
 |  93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MODULE THPT 

B¶o qu¶n, söa ch÷a,  

s¸ng t¹o thiÕt bÞ d¹y häc 

 

NGÔ QUANG SƠN 

21 



94 | MODULE THPT 21  

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

B�o qu�n TBDH là m�t vi�c làm h�t s�c c�n thi�t và quan tr�ng trong 

m�i tr��ng THPT, vì n�u không th%c hi�n t&t công tác b�o qu�n thì 

TBDH s) d+ b, h� h-ng, m.t mát, làm lãng phí nhi2u ti2n c3a, công s�c, 

làm �nh h�4ng 5�n ch.t l�6ng, hi�u qu� s7 d8ng TBDH. B�o qu�n TBDH 

ph�i 5�6c th%c hi�n theo 5úng quy ch� qu�n lí tài s�n c3a Nhà n�>c, th%c 

hi�n ch� 5� ki?m kê, ki?m tra hàng nAm... TBDH ph�i 5�6c sBp 5Ct m�t 

cách khoa h�c 5? ti�n s7 d8ng và có các ph�Eng ti�n b�o qu�n nh�: t3, 

giá, hòm, k�…, vIt che ph3, ph�Eng ti�n ch&ng Jm, ch&ng m&i m�t, 

d8ng c8 phòng cháy, chKa cháy. C�n có h� th&ng sM sách qu�n lí vi�c 

trang b, TBDH theo tNng h�c kì, tNng nAm h�c; h� th&ng sM sách qu�n lí 

vi�c m�6n, tr� TBDH c3a GV 5? nâng cao ý th�c và tinh th�n trách nhi�m. 

Khi m.t mát, h-ng hóc TBDH ph�i có bi�n pháp x7 lí thích h6p. TBDH 

ph�i 5�6c làm sVch và b�o qu�n ngay sau khi s7 d8ng, th%c hi�n vi�c b�o 

qu�n theo ch� 5� phù h6p 5&i v>i tNng loVi TBDH. Quan tâm 5�n 5i2u 

ki�n th�i ti�t, khí hIu, môi tr��ng,… �nh h�4ng 5�n vi�c b�o qu�n, ch.t 

l�6ng c3a tNng loVi TBDH, 5Cc bi�t là các loVi TBDH có �ng d8ng 

CNTT&TT hi�n 5Vi và giá thành cao nh�: máy chi�u 5a nAng, máy vi 

tính, b�ng thông minh,… vi�c b�o qu�n ph�i luôn tuân theo h�>ng dZn 

c3a nhà s�n xu.t TBDH (có Cataloge kèm theo TBDH) và tuân th3 nhKng 

quy trình chung v2 b�o qu�n. Các thi�t b, thí nghi�m 5�c hVi, gây ô 

nhi+m ph�i 5�6c b& trí và x7 lí theo tiêu chuJn quy 5,nh 5? 5�m b�o an 

toàn lao 5�ng và v� sinh môi tr��ng. NhKng TBDH 5ã h-ng, không có 

th? s7a chKa 5? ti�p t8c s7 d8ng thì có th? tM ch�c lIp biên b�n thanh lí, 

tiêu hu^. B& trí kinh phí 5? mua sBm vIt t�, vIt li�u bM sung ph8 tùng, 

linh ki�n, vIt t� tiêu hao theo 5,nh kì b�o d�_ng, b�o qu�n.  

Cùng v>i vi�c 5�u t� mua sBm m>i các loVi TBDH, các tr��ng THPT ph�i 

5Cc bi�t l�u ý th%c hi�n t&t vi�c b�o d�_ng, s7a chKa th��ng xuyên các 

TBDH hi�n có, vNa không ngNng nâng cao hi�u qu� s7 d8ng TBDH. Nh� 

vIy chúng ta s) vNa 5�m b�o ti�t ki�m và vNa s7 d8ng hi�u qu� 5�6c 

ngu`n kinh phí mua sBm TBDH. Phát 5�ng sâu r�ng trong các tr��ng 

THPT phong trào GV t% ch� tVo TBDH 5En gi�n, ra ti2n, s7 d8ng hi�u 

qu� trong quá trình dVy h�c tích c%c.  
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B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU 

 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

NBm vKng t�m quan tr�ng c3a vi�c b�o qu�n, s7a chKa, sáng tVo TBDH 

5&i v>i vi�c 5Mi m>i PPDH và nâng cao ch.t l�6ng dVy h�c 4 các tr��ng 

THPT trong giai 5oVn hi�n nay.  

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

2.1. Về kiến thức  

—  NBm vKng danh m8c TBDH t&i thi?u các môn theo quy 5,nh.  

—  Bi�t cách khai thác và s7 d8ng các TBDH có hi�u qu� (b�ng, vIt thIt, các 

thi�t b, thí nghi�m, mô hình, tranh �nh, b�n v),…) vIn d8ng vào b� môn. 

2.2. Về kĩ năng 

—  Bi�t cách s7a chKa nhKng h� h-ng nhc c3a các TBDH. 

—  Bi�t t% làm m�t s& TBDH 5En gi�n tN nhKng vIt li�u d+ ki�m, chi phí th.p.  

2.3. Về thái độ 

—  GV và HS th? hi�n kh� nAng tìm tòi, khám phá c3a mình. 

Qua module này, GV không nhKng phát huy 5�6c t&i 5a kh� nAng c3a 

mình mà còn tr4 thành m�t ng��i GV nAng 5�ng, sáng tVo, bi�t k�t h6p 

khéo léo các loVi hình TBDH ph8c v8 t&t công tác gi�ng dVy c3a b�n thân.  
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C. NỘI DUNG 

THÔNG TIN NGUỒN 

B�o qu�n, s7a chKa, sáng tVo TBDH 4 các tr��ng THPT là m�t vi�c làm 

c�n thi�t, h�t s�c quan tr�ng trong m�i nhà tr��ng, n�u không th%c hi�n 

t&t công tác b�o qu�n, s7a chKa thì thi�t b, s) d+ b, h� h-ng, m.t mát, 

làm lãng phí ti2n c3a, công s�c, làm �nh h�4ng 5�n ch.t l�6ng, hi�u qu� 

s7 d8ng TBDH.  

B�o qu�n TBDH ph�i 5�6c th%c hi�n theo 5úng quy ch� qu�n lí tài s�n 

c3a Nhà n�>c, th%c hi�n ch� 5� ki?m kê, ki?m tra hfng nAm... C�n có h� 

th&ng sM sách qu�n lí vi�c trang b, TBDH theo tNng h�c kì, tNng nAm h�c; 

h� th&ng sM sách qu�n lí vi�c m�6n, tr� TBDH c3a GV 5? nâng cao ý th�c 

và tinh th�n trách nhi�m. Khi m.t mát, h-ng hóc TBDH ph�i có bi�n 

pháp x7 lí thích h6p. 

