9p lí và hi.u qu*.  

(2) TBDH có ch�c nQng ph*n ánh  

TBDH là hi.n thTc khách quan (hoHc mô t* hi.n thTc khách quan mFt 

cách -Lc l.), nó ph*n ánh các sT v0t, hi.n t-9ng, các quá trình, các quy 

lu0t khách quan cCa xã hFi cCa tT nhiên và cCa t- duy. Các nFi dung và 

chi ti�t mà nó ph*n ánh sb #-9c ng-Ji d�y và ng-Ji h�c ti�p nh0n trong 

quá trình d�y h�c và cùng nhau t-�ng tác, phIi h9p t8 ch�c thTc hi.n 

các nhi.m v' d�y h�c. 

(3) TBDH có ch�c nQng giáo d'c  

—  TBDH làm cho quá trình giáo d'c tr@ thành quá trình tT giáo d'c, làm cho 

quá trình nh0n th�c tr@ thành quá trình tT nh0n th�c, làm cho quá trình 

d�y h�c tr@ thành quá trình tT h�c cCa HS. HS làm vi.c vLi TBDH #G  

tT h�c, tT nh0n th�c d-Li sT h-Lng dWn, #�nh h-Lng cCa GV.  
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—  TBDH hàm ch�a t- duy cCa các nhà khoa h�c. Qua TBDH, HS không chE 

ti�p nh0n tri th�c, mà thông qua làm vi.c vLi TBDH, HS có nh0n th�c, 

suy nghP, cách làm khoa h�c.  

—  TBDH hàm ch�a quá trình phát triGn cCa nMn vQn minh nhân lo�i. TBDH 

có ch�c nQng giáo d'c toàn di.n.  

(4)  TBDH có ch�c nQng ph'c v'  

TBDH là ph-�ng ti.n ph'c v' trTc ti�p cho GV và HS ho�t #Fng trong 

quá trình d�y h�c nói chung, cho tang bài h�c, tang #�n v� ki�n th�c 

trong mFt bài h�c nói riêng.  

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và dTa vào hiGu bi�t cCa 

mình vM TBDH #G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 

1. TBDH là gì? 

 

 

 

 

 

 

2. Làm rõ b*n ch)t và ch�c nQng cCa TBDH. Cho ví d' minh ho�. 
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Hoạt động 4: Tìm hiểu vị trí, vai trò và ý nghĩa của thiết bị dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Vị trí và ý nghĩa của thiết bị dạy học quá trình dạy học 

(1) TBDH không thG thi�u #-9c vì nó #óng vai “ng��i minh ch0ng khách 

quan” nh+ng v)n #M lí lu0n, liên k�t gi+a lí lu0n và thTc ti|n. MHt khác, 

TBDH là ph-�ng ti.n thTc nghi.m, trTc quan, thTc hành; trong khi #ó 

b)t kì mFt ho�t #Fng nào cdng luôn #i liMn vLi t- duy và t- duy luôn g]n k�t 

vLi ho�t #Fng. Vì th� TBDH sb t�o ra sT toàn vrn cCa ho�t #Fng nh0n th�c; 

#$ng thJi phát huy #-9c tính tích cTc, chC #Fng và sáng t�o cCa ng-Ji 

h�c và h�n n+a TBDH góp ph1n to lLn vào vi.c v0n d'ng và #8i mLi 

ph-�ng pháp giáo d'c — d�y h�c. 

(2) TBDH là mFt bF ph0n cCa nFi dung và PPDH  

Lí lu0n d�y h�c #ã khing #�nh quá trình d�y h�c là mFt quá trình trong 

#ó ho�t #Fng d�y và ho�t #Fng h�c #-9c ng-Ji d�y và ng-Ji h�c cFng 

tác tIi -u vLi nhau và cùng có nh+ng nFi dung và ph-�ng pháp #ã xác 

#�nh nhSm ti�n tLi cùng mFt m'c #ích nh)t #�nh. Nh- v0y #Ii vLi m\i 

m'c #ích có nh+ng nFi dung c' thG và c1n có mFt ph-�ng pháp thích h9p; 

#G thTc hi.n m\i ph-�ng pháp truyMn #�t và lPnh hFi các nFi dung nào 

#ó ph*i có các TBDH t-�ng �ng. Có TBDH #C và phù h9p mLi triGn khai 

#-9c các PPDH mFt cách hi.u qu*. 

MHt khác, nFi dung d�y h�c #-9c ph*n ánh thông qua các TBDH và 

ng-9c l�i. V)n #M này càng thG hi.n rõ h�n khi mà khoa h�c công ngh. 

phát triGn và sT phát triGn #ó cdng #-9c ph*n ánh vào m�i lo�i TBDH 

cCa nhà tr-Jng. TBDH là các s*n ph^m khoa h�c kP thu0t có ch�c nQng 

xác #�nh và mang tính m'c #ích s- ph�m r)t cao, chúng ch�a #Tng mFt 

tiMm nQng tri th�c to lLn #$ng thJi #óng vai trò là #Ii t-9ng nh0n th�c.  

Nh- v0y, TBDH là bF ph0n cCa nFi dung và ph-�ng pháp, chúng có thG 

vaa là ph-�ng ti.n #G nh0n th�c, vaa là #Ii t-9ng ch�a nFi dung c1n 

nh0n th�c. 
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(3) TBDH là nhân tI quan tr�ng #G #8i mLi PPDH 

—  Ngoài mIi quan h. vLi m,c tiêu, n	i dung, ph�3ng pháp, TBDH còn có 

quan h. chHt chb vLi các thành tI ng-Ji d�y (ng-Ji t8 ch�c, #iMu khiGn) 

và ng-Ji h�c (chC thG tT #iMu khiGn) cCa quá trình d�y h�c nhSm t�o nên 

sT c	ng tác t i �u cCa lTc l-9ng tham gia quá trình d�y h�c vLi các thành 

tI khác cCa quá trình d�y h�c. 

—   TBDH vLi -u th� vM mHt s- ph�m góp ph1n r)t lLn trong vi.c #8i mLi 

PPDH trong các nhà tr-Jng. NhJ có các TBDH, mFt l-9ng thông tin lLn 

cCa bài h�c có thG #-9c hình *nh hoá, mô hình hoá, trTc quan hoá, 

phóng to, thu nhj, làm cho nhanh h�n hay ch0m l�i,... #em l�i cho ng-Ji 

h�c mFt “không gian h�c t�p” có tính m'c #ích và mang l�i hi.u qu* cao. 

 —  D�y h�c theo h-Lng phát huy tính tích cTc, chC #Fng và sáng t�o cCa 

ng-Ji h�c (ng-Ji h�c là trung tâm) có liên quan chHt chb #�n TBDH: 

+  Ng-Ji h�c #-9c chC #Fng và tham gia tích cTc vào quá trình d�y h�c. 

+  Ng-Ji h�c #-9c ho�t #Fng thTc hành nhiMu h�n và thông qua ho�t #Fng 

#G lPnh hFi tri th�c nhân lo�i.  

�8i mLi PPDH không có nghPa là tìm ra các ph-�ng pháp hoàn toàn 

mLi khác hin các ph-�ng pháp truyMn thIng #ã #-9c giLi s- ph�m 

thaa nh0n trong l�ch sK giáo d'c. �8i mLi PPDH là #8i mLi cách truyMn 

th' nhJ sT phát triGn cCa khoa h�c giáo d'c, khoa h�c tâm lí và các 

khoa h�c khác,...  

(4) TBDH góp ph1n vào vi.c thTc hi.n #a d�ng hoá các hình th�c d�y h�c 

TBDH ch�a #Tng tiMm nQng tri th�c và ph-�ng pháp nhSm t�o #iMu ki.n 

và kích thích các ho�t #Fng trong quá trình h�c t0p. N�u TBDH #C và #a 

d�ng sb cho phép t8 ch�c nhiMu hình th�c ho�t #Fng d�y h�c phong phú 

và có hi.u qu*. 

(5)  TBDH là nhân tI #*m b*o ch)t l-9ng d�y h�c 

Xu)t phát ta #Hc tr-ng t- duy hình *nh, t- duy c' thG cCa con ng-Ji, 

trong quá trình d�y h�c, sT trTc quan #óng vai trò quan tr�ng #Ii vLi sT 

lPnh hFi ki�n th�c cCa ng-Ji h�c. Trong các “kênh” thu nh0n thông tin 

thì “kênh nhìn” có hi.u qu* cao h�n (khoa h�c #ã minh ch�ng kh* nQng 

cCa các giác quan trong vi.c ti�p thu tri th�c có các m�c #F: nghe 11%, 

nhìn 81%; các giác quan khác 9% — theo tài li.u VAT Project). Không ít 
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nFi dung h�c t0p ph�c t�p c1n #�n sT h\ tr9 tích cTc cCa ph-�ng ti.n 

trTc quan mLi gi*i quy�t #-9c nh+ng gì mang trong nó sT trau t-9ng. 

Theo nguyên lí h�c #i #ôi vLi hành, ng-Ji h�c r)t c1n #-9c trTc ti�p làm 

thTc nghi.m (l]p ráp, thao tác, quan sát, nh0n xét) bSng vi.c sK d'ng các 

d'ng c', ph-�ng ti.n c' thG.  

D�y h�c tích cTc yêu c1u ng-Ji h�c tham gia có ý th�c vào các ho�t #Fng 

tT khám phá, tT theo dõi các hi.n t-9ng #G lí gi*i chHt chb và t-Jng minh 

nh+ng k�t qu* thu #-9c; #$ng thJi qua các ho�t #Fng #ó h� có #-9c 

nh+ng kP nQng c1n thi�t. Nh- v0y, TBDH là ph-�ng ti.n và #iMu ki.n t)t 

y�u #G ti�n hành quá trình d�y h�c tích cTc.  

Trong t- duy, c1n #�n vi.c mô phjng nh+ng v)n #M trau t-9ng. Vi.c mô 

phjng #ó c1n có sT “giúp #?” cCa các TBDH, mà trong #ó ph-�ng ti.n 

nghe — nhìn có -u th� rõ r.t. VLi các tác d'ng nh- v0y TBDH cho phép 

khai thác sâu s]c b*n ch)t sT v0t, hi.n t-9ng khoa h�c trong tài li.u. MHt 

khác các nFi dung d�y h�c #-9c mô hình hoá, khái quát hoá thành 

nh+ng mWu hình c' thG mà ng-Ji h�c trTc quan #-9c sb giúp cho vi.c 

thTc hi.n “nguyên t]c trTc quan” trong d�y h�c @ các tr-Jng d�y nghM. 

(6) Góp ph1n #*m b*o ch)t l-9ng các ki�n th�c trong d�y h�c 

Trong d�y h�c, ch)t l-9ng ki�n th�c chuyGn t*i ta ng-Ji d�y #�n ng-Ji 

h�c c1n ph*i #*m b*o tính: chính xác, khoa h�c, t8ng quát, h. thIng, 

chuyGn hoá, thTc ti|n, v0n d'ng #-9c và bMn v+ng,... Trong khi #ó TBDH 

góp ph1n #*m b*o các tính ch)t trên vM ki�n th�c #-9c truyMn th' trong 

d�y h�c. 

(7) Góp ph1n nâng cao hi.u qu* s- ph�m 

H. thIng TBDH hi.n #�i có kh* nQng xây dTng, hình thành, cCng cI, h. 

thIng hoá, v0n d'ng ki�n th�c vào thTc ti|n.  

TBDH ching nh+ng t�o #iMu ki.n #i sâu vào các sT v0t và hi.n t-9ng, mà 

còn cho phép trình bày các v)n #M trau t-9ng mFt cách sinh #Fng, do 

kh* nQng s- ph�m to lLn h\ tr9 cho ng-Ji d�y và ng-Ji h�c nh-: tQng tIc 

#F truyMn t*i thông tin mà không làm gi*m ch)t l-9ng thông tin; thTc 

hi.n các PPDH tích cTc nhSm: t�o ra và m@ rFng nh+ng vùng c	ng tác 

gi+a ng-Ji d�y và ng-Ji h�c, t�o ra kh* nQng thTc hành, cCng cI ki�n 

th�c, rèn luy.n kP nQng làm vi.c, h�c t0p, sT khéo léo chân tay, b$i d-?ng 
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kh* nQng tT h�c, tT chi�m lPnh tri th�c, t�o ra sT h�ng thú, lôi cuIn khi 

h�c, ti�t ki.m thJi gian trên lLp, c*i ti�n các hình th�c lao #Fng s- ph�m, 

t�o kh* nQng t8 ch�c và #iMu khiGn ho�t #Fng d�y h�c. 

2. Mối quan hệ của thiết bị dạy học với các thành tố khác của quá trình 

dạy học  

Theo cách ti�p c0n h. thIng, quá trình d�y h�c bao g$m 6 thành tI c� b*n: 

m'c tiêu, nFi dung, ph-�ng pháp, TBDH, ng-Ji d�y, ng-Ji h�c. Các thành 

tI này t-�ng tác qua l�i t�o thành mFt chEnh thG trong môi tr-Jng  

giáo d'c cCa nhà tr-Jng (môi tr-Jng s- ph�m t-�ng tác) và môi tr-Jng 

kinh t� — xã hFi cCa cFng #$ng.  

M'c tiêu d�y h�c cCa nhà tr-Jng ph' thuFc và #áp �ng m'c tiêu kinh t� 

— xã hFi. M'c tiêu d�y h�c nh- th� nào sb có nFi dung d�y h�c #áp �ng 

#-9c m'c tiêu #ó. �G thTc hi.n #-9c m'c tiêu và nFi dung ph*i có 

PPDH. MuIn thTc hi.n tIt PPDH ph*i có TBDH. Ng-Ji d�y và ng-Ji h�c 

tác #Fng lWn nhau, thông qua TBDH ng-Ji d�y truyMn #�t và ng-Ji h�c 

chi�m lPnh nFi dung d�y h�c theo m'c tiêu d�y h�c.  

TBDH là mFt trong nh+ng thành tI quan tr�ng cCa quá trình d�y h�c. 

TBDH không chE minh ho� hoHc trTc quan hoá các nFi dung d�y h�c, mà 

còn ch�a #Tng nFi dung d�y h�c. �Hc bi.t, TBDH có mIi quan h. khQng 

khít vLi PPDH. NFi dung, ph-�ng pháp không chE #-9c xác #�nh dTa vào 

m'c tiêu giáo d'c mà còn #-9c xác #�nh dTa vào thTc t� TBDH mà nhà 

tr-Jng có thG có.  

TBDH vaa mang tính #Fc l0p, vaa ph' thuFc và tác #Fng lWn nhau vLi các 

thành tI khác cCa quá trình d�y h�c. TBDH có v� trí quan tr�ng #Ii vLi t)t 

c* các môn h�c @ tr-Jng ph8 thông, #Hc bi.t #Ii vLi các môn khoa h�c 

thTc nghi.m nh-: V0t lí, Hoá h�c, Sinh h�c và Công ngh..  

TBDH minh ch�ng khách quan cho nFi dung d�y h�c, ph-�ng ti.n #G 

ho�t #Fng nh0n th�c, #iMu ki.n #G các lTc l-9ng thTc hi.n ch�c nQng và 

nhi.m v' d�y h�c, k�t nIi các ho�t #Fng bên trong và bên ngoài nhà 

tr-Jng. TBDH ch�u sT chi phIi cCa nFi dung và PPDH. 

3. Vai trò của thiết bị dạy học trong quá trình dạy học  

Theo V.P. Golov: TBDH là mFt trong nh+ng #iMu ki.n quan tr�ng nh)t #G 

thTc hi.n nFi dung giáo d-?ng, giáo d'c và phát triGn cho HS trong quá 

trình d�y h�c. 
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Ngh� quy�t 40/2000/QH10 cCa QuIc hFi N-Lc CFng hoà xã hFi chC nghPa 

Vi.t Nam vM #8i mLi ch-�ng trình giáo d'c #ã nêu rõ: “�8i mLi nFi dung 

ch-�ng trình, SGK, ph-�ng pháp d�y và h�c ph*i #-9c thTc hi.n #$ng 

bF vLi nâng c)p và #8i mLi TBDH”.  

(1)  Vai trò cCa TBDH #Ii vLi PPDH  

—  TBDH góp ph1n nâng cao tính trTc quan cCa quá trình d�y h�c. Giúp HS 

nh0n ra nh+ng sT vi.c, hi.n t-9ng, khái ni.m mFt cách c' thG h�n, d| 

dàng h�n. TBDH là ngu$n tri th�c vLi t- cách là ph-�ng ti.n ch�a #Tng 

và chuyGn t*i thông tin hi.u qu* #�n HS. 

—  TBDH h-Lng dWn ho�t #Fng nh0n th�c cCa HS thông qua vi.c #Ht các 

câu hji g9i m@ cCa GV #G HS:  

+  Nh0n bi�t, tên g�i, tính nQng cCa thi�t b�. 

+  L]p ráp thi�t b� #G ti�n hành thí nghi.m thTc hành. 

+  Nh0n bi�t thu th0p và phân tích k�t qu* thí nghi.m. 

— Thông qua quá trình làm vi.c vLi TBDH, HS phát triGn kh* nQng tT h�c 

n]m v+ng ki�n th�c, kP nQng: 

+  KP nQng sK d'ng các thi�t b� kP thu0t. 

+  KP nQng thu th0p d+ li.u.  

+  KP nQng quan sát, phân tích, t8ng h9p, k�t lu0n. TT lTc n]m v+ng ki�n 

th�c và phát triGn trí tu..  

M i quan h4 gi�a PPDH vEi m0c �	 ti%p thu ki%n th0c, k6 n:ng c�a HS 

trong d(y h�c  

Thuy�t trình hi.u qu* 5% → ��c hi.u qu* 10% → Nghe nhìn hi.u qu* 

20% → Mô t*, trình bày hi.u qu* 30% → Th*o lu0n nhóm hi.u qu* 50% 

→ ThTc hành hi.u qu* 75% → D�y l�i ng-Ji khác hoHc �ng d'ng ngay 

hi.u qu* 90%.  

SK d'ng các TBDH trong khi ti�n hành các thí nghi.m, thTc hành giúp 

rèn luy.n tính kiên trì, c^n th0n, khéo léo, c1n cù và trung thTc cCa HS. 

Qua #ó rèn luy.n cho HS lòng say mê nghiên c�u, mong muIn tìm ki�m 

ki�n th�c, say mê khoa h�c. 
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TBDH là mFt thành tI quan tr�ng trong quá trình d�y h�c. SK d'ng 

TBDH mFt cách h9p lí, #úng lúc, #úng ch\ sb #em l�i hi.u qu* cao trong 

d�y h�c. Vi.c sK d'ng có hi.u qu* cao các TBDH ph' thuFc r)t nhiMu vào 

trình #F, sT sáng t�o mang tính ngh. thu0t cCa m\i GV và sT h\ tr9 hi.u 

qu* cCa cán bF TBTH. Hi.n nay trong xu th� #8i mLi nFi dung và ch-�ng 

trình SGK, vi.c sK d'ng các TBDH l�i càng quan tr�ng, góp ph1n thúc 

#^y vi.c #8i mLi PPDH nhSm thTc hi.n có hi.u qu* d�y h�c @ các c� s@ 

giáo d'c ph8 thông.  

— TBDH có t1m quan tr�ng #Hc bi.t trong #8i mLi PPDH. �8i mLi PPDH 

không ph*i là vi.c tìm ra mFt PPDH hoàn toàn mLi khác hin vLi các 

PPDH hi.n hành. �8i mLi PPDH là tìm cách tIt nh)t phát huy hi.u qu* 

cCa h. thIng PPDH #ang có trên c� s@ sK d'ng các thành tTu khoa h�c 

và công ngh. mà #Hc bi.t là CNTT&TT. Trong quá trình thTc hi.n #8i 

mLi PPDH t0p trung vào các h-Lng sau:  

+  Thay #8i cách th�c t8 ch�c d�y và h�c #G #�t hi.u qu* d�y h�c cao nh)t.  

+  Thay #8i các #iMu ki.n d�y h�c #G phát huy hi.u qu* cCa các PPDH hi.n hành. 

+  SK d'ng thành tTu cCa công ngh. kP thu0t tiên ti�n, #Hc bi.t là sK d'ng 

�ng d'ng các thành tTu cCa CNTT&TT vào quá trình d�y h�c.  

(2)  Vai trò cCa TBDH #Ii vLi nFi dung d�y h�c  

—  TBDH #*m b*o cho vi.c thTc hi.n các m'c tiêu cCa tang #�n v� ki�n 

th�c, m'c tiêu cCa tang bài h�c. TBDH có vai trò cao nh)t, hi.u qu* nh)t 

#G thTc hi.n m'c tiêu ch-�ng trình và SGK. 

—  TBDH giúp cho GV và HS t8 ch�c hi.u qu* quá trình d�y h�c, t8 ch�c 

nghiên c�u tang #�n v� ki�n th�c cCa bài h�c nói riêng và t8 ch�c c* quá 

trình d�y h�c nói chung.  

—  TBDH #*m b*o cho kh* nQng truyMn #�t cCa GV và thúc #^y kh* nQng 

lPnh hFi ki�n th�c cCa HS theo #úng nFi dung, ch-�ng trình, nFi dung 

bài h�c #Ii vLi m\i khIi lLp, m\i c)p h�c, b0c h�c. 

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và dTa vào hiGu bi�t cCa 

mình vM TBDH #G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 
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1. Nêu v� trí, ý nghPa cCa TBDH trong quá trình d�y h�c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Làm rõ mIi quan h. gi+a TBDH vLi các thành tI khác nhau cCa quá 

trình d�y h�c. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Làm rõ vai trò cCa TBDH trong quá trình d�y h�c. 
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Hoạt động 5: Tìm hiểu các loại hình thiết bị dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Các loại hình thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông 

Các lo�i hình TBDH @ tr-Jng THPT có thG chia ra hai nhóm lLn:  

a.  TBDH dùng chung (ph�3ng ti4n k6 thu�t dùng chung): máy tính, máy chi�u 

#a nQng, máy chi�u qua #1u, máy ghi âm,… 

b. TBDH b	 môn bao g�m các lo(i hình chính nh� sau: 

1.  Tranh *nh giáo khoa 

2. B*n #$ giáo khoa, biGu #$ giáo khoa, b*n #$ t- duy (B�TD) #-9c thi�t k� 

bSng tay, bút.  