 

Nội dung 1 

TÌM HIỂU DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU CHO CÁC 

MÔN HỌC  

 

Hoạt động 1: Tổng quan về thiết bị dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Thiết bị dạy học là gì? 

TBDH là m�t trong nhKng 5i2u ki�n c�n thi�t 5? GV th%c hi�n 5�6c các 

n�i dung giáo d8c, giáo d�_ng và phát tri?n trí tu�, khEi dIy t& ch.t 

thông minh c3a HS. Theo Lotx KlinbE (��c) thì TBDH (hay còn g
i là 5 

dùng d�y h
c, thi�t b� d�y h
c, d�ng c�,...) là t�t c� nh�ng ph�Eng 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� 

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 5+i t,�ng v�t ch�t mà ng�.i GV s/ 

d�ng v0i t� cách là ph�Eng ti�n 5i1u khi)n ho�t 5(ng nh�n th�c c&a HS, 
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còn 5+i v0i HS thì 5ó là các ngun tri th�c, là các ph�Eng ti�n giúp HS 

l4nh h(i các khái ni�m, 5�nh lu�t, thuy�t khoa h
c,... hình thành % h
 các 

kh nAng, kh x�o, 5�m b�o ph�c v� m�c 5ích d�y h
c. 

Nh� vIy có th? hi?u: TBDH là h� th&ng 5&i t�6ng vIt ch.t và t.t c� nhKng 

ph�Eng ti�n kh thuIt 5�6c GV và HS s7 d8ng trong quá trình dVy h�c. 

TBDH là m�t b� phIn trong h� th&ng CSVC s� phVm, TBDH là t.t c� 

nhKng 5i2u ki�n vIt ch.t c�n thi�t 5�6c GV và HS s7 d8ng trong hoVt 

5�ng dVy h�c nhfm phát huy tính tích c%c, ch3 5�ng sáng tVo trong hoVt 

5�ng, khám phá và lhnh h�i tri th�c c3a HS, góp ph�n nâng cao ch.t 

l�6ng giáo d8c, 5Vt 5�6c m8c tiêu giáo d8c 5ã 52 ra. 

TBDH là m�t trong nhKng 5i2u ki�n c�n thi�t 5? GV th%c hi�n 5�6c các 

n�i dung giáo d8c, giáo d�_ng và phát tri?n trí tu�, khEi dIy t& ch.t 

thông minh c3a HS.  

i? TBDH 5�n 5�6c các tr��ng THPT ph�i tr�i qua các giai 5oVn ch3 y�u sau: 

TN ch�Eng trình và SGK, xây d%ng danh m8c trang b, → Xây d%ng 52 c�Eng 

nghiên c�u, th? hi�n mZu → Ch� th7 → Th7 nghi�m → Hi�u chknh và 

s�n xu.t th7 → Hi�u chknh → S�n xu.t 5`ng loVt → Trang b, cho các 

tr��ng THPT → S7 d8ng và b�o qu�n lâu dài.  

Trong 5ó, vi�c “trang b,, s7 d8ng và b�o qu�n” TBDH có vai trò r.t quan 

tr�ng góp ph�n nâng cao ch.t l�6ng giáo d8c. Hfng nAm Nhà n�>c ph�i 

chi hàng trAm tk 5`ng 5? trang b, TBDH cho các tr��ng THPT trong c� 

n�>c. N�u b�o qu�n và s7 d8ng TBDH không t&t thì s) gây nên s% lãng 

phí r.t l>n v2 ti2n c3a cho Nhà n�>c. 

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

5�nh nh�ng 5*c 5i)m cE b�n c&a TBDH b%i l: TBDH ph�i tính ;�n m(t 

cách toàn di�n các 5*c 5i)m c&a n(i dung, ch�Eng trình. M<i TBDH ph�i 

5,�c cân nh=c, l9a ch
n ;) 5áp �ng 5,�c n(i dung ch�Eng trình, 5ng 

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

mh và an toàn cho GV và HS khi s/ d�ng nhAm 5�t k�t qu� mong mu+n. 

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

trường trung học phổ thông 

Trong th.i 5�i bùng n� thông tin, khoa h�c kh thuIt phát tri)n nh� v> 

bão, nhi1u tri th�c 5em d�y % b�c h
c ph� thông nhanh chóng b� l�c h�u 
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vì v�y c�n ph�i l9a ch
n n(i dung d�y h�c phù h6p ;) HS không nh�ng 

chi�m l4nh 5,�c tri th�c m0i, 5ng th.i ph�i hình thành 5�6c nAng l9c 

t9 h
c, t9 phát tri)n cho các em. Vì v�y PPDH m0i ph�i theo xu h,0ng 

tích c9c hoá quá trình nh�n th�c c&a HS, hình thành nAng l9c th9c hành, 

nAng l9c t9 nghiên c�u cho các em. Mu+n 5�t 5,�c 5i1u 5ó thì không có 

cách nào khác là ph�i tAng c,.ng trang b� và 5*c bi�t là nâng cao hi�u 

qu� s/ d�ng thi�t b� giáo d�c trong 5ó chú tr
ng các ph�Eng ti�n nghe 

nhìn và �ng d�ng CNTT&TT vào d�y h
c. 

i? 5áp �ng yêu c�u 5Mi m>i v2 n�i dung ch�Eng trình, PPDH c�n thi�t 

ph�i 5�a vào các TBDH m>i, nh.t là các TBDH hi�n 5Vi. Ng��i ta nhIn 

th.y các TBDH hi�n 5Vi có kh� nAng to l>n trong vi�c giúp cho GV và HS tM 

ch�c các hoVt 5�ng h�c tIp nhfm phát huy tính tích c%c c3a HS, góp ph�n 

nâng cao hi�u qu� c3a vi�c dVy h�c. TBDH là ph�Eng ti�n, là m�t trong 

nhKng 5i2u ki�n c�n thi�t 5? GV th%c hi�n 5�6c các n�i dung giáo d8c, 

giáo d�_ng và phát tri?n trí tu�, khEi dIy t& ch.t thông minh c3a HS. 

Trong quá trình dVy h�c, TBDH vNa là công c8 giúp GV chuy?n t�i thông tin, 

5i2u khi?n hoVt 5�ng nhIn th�c c3a HS, vNa là ngu`n tri th�c 5a dVng và 

phong phú mà HS ph�i lhnh h�i. 