3.  Mô hình, mWu v0t, v0t th0t.  

4.  D'ng c', hoá ch)t. 

5.  Phim #èn chi�u. 

6.  B*n trong dùng cho máy chi�u qua #1u. 

7.  BQng, #Pa ghi âm. 

8.  BQng hình, #Pa hình. 

9.  PMDH (mô hình mô phjng, thí nghi.m *o, thí nghi.m mô phjng...) 

10. GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT, GADHTC #i.n tK. 

11. Website h�c t0p. 

12. Phòng thí nghi.m *o. 

13. Mô hình d�y h�c #i.n tK.  

14. Th- vi.n *o/Th- vi.n #i.n tK. 

15. B�TD #-9c thi�t k� bSng ph1n mMm Freemind. 

16. B*n #$ giáo khoa #i.n tK.  

... 

Trong 16 lo�i hình TBDH chính nêu trên thì 4 lo�i hình TBDH #1u #-9c 

g�i là TBDH truy�n th�ng  vLi các #Hc #iGm sau: 

—  TBDH truyMn thIng #ã #-9c GV và HS sK d'ng ta r)t lâu ngay ta khi 

nghM d�y h�c phát triGn. 



 

32  | MODULE THPT 20   

—  GV và HS có thG khai thác trTc ti�p l-9ng thông tin ch�a #Tng trong tang 

TBDH.  

—  Giá thành các TBDH truyMn thIng không #]t nên có thG trang b� #�i trà 

cho các tr-Jng THPT. 

— GV và HS @ tr-Jng THPT d| sK d'ng và d| b*o qu*n. 

Các lo�i hình TBDH ta v� trí sI 5 #�n sI 16 #-9c g�i là TBDH hi.n #�i 

(hay TBDH nghe nhìn, hay TBDH có �ng d'ng CNTT&TT).  

Các lo�i hình TBDH ta v� trí sI 5 #�n v� trí sI 16 có mFt #Hc #iGm chung 

và khác bi.t là khi muIn khai thác l-9ng thông tin ch�a #Tng trong tang 

TBDH ph*i có thêm các máy móc chuyên d'ng t-�ng �ng. T)t c* h. 

thIng #ó ng-Ji ta quen g�i là các ph-�ng ti.n kP thu0t d�y h�c #a ph-�ng 

ti.n (PTKTDH�PT) hay h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n (HTTBDH�PT). 

2. Một số đặc điểm của phương tiện kĩ thuật dạy học đa phương tiện 

So vLi các TBDH truyMn thIng thì các PTKTDH�PT (HTTBDH�PT) có mFt 

sI #Hc #iGm khác, #ó là: 

1. M\i PTKTDH�PT bao g$m hai khIi: khIi mang thông tin và khIi chuyGn 

t*i thông tin t-�ng �ng. 

Kh�i mang thông tin Kh�i chuy�n t�i thông tin t��ng �ng 

Phim Slide, Phim chi�u bóng 

→ 

Máy chi�u Slide, máy chi�u phim 

B*n trong 

→ 

Máy chi�u qua #1u 

BQng, #Pa ghi âm  

→ 

Radio Cassette, #1u #Pa CD, máy tính 

BQng, #Pa ghi hình  

→ 
Video, #1u #Pa hình, máy tính, máy chi�u 

#a nQng, màn chi�u 

Ph1n mMm d�y h�c 

→ 
Máy tính, máy chi�u #a nQng, màn chi�u, 

b*ng kP thu0t sI 

GADHTC có �ng d'ng 

CNTT&TT, GADHTC #i.n tK 

→ 
Máy tính, máy chi�u #a nQng, màn chi�u, 

b*ng kP thu0t sI 
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Kh�i mang thông tin Kh�i chuy�n t�i thông tin t��ng �ng 

Website h�c t0p  

→ 

Máy tính, máy chi�u #a nQng, màn chi�u, 

b*ng kP thu0t sI 

Phòng thí nghi.m *o  

→ 

Máy tính, máy chi�u #a nQng, màn chi�u, 

b*ng kP thu0t sI 

2.  Ph*i có #i.n l-Li quIc gia.  

3.  Có giá thành cao g)p nhiMu l1n so vLi các TBDH truyMn thIng.  

4.  Ph*i có trình #F sK d'ng và b*o qu*n tIt.  

5.  Ph*i có phòng Ic chuyên bi.t #G l]p #Ht, sK d'ng và b*o qu*n 

Vi.c k�t h9p hài hoà các TBDH truyMn thIng và TBDH hi.n #�i trong 

quá trình d�y h�c sb kích thích h�ng thú tQng kh* nQng t- duy cCa HS, 

HS sb tT mình tìm tòi, khai thác ki�n th�c mLi. Nh- v0y, ngày nay 

TBDH #ó góp ph1n #8i mLi PPDH, nâng cao ch)t l-9ng d�y h�c.  

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và dTa vào hiGu bi�t cCa b*n 

thân #G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 

1. Hãy nêu các lo�i TBDH @ tr-Jng THPT. 

 

 

 

 

2. Hãy trình bày nh+ng #Hc #iGm cCa PTKTDH�PT. 
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Hoạt động 6: Tìm hiểu vai trò của thiết bị dạy học trong dạy học 

và trong đổi mới phương pháp dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học phổ thông 

Tr-Lc #ây vLi PPDH truyMn thIng, GV truyMn th' ki�n th�c cho HS theo 

kiGu thuy�t trình, gi*ng gi*i (#�c — chép), minh ho� bài gi*ng, HS th' 

#Fng ti�p thu ki�n th�c bSng cách nghe, ghi nhL và tái hi.n l�i các ki�n 

th�c. KG ta nQm 2000 #�n nay, #G góp ph1n thTc hi.n m'c tiêu giáo d'c 

và #ào t�o trong giai #o�n mLi, vLi sT bùng n8 cCa khoa h�c kP thu0t và 

công ngh., nhiMu PPDH mLi #ã #-9c thTc hi.n. Trong c¸c PPDH mLi, GV 

là ng-Ji t8 ch�c giJ h�c, h-Lng dWn, g9i m@, luôn @ th� #-a HS vào các 

tình huIng có v)n #M, t8 ch�c cho HS th*o lu0n, nh0p vai, tT nghiên c�u 

#G #i #�n gi*i quy�t v)n #M.  

ThTc hi.n m'c tiêu #8i mLi PPDH trong các tr-Jng ph8 thông,  

BF Giáo d'c và �ào t�o #ã ti�n hành mFt sI nFi dung sau:  

—  �8i mLi PPDH, #8i mLi ch-�ng trình SGK. 

—  TQng c-Jng #Fi ngd GV c* vM ch)t l-9ng và sI l-9ng, #áp �ng yêu c1u 

d�y và h�c theo ph-�ng pháp mLi. GV #-9c tham gia t0p hu)n sK d'ng 

hi.u qu* TBDH nhSm thTc hi.n #8i mLi ph-�ng pháp giáo d'c. 

—  Nhà tr-Jng #-9c xây dTng không chE khang trang vM khuôn viên, c*nh 

quan mà còn có thêm nhiMu thi�t b� hi.n #�i ph'c v' cho vi.c d�y và h�c 

theo h-Lng #8i mLi. 

—  H. thIng th- vi.n #-9c chú tr�ng c* vM sI l-9ng và ch)t l-9ng thông tin. 

—  H. thIng m�ng Internet #-9c k�t nIi. 

D-Li sT chE #�o cCa BF Giáo d'c và �ào t�o cdng nh- nh+ng h\ tr9 ta 

các #�n v�, dT án, t8 ch�c ban ngành, các tr-Jng THPT #ã triGn khai thTc 

hi.n mFt sI nFi dung ch-�ng trình giáo d'c theo #úng quy #�nh và 

h-Lng dWn cCa ngành nh-: 

—  NhiMu tr-Jng #ã c*i ti�n nFi dung và PPDH phù h9p vLi #Ii t-9ng HS.  

SK d'ng qu� thJi gian ngoài giJ lên lLp trong suIt c* nQm h�c #G ph' 

#�o HS y�u, kém, b$i d-?ng HS khá, giji. 
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—  �Ii vLi HS di.n xét tuyGn, các tr-Jng c1n dành 1 tháng hè #G ôn t0p,  

b$i d-?ng ki�n th�c tr-Lc khi vào nQm h�c mLi và t8 ch�c ph' #�o trong 

c* nQm h�c giúp HS có thG theo k�p ch-�ng trình h�c.  

— Các tr-Jng #ã áp d'ng nhiMu PPDH mLi nhSm #8i mLi PPDH, phù h9p 

vLi #Ii t-9ng HS: tQng c-Jng các hình th�c b8 tr9 ki�n th�c cho HS,  

sK d'ng hi.u qu* TBDH, �ng d'ng CNTT&TT góp ph1n nâng cao ch)t 

l-9ng d�y h�c.  

Trong quá trình gi*ng d�y, các tr-Jng THPT #ã tQng c-Jng sK d'ng 

TBDH, khuy�n khích GV �ng d'ng CNTT&TT vào gi*ng d�y. Các tr-Jng 

#ã ch�n l�c, k�t h9p gi+a phát huy y�u tI tích cTc trong PPDH truyMn 

thIng cùng vi.c tích cTc #8i mLi PPDH: 

— Ph-�ng pháp thuy�t trình: �Ii vLi HS dân tFc, @ vùng sâu, xa, vùng kinh t� 

xã hFi #Hc bi.t khó khQn, mHt bSng dân trí ch-a cao, kh* nQng giao ti�p 

cCa các em còn y�u, vIn ti�ng Vi.t h�n ch�, t- duy ch0m, GV ph*i dùng 

lJi nói ng]n g�n, d| hiGu. Trong bài gi*ng, các ví d' #-a ra c1n c' thG, 

các khái ni.m ph*i #-9c gi*i thích rõ ràng... 

— PPDH nêu v)n #M là t8 ch�c ho�t #Fng nh0n th�c cCa HS theo con 

#-Jng hình thành và gi*i quy�t v)n #M. PPDH nêu v)n #M giúp HS không 

chE thu #-9c các tri th�c khoa h�c mLi mà còn hình thành ph-�ng pháp 

t- duy logic trong ti�n trình gi*i quy�t v)n #M. Ph-�ng pháp này còn có 

tác d'ng phát huy tính tích cTc, #Fc l0p sáng t�o cCa HS trong quá trình 

nh0n th�c. Vì v0y HS lPnh hFi tri th�c mFt cách v+ng ch]c. 

— T8 ch�c cho HS h�c t0p theo nhóm: VLi các nhóm nhj, HS có thG trao 

#8i, giúp #? và h9p tác vLi nhau trong h�c t0p. Cách h�c t0p theo nhóm 

giúp ng-Ji h�c tham gia vào #Ji sIng xã hFi mFt cách tích cTc, tránh 

tính th' #Fng, � l�i.  

— H-Lng dWn HS thTc hành: GV t8 ch�c cho HS tham gia vào các ho�t #Fng 

thTc t�, HS #-9c trTc ti�p quan sát, làm thí nghi.m, gi*i quy�t v)n #M 

theo cách cCa riêng mình, qua #ó hiGu #-9c b*n ch)t cCa sT v0t hi.n 

t-9ng, n]m ki�n th�c mFt cách v+ng ch]c và rèn luy.n #-9c các kP nQng 

c1n thi�t. 
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Tuy nhiên, trong quá trình #8i mLi PPDH @ tr-Jng THPT còn có thG có 

mFt sI b)t c0p sau: 

—  Trình #F, nQng lTc chuyên môn cCa GV còn th)p. 

—  Nh0n th�c cCa GV vM #8i mLi PPDH ch-a #1y #C. 

—  NFi dung, ch-�ng trình d�y h�c còn nHng #Ii vLi vLi HS ng-Ji dân tFc 

(các tr-Jng THPT @ miMn núi, vùng dân tFc).  

—  NhiMu tr-Jng còn coi tr�ng thành tích h�n ch)t l-9ng giáo d'c. 

—  TBDH thi�u và ch)t l-9ng ch-a cao. 

—  CSVC s- ph�m bI trí ch-a h9p lí. (phòng h�c, bàn gh� theo lLp h�c 

truyMn thIng không phù h9p) 

—  Ý th�c HS ch-a cao. 

—  Ch-a có quy #�nh, ch� tài trong vi.c kiGm tra, #ánh giá, khen th-@ng. 

2. Hiệu quả sử dụng thiết bị giáo dục 

Hi.n nay ch-a có mFt #�nh nghPa chính thIng nào vM hi.u qu* sK d'ng 

TBDH, tuy nhiên các chuyên gia giáo d'c, chuyên gia TBDH, các nhà 

nghiên c�u vM TBDH #Mu #i #�n thIng nh)t là #G #ánh giá hi.u qu* sK 

d'ng TBDH thì c1n tr* lJi các câu hji sau: TBDH #ã #-9c c)p có #-9c sK 

d'ng không? N�u TBDH #ã #-9c sK d'ng thì chúng #-9c sK d'ng có 

#úng ch\ không, có phù h9p không, hi.u qu* sK d'ng #�t #-9c bao 

nhiêu ph1n trQm so vLi nhi.m v' giáo d'c #Ht ra, có mang l�i l9i ích gì 

thTc sT không cho sT phát triGn cCa HS và GV? 

2.1. Các thành phần của hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học 

VLi nh+ng #iMu ki.n xu)t phát nh)t #�nh nh- quy ho�ch và m�c #F trang b�, 

tính nQng kinh t� kP thu0t cCa thi�t b�, ph-�ng h-Lng và quan #iGm chE 

#�o chuyên môn, môi tr-Jng #�a lí và vQn hoá cCa tang #�a ph-�ng, 

chu^n nFi dung ki�n th�c, tình tr�ng c� s@ h� t1ng kP thu0t cCa tr-Jng 

h�c và lLp h�c,... là nh+ng d+ ki.n cho tr-Lc ph*i tuân thC, thì có thG 

xem c)u trúc cCa hi.u qu* sK d'ng thi�t b� bao g$m nh+ng thành ph1n 

c� b*n là: Hi.u su)t trong và hi.u su)t ngoài. 

Hi.u su)t trong thG hi.n @ mFt sI quá trình và ho�t #Fng sau: 

—  Qu*n lí, t8 ch�c sK d'ng, giám sát và #ánh giá. 
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—  Cách th�c, phong cách và kP nQng sK d'ng cCa GV và cCa HS. 

—  Nh+ng ho�t #Fng c*i ti�n hoHc phát triGn có liên quan #�n thi�t b�. 

—  C-Jng #F và nh�p #F sK d'ng thi�t b� trong quá trình giáo d'c. 

—  Hao phí và t8n th)t x*y ra trong vi.c sK d'ng thi�t b�. 

Hi.u su)t ngoài thG hi.n qua mFt sI quá trình và ho�t #Fng sau: 

—  Quá trình và ho�t #Fng h�c t0p cCa ng-Ji h�c. 

—  Ho�t #Fng gi*ng d�y cCa GV. 

—  Môi tr-Jng h�c t0p, trong #ó có các quan h. nh- h9p tác, tham gia, thTc 

hành nghiên c�u khoa h�c và các quá trình thông tin, truyMn thông, giao 

ti�p vQn hoá — xã hFi. 

—  Các quan h. và sinh ho�t vQn hoá, #Ji sIng cCa cFng #$ng dân c- #�a 

ph-�ng và gia #ình. 

2.2. Mục tiêu và kết quả sử dụng thiết bị 

�ây là thành ph1n cho bi�t TBDH #-9c sK d'ng có #úng ch\ không, có 

phù h9p vLi nhi.m v' giáo d'c, nh+ng vai trò cCa các chC thG ho�t #Fng 

không và nó có mang l�i l9i ích thTc sT không cho sT phát triGn cCa 

ng-Ji h�c và sT phát triGn cCa GV, thành tích cCa nhà tr-Jng và sT ti�n 

bF trong công tác qu*n lí. 

2.3. Các tiêu chí và chỉ số đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học 

Tiêu chí 1: Hi4u su$t trong 

ChE sI 1: T1n su)t sK d'ng TBDH xét theo tang lo�i so vLi yêu c1u gi*ng 

d�y môn h�c #ã #-9c quy #�nh trong ch-�ng trình và k� ho�ch d�y h�c, 

tính trên tE l. GV, tE l. giJ h�c (hoHc thJi gian thTc h�c), tE l. môn h�c, tE 

l. lo�i thi�t b�. 

ChE sI 2: Kh* nQng làm chC thi�t b� cCa GV và h�c viên #Ii vLi vLi tính 

nQng kP thu0t và tính nQng s- ph�m cCa thi�t b�. 

ChE sI 3: Tính thành th�o sK d'ng thi�t b� xét theo kP nQng, thao tác và cách 

xK lí tình huIng cCa GV và HS trong quá trình sK d'ng thi�t b�, tính trên 

tE l. các sT cI vM kP thu0t có thG x*y ra và cách kh]c ph'c an toàn, tE l. 

kh]c ph'c thành công các sT cI, tE l. nh+ng sáng ki�n, phát triGn các �ng 

d'ng mLi mà GV và HS thTc hi.n (trên t8ng sI thi�t b�, trên t8ng sI GV, 

trên t8ng sI giJ h�c). 
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ChE sI 4: Tính kinh t� cCa sK d'ng TBDH xét theo m�c #F h- hjng, 

xuIng c)p, b*o #*m thJi h�n sK d'ng thTc t� và kP nQng b*o qu*n, b*o 

trì, chEnh sKa thi�t b� cCa GV và HS, tính trên tE l. ph1n trQm hjng hóc, 

gi*m ch)t l-9ng cCa m\i lo�i thi�t b�, tE l. chi phí sKa ch+a trên chi phí 

mua s]m, #F bMn sK d'ng theo thJi gian hoHc theo sI l-9t sK d'ng. 

Tiêu chí 2: Hi4u su$t ngoài 

ChE sI 5: M�c #F c*i ti�n, #8i mLi ph-�ng pháp và kP nQng d�y h�c cCa 

GV do có sK d'ng thi�t b�, ph-�ng ti.n, xét theo sI l-9ng giJ h�c #-9c 

#ánh giá tIt. GV phát triGn nh+ng kP nQng, nh+ng tri th�c và quan #iGm 

mLi trong quá trình d�y h�c nhJ tác #Fng cCa các lo�i hình thi�t b� giáo 

d'c, sT #a d�ng cCa các hình th�c d�y h�c và kP thu0t lên lLp, vi.c t8 

ch�c h�c t0p, kiGm tra và #ánh giá,... 

ChE sI 6: M�c #F c*i ti�n kP nQng, thái #F và tính tích cTc h�c t0p cCa HS 

xét theo quan h. so sánh vLi nh+ng thJi kì, nh+ng tr-Jng và lLp ch-a 

quan tâm sK d'ng TBDH hoHc sK d'ng TBDH ch-a tIt, t�c là ph*i 

nghiên c�u tang tr-Jng h9p và xác #�nh các chE sI khác bi.t gi+a các 

tr-Jng, các lLp, các thJi kì d�y h�c khác nhau. 

ChE sI 7: M�c #F c*i ti�n các quan h. s- ph�m trên lLp gi+a GV và HS, 

gi+a HS vLi nhau, gi+a cá nhân và nhóm xét theo t1n su)t xu)t hi.n các 

nhân tI tích cTc cCa môi tr-Jng và quan h. nh- tQng c-Jng các hành vi 

h9p tác, t-�ng tr9, tQng c-Jng không khí thi #ua và tham gia, m�c #F 

gi*m các b)t #$ng. 

ChE sI 8: M�c #F tQng c-Jng hay nâng cao kh* nQng giao ti�p, trao #8i 

thông tin trong h�c t0p và gi*ng d�y xét theo l-9ng xu)t hi.n các c� hFi, 

#iMu ki.n và ph-�ng ti.n thu0n l9i cho d�y và h�c @ nhà tr-Jng, cho mIi 

liên h. gi+a nhà tr-Jng và gia #ình, gi+a h�c cá nhân và h�c nhóm, trong 

gi*ng d�y và sinh ho�t chuyên môn cCa t0p thG GV. 

Tiêu chí 3: K%t qu8 so vEi m,c tiêu qu8n lí 

ChE sI 9: M�c #F #�t m'c tiêu chung thG hi.n k�t qu* chung thTc t� thu 

#-9c xét theo các mHt qu*n lí hành chính và nhân sT, qu*n lí chuyên 

môn, qu*n lí h�c t0p và chE #�o công tác chung cCa nhà tr-Jng tính trên 

tE l. k�t qu*, m'c tiêu. 
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ChE sI 10: M�c #F #�t m'c tiêu chuyên bi.t thG hi.n @ nh+ng k�t qu* 

chuyên bi.t thTc t� thu #-9c @ nhà qu*n lí, GV, HS, gia #ình, nhà tr-Jng, 

xã hFi #-9c tính chi ti�t trên tang ng-Ji, tang vi.c, tang nhi.m v', thông 

qua sT tQng c-Jng tri th�c, kP nQng, thái #F, hành vi và #�o #�c. 

Tuy nhiên, 10 chE sI #ánh giá hi.u qu* sK d'ng TBGD #ã nêu trên chE là 

chE sI c� b*n và thi�t y�u. �G t0p trung cho vi.c #M xu)t các bi.n pháp 

qu*n lí nâng cao hi.u qu* sK d'ng TBDH mFt cách thi�t thTc, chúng tôi 

#ã ch�n 5 chE sI chính #G thu th0p thông tin qua #iMu tra kh*o sát và 

#ánh giá hi.u qu* sK d'ng TBDH. 5 chE sI #ó là: 

ChN s  1: TOn su$t s* d,ng 

�ây là chE sI quan tr�ng vì nó là tiMn #M cho vi.c xét #�n hi.u qu* sK 

d'ng TBDH, không ph*i c� sK d'ng TBDH là #-�ng nghiên nâng cao 

#-9c hi.u qu* sK d'ng, nh-ng t1n su)t sK d'ng TBDH càng cao thì 

ng-Ji sK d'ng (GV, HS, ph' tá thí nghi.m) càng có c� hFi sK d'ng thu1n 

th'c h�n và hi.u qu* sK d'ng có c� hFi #-9c nâng cao. 

ChN s  2: Kh8 n:ng làm ch� thi%t bP 

Kh* nQng làm chC thi�t b� cCa GV và HS #Ii vLi vLi tính nQng kP thu0t và 

tính nQng s- ph�m cCa thi�t b�. 

ChN s  3: Tính thành th(o s* d,ng 

TBDH #-9c xét theo kP nQng và thái #F cCa GV và HS trong quá trình sK 

d'ng thi�t b�. GV có tT giác sK d'ng TBDH hay là b� ép buFc ph*i sK 

d'ng? Trình #F sK d'ng TBDH có #-9c nâng cao không? HS có hào h�ng 

vLi các bài có sK d'ng TBDH không? NQng lTc thTc hành, nQng lTc t- 

duy logic cCa HS có #-9c phát triGn không? 