Cu�c cách mVng khoa h�c công ngh� di+n ra tN nhKng nAm 50 c3a th� kk 

XX, cho 5�n nay 5�6c 5ánh d.u b4i m�t loVt các cu�c cách mVng k� ti�p 

nhau nh� cách mVng công ngh� m>i, cách mVng thông tin, cách mVng 

công ngh� sinh h�c,... iCc bi�t cu�c cách mVng trong lhnh v%c thông tin 

bao g`m các lhnh v%c tin h�c, truy2n thông 5ang tác 5�ng sâu sBc t>i m�i 

mCt c3a 5�i s&ng xã h�i chúng ta nói chung và quá trình giáo d8c nói 

riêng. Cu�c cách mVng này 5ang tVo ra nhKng kh� nAng to l>n c3a vi�c 

�ng d8ng CNTT&TT vào quá trình dVy h�c, nhKng �ng d8ng 5ã và 5ang 

làm thay 5Mi v, trí c3a TBDH.  

Ch�Eng trình và SGK THPT m>i 5�6c biên soVn theo h�>ng tM ch�c hoVt 

5�ng nhIn th�c tích c%c cho HS, theo tinh th�n 5Mi m>i ph�Eng pháp 

dVy và ph�Eng pháp h�c. TBDH là m�t thành t& quan tr�ng quy�t 5,nh 

s% thành công c3a vi�c 5Mi m>i n�i dung ch�Eng trình và SGK THPT. 

i? 5áp �ng yêu c�u 5Mi m>i v2 n�i dung ch�Eng trình c�n thi�t ph�i có 

các TBDH.  Vi�c tAng c��ng trang b, và s7 d8ng có hi�u qu� TBDH nhfm 
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5áp �ng yêu c�u 5Mi m>i PPDH và phù h6p v>i n�i dung ch�Eng trình, 

góp ph�n tích c%c th%c hi�n m8c tiêu 5ào tVo con ng��i Vi�t Nam nAng 

5�ng, t% ch3, sáng tVo.  

NHIỆM VỤ 

BVn hãy 5�c nhKng thông tin cE b�n c3a hoVt 5�ng và d%a vào kinh nghi�m, 

hi?u bi�t c3a mình 5? th%c hi�n m�t s& nhi�m v8 sau: 

1. Hãy làm rõ khái ni�m TBDH và vai trò c3a TBDH trong dVy h�c. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nêu vai trò c3a TBDH trong 5Mi m>i PPDH hi�n nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu Danh mục thiết bị dạy học cho các bộ môn 

ở bậc Trung học phổ thông 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

BVn có th? t% tìm hi?u và download danh m8c này tN website c3a  

B� Giáo d8c và iào tVo. 
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Th�u kính 

Thân máy 

Tay xách 

G��ng h�t 

  Tay ch
nh  

tiêu c9 

 Thông khí 

Công t�c ngu�n 

Nội dung 2  

BẢO QUẢN, SỬA CHỮA MỘT SỐ LOẠI HÌNH THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở 

CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

Hoạt động: Thực hành bảo quản, sửa chữa một số loại hình 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Khi không s/ d�ng ho*c trong th.i gian ngh' dài khi trình bày, c�n t=t máy. 

—  Chú ý an toàn 5i�n và bFng có th) gây ra khi ti�p xúc v0i bóng chi�u sáng  

—  Tránh va 5�p m�nh, không s. tay, làm x,0c g�Eng, th�u kính. 

— Kích th,0c ch� ph�i 5& l0n ;) 5
c. V0i l0p h
c có chi1u dài 5 — 10m, máy 

chi�u 5*t cách màn hình 2,5 — 3m thì phông ch� t+i thi�u là 16pt.  

—  Che t+i phòng h
c, h(i tr,.ng, gi�m b0t chi�u sáng trong phòng bAng 

cách t=t b0t các ngun sáng, che rèm ho*c 5óng b0t các c/a s�. 

—  Ki)m tra khuôn hình và 5( nét hình. Hãy ki)m tra tM v� trí xa và khó xem 

nh�t c&a l0p h
c. Ti�n hành nh�ng 5i1u ch'nh c�n thi�t. 

—  S=p x�p các hình chi�u theo th� t9 trình bày. Có nh�ng hình chi�u c�n 

s/ d�ng nhi1u l�n ho*c ph�i in thêm, ho*c 5ánh d�u ;) ti�n ;) riêng và 

s/ d�ng l�i.  
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—  Ch' b�t máy khi trình bày ho*c khi mu+n HS suy ngh4 trên hình chi�u. 

Ngoài ra c�n t=t máy ;) tránh s9 t�p trung không c�n thi�t vào hình chi�u. 

—  Dùng que ch', ho*c 5èn d
i trong quá trình trình bày. 

1.2. Máy chiếu đa năng  

 

 

—  Khi không s/ d�ng ho*c trong th.i gian ngh' dài khi trình bày, c�n 

chuy)n máy sang ch� 5( ch. (Standby) ho*c t=t hPn.  

 —  Sau khi k�t thúc s/ d�ng, n�u mu+n t=t máy chi�u, ph�i chuy)n máy 

sang ch� 5( ch., 5�i khi qu�t gió ngMng ho�t 5(ng m0i t=t hPn thi�t b�.  

— An toàn 5i�n và tránh b� bFng khi ti�p xúc v0i bóng chi�u sáng chính.  

— Tránh va 5�p m�nh, không s. tay, làm x,0c +ng kính.  

—  C�n b�o qu�n nEi khô ráo. Nên có ch� 5( 5i1u hoà không khí nEi c�t gi�.  

—  Tránh va 5�p.  

—  Khi v�n chuy)n ph�i 5�y n=p, có túi ho*c h(p v�n chuy)n. Các b( ph�n 

quang h
c ph�i 5,�c lau bAng v�i m2m ho*c gi�y 5*c bi�t, không dùng 

tay, cn và các hoá ch�t l� 5? lau r/a.  

—  Không t9 ý tháo thi�t b�.  

—  Chú ý cung c�p ngun 5i�n �n 5�nh.  

—  Khi k�t n+i và khi tháo các thi�t b� ngo�i vi khFi máy chi�u c�n t=t ngun 

5i�n ;) tránh hFng thi�t b�, ho*c hFng c�ng k�t n+i.  

—  Chú ý th�n tr
ng khi thay bóng 5èn chính, tránh b� bFng: c�n ph�i 5�i 

cho 5èn ngu(i hPn m0i ti�n hành tháo và thay 5èn m0i. 

�ng kính 

B�ng k�t n�i 

Công t�c ngu�n  

B�ng �i�u khi�n 

Chân �i�u ch
nh 

�� cao góc chi�u 

�i�u khi�n  

t� xa 

Thông khí 

N�p �ng kính 

 Cáp ngu�n 
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2. Một số loại hình thiết bị dạy học bộ môn  

2.1. Dụng cụ, hoá chất thí nghiệm  

D8ng c8 bao g`m nhi2u loVi: D8ng c8 5o l��ng, d8ng c8 thí nghi�m, 

d8ng c8 s�n xu.t,... D8ng c8 hay h�c c8 là m�t loVi hình thi�t b, giáo d8c 

5Cc bi�t 5�6c s�n xu.t và s7 d8ng nhi2u nh.t trong hoVt 5�ng dVy và 

h�c. D8ng c8 dVy h�c chi�m tk l� khá cao v>i các môn khoa h�c t% nhiên. 

D8ng c8 dVy h�c là loVi hình có nhi2u 5i2u ki�n nh.t 5? HS phát huy 

tính tích c%c trong hoVt 5�ng nhIn th�c. HS có cE h�i suy nghh nhi2u 

hEn, hoVt 5�ng chân tay nhi2u hEn, tranh luIn nhi2u hEn và nBm vKng 

ki�n th�c chBc chBn hEn. D8ng c8 dVy h�c có th? dùng 5En chi�c (L%c 

k�, nhi�t k�,...) hoCc dùng trong các thí nghi�m v>i nhi2u d8ng c8. 

Nguyên tBc s7 d8ng chung: Theo 4 b�>c cho c� GV và HS: 

1.  ChuJn b, lí thuy�t 

2.  ChuJn b, 5` dùng c�n thi�t và GV ph�i s7 d8ng tr�>c. 

3.  S7 d8ng trong ti�t h�c (GV và HS) 

4.  Thu x�p, lau chùi 5? dùng lâu dài. 

2.2. Băng, đĩa ghi âm 

 —  BAng ghi âm là loVi hình ghi lVi các tín hi�u âm thanh trên bAng tN tính 

và 5�6c phát lVi qua máy ghi âm (Cassete). Do ti�n b� c3a khoa h�c 

CNTT nên ngày nay ng��i ta 5ã có th? ghi âm trên 5ha CD v>i ch.t l�6ng 

t&t hEn nh� kh thuIt s&. Âm thanh 5�6c phát lVi qua 5�u 5ha CD hoCc qua 

máy tính. Do 5ó hi�n nay trong các nhà tr��ng có hai loVi TBDH liên 

quan 5�n âm thanh là bAng ghi âm dùng cho máy Radio Cassete và 5ha 

CD dùng cho 5�u 5ha CD và máy tính. 

—  i�c kh b�n h�>ng dZn s7 d8ng bAng, 5ha ghi âm kèm theo (n�u có) 5? 

hi?u n�i dung bAng, 5ha ghi âm và hi?u 5�6c ý 5` c3a tác gi�, tN 5ó tìm 

cách s7 d8ng có hi�u qu� nh.t. 

—  Ki?m tra bAng: Có b, m&c không? N�u có ph�i dùng bông hoCc v�i m2m 

5Ct trên mCt bAng và dùng tay cho bAng chVy và lau h�t m&c. ChVy th7 

bAng 5? ki?m tra ch.t l�6ng âm thanh. Nhi2u GV do không chuJn b, 

tr�>c nên 5ã gCp nhi2u lúng túng khi s7 d8ng. 
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—  Nên tua lVi (v>i bAng ghi âm) v2 v, trí 5�u bAng 5? l�n s7 d8ng sau d+ 

dàng và c.t vào v- 5%ng bAng.  

— V>i 5ha ghi âm nên dùng v�i m2m hoCc bông lau nhc nhàng mCt 5ha và 

c.t vào v- 5%ng 5ha. 

— B�o qu�n bAng, 5ha trong h�p có ch.t ch&ng Jm. N�u không có ch.t ch&ng 

Jm thì c�n 5Ct bAng, 5ha ghi âm 4 nEi khô ráo. 

2.3. Băng hình và đĩa hình giáo khoa 

BAng hình là bAng tN tính ghi lVi 5`ng th�i các tín hi�u hình �nh và âm 

thanh v2 các s% vIt, hi�n t�6ng,... bfng máy quay (Video Camera) và 

5�6c phát lVi bfng 5�u máy video. BAng hình còn 5�6c g�i là phim video. 

BAng hình giáo khoa là bAng hình mang ch�c nAng c3a TBDH, n�i dung 

bAng 5�6c biên soVn theo n�i dung SGK nhfm m8c 5ích nâng cao hi�u 

qu� quá trình dVy và h�c. 

— Ki?m tra bAng, 5ha hình, máy video hoCc máy vi tính, ki?m tra s% an toàn 

c3a máy móc tr�>c khi s7 d8ng và chVy th7, 5i2u chknh kh thuIt h� tr6 t&i 

�u n�u c�n.  

— LIp k� hoVch s7 d8ng, th%c ch.t là tr� l�i các câu h-i: S7 d8ng c� bAng 

(5ha) hay chk s7 d8ng m�t 5oVn v>i m8c 5ích gì? Vào th�i 5i?m nào c3a 

bài gi�ng? Th�i l�6ng kéo dài bao nhiêu? ioVn nào c�n dNng bAng (5ha) 

5? trao 5Mi, phát v.n, 5oVn nào cho bAng (5ha) chVy chIm 5? HS d+ quan 

sát, 5oVn nào c�n tua lVi, h� th&ng câu h-i nh� th� nào 5? phát huy 5�6c 

tính tích c%c hoVt 5�ng nhIn th�c c3a HS? C�n 5,nh h�>ng, h�>ng dZn, 

gi�i thích gì thêm?... 

—  GV c�n tM ch�c cho HS th�o luIn (c� l>p hoCc theo nhóm) v2 n�i dung 

bài h�c có liên quan 5�n bAng (5ha), nêu thBc mBc và h�>ng gi�i quy�t. 

— L.y bAng (5ha) ra kh-i máy, v>i bAng hình c�n tua lVi tN 5�u r`i m>i l.y 

bAng ra, cho vào h�p 5%ng và cho vào túi, b�o qu�n trong bình ch�a ch.t 

ch&ng Jm hoCc 5? nEi khô ráo. V>i 5ha hình, dùng gi.y m2m hoCc v�i 

m2m lau nhc, cho vào h�p và 5? nEi khô ráo. V>i máy quay video, dùng 

gi.y m2m hoCc v�i m2m lau nhc 5�u tN hoCc dùng bAng lau 5�u tN 5? lau 

sVch 5�u tN. Tránh tình trVng 5�n khi s7 d8ng m>i lau thì khi 5ó các ch.t 

bJn 5ã 5óng chCt vào 5�u tN r.t khó lau. Cho máy vào túi b�o v� và 5? nEi 

khô ráo. Khi s7 d8ng c�n ki?m tra tr�>c, thIm chí ph�i phEi hoCc s.y máy. 
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2.4. Phần mềm dạy học 

PMDH là ph�n m2m 5�6c thi�t k� nhfm h� tr6 có hi�u qu� vi�c dVy và 

h�c c3a GV, HS, bám sát m8c tiêu, n�i dung ch�Eng trình SGK.  