ChN s  4: Tính kinh t% c�a vi4c s* d,ng 

Nói #�n tính kinh t� trong sK d'ng TBDH là nói #�n sT bMn v+ng cCa 

thi�t b� #G sK d'ng lâu dài, là nói #�n ch)t l-9ng sK d'ng TBDH. N�u 

trong quá trình d�y h�c có sK d'ng TBDH, TBDH có tác d'ng #8i mLi 

PPDH và mang l�i k�t qu* h�c t0p tIt cho HS thì #iMu #ó có nghPa là tính 

kinh t� cCa TBDH #ó #ã #-9c khing #�nh. 
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ChN s  5: Ph,c v, �Si mEi PPDH 

Ch-�ng trình và nFi dung cCa SGK hi.n nay #òi hji ph*i #8i mLi PPDH 

mà biGu hi.u cCa nó là: quá trình nh0n th�c, t- duy cCa HS thay #8i theo 

chiMu h-Lng tích cTc, HS tham gia th*o lu0n nhiMu h�n. Trong quá trình 

d�y h�c có sK d'ng TBDH, HS có các biGu hi.n nêu trên, #iMu #ó cho 

th)y TBDH #ã góp ph1n #8i mLi PPDH. 

3. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học 

TBDH #óng vai trò quan tr�ng trong #8i mLi PPDH và nâng cao ch)t 

l-9ng d�y h�c. TBDH, #Hc bi.t là các TBDH có �ng d'ng nh+ng thành 

tTu cCa CNTT&TT là công c' giúp cho GV t8 ch�c, #iMu khiGn ho�t #Fng 

nh0n th�c cCa HS. 

SK d'ng hi.u qu* TBDH giúp gi*m lí thuy�t, tQng thJi gian tT h�c, tT 

nghiên c�u, kích thích tính chC #Fng, tích cTc, sáng t�o và tQng c-Jng #F 

làm vi.c cCa c* GV và HS trong suIt quá trình d�y h�c. NhJ v0y, không 

khí h�c t0p tr@ nên sôi n8i, h�ng thú h�c t0p bF môn #-9c nâng lên. 

SK d'ng hi.u qu* TBDH giúp gi*m lIi d�y h�c truyMn thIng theo lIi 

truyMn th' mFt chiMu, phát huy tính tích cTc, tT giác trong ho�t #Fng h�c 

t0p, nghiên c�u. Giúp ng-Ji h�c chC #Fng sáng t�o trong ti�p c0n tri 

th�c và trình bày nh+ng tri th�c #ã tT lPnh hFi #-9c. 

SK d'ng TBDH hi.u qu*, giúp GV truyMn #�t tIt h�n nh+ng ki�n th�c 

khoa h�c mà tr-Lc #ây khó gi*i thích khi sK d'ng PPDH truyMn thIng. 

SK d'ng TBDH hi.u qu*, GV sb giúp HS hình thành nh+ng tri th�c  

lí thuy�t, kP nQng, kP x*o thTc hành. 

�G TBDH #-9c sK d'ng hi.u qu* trong công tác #8i mLi PPDH, có mFt 

sI yêu c1u #Ht ra: 

—  TBDH ph*i #-9c trang b� theo ph-�ng châm “thi�t thTc, hi.u qu*, ch)t 

l-9ng”. Vi.c sK d'ng ph*i th-Jng xuyên, liên t'c, #úng m'c #ích, trong 

quá trình sK d'ng ph*i gi*m thiGu m)t mát, h- hjng,... mLi mang l�i 

hi.u qu* cao. 

—  TBDH ph*i phù h9p vLi nFi dung và ph-�ng pháp giáo d'c, ph*i #*m 

b*o tính khoa h�c, tính s- ph�m, an toàn cho ng-Ji sK d'ng và ph*i phù 

h9p vLi #Hc #iGm tâm lí và kh* nQng t- duy cCa HS. Tính khoa h�c là 

m�c #F chu^n xác trong vi.c ph*n ánh hi.n thTc. Tính s- ph�m là sT 
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phù h9p vLi các yêu c1u vM mHt s- ph�m nh- #F rõ, kích th-Lc, màu s]c, 

d| sK d'ng, phù h9p vLi tâm sinh lí HS,... tính kinh t� là giá thành theo 

t-�ng x�ng vLi hi.u qu* #ào t�o. 

Nh- v0y, TBDH có thG #�n gi*n hay ph�c t�p, nh-ng qua sK d'ng nó 

ph*i cho k�t qu* khoa h�c, #*m b*o yêu c1u vM mHt mP quan, s- ph�m 

an toàn và giá c* h9p lí, t-�ng x�ng vLi hi.u qu* mà nó mang l�i và 

không nh)t thi�t ph*i là thi�t b� #]t tiMn. Vi.c trang b� và sK d'ng TBDH 

l�i ph' thuFc nhiMu vào công tác qu*n lí TBDH, góp ph1n nâng cao ch)t 

l-9ng gi*ng d�y và h�c t0p trong tr-Jng THPT. 

Theo quan #iGm lí lu0n d�y h�c hi.n #�i thì TBDH là mFt trong 6 thành 

tI chC y�u cCa quá trình d�y h�c: M'c tiêu, nFi dung, PPDH, TBDH, GV, HS. 

TBDH ch�u sT chi phIi cCa nFi dung ch-�ng trình và PPDH. M\i lo�i 

hình TBDH khi #-a vào sK d'ng c1n #-9c cân nh]c, lTa ch�n #G #áp �ng 

#-9c nFi dung ch-�ng trình, PPDH, #$ng thJi cdng ph*i thja mãn các 

yêu c1u vM khoa h�c, s- ph�m, kinh t�, th^m mP và an toàn cho GV và HS, 

nhSm #�t k�t qu* mong muIn. 

�G #ào t�o ra nh+ng con ng-Ji toàn di.n, thì nFi dung ch-�ng trình d�y 

h�c ph*i #áp �ng các yêu c1u nh-: giúp HS lPnh hFi tri th�c lí thuy�t, 

hình thành nQng lTc thTc hành, tT nghiên c�u cho HS,... MuIn #�t #-9c 

yêu c1u #ó, thì mFt trong các bi.n pháp qu*n lí quan tr�ng là tQng c-Jng 

trang b�, b*o qu*n và #Hc bi.t là nâng cao hi.u qu* sK d'ng TBDH. 

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và chia s� cùng #$ng nghi.p 

#G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 

1. Làm rõ nh+ng nFi dung c� b*n cCa #8i mLi PPDH @ tr-Jng THPT. 
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2. Nêu nh+ng tiêu chí #ánh giá hi.u qu* sK d'ng TBDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Làm rõ vai trò cCa TBDH trong #8i mLi PPDH @ tr-Jng THPT. 
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Nội dung 2 

SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động: Nghiên cứu sử dụng thiết bị dạy học ở trường trung học 

phổ thông 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Một số thiết bị dạy học dùng chung  

1.1. Máy chiếu qua đầu (Overhead)  

 a. Công d,ng: Máy chi�u qua #1u, hay còn g�i là máy chi�u phim b*n 

trong (Overhead Projector) là thi�t b� #-9c sK d'ng #G phóng to và chi�u 

vQn b*n và hình *nh tPnh có trên phim nhTa trong suIt lên màn hình 

ph'c v' vi.c trình bày. (Xem hình vb) 

 

Có thG nói máy chi�u qua #1u là mFt trong nh+ng thi�t b� có hi.u qu* 

nh)t ph'c v' d�y h�c vLi nh+ng -u #iGm sau:  

—  SK d'ng #-9c tIt c* cho hai lo�i hình d�y h�c thuy�t gi*ng và th*o lu0n: 

Dùng các bF gi)y trong chu^n b� tr-Lc #G thuy�t gi*ng hoHc dùng gi)y 

trong và bút d� màu #G vi�t ý ki�n th*o lu0n trình bày t�i ch\. 

—  Có thG sK d'ng linh ho�t bSng nh+ng thC thu0t #�n gi*n: che l)p và cho 

xu)t hi.n tang ph1n, l$ng ghép hình bSng nhiMu tJ gi)y trong vb các 

thành ph1n,… 

—  T-�ng #Ii r� tiMn, d| ph8 c0p. 

Th�u kính 

Thân máy 

Tay xách 

G��ng h�t 

  Tay chgnh tiêu cQ 

Thông khí 

Công tec  ngu5n 
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b. Nguyên t/c ho&t �1ng: NhJ ngu$n sáng công su)t lLn và h. thIng quang 

h�c (th)u kính, g-�ng chi�u) hình trên phim trong suIt #-9c chi�u và 

phóng to trên màn hình kích th-Lc lLn. 

L]p #Ht máy chi�u qua #1u 

—  G�t lWy bên s-Jn, m@ n]p máy. 

—  Nâng giá g-�ng h]t bSng tay ph*i, tay trái gi+ thân máy. 

—  C]m ngu$n #i.n. 

—  ChEnh tiêu cT #G hình *nh #�t #F rõ nét nh)t. 

c. Ch# t&o phim trong: Có thG bSng cách thC công, hoHc bSng máy tính:  

— Phim trong: B)t c� lo�i gi)y trong nào có thG in, vi�t hoHc dán hình trên 

bM mHt #Mu có thG làm phim chi�u. SI dòng không nên quá 6 dòng và 

m\i dòng không nên quá 6 ta #Ii vLi phim trong kh8 A4. Khuôn hình 

trên phim chE nên giLi h�n trong khuôn kh8 20 ×  25cm. 

—  Bút vi%t #en tr]ng hoHc màu s]c, tIt nh)t là bút không xoá #-9c. Các màu 

khác có thG sK d'ng #G t�o các #iGm nh)n th� giác (gây sT chú ý) 

—  Máy tính kèm máy in lazer màu hoHc #en tr]ng. 

— Các phim sau khi #-9c ch� t�o c1n #-9c b*o qu*n n�i khô ráo, gi+a hai 

phim c1n #Ht mFt tJ gi)y mMm #G tránh hjng nFi dung.  

Nên l-u ý rSng s* d,ng máy chi%u qua �Ou là c8 m	t quy trình công ngh4 

ch� không chE #�n gi*n là vi.c có chi�c máy và dùng máy tuh ti.n. Ví d':  

—  �G chu^n b� gi)y trong c1n tóm t]t ph1n muIn trình bày th0t g�n, làm 

n8i b0t bSng nh+ng tW khoá, không l�m d'ng gi)y trong #G chi�u bài vi�t 

lên màn hình. C1n chu^n b� gi)y trong sao cho HS d| nhìn rõ #$ng thJi 

#*m b*o tính th^m mP (không dùng kiGu ch+ khó nhìn và màu s]c loè 

lort, nên nhL, ching h�n nguyên tXc 3 con 6: 6 dòng trên mFt tJ, 6 ta trên 

mFt dòng, m\i ch+ nhj nh)t 6mm). 

—  Khi trình bày GV c1n nhìn vào HS, quan sát HS, n�u c1n nhL nFi dung 

trình bày thì nhìn vào tJ gi)y trong, không nhìn lên màn hình. Khi c1n 

l-u ý mFt ta hoHc câu nào #ó c1n dùng #1u bút chE trên gi)y trong hoHc 

#èn phóng tia sáng laser chE trên màn hình, nh-ng không sK d'ng #Fng 

tác này liên t'c b@i sb gây nhàm chán. Khi c1n thu hút sT chú ý cCa HS 

vào di|n gi* thì t]t máy... 
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Nh- v0y, vi.c dùng máy chi�u qua #1u g]n liMn vLi vi.c #8i mLi ph-�ng 

pháp và phong cách d�y h�c cCa GV ch� không chE #�n gi*n là sK d'ng 

thi�t b�.  

d. Nh4ng chú ý khi s8 d,ng máy chi#u qua �:u 

—  Khi không sK d'ng hoHc trong thJi gian nghE dài khi trình bày, c1n t]t máy. 

—  Chú ý an toàn #i.n và bjng có thG gây ra khi ti�p xúc vLi bóng chi�u sáng.  

—  Tránh va #0p m�nh, không sJ tay, làm x-Lc g-�ng, th)u kính. 

—  Kích th-Lc ch+ ph*i #C lLn #G #�c. VLi lLp h�c có chiMu dài 5 — 10m, máy 

chi�u #Ht cách màn hình 2,5 — 3m thì phông ch+ tIi thi�u là 16pt. 

— Che tIi phòng h�c, hFi tr-Jng, gi*m bLt chi�u sáng trong phòng bSng 

cách t]t bLt các ngu$n sáng, che rèm hoHc #óng bLt các cKa s8. 

e. Cách trình bày  

 —  KiGm tra khuôn hình và #F nét hình. Hãy kiGm tra ta v� trí xa và khó xem 

nh)t cCa lLp h�c. Ti�n hành nh+ng #iMu chEnh c1n thi�t. 

— S]p x�p các hình chi�u theo th� tT trình bày. Có nh+ng hình chi�u c1n 

sK d'ng nhiMu l1n hoHc ph*i in thêm, hoHc #ánh d)u #G ti.n #G riêng và 

sK d'ng l�i.  

— ChE b0t máy khi trình bày hoHc khi muIn HS suy nghP trên hình chi�u. 

Ngoài ra c1n t]t máy #G tránh sT t0p trung không c1n thi�t vào hình chi�u. 

— Dùng que chE, hoHc #èn d�i trong quá trình trình bày. 

1.2. Máy chiếu đa năng (Multi Projector)  

 

 

 hng kính 

 Cáp ngu5n 

Công tắc ngu5n  

 B2ng *iLu khi7n 

Chân *iLu chgnh 

*] cao góc chi'u 

   ^iLu khi7n ti xa 

 Thông khí 

 Nep Yng kính 

 B2ng k't nYi 
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a. Công d,ng: Máy chi�u #a nQng #-9c sK d'ng #G phóng to và chi�u hình 

*nh tPnh và #Fng ta các ngu$n khác nhau nh- bQng hình, #Pa hình, máy 

chi�u v0t thG và các s*n ph^m ph1n mMm ta máy tính lên màn hình ph'c 

v' vi.c trình bày.  

b. Nguyên lí làm vi�c: Các lo�i tín hi.u hình *nh #1u vào khác nhau #-9c 

máy chi�u #a nQng nh0n d�ng và xK lí. Sau #ó các tín hi.u này #-9c h. 

thIng #èn chi�u sáng công su)t lLn và h. thIng quang h�c phóng chi�u 

trên màn hình lLn. ST khác bi.t trong nguyên t]c làm vi.c cCa máy chi�u 

#a nQng vLi các thi�t b� khác là @ ch\: Hình *nh trình chi�u không chi�u 

thing lên màn hình (nh- máy chi�u slide hoHc máy chi�u qua #1u) mà 

c1n qua nh0n d�ng và xK lí. 

c. Cách k#t n�i máy chi#u �a n*ng v@i các thi#t b� nghe nhìn ngo&i vi  

Là mFt ph-�ng ti.n kP thu0t d�y h�c, máy chi�u #a nQng có thG k�t nIi 

vLi nhiMu thi�t b� nghe nhìn ngo�i vi nh-:  

Máy tính (PC, Notebook/Laptop); #1u bQng video; #1u #Pa hình VCD; 

máy chi�u v0t thG; máy khu�ch #�i âm thanh,...  

Khi k�t nIi c1n thTc hi.n nh+ng nFi dung sau:  

Các thi�t b� nêu trên #-9c nIi vLi b*ng k�t nIi cCa máy chi�u #a nQng  

thông qua các lo�i cáp nIi. Các gi]c c]m t�i b*ng k�t nIi phù h9p vLi các 

tiêu chu^n gi]c c]m khác nhau cCa các thi�t b� nghe nhìn ngo�i vi.  

NIi c8ng Serial cCa PC hoHc #1u ra cCa các thi�t b� khác (bQng hoHc #Pa 

VCD, máy chi�u v0t thG,...) vLi c8ng vào cCa máy chi�u #a nQng (RGB1 

hoHc/và RGB2) t�i b*ng k�t nIi thi�t b�. Trong tr-Jng h9p c1n khu�ch 

#�i âm thanh, c1n nIi c8ng ti�ng ra cCa máy chi�u #a nQng vLi máy 

khu�ch #�i âm thanh.  

d. ChAnh ch# �1 làm vi�c, ch!t lCng hình  nh và âm thanh cE b n  

BI trí máy chi�u #a nQng bSng hai cách: BI trí trên bàn hoHc bI trí trên 

tr1n phòng h�c.  

B-Lc 1: �G ngay ng]n và v+ng ch]c máy chi�u.  

B-Lc 2: C]m dây ngu$n #i.n cCa máy chi�u #a nQng và b0t ngu$n bSng 

công t]c. �iMu chEnh v� trí cCa máy chi�u #a nQng.  

B-Lc 3: ChEnh #F thQng bSng cCa hình *nh bSng chân #?. 
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B-Lc 4: B0t mFt trong nh+ng ngu$n phát hình (#ã #-9c k�t nIi).  

B-Lc 5: Dùng b*ng #iMu khiGn hoHc #iMu khiGn ta xa #iMu chEnh ch� #F 

làm vi.c và các ch)t l-9ng hình *nh c� b*n sau:  

Xa — g1n (Zoom), Tiêu cT (Focus), Sáng — tIi (Bright)  

e. Nh4ng chú ý khi s8 d,ng máy chi#u �a n*ng 

— Khi không sK d'ng hoHc trong thJi gian nghE dài khi trình bày, c1n t]t 

máy hoHc chuyGn máy sang ch� #F chJ (Standby).  

— Sau khi k�t thúc sK d'ng, n�u muIn t]t máy chi�u, ph*i chuyGn máy 

sang ch� #F chJ, #9i khi qu�t gió ngang ho�t #Fng mLi t]t hin thi�t b�.  

— An toàn #i.n và tránh b� bjng khi ti�p xúc vLi bóng chi�u sáng chính.  

— Tránh va #0p m�nh, không sJ tay, làm x-Lc Ing kính.  

2. Một số loại hình thiết bị dạy học bộ môn  

2.1. Tranh ảnh giáo khoa 

Tranh *nh giáo khoa là lo�i hình quen thuFc và vWn #-9c sK d'ng trong 

các tr-Jng THPT hi.n nay. �u #iGm n8i b0t cCa lo�i hình này là: giá thành 

r� nh)t trong các lo�i hình TBDH; d| v0n chuyGn, d| b*o qu*n; d| sK d'ng. 

Hình tPnh sK d'ng nhiMu trong d�y h�c là: hình vb trên b*ng, *nh ch'p, 

b-u *nh, hình minh ho� trong sách, các lo�i t�p chí #�nh kì, các catalô, 

tranh t-Jng, áp phích, panô qu*ng cáo. Hình tPnh th-Jng #-9c sK d'ng 

theo các tài li.u h-Lng dWn s- ph�m #Hc bi.t. 

—  ThuFn lCi: Có thG chuyGn ý nghPa trau t-9ng thành các d�ng hi.n thTc, 

cho phép chuyGn quá trình d�y h�c ta m�c biGu hi.n bSng lJi sang m�c 

#F c' thG h�n. 

—  H&n ch#: MFt vài lo�i *nh khó phóng to lên cho c* lLp nhìn do ch)t 

l-9ng *nh không cao. MFt sI lo�i *nh có giá thành cao nên vi.c mua s]m 

khó khQn. Hình tPnh là lo�i hình 2 chiMu nên khi dùng ph*i có thJi gian 

treo và c)t nên có thG *nh h-@ng #�n sT chú ý liên t'c cCa HS. 

2.2. Bản đồ giáo khoa 

B*n #$ giáo khoa là sT biGu hi.n thu nhj bM mHt Trái �)t lên mHt phing 

dTa trên c� s@ toán h�c. BSng ngôn ng+ b*n #$, ph-�ng ti.n (#$ ho�) 

ph*n ánh nh+ng d)u hi.u c� b*n nh)t, #Hc tr-ng nh)t phù h9p vLi trình 
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#F phát triGn trí óc cCa l�a tu8i HS và xét #�n yêu c1u giáo d'c th^m mP 

và v. sinh h�c #-Jng. B*n #$ giáo khoa có nhiMu lo�i: b*n #$ giáo khoa 

treo t-Jng (B�GKTT); b*n #$ trong SGK; át lát giáo khoa; b*n #$ câm 

(hay B*n #$ trIng). B�GK treo t-Jng là mFt lo�i cCa b*n #$ giáo khoa, vì 

th� nó có chung nFi dung, #Hc #iGm, tính ch)t và ý nghPa nh- các lo�i 

b*n #$ giáo khoa khác; #$ng thJi nó cdng có nh+ng #iGm riêng.  

Vai trò c"a BHGK treo t�ng trong quá trình d&y h�c 

B�GKTT m@ rFng khái ni.m không gian cho HS, cho phép các em thi�t 

l0p mIi quan h. t-�ng h\ và nhân qu* cCa các hi.n t-9ng các quá trình 

trong tT nhiên và xã hFi, phát triGn óc quan sát, hình thành th� giLi quan 

duy v0t. 

PhEng pháp s8 d,ng BHGK treo t�ng 

—  SK d'ng B�GK treo t-Jng tr-Lc tiên ph*i bi�t “#�c” b*n #$: ��c b*n #$ 

là ph-�ng pháp t8ng quát, ph-�ng pháp chung cho m\i HS. 

—  So sánh thông tin trên b*n #$ nhSm tìm hiGu #Hc #iGm cCa các #Ii t-9ng, 

hi.n t-9ng, sT ki.n #G tìm ra mIi liên h. và quy #�nh lWn nhau cCa các 

#Ii t-9ng, mIi liên h. gi+a nh+ng cái bi�t và cái ch-a bi�t. 

—  Mô t* và nêu #Hc #iGm hi.n t-9ng. Giúp cho HS bi�t quan sát, mô t*, 

t-Jng thu0t hay nêu #Hc #iGm hi.n t-9ng, sT ki.n. 

2.3. Mô hình, mẫu vật dạy học 

Mô hình giáo khoa, mWu v0t là lo�i hình TBDH mô phjng theo hình 

d�ng, c)u t�o, ho�t #Fng và b*n ch)t cCa sT v0t, hi.n t-9ng nhSm ph'c 

v' cho vi.c d�y và h�c. 

Mô hình, mWu v0t có hai lo�i: Mô t* các #Ii t-9ng trong không gian 3 

chiMu và trong không gian 2 chiMu: 

—  Trong không gian 3 chiMu: �ó là các mWu v0t và các mô hình mô t* các 

v0t nh- th0t nh- mô hình c� thG ng-Ji, con quay gió... 