Các PMDH hi�n nay r.t 5a dVng, phM bi�n nh�: Trò chEi h�c tIp; các PMDH: 

mô ph-ng các hi�n t�6ng, 5&i t�6ng, quá trình; h� th&ng l�u trK và tìm 

ki�m thông tin tham kh�o; gia s�, ôn tIp, ki?m tra,... 

Nh�ng nhìn chung có ba loVi PMDH sau:  

— PMDH 5�6c xây d%ng d%a trên 5&i t�6ng s7 d8ng. 

— PMDH 5�6c xây d%ng d%a trên n�i dung các môn h�c. 

— PMDH 5�6c xây d%ng d%a trên m8c 5ích lí luIn dVy h�c. 

PMDH 5�6c tVo ra b4i các ph�n m2m lIp trình (Tools Software) và ph�n 

m2m �ng d8ng (Application Software) 5? ra l�nh cho máy tính th%c hi�n 

các yêu c�u v2 n�i dung và PPDH nhfm th%c hi�n m8c tiêu dVy và h�c.  

Quy trình xây d%ng PMDH bfng các ph�n m2m lIp trình và ph�n m2m 

�ng d8ng cho các b� môn có th? nh� sau:  

B��c 1: Xác 5,nh m8c tiêu dVy h�c  

M8c tiêu dVy h�c là m8c tiêu 5Ct ra cho HS th%c hi�n. Sau khi h�c xong 

bài h�c, HS ph�i 5Vt 5�6c nhKng ki�n th�c, kh nAng, thái 5� nh.t 5,nh. 

i? thi�t k� PMDH c�n tuân th3 m�t s& yêu c�u sau:  

— Bám sát chuJn ki�n th�c, kh nAng. ChuJn ki�n th�c, kh nAng là yêu c�u cE 

b�n, t&i thi�u v2 ki�n th�c, kh nAng c3a tNng môn h�c, hoVt 5�ng giáo 

d8c mà HS c�n ph�i và có th? 5Vt 5�6c sau tNng giai 5oVn h�c tIp.  

— M8c tiêu ph�i 5,nh rõ m�c 5� hoàn thành công vi�c c3a HS. 

— M8c tiêu ph�i 5,nh rõ 5�u ra c3a bài h�c ch� không ph�i là ti�n trình c3a 

bài h�c. 

— M8c tiêu không ph�i 5En thu�n là ch3 52 c3a bài h�c mà là cái 5ích mà 

bài h�c ph�i 5Vt t>i.  

B��c 2: Phân tích c.u trúc n�i dung c3a tNng bài h�c  

NhKng n�i dung 5�a vào ch�Eng trình SGK phM thông 5�6c ch�n l�c tN 

kh&i l�6ng tri th�c 5  ̀ s� c3a khoa h�c b� môn, 5�6c sBp x�p m�t cách 
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logic, khoa h�c, nhfm 5�m b�o tính s� phVm và tính th%c ti+n cao. N�i 

dung dVy h�c trong PMDH ph�i bám sát ch�Eng trình và SGK b� môn. 

Phân tích c.u trúc n�i dung dVy h�c nhfm tìm ra các ki�n th�c cE b�n, 

tr�ng tâm c3a m�i bài h�c, 5`ng th�i xác 5,nh h� th&ng t� li�u 5i�n t7 

dVy h�c 5a ph�Eng ti�n Multimedia s) h� tr6 cho quá trình dVy h�c, các 

bi�n pháp và PPDH tích c%c cho các thành ph�n, 5En v, ki�n th�c c3a 

bài h�c, trên cE s4 5ó 5,nh h�>ng cho vi�c xây d%ng PMDH.  

B��c 3: S�u t�m, gia công kh thuIt và gia công s� phVm cho h� th&ng t� 

li�u dVy h�c 5i�n t7 5a ph�Eng ti�n Multimedia  

D%a vào danh sách h� th&ng các t� li�u dVy h�c c�n s�u t�m cho bài dVy 

5ã 5�6c xác 5,nh thông qua vi�c phân tích c.u trúc n�i dung dVy h�c, GV 

có th? ti�n hành s�u t�m t� li�u tN nhi2u ngu`n khác nhau: SGK, sách 

tham kh�o, ebook, 5ha CD, qua Internet, qua truy2n hình,… 

Các t� li�u dVy h�c thu thIp 5�6c c�n 5�6c gia công kh thuIt và gia công 

s� phVm tr�>c khi 5�a vào s7 d8ng 5? thi�t k� các bài gi�ng Multimedia.  

B��c 4: Xây d%ng PMDH  

Vi�c xây d%ng PMDH 5�6c th%c hi�n bfng các ph�n m2m lIp trình và 

ph�n m2m �ng d8ng nhfm nhIp li�u thông tin, tVo các t�Eng tác trong 

quá trình dVy h�c tích c%c nhfm 5Vt m8c tiêu dVy h�c m�t cách hi�u qu�. 

~ 5ây GV c�n phân bi�t PMDH v>i b�n trình chi�u 5i�n t7 hoCc trình 

di+n 5i�n t7 5�6c thi�t k� trên ph�n m2m trình di+n MS PowerPoint.  

B��c 5: Thi�t k� k,ch b�n cho vi�c s7 d8ng PMDH trong quá trình dVy h�c  

K,ch b�n s7 d8ng PMDH là b�n thi�t k� toàn b� trình t% các hoVt 5�ng 

dVy h�c c3a GV và HS trong môi tr��ng h�c tIp 5a ph�Eng ti�n. Các hoVt 

5�ng dVy h�c v>i s% h� tr6 tích c%c c3a ph�Eng ti�n dVy h�c Multimedia 

s) 5�6c thi�t k� m�t cách chi ti�t, có c.u trúc chCt ch) và logic phù h6p 

v>i c.u trúc c3a bài h�c.  

PMDH là s�n phJm �ng d8ng CNTT&TT, h� tr6 cho quá trình dVy h�c 

m�t cách linh 5�ng nh.t, có hi�u qu� nh.t. Phát tri?n PMDH là m�t xu 

h�>ng t.t y�u trong quá trình th%c hi�n 5,nh h�>ng �ng d8ng CNTT&TT 

h� tr6 5Mi m>i PPDH, nâng cao ch.t l�6ng dVy h�c. Xác 5,nh rõ các 
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nguyên tBc và quy trình xây d%ng PMDH 5�m b�o tính h6p lí, khoa h�c, 

5óng vai trò quan tr�ng trong vi�c 5,nh h�>ng xây d%ng PMDH có ch.t 

l�6ng và 5Vt hi�u qu� cao.  

2.5. 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  

BVn 5�c xem m8c 2 trong hoVt 5�ng 2 c3a n�i dung 4 trong module 

THPT 20. 