—  Trong không gian 2 chiMu: �ó là các mô hình chE c1n mô t* #Ii t-9ng 

nh- tranh vb, mô hình mô t* các lát c]t b8 d�c hay b8 ngang cCa mFt #Ii 

t-9ng nào #ó.  
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Vai trò c"a mô hình, mLu vFt 

— Tác #Fng m�nh vào các giác quan ng-Ji h�c. Khi sK d'ng mô hình, mWu 

v0t HS nghiên c�u trTc ti�p #Ii t-9ng v0t th0t hoHc giIng v0t th0t nên 

tính chân thTc #-9c nh0n th�c mFt cách nguyên vrn.  

— Vì là v0t th0t hoHc giIng nh- v0t th0t nên mô hình, mWu v0t giúp HS có sT 

liên h. m0t thi�t vLi thTc ti|n khi�n cho tri th�c có s�c sIng m�nh mb.  

— Mô hình, mWu v0t góp ph1n h9p lí hoá quá trình d�y h�c nh- ti�t ki.m 

#-9c thJi gian do GV không ph*i mô t* dài dòng vM hình dáng, màu s]c, 

c)u t�o ngoài hoHc c)u t�o trong, nguyên lí ho�t #Fng,... cCa sT v0t 

nghiên c�u.  

Nâng cao hi�u qu  s8 d,ng mô hình, mLu vFt 

—  ChuZn bP mô hình, m[u v�t 

+  GV ph*i kiGm tra và sK d'ng tr-Lc mô hình, mWu v0t #G phát hi.n nh+ng 

khi�m khuy�t cCa mô hình, mWu v0t n�u có và k�p thJi #iMu chEnh hoHc 

sKa ch+a. 

+  DT ki�n ph-�ng th�c sK d'ng. 

+  VLi nh+ng mô hình, mWu v0t #�n gi*n, GV có thG giao cho mFt sI HS tT 

làm hoHc chu^n b� tr-Lc @ nhà. 

—  S* d,ng mô hình, m[u v�t 

+  SK d'ng theo sT chu^n b� tr-Lc và c1n tuân thC theo "nguyên t]c 4�" 

(�úng m'c #ích; �úng lúc; �úng ch\; �úng m�c #F và c-Jng #F): 

SK d'ng #úng m'c #ích, nghPa là chE sK d'ng mô hình, mWu v0t vLi 

nh+ng ph1n nFi dung c1n ph*i có mô hình, mWu v0t #G gi*ng d�y mà 

không sK d'ng tuh ti.n. 

�-a mô hình, mWu v0t ra #úng lúc. Mô hình th-Jng có hình dáng và màu 

s]c r)t h)p dWn, n�u GV #-a mô hình, mWu v0t ra quá sLm sb thu hút sT 

chú ý cCa HS vào mô hình, mWu v0t và các em b� phân tán t- t-@ng. 

+  �Ht mô hình, mWu v0t #úng v� trí sao cho c* lLp quan sát rõ, tránh #Ht mô 

hình, mWu v0t @ v� trí không thu0n l9i cho vi.c quan sát hoHc chE mFt nhóm 

HS quan sát #-9c. 
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+  Tuh theo tang mô hình, mWu v0t mà GV có thG k�t h9p các ph-�ng pháp 

nh- quan sát, #àm tho�i, thTc hành, nêu v)n #M, gi*i quy�t v)n #M. Chú 

tr�ng vi.c #Ht các câu hji hoHc nh+ng chE dWn c1n thi�t #G HS có thG tT 

nghiên c�u, khám phá tri th�c qua mô hình, mWu v0t.  

2.4. Vật thật 

Các thi�t b� thí nghi.m, trang thi�t b� cCa x-@ng, tr-Jng (d'ng c', máy 

móc thi�t b�) v0t li.u, v0t mWu, mWu các chi ti�t riêng bi.t, bF s-u t0p 

khoáng s*n, sinh v0t, bF mWu thTc v0t, mô hình, ma két và các v0t #úc 

khuôn. Trong d�y h�c lí thuy�t, v0t th0t chE #-9c sK d'ng khi không thG 

truyMn #�t bSng các lo�i ph-�ng ti.n d�y h�c khác. 

Không nên dùng các v0t có kích th-Lc quá nhj. Nh-ng khi ti�n hành thí 

nghi.m hoHc trong quá trình d�y s*n xu)t có thG sK d'ng b)t kì lo�i v0t 

thG nào không ph' thuFc khIi l-9ng và kích th-Lc cCa chúng. Trong 

tr-Jng h9p này chúng #-9c coi là các ph-�ng ti.n #G hình thành kP 

nQng, kP x*o cCa HS. 

2.5. Dụng cụ dạy học  

D'ng c' d�y h�c bao g$m nhiMu lo�i: d'ng c' #o l-Jng, d'ng c' thí nghi.m, 

d'ng c' s*n xu)t... D'ng c' hay h�c c' là mFt lo�i hình thi�t b� giáo d'c 

#Hc bi.t #-9c s*n xu)t và sK d'ng nhiMu nh)t trong ho�t #Fng d�y và 

h�c. D'ng c' d�y h�c chi�m tE l. khá cao vLi các môn khoa h�c tT nhiên. 

a. Vai trò c"a d,ng c, d&y h�c trong quá trình d&y h�c 

— Có thG sK d'ng #-9c vLi t)t c* các lo�i bài gi*ng, truyMn th' ki�n th�c 

mLi, kiGm tra #ánh giá, thTc hành, v0n d'ng ki�n th�c,... 

— Trong 1 ti�t h�c, h�c c' có thG sK d'ng #-9c @ t)t c* các giai #o�n khác 

nhau cCa ti�n trình bài h�c. 

— Ti�t ki.m #-9c thJi gian do không ph*i mô t* và HS ph*i hình dung (n�u 

không có h�c c' thì ph*i d�y chay). 

— Là ph-�ng ti.n trTc quan giúp HS rèn luy.n kP nQng, kP x*o tIt nh)t. 

—  Rèn thói quen lao #Fng có khoa h�c: cách l]p #Ht, tháo d? d'ng c' mFt 

cách khoa h�c, h9p lí, ti�t ki.m thJi gian, cách sK d'ng, khai thác thông tin, 

xK lí thông tin #G tìm k�t qu* mong muIn,... 

— Gây h�ng thú ho�t #Fng nh0n th�c cho HS. 
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b. Nguyên t/c s8 d,ng  

D'ng c' d�y h�c là lo�i hình có nhiMu #iMu ki.n nh)t #G HS phát huy 

tính tích cTc trong ho�t #Fng nh0n th�c. HS có c� hFi suy nghP nhiMu 

h�n, ho�t #Fng chân tay nhiMu h�n, tranh lu0n nhiMu h�n và n]m v+ng 

ki�n th�c ch]c ch]n h�n. D'ng c' d�y h�c có thG dùng #�n chi�c (lTc k�, 

nhi.t k�,...) hoHc dùng trong các thí nghi.m vLi nhiMu d'ng c'. 

Nguyên t]c sK d'ng chung: Theo 4 b-Lc cho c* GV và HS: 

1.  Chu^n b� lí thuy�t. 

2. Chu^n b� #$ dùng c1n thi�t và GV ph*i sK d'ng tr-Lc. 

3.  SK d'ng trong ti�t h�c (GV và HS) 

4. Thu x�p, lau chùi #G dùng lâu dài. 

2.6. Bản trong giáo khoa 

B*n trong giáo khoa là lo�i hình TBDH thông qua #-Jng nét, hình m*ng, 

màu s]c #0m nh�t trên t)m phim hoHc nhTa trong suIt #G thG hi.n nFi 

dung c1n trình bày. VLi b*n trong có màu s]c có tác d'ng r)t lLn kích 

thích h�ng thú HS quan sát, h�c t0p. B*n trong có -u #iGm là n�u sK 

d'ng theo bF có thG bi�n mFt nFi dung c1n truyMn t*i r)t ph�c t�p thành 

nh+ng m*ng v)n #M logic và liên hoàn giúp HS d| nhL, d| hiGu. B*n 

trong giáo khoa giúp HS n]m v+ng ki�n th�c khoa h�c c� b*n bSng ngôn 

ng+ t�o hình, thông qua sT thG hi.n hình *nh #ã #-9c ch�n lTa cCa mFt 

hoHc nhiMu tác gi*. 

Theo cách thi�t k� thì có hao lo�i b*n trong: b*n #�n, b*n theo bF. 

Cách s8 d,ng b n trong �En 

T)t c* các thông tin #Mu xu)t hi.n trên mFt t)m nhTa trong. GV có thG 

dùng que (hoHc dùng bút Laze) chE lên t)m nhTa trong (hoHc lên phông) 

#G t�o sT chú ý vào b)t kì chi ti�t nào.  

Có thG #iMu khiGn tang ph1n hình vb trên t)m nhTa trong bSng cách 

dùng tJ gi)y hay t)m bìa che nh+ng ph1n ch-a c1n cho xu)t hi.n #G có 

thG trình bày tang d+ li.u và th*o lu0n tang b-Lc mFt. 

Cách s8 d,ng b n trong theo b1 

�ây là ti.n ích n8i b0t cCa vi.c sK d'ng máy chi�u qua #1u. MFt nFi dung 

thông tin ph�c t�p có thG chia thành nhiMu ph1n mFt cách logic. Ta sb 
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giLi thi.u ph1n nMn tr-Lc; các bF ph0n khác khi l0t #è lên l1n l-9t sb t�o 

thành mFt h. thIng (mFt #Ii t-9ng) hoàn chEnh.  

2.7. Băng, đĩa ghi âm 

BQng ghi âm là lo�i hình ghi l�i các tín hi.u âm thanh trên bQng ta tính và 

#-9c phát l�i qua máy ghi âm (Cassete). Do ti�n bF cCa khoa h�c CNTT 

nên ngày nay ng-Ji ta #ã có thG ghi âm trên #Pa CD vLi ch)t l-9ng âm 

thanh tIt h�n nhJ kP thu0t sI. Âm thanh #-9c phát l�i qua #1u #Pa CD 

hoHc qua máy tính. Do #ó, hi.n nay trong các nhà tr-Jng có hai lo�i thi�t 

b� giáo d'c liên quan #�n âm thanh là bQng ghi âm dùng cho máy Radio 

Cassete và #Pa CD dùng cho #1u #Pa CD và máy tính. 

HMc �iNm 

 —  Th� m�nh cCa bQng, #Pa ghi âm là giá tr� biGu c*m cCa âm thanh tác 

#Fng vào thính giác, qua #ó mà c*m hoá, thuy�t ph'c ng-Ji nghe tT giác 

ti�p nh0n thông tin hoHc tri th�c. 

 —  Do khoa h�c kP thu0t ngày càng phát triGn nên công ngh. s*n xu)t ra bQng, 

#Pa ghi âm ngày càng hi.n #�i, giá thành s*n ph^m ngày càng h�. Do #ó 

lo�i hình bQng, #Pa ghi âm ngày càng #-9c phát triGn @ tr-Jng ph8 thông. 

Yêu c:u v� b*ng, ��a ghi âm  

 —  Ph*i lTa ch�n nFi dung ki�n th�c SGK sao cho phù h9p vLi thG lo�i bQng, 

#Pa ghi âm.  

 —  Âm thanh ghi ph*i là âm thanh có ch)t l-9ng cao.  

 —  Ch)t l-9ng thu thanh ph*i chu^n, không có ti�ng $n hoHc t�p âm. 

 —  Ch)t l-9ng bQng, #Pa ghi âm ph*i #*m b*o tiêu chu^n kP thu0t thì mLi 

ph*n *nh trung thành âm gIc và mLi dùng #-9c lâu dài. 

Cách s8 d,ng 

B-Lc chu^n b�: 

 —  CQn c� vào nFi dung bài h�c, GV c1n chu^n b� tr-Lc nFi dung nào trong 

bQng, dT ki�n thJi #iGm sK d'ng và thJi l-9ng sK d'ng. 

 —  ��c kP b*n h-Lng dWn sK d'ng bQng, #Pa ghi âm kèm theo (n�u có) #G 

hiGu nFi dung bQng, #Pa ghi âm và hiGu #-9c ý #$ cCa tác gi* bQng, #Pa 

ghi âm, ta #ó tìm cách sK d'ng có hi.u qu* nh)t. 
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 —  KiGm tra bQng: Có b� mIc không? N�u có ph*i dùng bông hoHc v*i mMm 

#Ht trên mHt bQng và dùng tay cho bQng ch�y và lau h�t mIc. Ch�y thK 

bQng #G kiGm tra ch)t l-9ng âm thanh. NhiMu GV do không chu^n b� 

tr-Lc nên #ã gHp nhiMu lúng túng khi sK d'ng bQng, #Pa ghi âm. 

 —  SK d'ng tr-Lc theo ti�n trình bài so�n #M ra. T0p tua #i, tua l�i, b0t thK 

#o�n bQng c1n #�n. T0p xK lí nh+ng tình huIng “tr'c trHc” vM kP thu0t. 

B-Lc sK d'ng: 

—  �iMu chEnh âm thanh vaa #C cho c* lLp cùng nghe rõ, tránh nhj quá 

hoHc to quá ng-?ng c*m giác cCa HS. 

 —  SK d'ng theo ti�n trình bài so�n. 

 —  Có thG k�t h9p vLi vi.c sK dung các lo�i TBGD khác nh- tranh, *nh, b*n 

#$, biGu b*ng... #G bài gi*ng thêm sinh #Fng, 

—  Có thG #Ht ra các câu hji phù h9p tr-Lc hoHc sau m\i #o�n trích âm #G 

tQng tính tích cTc nh0n th�c cCa HS. 

2.8. Băng hình và đĩa hình giáo khoa 

BQng hình là bQng ta tính ghi l�i #$ng thJi các tín hi.u hình *nh và âm 

thanh vM các sT v0t, hi.n t-9ng... bSng máy quay (Video Camera) và #-9c 

phát l�i bSng #1u máy Video. BQng hình còn #-9c g�i là phim Video. 

BQng hình giáo khoa là bQng hình mang ch�c nQng cCa TBGD, nFi dung 

bQng #-9c biên so�n theo nFi dung SGK nhSm m'c #ích nâng cao hi.u 

qu* quá trình d�y và h�c. 

BQng hình #ã #-9c nghiên c�u và �ng d'ng ta lâu @ các n-Lc phát triGn 

nh- @ V-�ng QuIc Anh ta 1927, MP ta 1950, Nh0t ta 1950... � n-Lc ta ph*i 

#�n nQm 1980 mLi nghiên c�u và vào #1u nh+ng nQm 1990, bQng hình 

giáo khoa mLi #-9c #-a vào nhà tr-Jng. 

Ngày nay, do thành tTu cCa CNTT mà ng-Ji ta #ã có thG chuyGn bQng 

hình sK d'ng cho máy Video thành #Pa hình (VCD, DVD) sK d'ng cho 

máy #1u #Pa VCD hoHc máy tính, r)t thu0n ti.n cho quá trình sK d'ng 

cdng nh- b*o qu*n mà giá thành l�i r� h�n bQng hình. 

Vai trò c"a b*ng, ��a hình trong quá trình d&y h�c 

—  Cung c)p thông tin chính xác, #1y #C #Ii t-9ng c1n nghiên c�u. 
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—  Mang tính trTc quan cao, b@i nh+ng sT v0t và hi.n t-9ng trong bQng, #Pa 

hình ph1n lLn là nh+ng sT v0t, hi.n t-9ng thTc.  

—  NhJ tính “#Fng” nên có s�c truyMn c*m r)t cao #Ii vLi HS. Cùng mFt lúc, 

HS vaa có thG quan sát #-9c sT v0t, hi.n t-9ng l�i vaa nghe #-9c âm 

thanh ta sT v0t, hi.n t-9ng #ó.  

—  H9p lí hoá quá trình ho�t #Fng d�y và h�c. 

—  �u th� n8i b0t cCa bQng, #Pa hình là nhJ kP thu0t ghi và phát l�i hình mà 

ng-Ji ta có thG: 

+  Làm ch0m l�i các bi�n #8i quá nhanh mà m]t th-Jng khó quan sát.  

+  Làm nhanh lên các bi�n #8i quá ch0m nh-: Nghiên c�u quá trình mFt 

bông hoa n@, sT phát triGn cCa mFt bào thai,... 

+  Nghiên c�u các hi.n t-9ng quá xa hoHc nguy hiGm không thG #�n g1n.  

+  T�o #-9c các thí nghi.m *o mà HS không thG ti�n hành trTc ti�p nh- các 

thí nghi.m hoá h�c r)t #Fc h�i,... 

+  Mô hình hoá #-9c các quá trình hoHc các bi�n #8i cTc nhanh.  

—  T)t c* nh+ng -u #iGm trên #ã làm thja mãn nhu c1u nh0n th�c cCa HS. 

—  Tuy nhiên bQng, #Pa hình cùng vLi khIi chuyGn t*i thông tin là #1u video, 

#1u #Pa hình và máy tính là nh+ng lo�i hình TBDH có giá thành cao mà 

trong #iMu ki.n kinh t� hi.n nay không ph*i tr-Jng ph8 thông nào cdng 

có thG s]m #-9c. 

Cách s8 d,ng và b o qu n 

Chu^n b� cCa GV: 

—  Xem kP tài li.u h-Lng dWn sK d'ng. 

 —  KiGm tra bQng, #Pa hình, máy video hoHc máy vi tính, kiGm tra sT an toàn 

cCa máy móc tr-Lc khi sK d'ng và ch�y thK, #iMu chEnh kP thu0t h\ tr9 tIi 

-u n�u c1n.  

—  L0p k� ho�ch sK d'ng, thTc ch)t là tr* lJi các câu hji: SK d'ng c* bQng 

(#Pa) hay chE sK d'ng mFt #o�n vLi m'c #ích gì? Vào thJi #iGm nào cCa 

bài gi*ng? ThJi l-9ng kéo dài bao nhiêu? �o�n nào c1n dang bQng (#Pa) 

#G trao #8i, phát v)n, #o�n nào cho bQng (#Pa) ch�y ch0m #G HS d| quan sát, 

#o�n nào c1n tua l�i, h. thIng câu hji nh- th� nào #G phát huy #-9c 



 

SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC  |  55 

tính tích cTc ho�t #Fng nh0n th�c cCa HS? C1n #�nh h-Lng, h-Lng dWn, 

gi*i thích gì thêm?... 

S8 d,ng: 

Theo ti�n trình k� ho�ch #ã #�nh. Tuy nhiên trong thTc t� #ã có nhiMu 

tình huIng x*y ra khác vLi k�ch b*n, vì v0y GV ph*i xK lí mFt cách linh 

ho�t và mMm d�o. 

2.9. Phần mềm dạy học 

Ph:n m�m d&y h�c là gì? 

Ph1n mMm là mFt bF ch-�ng trình thTc hi.n mFt nhi.m v' t-�ng #Ii 

#Fc l0p nhSm ph'c v' cho mFt �ng d'ng c' thG vi.c qu*n lí ho�t #Fng 

cCa máy tính hoHc áp d'ng máy tính trong các ho�t #Fng kinh t�, quIc 

phòng, vQn hoá, giáo d'c, gi*i trí,... 

—  PMDH là mFt lo�i ph-�ng ti.n d�y h�c hi.n #�i có nhiMu tính nQng -u vi.t. 

Ch-�ng trình #-9c l0p s�n và ghi vào #Pa CD. PMDH mang mFt l-9ng 

thông tin phong phú vM các t- li.u hình *nh, ch�n l�c #Hc bi.t là hình 

*nh #Fng, hình *nh có thG t�o t-�ng tác,… có thG #áp �ng nhu c1u cCa 

nhiMu #Ii t-9ng.  

—  PMDH cung c)p l-9ng thông tin phong phú, #a d�ng, h)p dWn. SK d'ng 

PMDH thông qua các ph-�ng ti.n truyMn thông nâng cao tính trTc quan, 

sinh #Fng cCa tài li.u nghe nhìn.  

—  SK d'ng PMDH nh- mFt ph-�ng ti.n h+u hi.u #G #8i mLi PPDH.  

—  PMDH cho phép mô phjng theo h-Lng trTc quan hoá nhiMu quá trình, 

quy trình, nguyên lí, khái ni.m trau t-9ng,… giúp GV và HS ti�t ki.m 

thJi gian. HS có môi tr-Jng tT h�c, tT khám phá và chi�m lPnh ki�n th�c, 

kP nQng mLi.  

PMDH #-9c thi�t k� nhSm h\ tr9 có hi.u qu* vi.c d�y và h�c cCa GV, HS 

bám sát m'c tiêu, nFi dung ch-�ng trình SGK.  

Các lo&i PMDH 

Trên th� giLi có nhiMu d�ng PMDH, ph8 bi�n là các d�ng sau: trò ch�i 

h�c t0p; mô phjng các hi.n t-9ng, #Ii t-9ng, quá trình; h. thIng l-u tr+ 

và tìm ki�m thông tin tham kh*o; gia s-, ôn t0p, kiGm tra... 
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Nh-ng nhìn chung có thG phân lo�i PMDH nh- sau:  

—  PMDH #-9c xây dTng dTa trên #Ii t-9ng sK d'ng. 

—  PMDH #-9c xây dTng dTa trên nFi dung các môn h�c. 

—  PMDH #-9c xây dTng dTa trên m'c #ích lí lu0n d�y h�c. 

HMc �iNm c"a PMDH 

PMDH là ph-�ng ti.n d�y h�c hi.n #�i có nhiMu tính nQng -u vi.t h�n so 

vLi các lo�i hình thi�t b� thông d'ng, #ó là:  

—  Là mFt ch-�ng trình #-9c l0p trình s�n ghi vào #Pa mMm. 

—  Có thG mang mFt l-9ng thông tin lLn, ch�n l�c @ m�c c1n và #C theo 

nhu c1u cCa nhiMu #Ii t-9ng. 

—  Là ngu$n cung c)p t- li.u phong phú, #a d�ng, h)p dWn, g�n nhr, d| b*o qu*n, 

d| sK d'ng. 

—  Có thG sK d'ng thành tTu hi.n #�i cCa công ngh. truyMn thông #a ph-�ng ti.n 

vào quá trình d�y h�c #G nâng cao tính trTc quan, sinh #Fng, h)p dWn cCa 

tài li.u nghe nhìn.  

Vai trò c"a PMDH 

—  PMDH góp ph1n #8i mLi nFi dung, ph-�ng pháp và hình th�c t8 ch�c 

d�y h�c. 

—  Là mFt TBGD t8ng h9p cho phép chúng ta lTa ch�n #G #�t hi.u qu* cao 

trong m�i khâu cCa quá trình d�y h�c. Giúp GV, HS làm vi.c mFt cách  

d| dàng, nhanh chóng, hi.u qu*, ti�t ki.m r)t nhiMu thJi gian, công s�c. 