NHIỆM VỤ 

BVn hãy tìm hi?u lVi hoVt 5�ng 2 c3a N�i dung 4 module THPT 20 và 5�c 

thông tin cE b�n c3a hoVt 5�ng 5? th%c hi�n m�t s& nhi�m v8 sau: 

1. Hãy th%c hành s7 d8ng, b�o qu�n m�t s& TBDH dùng chung c3a tr��ng 

THPT nEi bVn 5ang công tác. 

2. Hãy th%c hành s7 d8ng, b�o qu�n m�t s& TBDH b� môn c3a tr��ng 

THPT nEi bVn 5ang công tác.  

 

Nội dung 3  

CẤU TRÚC PHÒNG THIẾT BỊ DẠY HỌC  

Hoạt động: Tìm hiểu cấu trúc phòng thiết bị dạy học 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

i? nâng cao ch.t l�6ng s7 d8ng và khai thác có hi�u qu� các TBDH 5�6c 

trang b,, nhà tr��ng ph�i b& trí, sBp x�p h6p lí, khoa h�c các phòng 

TBDH. M�t s& y�u t& cE b�n mang tính nguyên tBc tác 5�ng 5�n hi�u 

qu� hoVt 5�ng c3a phòng TBDH 4 tr��ng THPT là: 

Phòng TBDH ph�i 5�6c b& trí 4 nEi thoáng mát, cao ráo và sáng s3a, 

thuIn l6i cho vi�c di chuy?n c3a GV và HS trong tr��ng. 

Bên trong c3a phòng TBDH ph�i phân ra nhi2u lô hoCc nhi2u góc. M�i lô 

hoCc góc dành cho thi�t b, c3a m�t l>p. M�i l>p lVi chia nhi2u ngAn ch�a 

thi�t b,, m�i ngAn là m�t v, trí dành cho thi�t b, c3a m�t b� môn. SBp x�p 

nh� vIy, khi ng��i cán b� thi�t b, hoCc GV c�n s7 d8ng thi�t b, c3a môn nào, 

c3a l>p nào có th? nhìn th.y ngay mà không ph�i m.t công tìm ki�m,...  
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Các TBDH 5�6c 5ánh mã s& theo sE 5`. Nghha là m�i thi�t b, 5ã nfm 

trong phòng TBDH 52u có tên, có mã s& và v, trí nh.t 5,nh. Ngay các 

d8ng c8 hoCc các l� 5%ng hoá ch.t 5? trong h�p c�ng ph�i có sE 5` chk 

rõ tNng v, trí c3a các l� hoá ch.t. Nh� vIy, r.t thuIn l6i cho vi�c l.y ra s7 

d8ng và khi c.t 5i 5úng v, trí s) ngAn nBp khoa h�c, r.t d+ dàng và thuIn 

l6i cho vi�c b�o qu�n,... 

Th%c hi�n 5�6c yêu c�u trên, phòng TBDH ph�i tuân theo m�t s& nguyên 

tBc sau: 

Nguyên t	c d� tìm, d� th�y, d� l�y 

SBp x�p 5` dùng thi�t b, theo nguyên tBc này, tr�>c h�t ng��i qu�n lí 

luôn 5áp �ng 5�6c nhu c�u c3a GV và HS khi c�n s7 d8ng. 

Áp d8ng linh hoVt các ki?u sBp x�p: th.p bé 4 ngoài, cao to 4 trong. 

NhKng 5` v8n vCt có th? 5? trong khay (nh� l%c k� &ng hay lò so lá tròn,...) 

Nhà tr��ng nên trang b, cho phòng TBDH t3 kính khung nhôm 5�6c 

chia ra nhi2u ngAn thì sBp x�p s) d+ dàng và thuIn l6i. 

N�u thi�t b, là các tranh v), bi?u b�ng... c�n 5�6c treo vào các giá t% thi�t 

k� gBn trên t��ng hoCc giá treo theo tNng phân môn. Tranh �nh hi�n nay 

5�6c trang b, khá nhi2u nên ngay tN 5�u c�ng c�n 5�6c phân theo 

ch�Eng trình, theo h�c kì 5? d+ tìm, d+ l.y. 

Nguyên t	c �u tiên 

NhKng 5` dùng th��ng xuyên ph�i dùng thì 5? tVi v, trí d+ l.y nh.t nh� 

x�p 5Ct 4 phía ngoài, hoCc 4 v, trí vNa t�m l.y. 

Nguyên t	c s	p x�p theo t�ng môn 

Phân theo tNng môn h�c, 5? tVo 5i2u ki�n d+ tìm, d+ th.y, d+ l.y và mang 

tính khoa h�c c3a vi�c sBp x�p. 

Nguyên t	c an toàn 

i&i v>i nhKng hoá ch.t 5�c hVi, hoá ch.t d+ gây cháy nM, 5` dùng d+ v_ 

ph�i 5? nEi an toàn, 5Cc bi�t an toàn v2 5i�n và cháy nM. Phòng 5` dùng 

c�n 5�6c trang b, bình chKa cháy và luôn ngAn ngNa các nguy cE chIp 

5i�n và cháy nM do hoá ch.t gây nên. 

An toàn trong 4 vi�c ch&ng m&i m�t, Jm m&c cho v- g� 5%ng thi�t b,.  

An toàn 5Cc bi�t v>i thi�t b, quang h�c c3a kính hi?n vi b4i vì nó có th? 
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b, h-ng ngay sau khi ti�p xúc v>i không khí Jm. Vì vIy sau khi dùng xong, 

kính hi?n vi ph�i 5�6c b�o qu�n ngay, nên 5? trong h�p x&p, b�c thêm 

túi ch&ng Jm và c.t trong t3. Ngoài ra, ph�i 5�m b�o an toàn v2 an ninh.  

Nguyên t	c � m b o th"m m# 

Phòng thí nghi�m là nEi h�c th%c hành c3a HS nên ngoài tiêu chuJn v2 

ánh sáng, thông gió thoáng mát thì trình bày 5` dùng h6p lí trên các giá, 

t3 5cp c�ng tVo nên tâm th� t&t cho vi�c h�c tIp c3a HS. 

Nguyên t	c có tên cho t�ng danh m%c �& dùng 

Thi�t b, và d8ng c8 5` dùng dVy h�c nh.t thi�t ph�i ghi rõ tên và công 

d8ng 5? giúp công tác b�o qu�n, không b, nh�m lZn, nh.t là 5&i v>i các 

5` dùng, thi�t b, m>i c3a các môn Hoá h�c, VIt lí, Sinh h�c và Công ngh�.  

 TVo 5i2u ki�n cho 5a s& HS (càng nhi2u càng t&t) 5�6c s7 d8ng TBDH 5? 

hoàn thành nhi�m v8 h�c tIp.  