—  PMDH có kh* nQng trình bày mFt cách trTc quan, tinh gi*n, d| hiGu, 

giúp HS d| dàng n]m #-9c nFi dung cCa ch-�ng trình. MHt khác nó có 

kh* nQng cung c)p thêm nh+ng tài li.u phong phú, #a d�ng dùng #G tra c�u, 

tham kh*o, #�c thêm, h. thIng hoá, luy.n t0p theo các m�c #F khác nhau. 

PMDH d| dàng cung c)p nh+ng tài li.u c1n thi�t cho m\i môn h�c, thích 

h9p vLi nhiMu #Ii t-9ng HS cùng l�a tu8i. 

—  PMDH có thG biGu th� thông tin d-Li d�ng vQn b*n, kí hi.u, #$ th�, b*n #$, 

hình vb. Các tài li.u liên quan trong ph1n mMm #-9c lTa ch�n, thi�t k� 

theo cách phIi h9p tIi -u nhSm t0n d'ng #-9c th� m�nh cCa tang lo�i 

trong d�y h�c. Do #-9c ghi vào #Pa g�n nhr, nên m\i GV hay HS có thG 
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d| dàng có trong tay ph-�ng ti.n #G tT mình chC #Fng thTc hi.n PPDH 

tích cTc @ b)t c� n�i nào có máy tính. Tr-Lc #ây, giao ti�p ng-Ji — máy 

dTa trên giao ti�p bSng vQn b*n #�n thu1n: #�n #i.u, kém h)p dWn. Ngày 

nay giao ti�p vLi công ngh. #a ph-�ng ti.n: âm thanh, hình *nh, ti�ng 

nói, phim, #$ ho� và vQn b*n #-9c k�t h9p vLi nhau thành mFt chEnh thG 

r)t h)p dWn vLi HS. Ph1n mMm cho phép GV lTa ch�n các tài li.u trTc 

quan c1n cho tang ph1n cCa bài h�c. Nó cho phép GV mô phjng, minh 

ho� nhiMu quá trình, hi.n t-9ng trong xã hFi và trong con ng-Ji mà 

không thG quan sát trTc ti�p #-9c trong #iMu ki.n nhà tr-Jng. Ph1n mMm 

có thG sao chép ra #Pa mMm hoHc in ra gi)y mFt cách d| dàng, ít tIn kém, 

ti�t ki.m thJi gian và công s�c chu^n b�. PMDH có thG giúp HS tT tìm tri 

th�c mLi, tT ôn t0p, tT luy.n t0p theo nFi dung tuh ch�n. 

—  Trong thJi #�i xã hFi phát triGn vLi tIc #F nhanh nh- hi.n nay, vi.c d�y 

h�c không chE h�n ch� trong giJ h�c t�i tr-Jng d-Li sT h-Lng dWn trTc 

ti�p cCa GV mà HS có thG tT h�c t�i nhà theo ch-�ng trình, SGK, theo 

ph-�ng th�c d�y h�c #$ng lo�t vLi cùng mFt nFi dung, cùng mFt 

ph-�ng pháp, theo cùng mFt tIc #F, vLi cùng mFt m�c #F yêu c1u #Ii 

vLi m�i HS.  

—  PMDH có thG giúp cho vi.c cá thG hoá cao #F, do nó có kh* nQng mô 

phjng ki�n th�c c1n trình bày mFt cách phù h9p vLi trình #F HS. 

—  Máy tính có thG nIi m�ng trong ph�m vi mFt tr-Jng, nhiMu tr-Jng, trong 

c* n-Lc, th0m chí vLi mFt sI n-Lc. Do #ó có thG d�y h�c ta xa và mang 

tính ch)t giao ti�p chC #Fng. 

—  �ng d'ng CNTT nói chung và PMDH nói riêng giúp chúng ta #8i mLi 

#-9c nFi dung, ph-�ng pháp và hình th�c t8 ch�c d�y h�c; giúp HS thTc 

hi.n #-9c kh^u hi.u do UNESCO #M ra cho Giáo d'c và �ào t�o @ th� kE XXI 

là h�c \ m�i n3i, h�c \ m�i lúc, h�c su t ��i, d(y cho m�i ng��i vEi m�i 

trình �	 ti%p thu khác nhau. 

Các yêu c:u c"a m1t PMDH 

Tr-Lc h�t ph*i #áp �ng mFt cách #1y #C các yêu c1u s- ph�m vM nFi 

dung, hình th�c và ph-�ng pháp, ngoài ra: 

—  PMDH ph*i phù h9p vLi nFi dung ch-�ng trình d�y h�c. 
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—  NFi dung PMDH ph*i #*m b*o tính khoa h�c, tính thTc ti|n, tính thi�t 

thTc, tính c0p nh0t cCa nh+ng ki�n th�c, kP nQng theo m�c #F quy #�nh 

trong tang ch-�ng trình, tang môn h�c @ tang lLp.  

—  PMDH ph*i #-9c t�o #iMu ki.n thu0n l9i cho vi.c #8i mLi PPDH, phát 

huy tính tích cTc, chC #Fng trong ho�t #Fng nh0n th�c cCa tang HS.  

—  PMDH ph*i chú ý #�n tính khoa h�c vM hình th�c thao tác. Ngôn ng+ 

(tên l.nh, thTc #�n, thông báo, cú pháp,...) ph*i trong sáng, d| hiGu, d| 

nhL, thG hi.n tính logic và phù h9p vLi t- duy tT nhiên cCa ng-Ji dùng.  

Nâng cao hi�u qu  s8 d,ng PMDH 

—  PMDH có thG sK d'ng @ t)t c* các khâu cCa quá trình d�y h�c tuy nhiên 

c1n cân nh]c lTa ch�n, phIi h9p vLi các ph-�ng ti.n d�y h�c khác #G sK 

d'ng #úng lúc, #úng ch\, #úng m�c #F c-Jng #F, nhSm #�t hi.u qu* 

d�y h�c cao #áp �ng tIt các yêu c1u vM m'c tiêu, nFi dung và PPDH. 

—  C1n khai thác tIt tiMm nQng cCa PMDH mà các ph-�ng ti.n d�y h�c khác 

không có. 

—  PMDH có thG giúp cho vi.c cá thG hoá cao #F, có thG giúp HS tT tìm tri 

th�c mLi, tT ôn t0p, tT luy.n t0p theo nFi dung tuh ch�n, theo các m�c 

#F tuh thuFc vào nQng lTc cCa HS. 

—  C1n l-u ý HS nh+ng ki�n th�c và kP nQng c1n thi�t, nh+ng tài li.u h-Lng 

dWn, tài li.u b8 tr9 khác tr-Lc khi sK d'ng PMDH. 

—  Cho phép HS #iMu khiGn máy tính và khuy�n khích HS #-a ra các quy�t #�nh. 

—  Khuy�n khích ho�t #Fng h9p tác và t-�ng tác gi+a các HS trong nhóm. 

M1t s� nguyên t/c s8 d,ng PMDH 

— Nghiên c�u kP tr�ng tâm bài h�c #G xác #�nh rõ nFi dung c1n sK d'ng 

PMDH. 

—  Xác #�nh thJi #iGm thích h9p, #F dài thJi gian sK d'ng PMDH. 

—  Tìm bi.n pháp, cách th�c thích h9p #G t8 ch�c d�y h�c, chu^n b� h. 

thIng câu hji dWn d]t HS thTc hành. 

Nh4ng khó kh*n khi s8 d,ng PMDH 

—   Nh�n th0c c�a GV, HS và cán b	 qu8n lí chN �(o giáo d,c: NhiMu GV ch-a 

quan tâm #�n vi.c �ng d'ng PMDH cdng nh- �ng d'ng CNTT vào quá 
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trình giáo d'c do #ã có thói quen vLi các PPDH truyMn thIng cdng nh- sK 

d'ng các TBDH truyMn thIng nh- tranh *nh, b*n #$, mô hình, d'ng c',... 

— C3 s\ h( tOng CNTT còn th$p là mFt trong nh+ng v)n #M nan gi*i nh)t, 

�ng d'ng PMDH trong d�y h�c #i liMn vLi vi.c #1u t- h. thIng máy tính, 

m�ng máy tính nFi bF, các thi�t b� #i kèm nh- máy chi�u, loa, h. thIng 

cung c)p #i.n, phòng máy #�t tiêu chu^n,... 

— Trình #F tin h�c cCa GV và HS còn b)t c0p vLi các �ng d'ng c' thG cCa 

các ph1n mMm. 

— T8 ch�c lLp h�c: Thay #8i hình th�c t8 ch�c lLp h�c, ph-�ng th�c d�y 

h�c sb gây khó khQn cho c* GV, HS và các nhà qu*n lí giáo d'c. Do khó 

khQn vM kinh phí nên m\i tr-Jng không thG trang b� máy tính và máy 

chi�u #a nQng Multi Projector cho tang lLp h�c mà c* tr-Jng th-Jng chE 

có mFt máy chi�u @ phòng h�c bF môn hoHc phòng nghe nhìn, do #ó HS 

ph*i có sT di chuyGn #�a #iGm h�c t0p. 

— T�o niMm tin cho HS: Có nhiMu PMDH mô phjng các hi.n t-9ng tT 

nhiên, hoHc mFt thí nghi.m, mFt #$ th�,... có ph*n ánh #úng quy lu0t 

khách quan cCa hi.n t-9ng hay #ó là ý t-@ng chC quan cCa nhà l0p trình. 

�G xây dTng niMm tin cho HS, #òi hji GV không nh+ng ph*i n]m v+ng tri 

th�c mà còn ph*i linh ho�t trong vi.c sK d'ng phIi h9p các ph-�ng 

pháp và ph-�ng ti.n d�y h�c.  

Nh- v0y cho #�n nay, danh m'c TBDH ph8 thông #ã #-9c tQng lên #áng 

kG vM sI l-9ng và ch)t l-9ng. Tr-Lc #ây chE có bQng ghi âm dùng cho 

máy radio cassette, bQng ghi hình dùng cho máy quay video, thì nay #ã 

có thêm #Pa ghi âm dùng cho máy tính và #1u #Pa CD, #Pa hình  

dùng cho máy tính và #1u #Pa hình. ST xu)t hi.n cCa các PMDH, website 

h�c t0p,... #ã #ánh d)u mFt b-Lc ti�n bF v-9t b0c trong h. thIng TBDH 

ph8 thông. 

Ngày nay, mFt sI n-Lc nh- Singapore, Thái Lan,... #ã chuyGn các lo�i 

tranh, *nh và mFt sI b*n #$ giáo khoa vào trong #Pa mMm #G sK d'ng 

qua máy tính. Ngay c* mFt sI d'ng c' nh- thí nghi.m giao thoa sóng 

n-Lc vLi ch0u n-Lc bSng thu� tinh trong hoHc nhTa trong cdng #ã #-9c 

chi�u qua máy chi�u qua #1u #G HS c* lLp có thG quan sát c* trên thí 

nghi.m thTc và trên màn *nh #-9c phóng #�i. Các thí nghi.m thông 
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th-Jng nh- #o v0n tIc và gia tIc cCa chuyGn #Fng nhanh d1n #Mu #ã 

chính xác h�n nhJ h. thIng #o thJi gian nhJ 2 c8ng quang h�c, ngoài ra 

ng-Ji ta còn k�t nIi thí nghi.m trên vLi PMDH #G có thG cho ngay k�t 

qu* mFt cách chính xác. �ã có nhiMu GV, h�c viên cao h�c, nghiên c�u 

sinh vM v0t lí xây dTng ph1n mMm phân tích video #G d�y nh+ng ph1n 

ki�n th�c khó làm thí nghi.m thông th-Jng nh- các chuyGn #Fng bi�n 

#8i nhanh, dao #Fng và sóng,... 

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và dTa vào hiGu bi�t cCa 

mình vM các lo�i TBDH @ tr-Jng THPT #G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 

1. Hãy li.t kê mFt sI TBDH dùng chung và cách sK d'ng nó. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hãy li.t kê mFt sI TBDH bF môn @ tr-Jng THPT và cách sK d'ng nó. 
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3. PMDH là gì? Nêu nh+ng ti.n ích cCa PMDH. 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 3 

ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC  

Hoạt động: Tìm hiểu các nguyên tắc đảm bảo an toàn khi sử 

dụng thiết bị dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị dạy học 

1.1. An toàn điện 

C1n ph*i có kP nQng an toàn #i.n và s� c�u #i.n gi0t, tránh #i.n gi0t do 

#i.n áp cao rò ra vj thi�t b�. Không tT #Fng m@ vj b*o v. thi�t b�. Trong 

tr-Jng h9p c1n m@, c1n rút phích c]m #i.n. Khi không dùng trong thJi 

gian dài c1n rút phích c]m ra khji 8 #i.n.  

1.2. An toàn thị giác  

MFt sI TBDH (máy chi�u qua #1u, máy chi�u #a nQng...) có c-Jng #F 

chi�u sáng r)t lLn, tránh #G cho ánh sáng cCa các TBDH trên chi�u thing 

vào m]t GV và HS trong kho*ng cách g1n.  

1.3. An toàn thính giác  

MFt sI TBDH có thG có h. thIng khu�ch #�i ngoài r)t lLn, tuh theo kích 

th-Lc cCa phòng h�c và v� trí HS, c1n #iMu chEnh âm l-9ng (Volume) #C nghe. 

C-Jng #F âm thanh v-9t quá 55 dBA (#Ii vLi phòng h�c, phòng hFi h�p) 

và 90 dBA (#Ii vLi x-@ng thTc hành — tiêu chu^n t-�ng #-�ng trong công 

nghi.p) là có h�i cho thính giác và s�c kho�. 
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2. Các nguyên tắc sử dụng thiết bị dạy học 

SK d'ng TBDH ph*i #*m b*o theo nguyên t]c 4� sau: 

—  SK d'ng TBDH #úng m'c #ích: 

M'c #ích d�y h�c quy #�nh ho�t #Fng d�y cCa GV bSng các TBDH c' thG. 

Ho�t #Fng d�y cCa GV và TBDH quy #�nh m'c #ích cCa HS, xác #�nh 

ho�t #Fng cCa HS bSng các TBDH hi.n có. Các ho�t #Fng và TBDH  

cCa HS giúp h� lPnh hFi #-9c nFi dung ki�n th�c và thay #8i nhân cách. 

MHt khác, m\i TBDH #Mu có mFt ch�c nQng riêng. Chúng ph*i #-9c sK 

d'ng phù h9p vLi m'c #ích nghiên c�u cCa quá trình d�y h�c. Ching h�n, 

TBDH dùng #G biGu di|n trên lLp c1n lo�i kích th-Lc lLn #G HS c* lLp 

quan sát #-9c. TBDH dùng cho HS nghiên c�u khi h�c bài mLi hoHc thTc 

hành #G kh]c sâu ki�n th�c và rèn luy.n kP nQng chE c1n kích th-Lc nhj, 

phù h9p vLi HS, d| v0n hành, quan sát, nh0n xét, gi*i thích hi.n t-9ng.  

—  SK d'ng TBDH #úng lúc: 

Ph*i trình bày TBDH vào lúc c1n thi�t cCa bài h�c, lúc HS c1n nh)t, 

mong muIn nh)t #-9c quan sát, phù h9p vLi tr�ng thái tâm lí nh)t 

(tr-Lc #ó GV #ã dWn d]t, g9i m@, nêu v)n #M chu^n b�). 

MFt TBDH sb #-9c sK d'ng có hi.u qu* cao n�u nó xu)t hi.n vào #úng 

lúc nFi dung và PPDH c1n #�n, tránh hi.n t-9ng TBDH #-9c #-a ra 

hàng lo�t làm HS phân tán sT chú ý. 

—  SK d'ng TBDH #úng ch\: 

Ph*i tìm v� trí #G trình bày TBDH trên lLp h9p lí nh)t, giúp HS ng$i @ m�i 

v� trí trong lLp h�c #Mu có thG ti�p nh0n thông tin ta các TBDH bSng 

nhiMu giác quan khác nhau. 

— SK d'ng TBDH #úng m�c #F và c-Jng #F: 

SK d'ng TBDH quá nhiMu thJi gian trong mFt ti�t h�c sb *nh h-@ng các 

b-Lc cCa giJ lên lLp. HS sb chán n*n, thi�u t0p trung, ch)t l-9ng h�c kém. 

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và dTa vào kinh nghi.m cCa 

b*n thân #G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 
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1. Nêu nh+ng yêu c1u #*m b*o an toàn khi sK d'ng TBDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phân tích các nguyên t]c sK d'ng TBDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 4  

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÍ VÀ DẠY HỌC 

Hoạt động 1: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

trong quản lí và dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Một số khái niệm cơ bản 

—  Tin h�c (Informatic): Là ngành khoa h�c nghiên c�u các ph-�ng pháp 

công ngh. và các kP thu0t xK lí thông tin mFt cách tT #Fng. 
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—  CNTT (Information Technology): Là mFt t0p h9p các ph-�ng pháp khoa 

h�c, các ph-�ng ti.n và công c' kP thu0t hi.n #�i — chC y�u là kP thu0t 

máy tính và vi|n thông nhSm t8 ch�c khai thác và sK d'ng có hi.u qu* 

ngu$n tài nguyên thông tin r)t phong phú và tiMm nQng trong m�i lPnh 

vTc ho�t #Fng cCa con ng-Ji và xã hFi. 

—  CNTT&TT (Information and Communication Technology): Là mFt t8 

h9p ta #-9c dùng #G mô t* ph�m vi các công ngh. thu nh0n, s]p x�p, 

khôi ph'c, xK lí phân tích và truyMn thông tin. 

CNTT&TT là công ngh. #òi hji cho các quá trình thông tin. C' thG là vi.c 

sK d'ng các máy tính #i.n tK và các ph1n mMm l-u tr+, s]p x�p, b*o m0t, 

truyMn dWn và khôi ph'c thông tin @ b)t c� #âu, b)t c� lúc nào. 

Trong mFt chang mTc nào #ó có thG coi CNTT&TT là sT giao nhau cCa 

ba ngành �i.n tK + Tin h�c + Vi|n thông.  

Khi thông tin, d+ li.u còn ít, con ng-Ji có thG tT mình xK lí và h� c*m 

th)y không có v)n #M gì. Song ngày nay, m�i mHt cCa #Ji sIng xã hFi #Mu 

phát triGn nhanh chóng kéo theo sT bùng n8 cCa thông tin làm con 

ng-Ji lúng túng, th0m chí nhiMu lúc không thG xK lí #-9c. Máy tính #i.n 

tK #ã giúp con ng-Ji xK lí thông tin mFt cách tT #Fng và nhanh chóng, 

#iMu #ó #ã ti�t ki.m r)t nhiMu thJi gian và công s�c cCa con ng-Ji. 

Toàn bF các thi�t b� #i.n tK và c� khí cCa máy tính #-9c g�i chung là 

phOn c0ng. 

Các ch-�ng trình ch�y trên máy tính #-9c g�i là phOn m.m. 

�ng d'ng CNTT&TT trong d�y h�c: Là quá trình �ng d"ng CNTT&TT 

vào ho�t #Fng d�y h�c mFt cách h9p lí, hi.u qu* và không l�m d'ng.  

2. Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông đối với giáo dục  

—  VLi sT bùng n8 cCa CNTT&TT hi.n nay, vi.c �ng d'ng rFng rãi #a 

ph-�ng ti.n (Multimedia) vào quá trình d�y h�c là xu h-Lng t)t y�u cCa 

các tr-Jng h�c trên th� giLi nói chung và @ Vi.t Nam nói riêng. Vi.c �ng 

d'ng Multimedia vào vi.c d�y h�c sb nâng cao tính tích cTc tT lTc nh0n 

th�c cCa HS vì khi “th1y d�y bSng #a ph-�ng ti.n, trò h�c bSng #a giác 

quan” thì vai trò cCa ng-Ji th1y lúc này chE gi+ ch�c nQng #�nh h-Lng,  

t- v)n; còn ng-Ji h�c tuh vào nQng lTc, #iMu ki.n và nhu c1u cCa b*n 
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thân sb #1u t- mFt kho*ng thJi gian và công s�c h9p lí #G chi�m lPnh 

ki�n th�c mLi, #�t #-9c m'c #ích mong muIn.  

3. Phân loại các mô hình giáo dục theo cách tiếp cận thông tin 

Theo cách ti�p c0n thông tin, t�i “HFi ngh� Paris vM giáo d'c #�i h�c trong 

th� kE XXI” do UNESCO t8 ch�c vào tháng 10 nQm 1998, #ã t8ng k�t ba  

mô hình giáo d'c nêu @ B*ng d-Li #ây.  

Mô hình Trung tâm Vai trò ng��i h�c Công ngh! 

TruyMn thIng Ng-Ji d�y Th' #Fng B*ng/TV/Radio 

Thông tin Ng-Ji h�c ChC #Fng PC 

Tri th�c Nhóm Thích nghi PC + m�ng 

Trong các mô hình #ó, mô hình “tri th�c” là mô hình giáo d'c hi.n #�i nh)t, 

hình thành khi xu)t hi.n thành tTu mLi quan tr�ng nh)t — m�ng Internet. 

Cùng vLi mô hình tri th�c, nh+ng y�u tI thay #8i sâu s]c sau #ây trong 

giáo d'c #ang xu)t hi.n:  

—  Y�u tI thJi gian sb không còn ràng buFc chHt chb: xu)t hi.n kh* nQng 

giáo d,c không ��ng b	; 

—  Y�u tI không gian sb không còn quá c1n thi�t: xu)t hi.n kh* nQng sinh 

viên tham gia h�c t0p mà không c1n #�n tr-Jng #�i h�c; 

—  Giá thành toàn bF cCa giáo d'c gi*m nhiMu, vì xu)t hi.n các lLp *o có 

quy mô lLn mà không c1n tr-Jng lLp kiGu thông th-Jng; 

—  ST chuyGn giao tri th�c không còn chi�m v� trí hàng #1u cCa giáo d'c 

n+a: sinh viên ph*i h�c cách truy tìm thông tin h� c1n, #ánh giá và xK lí 

thông tin #G bi�n thành tri th�c qua giao ti�p; 

—  MIi quan h. ng-Ji d�y — ng-Ji h�c theo chiMu d�c sb #-9c thay th� b@i 

quan h. theo chiMu ngang, ng-Ji d�y tr@ thành ng-Ji thúc #^y, chuyên 

gia h-Lng dWn hay #$ng nghi.p, ng-Ji h�c ph*i th0t sT chC #Fng và 

thích nghi. Nhóm tr@ nên r)t quan tr�ng vì là môi tr-Jng #G #Ii tho�i,  

t- v)n, h9p tác. 
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—  Th� tr-Jng giáo d'c sb #-9c toàn c1u hoá vì không còn b� ràng buFc vM 

không gian và thJi gian. Ngôn ng+ tr@ thành mFt y�u tI thúc ép m�nh. 