Nguyên t	c vào s) và kí m�,n tr  

Thi�t b, và d8ng c8 khi GV s7 d8ng ph�i kí vào sM theo dõi. Không chú 

tr�ng công vi�c này s) dZn 5�n thi�t b, s) th.t thoát, x�p 5Ct l�n x�n dZn 

5�n m.t nhi2u công tìm ki�m, �nh h�4ng t>i các hoVt 5�ng ti�p theo. 

NHIỆM VỤ 

BVn hãy 5�c nhKng thông tin cE b�n c3a hoVt 5�ng và d%a vào kinh 

nghi�m c3a mình 5? th%c hi�n m�t s& nhi�m v8 sau: 

1. BVn hãy làm rõ các nguyên tBc xây d%ng, b�o qu�n và s7 d8ng phòng TBDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BẢO QUẢN, SỮA CHỮA , SÁNG TẠO THIẾT BỊ DẠY HỌC  | 109 

2. iánh giá th%c trVng xây d%ng b�o qu�n và s7 d8ng phòng TBDH 4 

tr��ng c3a bVn. 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 4  

SÁNG TẠO THIẾT BỊ DẠY HỌC  

Hoạt động 1: Thiết bị dạy học đơn giản tự làm 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Dụng cụ thí nghiệm đơn giản tự làm  

TBDH t% làm là loVi TBDH do cán b� qu�n lí, GV ch� tVo hoCc c�i ti�n tN 

các TBDH 5ã có. TBDH 5�6c trang b, 5�y 53 là m�t trong các 5i2u ki�n 

quy�t 5,nh thành công vi�c 5Mi m>i PPDH. Trong 5i2u ki�n ngân sách 

ch�a 53 5áp �ng nhu c�u v2 thi�t b, thì gi�i pháp t% làm TBDH c3a cán 

b� qu�n lí, GV là c�n thi�t, góp ph�n khBc ph8c k,p th�i thi�t b, h� h-ng, 

phù h6p v>i tình hình, 5Cc 5i?m c3a các tr��ng THPT. MCt khác TBDH 

t% làm có nguyên lí c.u tVo và cách s7 d8ng phù h6p v>i ý t�4ng th%c 

hi�n bài gi�ng c3a m�i GV, góp ph�n giúp HS c�m nhIn sâu sBc hEn v2 

ki�n th�c, b`i d�_ng nAng l%c t% h�c, phát tri?n nAng l%c th%c hành sáng 

tVo. Thông qua phong trào t% làm TBDH 5ã khEi dIy s% sáng tVo, lòng 

yêu ngh2 c3a 5�i ng� cán b� qu�n lí, GV và ham mê tìm tòi khám phá 

c3a HS, ti�t ki�m 5�6c m�t ph�n ngân sách. 

2. Sự cần thiết của việc sử dụng các dụng cụ thí nghiệm đơn giản 

trong dạy học ở trường trung học phổ thông 

Khái ni�m d8ng c8 thí nghi�m 5En gi�n (DCTNiG) 5ã 5�6c nhi2u nhà lí luIn 

dVy h�c b� môn 5,nh nghha. Tuy các 5,nh nghha có n�i dung và cách di+n 

5Vt khác nhau nh�ng 52u th&ng nh.t 4 nhKng 5Cc 5i?m cE b�n sau 5ây:  
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—  Vi�c ch� tVo DCTNiG 5òi h-i ít vIt li�u. Các vIt li�u này 5En gi�n, d+ ki�m, 

ra ti2n. Ngay c� 5&i v>i các DCTNiG 5�6c ch� tVo 5? ti�n hành các thí 

nghi�m 5,nh l�6ng thì vi�c 5o 5Vc c�ng chk 5òi h-i s7 d8ng các d8ng c8 

5o phM bi�n nh� l%c k� có nhi2u 4 tr��ng phM thông, th�>c, c&c, 5`ng h  ̀

5eo tay c3a HS. 

—  D+ ch� tVo DCTNiG tN vi�c gia công các vIt li�u bfng các công c8 thông 

d8ng nh� kìm, búa, kéo, dùi, c�a, d�a, gi.y ráp. Chính nh� 5Cc 5i?m này 

c3a các DCTNiG mà trong m�t s& tr��ng h6p, ta có th? làm 5�6c nhKng 

thí nghi�m khi không th? ti�n hành 5�6c v>i các d8ng c8 có s�n trong 

phòng thí nghi�m. 

—  Các b� phIn c3a DCTNiG khi lBp ráp, tháo d�i ph�i d+ dàng, nhanh chóng. 

Vì vIy, v>i cùng m�t DCTNiG, trong nhi2u tr��ng h6p, ta chk c�n thay 

th� các chi ti�t ph8 tr6 là có th? làm 5�6c thí nghi�m khác. 

—  D+ b�o qu�n và vIn chuy?n, an toàn trong ch� tVo và trong quá trình ti�n 

hành thí nghi�m. 

—  Vi�c b& trí, ti�n hành thí nghi�m v>i nhKng DCTNiG này c�ng 5En gi�n 

và không t&n nhi2u th�i gian. 

—  Các hi�n t�6ng vIt lí di+n ra trong thí nghi�m v>i DCTNiG ph�i rõ ràng, 

d+ quan sát. 

NhKng 5Cc 5i?m cE b�n nêu trên c3a các DCTNiG c�ng chính là nhKng 

yêu c�u 5&i v>i vi�c thi�t k�, ch� tVo chúng. 

3. Một số yêu cầu đối với dụng cụ thí nghiệm đơn giản tự làm  

a. Các DCTNiG t% làm ph�i th? hi�n rõ hi�n t�6ng c�n quan sát. M�t trong 

nhKng �u 5i?m quan tr�ng c3a DCTNiG t% làm là các d8ng c8 này chk 

bao g`m nhKng b� phIn có liên quan 5�n hi�n t�6ng c�n quan sát ch� 

không b, che l.p b4i v- b�c hay nhKng chi ti�t ph�c tVp làm cho thi�t b, 

có hình th�c 5cp hay s7 d8ng thuIn ti�n. Vì vIy, khi thi�t k� d8ng c8 thí 

nghi�m này c�n 5En gi�n 5�n m�c t&i 5a, tránh m�i ch� r��m rà khó 

quan sát. ii2u này không ph�i bao gi� c�ng d+ th%c hi�n vì d8ng c8 có 

nhi2u l>p trong, ngoài bao b�c l.y nhau.  

b.  SE 5` lBp ráp ph�i d+ th%c hi�n, chú ý 5�n hi�u qu� quan sát hEn là mh 

thuIt và s% ti�n d8ng. Vì yêu c�u này nên có khi sE 5` lBp ráp không g�n 

mà ph�i dàn t�i, dùng nhi2u &c vít, dây n&i. Thí d8 5? cho g�n, 5cp và d+ 
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s7 d8ng, có th? lBp ghép t.t c� các chi ti�t c3a thi�t b, tVo ngu`n dao 