—  Vi.c #ánh giá không còn dTa nhiMu vào k�t qu* thi cK nh- tr-Lc #ây, mà 

dTa nhiMu h�n vào quá trình lPnh hFi tri th�c #G tr@ thành lành nghM, 

biGu hi.n @ nQng lTc ti�n hành nghiên c�u, thích nghi, giao ti�p, h9p tác,...  

—  ST khác bi.t gi+a các lo�i hình và c)p b0c giáo d'c (tiGu h�c, trung h�c, 

#�i h�c, d�y nghM) sb ít quan tr�ng h�n tr-Lc #ây và giáo d'c th-Jng 

xuyên sb có vai trò quan tr�ng nh)t. 

Nói tóm l�i, @ b-Lc ngoHt #i vào nMn vQn minh trí tu. hi.n nay, 

CNTT&TT #ang t�o ra nh+ng thay #8i mang m1m mIng cCa mFt cuFc 

cách m�ng giáo d'c thTc sT, @ #ó nh+ng c� c)u c�ng nh]c theo truyMn 

thIng vM mIi quan h. “không gian — thJi gian — tr0t tT thang b0c” sb b� 

phá v?.  

ST truyMn thông (Communication có ngu$n gIc ta ch+ latinh là 

“Communis” nghPa là “cái chung”) là sT thi�t l0p gi+a nh+ng ng-Ji có 

liên quan trong mFt quá trình thTc hi.n hay nói rõ h�n là t�o nên sT 

#$ng c*m gi+a nh+ng ng-Ji phát và ng-Ji thu thông qua mFt hay nhiMu 

thông #i.p (Message) #-9c truyMn #i. 

Có hai d&ng chính: 

a)  Mô hình công ngh. sK d'ng tính ch)t t-�ng tT nh- sT truyMn thông tin 

trong các m�ch #i.n tK hay các c� c)u #iMu hành, gi*i thích quá trình 

truyMn thông bSng các thu0t ng+ “#1u vào” và “thông #i.p”. 

b)  Mô hình tâm lí thG hi.n sT t-�ng tác gi+a ng-Ji h�c và môi tr-Jng  

(Ai? Nói gì? VLi ai? Trong bIi c*nh và #�t hi.u qu* gì?). 

4. E–Learning và các trường lớp ảo  

Internet là mFt h. thIng g$m các m�ng máy tính #-9c liên k�t vLi nhau 

trên toàn th� giLi, t�o thu0n l9i cho các d�ch v' truyMn thông d+ li.u nh- 

#Qng nh0p ta xa, truyMn các t.p tin, th- tín #i.n tK và các nhóm thông tin.  

VLi vi.c sK d'ng Internet trong d�y và h�c, ng-Ji ta nói nhiMu #�n  

E—Learning (h�c t0p #i.n tK). 
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Trong nh+ng nQm qua, CNTT&TT #ã có nh+ng b-Lc phát triGn kì di.u, 

góp ph1n nâng cao ch)t l-9ng giáo d'c và #ào t�o, #8i mLi nFi dung, 

ph-�ng pháp và hình th�c t8 ch�c d�y h�c. 

ST ra #Ji cCa m�ng máy tính toàn c1u — Internet có nh+ng tác #Fng to 

lLn #Ii vLi nhiMu mHt cCa cuFc sIng xã hFi. VLi tiMm nQng xu)t b*n và 

chia s� thông tin, m�ng Internet thTc sT là kho thông tin kh8ng l$. 

Internet #ã và #ang chi�m -u th� #Hc bi.t trong vi.c h\ tr9 ngu$n tài li.u 

tham kh*o cho ho�t #Fng h�c t0p, gi*ng d�y và nghiên c�u khoa h�c. 

Vi.c rèn luy.n và phát triGn kP nQng tìm ki�m thông tin trên Internet cho 

HS, sinh viên, h�c viên là vi.c c1n thi�t. Internet giúp cho HS, sinh viên, 

h�c viên bi�t lTa ch�n các ph-�ng pháp h�c t0p phù h9p #G theo k�p sT 

phát triGn trong m�i lPnh vTc #Ji sIng xã hFi.  

Ngày nay, nMn giáo d'c các n-Lc tiên ti�n trên th� giLi #ã nh0n th)y t1m 

quan tr�ng không thG thi�u #-9c cCa CNTT&TT, #Hc bi.t là E—Learning 

ph'c v' cho #8i mLi ph-�ng pháp và nâng cao ch)t l-9ng d�y h�c.  

E—Learning cung c)p mFt kho tàng ki�n th�c kh8ng l$ cCa nhân lo�i và 

t�o c� hFi h�c t0p cho nhiMu ng-Ji @ các trình #F khác nhau, nó #ã #áp 

�ng #-9c nh+ng tiêu chí giáo d'c mLi là “h�c @ m�i n�i, h�c @ m�i lúc, 

h�c suIt #Ji, d�y cho m�i ng-Ji vLi m�i trình #F ti�p thu khác nhau”.  

E—Learning ph'c v' lo�i hình #ào t�o chính quy hay không chính quy 

h-Lng tLi thTc hi.n tIt m'c tiêu h�c t0p, trong #ó có sT t-�ng tác gi+a 

ng-Ji d�y vLi ng-Ji h�c cdng nh- cFng #$ng h�c t0p mFt cách thu0n l9i 

thông qua CNTT&TT. SK d'ng E—Learning sb làm thay #8i ph-�ng pháp 

h�c t0p:  

—  E—Learning có thG giúp ng-Ji h�c không c1n ph*i #i nh+ng quãng #-Jng 

dài #G theo h�c các lLp h�c d�ng truyMn thIng, ng-Ji h�c hoàn toàn có 

thG h�c t0p khi nào mình muIn, vào b)t c� thJi gian nào, t�i b)t c� n�i 

nào (t�i nhà, th- vi.n, nFi bF,...) có #iMu ki.n vM m�ng Internet.  

E—Learning #ã xoá nhoà ranh giLi #�a lí, mang giáo d'c #�n vLi m�i 

ng-Ji ch� không chE là m�i ng-Ji #�n vLi giáo d'c.  

—  E—Learning sb làm gi*m bLt vi.c h�c t0p d�ng th' #Fng nh- tr-Lc #ây. 

Ng-Ji h�c không ph*i t0p trung h�c trong các lLp h�c vLi kiGu “��c — 

Chép” thông th-Jng, mà sb chC #Fng tích cTc h�n trong h�c t0p.  
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—  VLi thi�t b� CNTT&TT hi.n #�i, E—Learning sb giúp cho vi.c h�c t0p tr@ 

nên thú v� h�n, h)p dWn h�n và thuy�t ph'c h�n. Các môn h�c khó hoHc 

nhàm chán sb tr@ nên d| dàng h�n, thú v� h�n vLi giáo d'c #i.n tK.  

—  E—Learning cho phép h�c viên tT qu*n lí #-9c ti�n trình h�c t0p cCa 

mình mFt cách phù h9p nh)t. M\i ng-Ji #Mu có quyMn lTa ch�n hình 

th�c h�c t0p phù h9p nh)t vLi kh* nQng và #iMu ki.n cCa mình.  

—  E—Learning h-Lng tLi vi.c gi*i quy�t tIt các nhi.m v' d�y h�c, #�t #-9c 

các m'c tiêu d�y h�c cCa bài h�c, t�o môi tr-Jng d�y h�c #a d�ng, tr9 

giúp ho�t #Fng tích cTc, chC #Fng, #Fc l0p, sáng t�o cCa HS.  

—  E—Learning phù h9p vLi ch-�ng trình môn h�c, #*m b*o #-9c chu^n 

ki�n th�c #ã quy #�nh, #$ng thJi #-9c b8 sung làm cho nFi dung bài h�c 

phong phú, #a d�ng, h)p dWn, giúp HS hiGu sâu s]c h�n tri th�c c1n 

chi�m lPnh. NFi dung h�c c1n t8 ch�c theo d�ng các module, m\i module 

là mFt #�n v� ki�n th�c trong ch-�ng trình d�y h�c, trong #ó có #1y #C 

các h-Lng dWn, tr9 giúp d| hiGu. module này là mFt chu\i các vi.c làm 

#-9c thi�t k� nhSm khai thác nFi dung bài gi*ng #G #�t #-9c m'c tiêu 

cCa bài h�c #M ra.  

—  SK d'ng h. thIng E—Learning nh- là mFt công c' d�y h�c, do #ó c1n #Ht 

trong toàn bF h. thIng các PPDH nhSm phát huy s�c m�nh t8ng h9p 

cCa c* h. thIng PPDH, góp ph1n #8i mLi PPDH, nâng cao tính tích cTc 

nh0n th�c cCa HS. E—Learning có nhiMu kh* nQng v0n d'ng vào các 

PPDH tích cTc khác nhau, b*o #*m tính trTc quan phù h9p vLi bài h�c, 

thTc hi.n #-9c nhiMu ch�c nQng d�y h�c và thTc hi.n #1y #C các khâu 

cCa quá trình d�y h�c.  

—  E—Learning cdng ph*i #-a ra mFt môi tr-Jng thích h9p h�n, -u vi.t h�n 

các lo�i môi tr-Jng ho�t #Fng truyMn thIng khác, #ó là t�o môi tr-Jng 

ho�t #Fng tích cTc, chC #Fng, sáng t�o cho HS, #*m b*o h\ tr9 HS tT h�c 

theo h-Lng phân hoá.  

—  H. thIng E—Learning ph*i #*m b*o tính nQng kP thu0t #G h\ tr9 d�y h�c: 

tra c�u ki�n th�c, cCng cI ôn t0p, rèn luy.n lTa ch�n #�n v� ki�n th�c 

theo nhu c1u, tìm hiGu m@ rFng các thông tin #�n bài h�c, tT h�c vLi các 

khoá h�c #-9c phân nhánh #G phân hoá HS, t-�ng tác gi+a HS vLi GV,  
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t8 ch�c kiGm tra, #ánh giá và giúp HS tT kiGm tra, #ánh giá k�t qu* h�c 

t0p, d�y h�c trTc tuy�n thJi gian thTc vLi các công c' h\ tr9 d�y h�c phù 

h9p vLi nFi dung bài h�c.  

Có ba tiêu chu^n c� b*n #G xác #�nh E—learning: 

(1)  E—learning là h�c t0p nhJ m�ng máy tính, nhJ #ó có thG c0p nh0t, l-u 

tr+, phân phIi, chia s� ki�n th�c hoHc thông tin mFt cách t�c thJi.  

(2) E—learning #-9c phân phát tLi ng-Ji h�c trTc ti�p qua mFt máy vi tính 

sK d'ng công ngh. Internet tiêu chu^n. �iGm quan tr�ng nh)t trong tiêu 

chu^n này là vi.c sK d'ng các công ngh. Internet tiêu chu^n, ching h�n 

giao th�c TCP/IP (Transfer Control Protocol/ Interrnet Protocol) và trình 

duy.t Web, vì chúng t�o nMn t*ng cho mFt sT phân phát v�n nQng. 

(3)  E—learning thTc hi.n theo mFt quan #iGm rFng nh)t vM vi.c h�c — các 

gi*i pháp h�c t0p không còn b� ràng buFc b@i các mô hình #ào t�o 

truyMn thIng. E—learning là mFt d�ng cCa h�c t0p ta xa. 

Trên #ây #ã nêu r)t nhiMu -u vi.t cCa vi.c sK d'ng công ngh., #Hc bi.t là 

CNTT&TT trong vi.c d�y và h�c. Tuy nhiên, vi.c sK d'ng công ngh. 

cdng có mHt trái cCa nó mà n�u chúng ta không nhìn th)y tr-Lc có thG 

r)t khó kh]c ph'c. 

Tr-Lc h�t, n�u m�i sT vi.c, khái ni.m #Mu #-9c trình bày và minh ho� 

h�t s�c t-Jng minh bSng m�i th� hình *nh, âm thanh thì #iMu #ó có thG 

làm gi*m trí t-@ng t-9ng cCa ng-Ji h�c. T-@ng t-9ng r)t c1n cho t- duy 

và #óng vai trò cao trong ho�t #Fng sáng t�o.  

VLi sT phát triGn cCa CNTT&TT, vLi vi.c khai thác và cung �ng r)t nhiMu 

d�ch v' trên h. thIng truyMn hình và Internet, ng-Ji ta có thG có c*m giác 

là m�i th� #ó #-9c bày s�n, chE có vi.c dùng ch� không ph*i #Fng não. 

�iMu #ó có thG t�o cho mFt sI ng-Ji h�c thói quen th' #Fng trong h�c t0p.  

—  Ta nh+ng -u #iGm và h�n ch� cCa công ngh., nhà giáo d'c ph*i có ý 

th�c chC #Fng #ón nh0n nh+ng công ngh. mLi, khai thác chúng bSng 

cách tác #Fng h�n ch� bLt hoHc #^y lùi các xu h-Lng b)t l9i. Ching h�n, 

có thG gi*m bLt tác h�i cCa vi.c xem ti vi, video, mFt cách tT phát có thG 

khai thác l9i ích cCa ph-�ng ti.n #ó bSng cách t8 ch�c nh+ng ho�t #Fng 

b8 sung: t8 ch�c xem ti vi, video theo mFt k� ho�ch #-9c chu^n b� tr-Lc, 
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sau #ó có nh+ng th*o lu0n theo chC #M. Và nói chung, c1n k�t h9p các 

PPDH dùng nhiMu công ngh. mLi vLi các PPDH truyMn thIng @ m�c #F 

nào #G thu #-9c hi.u qu* h�c t0p tIi #a.  

ThJi #�i thông tin #ã t�o nh+ng c� hFi mLi, nh-ng cdng #Ht nhà giáo #�i h�c 

tr-Lc nh+ng thách th�c mLi. Theo các mô hình thông tin và mô hình tri 

th�c vai trò cCa nhà giáo thay #8i mFt cách c� b*n so vLi theo mô hình 

truyMn thIng, h� không còn là ng-Ji truyMn th' ki�n th�c, mà là ng-Ji 

h\ tr9 h-Lng dWn tìm ch�n và xK lí thông tin. Chúng tôi cho rSng vai trò 

cCa nhà giáo thay #8i, nh-ng v� trí cCa nhà giáo hoHc là không #8i, hoHc 

là #-9c nâng cao h�n so vLi tr-Lc #ây, n�u nhà giáo tho* mãn #-9c 

nh+ng #òi hji cCa thJi #�i mLi. 

Ngày nay, nh+ng thành tTu cCa CNTT #ang #-9c �ng d'ng rFng rãi vào 

m�i lPnh vTc cCa #Ji sIng xã hFi trong #ó có giáo d'c, t�o ra sT *nh 

h-@ng sâu s]c tLi giáo d'c và #ào t�o trên nhiMu khía c�nh khác nhau 

#Hc bi.t là #8i mLi PPDH. CNTT vLi nh+ng tính nQng v-9t trFi cCa nó 

cho phép thay #8i các PPDH truyMn thIng tr-Lc #ây bSng các PPDH hi.n 

#�i nh-: d�y h�c nêu v)n #M, d�y h�c ch-�ng trình hoá,… có kh* nQng 

giúp h�c viên hiGu bài sâu, phát triGn nQng lTc t- duy và kh* nQng sK 

d'ng công c' lao #Fng trí tu. mLi, hình thành và phát triGn nhân cách 

ng-Ji lao #Fng hi.n #�i.  

NhJ CNTT cùng vLi các thi�t b� #a ph-�ng ti.n GV có thG d| dàng thTc 

hi.n mFt ti�t d�y sinh #Fng, h)p dWn và hi.u qu*. Các hi.u �ng ho�t 

hình, âm thanh, phim ho�t hình trong giáo án #i.n tK không chE giúp GV 

có thG thTc hi.n #-9c #1y #C các m'c tiêu d�y h�c mà còn giúp cho h�c 

viên rèn luy.n các kP nQng quan sát và c*m nh0n mFt sT ki.n, sT vi.c. Rõ 

ràng khi h�c vM thJi ti�t mà #-9c xem các #o�n phim vM các hi.n t-9ng 

cCa thJi ti�t nh-: gió, bão, m-a, n]ng,… h�c viên sb có )n t-9ng sâu s]c 

và ghi nhL lâu h�n nhiMu so vLi vi.c minh ho� bSng nh+ng tranh tPnh 

thông th-Jng. Chính nh+ng hình *nh sIng #Fng trên phim k�t h9p vLi 

lJi gi*ng cCa GV #ã cho h�c viên có nh0n th�c #1y #C, khách quan vM th� 

giLi xung quanh, kh�i g9i h�ng thú h�c t0p và mong muIn #-9c tìm 

hiGu, #-9c khám phá @ h�, t�o tiMn #M cho vi.c hình thành nQng lTc tT 

h�c cCa h�c viên.  
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�8i mLi ph-�ng pháp gi*ng d�y qua �ng d'ng CNTT&TT là mFt chC #M 

lLn #-9c UNESCO chính th�c #-a ra thành ch-�ng trình tr-Lc ng-?ng 

cKa cCa th� kE XXI và UNESCO dT #oán sb có sT thay #8i nMn giáo d'c 

mFt cách cQn b*n vào #1u th� kE XXI do *nh h-@ng cCa nMn kinh t� kP 

thu0t sI. 

Hình th�c t8 ch�c d�y h�c cdng c1n có nh+ng thay #8i #G t0n d'ng tIi 

#a các công c' h\ tr9 cho quá trình d�y h�c mà CNTT&TT mang l�i. �ng 

d'ng CNTT&TT #-9c coi là khâu #Ft phá trong #8i mLi PPDH. Tuy 

nhiên không thG #$ng nh)t vi.c �ng d'ng CNTT&TT trong d�y h�c vLi 

vi.c #8i mLi PPDH vì CNTT&TT chE là công c', ph-�ng ti.n góp ph1n 

#8i mLi PPDH. Vi.c �ng d'ng CNTT&TT trong d�y h�c là mFt công vi.c 

lâu dài, khó khQn #òi hji có quy�t tâm cao và thTc hi.n #$ng bF các gi*i 

pháp trong #ó nh0n th�c và trình #F cCa #Fi ngd GV là nhân tI có ý 

nghPa quy�t #�nh.  

Yêu c1u HS tìm ki�m tài li.u ph'c v' bài h�c trên m�ng và @ trong các 

ph1n mMm. NFi dung các môn h�c r)t rFng, ví d' nh- môn V0t lí, Hoá 

h�c, Sinh h�c, ��a lí; r)t nhiMu ngu$n thông tin có thG tìm ki�m chu^n b� 

ph'c v' bài h�c: trên m�ng Internet và các ph1n mMm cung c)p thông 

tin chuyên bi.t nh-: World Atlats, Encarta Encyclopedia, Wikipedia,... 

Yêu c1u HS tT tìm ki�m các tài li.u, thông tin, hình *nh, nh0n xét, #ánh 

giá vM các nFi dung trong bài h�c tr-Lc khi lên lLp cdng nh- cCng cI vM 

các nFi dung bài h�c sau khi lên lLp là “nút th]t” r)t quan tr�ng trong 

quá trình thi�t l0p và nâng cao nQng lTc tT h�c, tT nghiên c�u cho HS.  

Ví d': Khi d�y bài: MHt TrQng và Trái �)t, HS #-9c yêu c1u tìm ki�m hình 

*nh minh ho� sinh #Fng cho bài h�c, thông qua các ta khoá: MHt TrQng, 

Trái �)t... Ta có thG tìm th)y vô sI k�t qu* bSng hình *nh, video, #o�n 

vQn b*n text, b*ng biGu, s� #$, mô hình... vM nFi dung trên trên m�ng 

Internet. Tuy mLi chE là b-Lc #1u #G tìm ki�m thông tin trên m�ng, trên 

#Pa CD—ROM #G ph'c v' các nFi dung bài h�c, HS #ó hình dung #-9c 

nh+ng sT v0t, hi.n t-9ng ta #�n gi*n #�n ph�c t�p #-9c #M c0p #�n 

ch-�ng trình môn h�c. HS #Mu cho rSng vi.c tìm ki�m nh+ng hình *nh, 

tài li.u #ó #ã gây h�ng thú cho các em, giúp các em hiGu nh+ng nFi dung 

#-9c vi�t trong giáo trình mFt cách t-Jng minh, sinh #Fng h�n.  
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Khai thác các PMDH và bài gi*ng tích cTc #i.n tK: VLi HS @ các lLp cao 

h�n ví d' lLp 11, 12 thì vi.c ti�p nh0n các ngu$n h�c li.u chuyên bi.t 

cho giáo d'c là r)t c1n thi�t và #-9c ti�n hành th-Jng xuyên. SGK, sách 

h-Lng dWn GV, sách h-Lng dWn thi�t k� bài gi*ng, các PMDH và các bài 

gi*ng tích cTc #i.n tK trên các website là ngu$n tài li.u phong phú, #a 

d�ng mà HS có thG d| dàng ti�p c0n hàng ngày.  

5. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong đổi mới 

phương pháp dạy học bộ môn 

5.1. Quan niệm dạy học theo công nghệ thông tin và truyền thông 

ST phát triGn cCa khoa h�c kP thu0t #ã mang l�i nhiMu �ng d'ng cho giáo 

d'c trong th� kE mLi, các ph-�ng ti.n hi.n #�i vM nghe nhìn, thông tin và 

vi tính. Các ph-�ng ti.n này nhanh chóng xâm nh0p vào nhà tr-Jng và 

tr@ thành các ph-�ng ti.n d�y h�c có tác d'ng cao. MFt mHt chúng góp 

ph1n m@ rFng các ngu$n tri th�c #�a lí cho HS, giúp cho vi.c lPnh hFi  

tri th�c cCa HS nhanh chóng h�n, l-9ng tri th�c #a d�ng và to lLn h�n. 

MHt khác, chúng cdng góp ph1n vào #8i mLi PPDH cCa GV @ nhiMu #�a 

ph-�ng hi.n nay. 

D�y và h�c thTc ch)t là quá trình thTc hi.n phát và thu thông tin. H�c là 

mFt quá trình ti�p thu thông tin có #�nh h-Lng và có sT tái t�o, phát hi.n 

thông tin. Vì v0y, t)t c* các GV #Mu nhSm m'c #ích là phát ra #-9c nhiMu 

thông tin vLi l-9ng thông tin lLn, liên quan #�n môn h�c, #�n m'c #ích 

d�y h�c thông qua s� #$ sau: 

 

Ng-Ji 

d�y 

Ng-Ji 

h�c 

 

Thông #i.p 

Ph-�ng ti.n 
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D&y h�c theo quan �iNm truy�n thông tin 

Thông tin #-9c hiGu càng có giá tr� n�u nó gây ra sT b)t ngJ càng lLn và 

ng-Ji h�c sb c*m th)y thú v�. Ng-Ji h�c nh- mFt máy thu có nhiMu cKa 

vào (tai, m]t, mdi, da…) và ph*i bi�t ti�p nh0n thông tin qua nhiMu cKa. 

Do #ó, muIn truyMn l-9ng thông tin lLn, ta ph*i bi�t t0n d'ng t)t c* các 

ph-�ng ti.n có thG #-a thông tin này vào các cKa này. 

Nh- v0y, quan ni.m d�y h�c theo CNTT&TT là “ph-�ng pháp làm tQng 

giá tr� l-9ng thông tin, trao #8i thông tin nhanh h�n, nhiMu h�n và hi.u 

qu* h�n”. 

Các phEng pháp và công ngh� d&y h�c m@i 

Công ngh. d�y h�c hay công ngh. #ào t�o, công ngh. giáo d'c #Mu cùng 

mFt ý t-@ng và #-9c hiGu nh- sau: 

— Theo nghPa hrp, công ngh. giáo d'c và #ào t�o #-9c hiGu là vi.c d�y và 

h�c #-9c thTc hi.n vLi sT h\ tr9 cCa các ph-�ng ti.n, các công ngh. và 

kP thu0t hi.n #�i. Các công ngh. này c1n có tính chuyGn giao cho ng-Ji 

khác. Trong sI các ph-�ng ti.n và công ngh. này, CNTT&TT có *nh 

h-@ng m�nh mb nh)t và sáng t�o nh)t #Ii vLi công ngh. giáo d'c. 

— Công ngh. d�y h�c theo nghPa rFng cCa UNESCO: “Là t0p h9p g]n bó chHt 

chb nh+ng ph-�ng pháp, ph-�ng ti.n, kP thu0t h�c t0p và #ánh giá, #-9c 

nh0n th�c, sK d'ng tuh theo nh+ng m'c tiêu #ang theo #u8i và có liên 

h. vLi nh+ng nFi dung gi*ng d�y, nh+ng l9i ích cCa ng-Ji h�c; #Ii vLi 

ng-Ji d�y, sK d'ng mFt công ngh. giáo d'c thích h9p, có nghPa là bi�t t8 

ch�c quá trình h�c t0p và #*m b*o sT thành công cCa quá trình #ó”. 

Hi.n nay, vi.c gi*ng d�y theo ph-�ng pháp truyMn thIng #ã biGu hi.n 

mFt sI h�n ch� và kém hi.u qu* trên nhiMu ph-�ng di.n. Chính nhJ 

CNTT #ã giúp kh]c ph'c #-9c nh+ng h�n ch� cCa các ph-�ng pháp 

truyMn thIng nói trên. 

Các tiêu chí giáo d,c m@i nh� CNTT&TT 

CNTT&TT hi.n nay #ã #áp �ng #-9c yêu c1u, th0m chí v-9t yêu c1u cCa 

vi.c d�y và h�c, nh)t là d�y và h�c ta xa. Hai công ngh. hi.n #�i và �ng 

d'ng mFt cách có hi.u qu* nh)t cho giáo d'c và #ào t�o là công ngh. 

truyMn thông #a ph-�ng ti.n và công ngh. m�ng, #Hc bi.t là m�ng Internet. 
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Th� kE XXI là th� kE cCa CNTT&TT, chính vì v0y mà UNESCO #ã #-a ra kh^u 

hi.u nh- mFt ph-�ng th�c h�c t0p #ó là: “H�c @ m�i n�i, h�c @ m�i lúc, 

h�c suIt #Ji và d�y cho m�i ng-Ji vLi các trình #F ti�p thu khác nhau”. 

5.2. Khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong 

dạy học ở các trường trung học phổ thông 

Vi.c �ng d'ng CNTT&TT và truyMn thông trong gi*ng d�y bF môn sb t�o 

#iMu ki.n thu0n l9i cho vi.c d�y h�c theo h-Lng tích cTc hoá ho�t #Fng 

nh0n th�c cCa HS. 

KhIi l-9ng tri th�c không ngang #-9c m@ rFng và tQng lên r)t nhanh. 

Tuy nhiên không thG #-a toàn bF khIi l-9ng tri th�c #ó vào gi*ng d�y @ 

tr-Jng ph8 thông mà chE lTa ch�n nh+ng ki�n th�c c� b*n nh)t, phù h9p 

vLi m'c tiêu giáo d'c và kh* nQng nh0n th�c cCa HS. 

Chính vì v0y, các bF môn trong tr-Jng THPT có kh* nQng �ng d'ng 

CNTT&TT là r)t cao thông qua các ho�t #Fng sau: 

— Kh* nQng lTa ch�n và khai thác thông tin: VLi các ph1n mMm d�y h�c, GV 

có thG khai thác và lTa ch�n thông tin c1n thi�t #G sK d'ng cho bài gi*ng. 

— Kh* nQng thi�t k� bài gi*ng trên máy vi tính: NhiMu ph1n mMm cho phép 

ng-Ji GV thi�t k� toàn bF nFi dung bài gi*ng trên máy vLi các kênh ch+, 

kênh hình, âm thanh,... mà HS không thG hoHc khó có thG quan sát ngoài 

thTc t�. 

— Gi*ng d�y và h-Lng dWn h�c t0p: Kh* nQng k�t nIi cCa máy tính #-9c thG 

hi.n qua vi.c k�t nIi m�ng hoHc trình chi�u bài gi*ng trên màn hình rFng. 

Ph-�ng pháp gi*ng d�y này r)t sinh #Fng, nó tác #Fng t8ng h9p #�n HS 

bSng hình *nh, âm thanh cùng vLi nh+ng hi.u �ng khác nhau vM màu s]c, 

phông ch+, b*ng biGu,… 

— KiGm tra, #ánh giá: GV có thG sK d'ng ph1n mMm có s�n hoHc tT xây 

dTng ph1n mMm kiGm tra #ánh giá m�c #F ti�p thu ki�n th�c cCa HS. 

— TT h�c: HS có thG tT kiGm tra l�i nh+ng ki�n th�c #ã h�c qua các #Pa mMm, 

#Pa CD—ROM có nFi dung bài h�c. Ng-Ji h�c có thG sK d'ng nh+ng ph1n 

mMm #G tham kh*o t- li.u, tT h�c, làm các bài kiGm tra có s�n #G #ánh 

giá kh* nQng tT h�c cCa mình, tang b-Lc b8 sung ki�n th�c và nâng cao 

trình #F h�c t0p. 
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NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và chia s� vLi #$ng nghi.p 

#G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 

1. B�n hiGu th� nào là CNTT&TT? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trình bày vai trò cCa CNTT trong qu*n lí và d�y h�c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nêu nh+ng ph1n mMm qu*n lí giáo d'c mà b�n bi�t. 
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4. Nêu nh+ng PMDH mà b�n bi�t và sK d'ng nó trong quá trình d�y h�c. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Nêu -u, nh-9c #iGm cCa vi.c �ng d'ng CNTT&TT trong qu*n lí giáo d'c 

và d�y h�c hi.n nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Thiết kế giáo án dạy học tích cực có ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông và giáo án dạy học 

tích cực điện tử  

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Công nghệ dạy học với việc thiết kế giáo án dạy học tích cực có  

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và giáo án dạy học 

tích cực điện tử  

1.1. Vai trò của công nghệ đa phương tiện trong giáo dục  

H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n có nh+ng #Hc tr-ng khác bi.t cQn b*n so 

vLi nh+ng TBDH khác. Tranh *nh giáo khoa, b*n #$ giáo khoa, mô hình, 

mWu v0t, d'ng c' hoá ch)t, máy ghi âm, máy chi�u phim, máy chi�u qua 

#1u,... ra #Ji tr-Lc các TBDH #a ph-�ng ti.n. Các TBDH này #ã #em l�i 
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nh+ng hi.u qu* nh)t #�nh trong quá trình d�y h�c theo quy trình gi*ng 

d�y ch-�ng trình hoá. Tuy nhiên, các TBDH này chE mLi gúp ph1n c*i thi.n 

#-9c quá trình d�y h�c, giúp HS ti�p thu ki�n th�c mFt cách h�ng thú và 

b-Lc #1u tích cTc hoá quá trình nh0n th�c, quá trình t- duy cCa HS. 

Theo các chuyên gia vM TBDH cCa UNESCO, mFt TBDH lí t-@ng c1n ph*i 

thTc hi.n #-9c c* bIn ch�c nQng sau:  

—  Góp ph1n cung c)p ki�n th�c mLi cho HS.  

—  HiGu và l-u gi+ #-9c câu tr* lJi.  

—  �ánh giá và ch+a #-9c câu tr* lJi này.  

—  Thích �ng vLi kh* nQng ti�p thu và ti�n #F h�c t0p cCa HS. 

Tranh *nh giáo khoa, b*n #$ giáo khoa, mô hình, mWu v0t, d'ng c' hoá 

ch)t, máy ghi âm, máy chi�u phim, máy chi�u qua #1u, vô tuy�n truyMn 

hình ... #Mu không #*m nhi.m #-9c #1y #C các ch�c nQng #ó. Ng-9c l�i, 

h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n l�i có thG tho* mãn #-9c nh+ng yêu c1u 

trên @ nhiMu ho�t #Fng, nhiMu khâu trong quá trình d�y h�c. D-Li #ây là 

các -u #iGm cCa h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n: 

(1)  NFi dung d�y h�c khi sK d'ng h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n sb có sI 

l-9ng vQn b*n phong phú, thông tin #a d�ng 

Quá trình d�y h�c vLi các ph-�ng pháp, bi.n pháp không có h. thIng 

TBDH #a ph-�ng ti.n h\ tr9 luôn gHp ph*i khó khQn là GV và HS chE có 

sI l-9ng tài li.u và thông tin r)t h�n ch�. NFi dung tài li.u #-9c trình bày 

trên gi)y. Do tr@ ng�i vM kP thu0t in )n, giá c*, kích th-Lc và tr�ng l-9ng 

cCa SGK,... nên tác gi* cCa SGK ph*i trình bày cô #�ng, không thG biên 

so�n cuIn sách có nFi dung phong phú #G #áp �ng nhu c1u cCa ng-Ji #�c. 

VLi mFt chi�c máy tính cá nhân vLi 8 c�ng kho*ng 500 GB có thG ch�a 

#Tng mFt l-9ng thông tin kh8ng l$. VLi kh* nQng l-u tr+ thông tin nh- v0y, 

ngoài các nFi dung h�c trên lLp, HS còn có thG tham kh*o các tài li.u h\ 

tr9 phong phú #a d�ng, các ta #iGn bách khoa toàn th- trên 8 c�ng, trên 

#Pa CD ROM hoHc trên Internet. NhJ kh* nQng cung c)p t- li.u #Hc bi.t 

cCa h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n, CD ROM có thG cho phép GV và HS 

t8 ch�c các ho�t #Fng d�y h�c theo nh+ng ph-�ng th�c mLi chC #Fng 

h�n, phong phú h�n và tích cTc h�n.  
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(2)  H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n có thG t�o ra nh+ng tài li.u âm thanh 

ch)t l-9ng cao, d| dàng l-u gi+ và khai thác chúng. 

Chúng ta #ã bi�t mFt sI thi�t b� h\ tr9 vM âm thanh nh-: bQng ghi âm và 

máy ghi âm, bQng hình và #1u #�c bQng,... #ã h\ tr9 #]c lTc cho ho�t 

#Fng d�y h�c vì giá thành thi�t b� không cao và GV d| sK d'ng. Song các 

thi�t b� này còn có nhiMu nh-9c #iGm nh-: không cho nh+ng tài li.u âm 

thanh có ch)t l-9ng; các bQng ta không bMn, sau vài l1n ghi âm ch)t 

lu9ng ghi gi*m #i rõ r.t; vi.c b*o qu*n bQng ta cho khji mIc r)t khó 

khQn, quá trình sK d'ng r)t d| làm hjng các bQng ta.  

(3)  H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n #ã kh]c ph'c #-9c nh+ng nh-9c #iGm 

trên. Ch)t l-9ng ghi âm #ó #-9c c*i thi.n #áng kG. Do l-u tr+ trên 8 c�ng 

hoHc #Pa CD ROM, các tài li.u cho phép khai thác sK d'ng nhiMu l1n mà 

không làm gi*m ch)t l-9ng. Các 8 c�ng cdng nh- CD ROM có thG l-u gi+ 

các tài li.u âm thanh không hM khó khQn và tIn kém.  

(4)  H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n cho phép truy c0p thông tin d| dàng, 

nhanh chóng 

HS c*m th)y r)t ng�i khi tra c�u tài li.u vì thi�u thJi gian và thi�u ngu$n 

tài li.u tra c�u. Tin h�c vLi h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n #ó giúp HS 

kh]c ph'c #-9c khó khQn này. Máy tính vLi nh+ng ph1n mMm tin h�c #ó 

giúp xK lí thông tin h�t s�c nhanh chóng. ChE vLi mFt #Fng tác kích 

chuFt HS tìm th)y ngay thông tin mà mình mong muIn. KG c* các thông 

tin còn nSm trên máy chC nào #ó trên th� giLi thì thJi gian truy c0p cdng 

chE tính bSng phút th0m chí là m)y giây. Truy c0p thông tin d| dàng, 

nhanh chóng giúp HS ph)n kh@i, hào h�ng, ti�t ki.m thJi gian và hi.u 

su)t h�c t0p #-9c nâng cao h�n.  

(5)  H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n giúp ng-Ji h�c có thG lTa ch�n c)p #F 

và ti�n #F h�c t0p cCa riêng mình 

Trong mFt lLp h�c, HS có trình #F khác nhau. �ây là mFt khó khQn #Ii 

vLi các GV khi gi*ng d�y theo ph-�ng pháp truyMn thIng. VLi h. thIng 

TBDH #a ph-�ng ti.n cho phép kh]c ph'c #-9c khó khQn này. Khi HS 

m]c nhiMu l\i trong quá trình làm bài t0p, máy vi tính sb khuy�n cáo và 

#-a ra cho HS nh+ng bài t0p có cùng nFi dung nh-ng m�c #F d| h�n. 
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Khi làm vi.c #Fc l0p vLi máy tính HS có thG tT ch�n cho mình mFt nh�p 

#F làm vi.c thích �ng riêng. Trong nhiMu PMDH có sT t-�ng tác cCa HS 

vLi máy tính ng-Ji ta còn #-a vào #$ng h$ #�m thJi gian cho phép HS 

theo dõi #-9c tIc #F làm bài và #G khIng ch� thJi gian làm bài. HS có 

thG tT #�nh l-9ng #-9c ti�n bF cCa mình trong h�c t0p.  

(6)  H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n giúp ng-Ji h�c có thG chC #Fng lTa 

ch�n thJi gian h�c t0p thích h9p cho mình  

Khi sK d'ng h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n, các chuyên gia giáo d'c và 

tin h�c #ã h9p tác thi�t k� các PMDH nhSm giúp cho HS có thG làm vi.c 

#Fc l0p và tT h�c. VLi kh* nQng l-Jng tr-Lc #-9c nh+ng khó khQn HS 

gHp ph*i khi ti�n hành các ho�t #Fng lPnh hFi ki�n th�c và luy.n t0p kP 

nQng, các ph1n mMm #ó #-a ra nh+ng lJi gi*i thích, chE ra các nguyên 

nhân m]c l\i, #-a vào các nFi dung h\ tr9 lí thuy�t, các bài t0p b8 tr9,... 

Quá trình h�c t0p cCa HS không còn b� l. thuFc hoàn toàn vào nFi dung 

bài gi*ng cCa GV nh- trong các ph-�ng pháp truyMn thIng (gi*ng d�y 

mHt #Ii mHt).  

H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n giúp ng-Ji h�c có thG chC #Fng lTa 

ch�n các ph-�ng pháp h�c thích h9p nh)t cho mình. 

NhJ vi.c t8 ch�c h. thIng d+ li.u d| dàng truy c0p, quy trình h�c t0p 

không nh)t thi�t ph*i #-9c ti�n hành theo mFt trình tT nh)t #�nh. Máy vi 

tính cho phép HS thTc hi.n d| dàng các ho�t #Fng luy.n t0p. HS có thG 

sK d'ng ph-�ng pháp quy n�p hoHc di|n d�ch,... 

(7)  H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n cho phép t�o ra nhiMu ho�t #Fng h�c 

t0p h)p dWn, t�o và duy trì sT h�ng thú h�c t0p cCa HS 

Trong 8 c�ng cCa máy tính, CD ROM là c� s@ d+ li.u, cung c)p cho HS 

các tài li.u h�c t0p h)p dWn vM nFi dung vQn b*n, hình *nh #Fng, tPnh, 

âm thanh, các #o�n video clip,... mà các tài li.u h�c t0p thông th-Jng 

khác không thG có #-9c. NhiMu ho�t #Fng h�c t0p #ó #-9c thi�t k� thành 

các ph1n mMm trò ch�i h�c t0p. M\i khi hoàn thành các bài t0p, HS có 

thG nh0n #-9c ta máy tính nh+ng nh0n xét chính xác, nh+ng lJi khen khi 

#�t #-9c k�t qu* tIt và nh+ng lJi chE dWn khi k�t qu* ch-a #�t yêu c1u,... 

HS không c*m th)y m.t mji, b]t buFc mà c*m th)y h�ng thú thTc hi.n 

các trò ch�i h�c t0p, h�ng thú h�c t0p.  
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(8) H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n có tính linh ho�t cao, có kh* nQng #áp 

�ng nhiMu nhu c1u khác nhau cCa HS 

Trong quá trình h�c t0p, tuh theo hoàn c*nh, #iMu ki.n vIn ki�n th�c cCa 

tang HS có khác nhau, m\i HS c1n có nh+ng yêu c1u tr9 giúp khác nhau. 

Khi thi�t k� ph1n mMm các nhà thi�t k� #ó #-a vào nhiMu ch-�ng trình tr9 

giúp HS v-9t qua khó khQn khi gHp ph*i trong quá trình h�c t0p.  

(9) H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n cho phép sT t-�ng tác cao gi+a HS vLi 

máy tính 

M\i khi gHp ph*i khó khQn HS có thG d| dàng yêu c1u máy tính #-a ra 

các ch-�ng trình tr9 giúp. HS có thG n�p d+ li.u vào máy tính, thay #8i 

d+ li.u và #-9c k�t qu* mLi.  

(10) H. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n cho phép gi*i to* #-9c tâm lí tT ti, r't rè 

cCa m\i HS 

Trong mFt lLp h�c, chúng ta th-Jng gHp mFt sI em HS luôn có tâm lí r't 

rè, tT ti ít khi dám phát biGu suy nghP cCa mình tr-Lc lLp. Nh+ng HS này 

th-Jng có k�t qu* h�c t0p th)p h�n các HS khác. Các HS này th-Jng có 

tâm lí s9 m]c l\i tr-Lc m�i ng-Ji. TT các em HS vWn có thG làm vi.c và 

t-�ng tác vLi máy tính c* khi không có GV. Làm vi.c #Fc l0p vLi máy tính 

sb d1n d1n giúp các em HS này kh]c ph'c #-9c tâm lí tT ti, r't rè trong 

h�c t0p.  

1.2. Hiệu quả sử dụng bảng tĩnh và bảng động trong quá trình dạy học  

 *  B�ng t$nh  

Dùng #G vi�t và tr-ng bày tranh *nh, các s� #$ giúp minh ho� các #iGm 

quan tr�ng cCa bài h�c, l0p danh m'c các g9i ý, vi�t dàn ý, tóm t]t và bài 

t0p, gi*i nh+ng bài toán #G c* lLp nhìn th)y.  

H-Lng dWn sK d'ng b*ng vi�t: 

—  Vi�t rõ ràng và ch+ #C to #G m�i ng-Ji nhìn th)y. 

—  Không vaa vi�t, vaa nói lên b*ng. Nên vi�t tr-Lc, nói sau hay ng-9c l�i. 

—  ��ng c�nh b*ng #G khji che t1m nhìn cCa HS khi vi�t b*ng. 

—  L0p dàn ý các m'c bSng h. thIng con ch+ hay h. thIng #ánh sI nh)t quán. 

—  Không làm lFn xFn b*ng.  
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—  SK d'ng ph)n màu, th-Lc k�, gi)y n�n và các ch)t li.u khác #G minh ho� 

cho có hi.u qu* h�n. 

*  B�ng %&ng (máy tính k+t n�i v-i máy chi+u %a n.ng và chi+u lên màn chi+u)  

Khi k�t nIi máy tính vLi máy chi�u #a nQng và chi�u lên màn chi�u ta #-9c 

mFt b*ng #Fng. SK d'ng b*ng #Fng mFt cách linh ho�t k�t h9p vLi b*ng 

tPnh trong quá trình d�y h�c là ngh. thu0t s- ph�m cCa m\i ng-Ji GV.  

Thông th-Jng ng-Ji ta chE sK d'ng b*ng #Fng mFt cách hi.u qu* khi c1n 

trình chi�u các #o�n video clip, các ho�t hình #Fng #-9c thi�t k� bSng ph1n 

mMm Flash (ti�n hành thí nghi.m *o, thí nghi.m mô phjng), khi không 

thG sK d'ng b*ng tPnh và ti�n hành các thí nghi.m thông th-Jng khác.  

2. Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông và giáo án dạy học tích cực điện tử  

2.1. Giáo án (kế hoạch bài học)  

Giáo án hay k+ ho5ch bài h�c (Lesson Plan) là dàn ý lên lLp cCa GV bao 

g$m #M bài cCa giJ lên lLp, m'c #ích giáo d'c và giáo d-?ng, nFi dung, 

ph-�ng pháp, thi�t b�, nh+ng ho�t #Fng c' thG cCa th1y và trò, khâu 

kiGm tra, #ánh giá,... t)t c* #-9c ghi ng]n g�n theo trình tT thTc t� sb 

di|n ra trong giJ lên lLp. Giáo án #-9c th1y giáo biên so�n trong giai 

#o�n chu^n b� lên lLp và quy�t #�nh ph1n lLn sT thành công cCa bài h�c. 

(Theo Ta #iGn Bách khoa Vi.t Nam, quyGn II, NXB Ta #iGn Bách khoa  

Hà NFi, 2002). 

L0p k� ho�ch bài h�c là công vi.c cCa GV tr-Lc khi lên lLp, là xây dTng 

mFt b*n k� ho�ch chi ti�t cho m\i giJ lên lLp. K�t qu* cCa công vi.c này 

còn #-9c g�i là k� ho�ch bài h�c hay bài so�n. Thi�t k� nFi dung cách 

th�c d�y h�c và giáo d'c là khâu quan tr�ng cCa quá trình s- ph�m.  

2.2. Giáo án dạy học tích cực 

C!u trúc c"a GADHTC:  

1.  M'c #ích, yêu c1u cCa bài h�c g$m ki�n th�c, kP nQng, thái #F.  

2.  Chu^n b� thi�t b� giáo d'c: TBDH truyMn thIng và TBDH có �ng d'ng 

CNTT&TT (TBDH hi.n #�i hay TBDH nghe nhìn).  

3. Nh+ng ph-�ng pháp bi.n pháp sb #-9c phIi h9p sK d'ng trong quá 

trình gi*ng d�y. 
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4.  Ti�n trình d�y h�c: Gi*i quy�t các nhi.m v' nh0n th�c (m'c tiêu ki�n th�c). 

Chia thành các ho�t #Fng #G lPnh hFi các ki�n th�c c� b*n. 

Các ho�t #Fng nh0n th�c: NFi dung m\i ho�t #Fng #G thTc hi.n mFt hay 

nhiMu m'c tiêu ki�n th�c.   

—  Thao tác #�nh h-Lng cCa GV; 

—  Thao tác thi công cCa HS; 

2.3. Giáo án dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin và 

truyền thông 

GADHTC có �ng d@ng CNTT&TT là k� ho�ch bài h�c, k�ch b*n s- ph�m 

#ã #-9c GV chu^n b� chi ti�t tr-Lc khi lên lLp, thG hi.n #-9c mIi quan 

h. s- ph�m t-�ng tác gi+a GV và HS, HS và HS (GADHTC) và mFt sI nFi 

dung ki�n th�c, kP nQng quan tr�ng c1n hình thành cho HS trong quá 

trình d�y h�c l�i quá trau t-9ng #Ii vLi các em mà các lo�i hình TBDH 

truyMn thIng (tranh *nh giáo khoa, b*n #$, biGu #$, mô hình, mWu v0t, 

thí nghi.m th0t,...) không thG hi.n #-9c thì sb #-9c sI hoá (�ng d'ng 

CNTT&TT) và tr@ thành các thí nghi.m *o, thí nghi.m mô phjng, mô hình 

mô phjng #�n gi*n hay các #o�n video clip... #G trình chi�u trong mFt 

thJi gian r)t ng]n cho HS xem, #*m b*o phù h9p vLi nhu c1u nh0n th�c 

cCa HS, giúp cho HS tT mình chi�m lPnh các ki�n th�c và kP nQng mLi. 

Chúng ta có thG hiGu GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT tr-Lc h�t #ó ph*i 

là mFt GADHTC, thG hi.n #-9c #1y #C nh+ng #Hc tr-ng c� b*n cCa mFt 

GADHTC. Ngoài ra trong GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT còn ph*i tích 

h9p #-9c thêm các b�c *nh tPnh, *nh #Fng, các #o�n video clip… khi có 

nhu c1u th0t c1n thi�t.  

�G phát huy hi.u qu* cCa GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT thì GV nên 

gi*ng d�y trong môi tr-Jng h�c t0p #a ph-�ng ti.n. Vì trong môi tr-Jng 

h�c t0p #a ph-�ng ti.n t�o ra #-9c sT t-�ng tác gi+a GV và HS, gi+a HS 

và HS, gi+a GV và các ph-�ng ti.n truyMn thông, gi+a HS và các ph-�ng 

ti.n truyMn thông, t�o nhiMu thu0n l9i #G GV thTc hi.n bài gi*ng h)p dWn. 

ST t-�ng tác di|n ra trong quá trình d�y h�c bSng GADHTC có �ng d'ng 

CNTT&TT #-9c thG hi.n qua mô hình sau: 
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2.4. Giáo án dạy học tích cực điện tử (Electronic Active Teaching 

Learning Lesson Plan) 

GADHTC #i.n tK là mFt s*n ph^m cCa ho�t #Fng thi�t k� bài d�y #-9c thG 

hi.n bSng v0t ch)t tr-Lc khi bài d�y h�c #-9c ti�n hành. GADHTC #i.n tK 

chính là b*n thi�t k� cho mFt bài gi*ng tích cTc #i.n tK. Xây dTng giáo án 

#i.n tK là công #o�n #1u tiên #G có #-9c mFt bài gi*ng tích cTc #i.n tK 

trong quá trình d�y h�c tích cTc, trong môi tr-Jng s- ph�m t-�ng tác.  

Trong quá trình thi�t k� và sK d'ng GADHTC GV �ng d'ng CNTT&TT @ 

m�c nâng cao, t�c là không chE dang l�i @ vi.c tích h9p #-9c các *nh tPnh, 

*nh #Fng, các #o�n video clip... nh- mFt GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT 

mà còn là mFt giáo án có tính “m@”, cho phép ng-Ji h�c trTc ti�p t-�ng 

tác vLi các nFi dung ki�n th�c có trong bài gi*ng, #G có thG tT mình khám 

phá, tìm hiGu nh+ng nFi dung ki�n th�c )y. Ching h�n khi d�y vM *nh 

h-@ng cCa khí h0u và th8 nh-?ng #Ii vLi cây tr$ng bSng GADHTC #i.n 

tK thì GV có thG sK d'ng ph1n mMm Macromedia Flash #G thi�t k� mFt 

thí nghi.m mô phjng (t- li.u #i.n tK) mô t* vM sT *nh h-@ng cCa khí h0u 

và th8 nh-?ng #Ii vLi m�c #F sinh tr-@ng và phát triGn cCa mFt lo�i cây 

tr$ng. Ví d' t- li.u #i.n tK vM sT sinh tr-@ng và phát triGn cCa cây cà 

chua cho phép HS t-�ng tác #-9c vLi t- li.u #i.n tK này, t�c là khi HS 

thay #8i nh+ng thông sI vM nhi.t #F, ánh sáng... khác nhau thì sb cho 

nh+ng k�t qu* sinh tr-@ng, ra hoa k�t trái cCa cây cà chua là khác nhau. 

GADHTC #i.n tK là k� ho�ch bài h�c, k�ch b*n s- ph�m #ã #-9c GV chu^n 

b� chi ti�t tr-Lc khi lên lLp, thG hi.n #-9c mIi quan h. s- ph�m t-�ng 

tác gi+a GV và HS, HS và HS (GADHTC) và mFt sI nFi dung ki�n th�c,  

kP nQng quan tr�ng c1n hình thành cho HS trong quá trình d�y h�c l�i 

Ng-Ji d�y 

Ng-Ji h�c TBDH 

Môi tr-Jng 

h�c t0p #a 

ph-�ng ti.n 

TBDH: Bao g$m TBDH 

truyMn thIng và TBDH 

hi.n #�i 
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quá trau t-9ng #Ii vLi các em mà các lo�i hình TBDH truyMn thIng 

(tranh *nh giáo khoa, b*n #$, biGu #$, mô hình, mWu v0t, thí nghi.m th0t...) 

không thG hi.n n8i thì sb #-9c sI hoá (�ng d'ng CNTT&TT) và tr@ thành 

các thí nghi.m *o, thí nghi.m mô phjng, mô hình mô phjng,... (t- li.u 

#i.n tK) và t�o #-9c sT t-�ng tác cCa HS vLi các t- li.u #i.n tK này. HS có 

thG thay #8i các thông sI #-a vào nFi dung t- li.u #i.n tK #G thu #-9c 

nh+ng k�t qu* nghiên c�u khác nhau. Các t- li.u #i.n tK này t�o #-9c sT 

t-�ng tác cCa HS vLi máy tính #ó giúp HS tT mình phát hi.n ki�n th�c và 

hình thành kP nQng mLi. 

Xét vM hình th�c, GADHTC #i.n tK cdng giIng nh- GADHTC có �ng 

d'ng CNTT&TT vì chúng #Mu là nh+ng GADHTC có tích h9p thêm y�u tI 

công ngh., song là hai m�c #F �ng d'ng CNTT&TT khác nhau.  

 �G phát huy hi.u qu* cCa GADHTC #i.n tK thì GV cdng nên gi*ng d�y 

trong môi tr-Jng h�c t0p #a ph-�ng ti.n. ST t-�ng tác di|n ra trong khi 

gi*ng d�y bSng GADHTC #i.n tK @ môi tr-Jng h�c t0p #a ph-�ng ti.n 

cdng t-�ng tT nh- khi gi*ng d�y bSng GADHTC có �ng d'ng CNTT. 

ST t-�ng tác di|n ra trong quá trình d�y h�c bSng GADHTC #i.n tK #-9c 

thG hi.n qua mô hình sau:  

 

Theo chuyên gia UNESCO PROAP: 

GADHTC %i!n tC = GADHTC + �ng d@ng CNTT&TT F m�c %& nâng cao 

Cho #�n nay vi.c �ng d'ng CNTT&TT vào d�y h�c #ã không còn xa l� 

#Ii vLi nhiMu GV. Tuy nhiên, n�u GV không n]m v+ng #Hc #iGm môn h�c, 

#Hc #iGm cCa #Ii t-9ng ng-Ji h�c thì �ng d'ng CNTT&TT trong d�y h�c 

sb không h9p lí và dWn #�n tình tr�ng l�m d'ng CNTT&TT trong quá 

Ng-Ji d�y 

Ng-Ji h�c TBDH 

Môi tr-Jng 

h�c t0p #a 

ph-�ng ti.n 

TBDH: Bao g$m 

TBDH truyMn thIng 

và TBDH hi.n #�i 
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trình d�y h�c. Vi.c hiGu nh- th� nào cho #úng vM b*n ch)t cCa GADHTC 

có �ng d'ng CNTT&TT và GADHTC #i.n tK là mFt yêu c1u quan tr�ng 

#Ii vLi #Fi ngd cán bF qu*n lí và #Fi ngd GV trong các tr-Jng THPT. 

Khi �ng d'ng CNTT&TT trong d�y h�c, các chuyên gia giáo d'c và chuyên 

gia TBDH cCa UNESCO PARIS và UNESCO PROAP chia ra 3 m�c #F:  

—  M�c #F 1: SK d'ng MS PowerPoint #G thi�t k� các b*n trình chi�u #i.n 

tK/b*n trình di|n #i.n tK (không ph*i là thi�t k� #-9c giáo án #i.n tK 

nh- mFt sI cán bF qu*n lí giáo d'c và GV #ã quan ni.m). Các b*n trình 

chi�u #i.n tK/b*n trình di|n #i.n tK cdng có thG sK d'ng trong quá trình 

d�y h�c, song khi #ánh giá hi.u qu* �ng d'ng CNTT&TT trong d�y h�c 

nh- th� sb r)t th)p, n�u chE sK d'ng b*n trình chi�u #i.n tK/b*n trình 

di|n #i.n tK. Hi.n nay, #ã có 100% sI cán bF qu*n lí giáo d'c và GV khi 

#ã bi�t sK d'ng MS PowerPoint thì có thG thi�t k� #-9c các b*n trình 

chi�u #i.n tK/b*n trình di|n #i.n tK.  

—  M�c #F 2: �ng d'ng CNTT&TT @ m�c #F th)p, m�c #F ph8 c0p, m�c #F 

#�i trà (GV có ki�n th�c, kP nQng tin h�c c� b*n). Cho #�n nay #�i bF 

ph0n (85%) cán bF qu*n lí giáo d'c và GV trong c* n-Lc #ã làm #-9c và 

làm tIt. GV �ng d'ng CNTT&TT @ m�c #F 2 có thG thi�t k� và sK d'ng 

#-9c GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT. 

—  M�c #F 3: �ng d'ng CNTT&TT @ m�c #F nâng cao, hi.n nay chE có 

kho*ng 10% — 15% cán bF qu*n lí giáo d'c và GV có quy�t tâm h�c và sK 

d'ng Macromedia Flash trong vi.c thi�t k� thí nghi.m *o, thí nghi.m mô 

phjng, mô hình mô phjng,… t�o sT t-�ng tác cao cCa HS vLi máy tính. 

GV có ki�n th�c, kP nQng tin h�c nâng cao. � m�c #F 3 nhiMu khi c1n có 

sT h9p tác r)t chHt chb gi+a GV bF môn vLi GV tin h�c hay chuyên gia 

CNTT&TT trong vi.c thi�t k� thí nghi.m *o, thí nghi.m mô phjng, mô 

hình mô phjng… N�u GV có kh* nQng �ng d'ng CNTT&TT @ m�c #F 3 

thì có thG thi�t k� và sK d'ng #-9c GADHTC #i.n tK. Ta nh+ng nh0n #�nh 

trên cho th)y hi.n nay h1u h�t CBGV trong các tr-Jng THPT #Mu có thG 

thi�t k� và sK d'ng #-9c GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT.  

GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT, GADHTC #i�n t/ sb vEa là giáo án, vEa 

là m(t lo�i hình thi�t b% d�y h
c hi�n #�i (TBDH nghe nhìn, TBDH có 

�ng d"ng CNTT&TT). 
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GV thi't k' GADHTC 

GADHTC có sV dBng các 

TBDH hiCn *<i 

jng dBng CNTT&TT Z  

mTc *] *_n gi2n, mTc 

phc c@p (mTc c_ b2n). 

GV c+n có ki'n thTc kI 

n,ng tin h� c c_ b2n  

jng dBng CNTT&TT Z mTc 

*] nâng cao. GV có ki'n 

thTc kI n,ng tin h� c nâng 

cao holc GV có th7 k't hmp 

v�i GV tin h�c hay chuyên 

gia CNTT&TT  

GADHTC có Tng 

dBng CNTT&TT 

GV ch�n bài 

 

Bài h�c tích cQc có Tng dBng 

CNTT&TT 

Môi tr��ng h�c t@p *a ph�_ng tiCn 

GADHTC  

*iCn tV 

N]i dung h�c 

tích cQc *�mc 

th7 hiCn qua 

PPDH, kI thu@t 

h�c tích cQc cba 

GV; th7 hiCn qua 

b2ng tInh, ti'n 

hành các thí 

nghiCm th@t… 

N]i dung t� liCu *iCn 

tV (video, thí nghiCm 

2o, thí nghiCm mô  

phMng,…) *�mc th7 

hiCn trên b2ng *]ng 

cho HS nghe — nhìn. 

HS tQ khám phá, 

hình thành ki'n thTc 

m�i. 

 

N]i dung h�c 

tích cQc *�m c 

th7 hiCn qua 

PPDH, kI thu@t 

h�c tích cQc cba 

GV th7 hiCn qua 

b2ng tInh, ti'n 

hành các thí 

nghiCm th@t… 

— N]i dung t� liCu *iCn tV 

cho HS nghe — nhìn — 

t�_ng tác. 

— N]i dung t� liCu *iCn tV 

so t<o môi tr��ng t�_ng 

tác gipa HS và máy tính 

(HS thay *ci dp liCu so 

thay *ci k't qu2, nh@n 

*�mc k't qu2 m�i). HS tQ 

khám phá, hình thành 

ki'n thTc m�i. 

Bài d<y h�c 

tích cQc 

Bài d<y h�c tích cQc *iCn tV 

Môi tr��ng h�c t@p *a ph�_ng tiCn 

GADHTC có sV dBng các TBDH truyLn 

thYng, ti'n hành các thí nghiCm th@t 

Mô hình �ng d'ng CNTT&TT  

trong d�y h�c: 
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HN thi#t k# �Cc GADHTC ph i tr i qua 4 giai �o&n: 

 

 

 

 

Trên c� s@ GV #ã n]m v+ng vi.c thi�t k� GADHTC, cán bF qu*n lí có thG 

h-Lng dWn GV thi�t k� GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT theo quy trình sau: 

* B-Lc 1: Chu^n b� 

Chu^n b� chu #áo tr-Lc khi so�n giáo án sb giúp cho quá trình thi�t k� 

giáo án cCa GV #-9c di|n ra thu0n l9i và nâng cao #-9c ch)t l-9ng cCa 

giáo án. �G chu^n b� cho vi.c thi�t k� GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT, 

GV c1n làm tIt nh+ng công vi.c sau: 

—  Tìm hiGu kP nFi dung bài d�y #G n]m #-9c nFi dung ki�n th�c tr�ng tâm 

cCa bài d�y. 

—  So�n tr-Lc giáo án cho bài d�y theo c)u trúc cCa GADHTC. 

*  B-Lc 2: Xây dTng ý t-@ng cho vi.c thi�t k� nFi dung t- li.u #i.n tK sb tích 

h9p vào GADHTC 

Ý t-@ng là kh@i ngu$n cCa m�i sT thành công cho nên #ây là b-Lc h�t 

s�c quan tr�ng. � b-Lc này, GV c1n thTc hi.n nh+ng công vi.c sau: 

—  Hình dung #-9c toàn bF ti�n trình ho�t #Fng s- ph�m sb di|n ra trong 

giJ d�y. 

—  CQn c� vào m'c tiêu cCa bài h�c và các ho�t #Fng trong giJ d�y #ã xác 

#�nh. Trên c� s@ #ó xác #�nh xem ph1n nào, nFi dung nào cCa bài d�y 

c1n #�n sT h\ tr9 cCa CNTT&TT. 

—  �Ii vLi nh+ng nFi dung, #�n v� ki�n th�c c1n #�n sT h\ tr9 cCa 

CNTT&TT thì ý t-@ng �ng d'ng CNTT&TT vào #ó nh- th� nào, c1n thi�t 

@ m�c #F nào. �G gi*i quy�t tIt nh+ng v)n #M này ph*i ph' thuFc vào 

trình #F tin h�c, nQng lTc s- ph�m cCa m\i GV.  

Giai �o�n 1 

Xác *anh mBc 

tiêu bài h�c 

 

Giai �o�n 4 

Thi't k' các 

ho<t *]ng nh@n 

thTc cba HS 

 

Giai �o�n 3 

LQa ch�n và 

phYi hmp các 

PPDH 

 

Giai �o�n 2 

LQa ch�n 

TBDH truyLn 

thYng và TBHD 

hiCn *<i 
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*  B-Lc 3: ThTc hi.n các ý t-@ng trên máy (thi�t k� nFi dung t- li.u #i.n tK) 

—  GADHTC có thG thi�t k� bSng tay hoHc trên Word, các ph1n mMm công 

c' #G th�t k� t- li.u #i.n tK tích h9p vào GADHTC. 

NHIỆM VỤ 

B�n hãy #�c nh+ng thông tin c� b*n cCa ho�t #Fng và chia s� vLi #$ng 

nghi.p #G thTc hi.n mFt sI nhi.m v' sau: 

1. Nêu nh+ng -u #iGm cCa h. thIng TBDH #a ph-�ng ti.n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. B�n hiGu th� nào là GADHTC có �ng d'ng CNTT&TT và ý nghPa cCa nó? 
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3. B�n hiGu th� nào là GADHTC #i.n tK và ti.n ích cCa nó? 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MODULE  

SEMINAR 

1. ChH %I: SL DMNG THIOT BP DQY HSC T CÁC TRWXNG TRUNG HSC 

PHZ THÔNG  

2. M@c tiêu: 

 —  GV bi�t cách sK d'ng tang lo�i TBDH @ các tr-Jng THPT; 

 —  GV sK d'ng sáng t�o mFt sI lo�i hình TBDH mLi @ các tr-Jng THPT 

(B�TD #-9c vb bSng tay; B�TD #-9c thi�t k� bSng ph1n mMm Freemind; 

B*n #$ #i.n tK; GADHTC có �ng d'ng CNTT, GADHTC #i.n tK…)  

3.  Nhi!m v@: 

—  GV thTc hành thao tác sK d'ng TBDH;  

—  GV thi�t k� B�TD bSng tay;  

—  GV thi�t k� B�TD bSng ph1n mMm Freemind 

—  GV thi�t k� GADHTC có �ng d'ng CNTT; GADHTC #i.n tK. 

4. T^ ch�c th_c hi!n: 

—  Phân nhóm (ta 4 #�n 6 h�c viên) #G chu^n b� nFi dung Seminar, phân 

công nhi.m v' cCa các thành viên trong nhóm. 

—  CK #�i di.n nhóm trình bày, m\i nhóm kho*ng 15 phút.  

—  Các nhóm khác b8 sung, góp ý (#ánh giá lWn nhau) 

—  H-Lng dWn viên nh0n xét, #ánh giá k�t qu* cCa các nhóm. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Ph*i #*m b*o #-9c m'c tiêu cCa bài h�c (ki�n th�c, kP nQng, thái #F). 

SK d'ng hi.u qu* TBDH. 

THÔNG QUA BÀI KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ (45 PHÚT) 

Câu 1: B�n có nh0n xét gì vM vi.c sK d'ng TBDH trong các tr-Jng THPT 

hi.n nay? 

Câu 2: Làm th� nào #G qu*n lí tIt vi.c sK d'ng các TBDH @ tr-Jng THPT 

hi.n nay? 
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YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Câu 1: M\i cá nhân có thG #-a ra nh+ng nh0n xét vM thTc tr�ng sK d'ng 

TBDH t�i tr-Jng THPT mà b�n #ang công tác. ChE rõ nh+ng h�n ch� và 

#M xu)t gi*i pháp #G kh]c ph'c nh+ng h�n ch� #ó. 

C1n nêu b0t #-9c vi.c:  

—  SK d'ng TBDH trong quá trình d�y h�c là c1n thi�t, vì: 

+  #G #8i mLi PPDH;  

+  #G rèn các kP nQng; 

+  #G nâng cao ch)t l-9ng d�y h�c ; 

... 

—  Tuy nhiên, mFt sI khó khQn khi sK d'ng TBDH là…  

Câu 2: Qu*n lí vi.c sK d'ng TBDH @ các tr-Jng THPT hi.n nay c1n: 

—  Nâng cao nh0n th�c cho cán bF qu*n lí, GV.  

—   T8 ch�c b$i d-?ng cho cán bF qu*n lí, GV.  

—  Nâng cao vai trò cCa t8 chuyên môn. 

—  TQng c-Jng �ng d'ng CNTT&TT trong kiGm tra, #ánh giá k�t qu* h�c t0p 

cCa HS 

… 

Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN 

Sau khi nghiên c�u nFi dung module này, GV có thG ti�p t'c tìm hiGu 

thêm vi.c sK d'ng hi.u qu* các lo�i hình TBDH có �ng d'ng CNTT&TT, 

tránh l�m d'ng CNTT&TT. 
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