5�ng tu�n hoàn lên v- c3a 5�ng cE. Nh�ng nh� th� r.t khó gia công, GV 

có th? h�>ng dZn HS 5Ct 5�ng cE và giá 5Ct c�n rung riêng r) trên cùng 

m�t 5� g�. 

c.  Các d8ng c8, chi ti�t, vIt li�u c�n dùng ph�i d+ ki�m, ra ti2n, 5? cho 

nhi2u HS có th? t% làm 5�6c. Nh� vIy, GV ph�i t% mình thâm nhIp th, 

tr��ng và 5�i s&ng 5? nBm vKng nhKng th� có th? tìm ki�m 5�6c, sau 5ó 

h�>ng dZn cho HS tìm các ngu`n khác.  

d.  TIn d8ng các d8ng c8 thi�t b, bán r�ng rãi trên th, tr��ng. ii2u này không 

5En thu�n có ý nghha v2 mCt kinh t� (ra ti2n) mà còn có ý nghha sâu sBc 

v2 mCt nhIn th�c, HS th.y 5�6c m&i liên h� giKa vi�c h�c v>i 5�i s&ng và 

s�n xu.t.  

e.  �u tiên nhKng d8ng c8 thí nghi�m có th? hoVt 5�ng 5�6c 5? HS có th? 

th.y 5�6c di+n bi�n c3a hi�n t�6ng thIt. iây là �u 5i?m nMi bIt c3a thí 

nghi�m, có giá tr, nhIn th�c hEn h�n các ph�Eng ti�n dVy h�c khác nh� 

hình v), phim �nh, thIm chí c� máy vi tính.  

Các d8ng c8 thí nghi�m 5En gi�n phát huy tác d8ng t&t nh.t khi HS t% 

làm ra nó, vì khi 5ó HS hi?u rõ tính nAng tác d8ng c3a chúng và có th? s7 

d8ng chúng vào m8c 5ích h�c tIp. GV c�n h�>ng dZn HS nên làm th� 

nào 5? 5em lVi hi�u qu�, tránh m.t nhi2u th�i gian. D�>i 5ây là m�t vài 

cách hay dùng: 

(1) H�>ng dZn HS s�u t�m nhKng d8ng c8 thi�t b, 5ã có s�n trong 5�i s&ng 

hfng ngày 

Hi�n nay, r.t nhi2u ki�n th�c 5ã 5�6c �ng d8ng phM bi�n trong 5�i s&ng 

và s�n xu.t. Trong tình hình n2n công nghi�p c3a chúng ta 5ang phát 

tri?n mVnh thì ngày càng có nhi2u hàng công nghi�p, d8ng c8 gia 5ình, 

5` chEi tra em 5�6c ch� tVo d%a trên nhKng thành t%u vIt lí. Tuy nhiên, 

nhKng d8ng c8 thi�t b, bán trên th, tr��ng ph�n nhi2u 5ã 5�6c lBp trong 

nhKng v- kín 5? 5�m b�o mh thuIt, ti�n l6i và an toàn khi s7 d8ng. M>i 

nhìn không th? th.y k�t c.u bên trong c3a chúng. Ví d8, các 5i-na-mô xe 

5Vp là m�t máy phát 5i�n 5En gi�n và r.t phM bi�n hi�n nay nh�ng ng��i 

s7 d8ng không th? d+ dàng m4 5i-na-mô ra 5? xem 5�6c. Trong tình 

hình 5ó, thì GV h�>ng dZn HS s�u t�m và tìm hi?u các d8ng c8 có th? 

theo hình th�c nh� sau:  
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—  Nêu tên, kí hi�u 5? nhIn bi�t d8ng c8 th��ng dùng trên th, tr��ng. Ví d8: 

5�ng cE 5i�n m�t chi2u 3 V.  

—  SE b� tìm hi?u tính nAng, tác d8ng và cách s7 d8ng theo b�n h�>ng dZn 

hay chk dZn c3a ng��i bán hàng. Ví d8: 5�ng cE 5i�n có th? chVy v>i hi�u 

5i�n th� t&i thi?u là bao nhiêu, t&i 5a là bao nhiêu, chi2u quay c3a 5�ng 

cE ph8 thu�c cách mBc vào c%c c3a pin nh� th� nào?  

—  Khi th%c hi�n tháo lBp d8ng c8, thi�t b, n�u gCp tr��ng h6p thi�t b, ph�c tVp, 

GV có th? t% tháo m�t l�n cho HS xem r`i h�>ng dZn HS tìm d8ng c8 5ã 

b, h-ng và quy trình tháo d8ng c8 5ó. Ví d8: Tháo 5i-na-mô xe 5Vp c�n 

ph�i dùng c�a sBt c�a theo m�t 5��ng tròn xung quanh v- 5i-na-mô 5? 

tách ra làm hai ph�n.  

—  S7 d8ng vào h�c tIp.  

(2) H�>ng dZn HS lBp ráp nhKng d8ng c8 thí nghi�m bfng nhKng d8ng c8, 

chi ti�t 5ã có s�n 

Nhi2u khi nhKng d8ng c8, thi�t b, ki�m 5�6c trên th, tr��ng 52u 5ã 5�6c 

ch� tVo 5? dùng vào nhKng vi�c nh.t 5,nh trong 5�i s&ng và s�n xu.t. 

Mu&n s7 d8ng chúng vào m8c 5ích h�c tIp c�n ph�i lBp ráp bM sung 

thêm m�t s& chi ti�t hoCc ph&i h6p nhi2u chi ti�t riêng la c�ng có th? tìm 

th.y trên th, tr��ng.  

Vi�c h�>ng dZn có th? nh� sau:  

—  Nêu tên nhKng d8ng c8, nhKng chi ti�t có th? tìm ki�m 5�6c trên th, 

tr��ng, nhKng thông s& kh thuIt c�n l�u ý. 

—  V) sE 5` lBp ráp các d8ng c8, chi ti�t theo m8c 5ích h�c tIp. 

—  H�>ng dZn vIn hành th7 5? bi�t 5�6c tính nAng tác d8ng c3a thi�t b, 

m>i lBp 5�6c. 

—  S7 d8ng vào h�c tIp.  

(3)  H�>ng dZn ch� tVo d8ng c8 thí nghi�m bfng các vIt li�u d+ tìm, d+ gia công  

Nhi2u khi GV và HS c�n ph�i ch� tVo m�t s& d8ng c8 chk dùng trong h�c 

tIp ch� không có s�n trên th, tr��ng. Ví d8, d8ng c8 5? kh�o sát sóng 

dNng trên giây, giao thoa sóng n�>c. B4i vIy h�u nh� ph�i t% ch� tVo toàn 

b� hoCc ph�n l>n các chi ti�t c3a thi�t b,. C�ng có khi m�t b� phIn c3a 
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thi�t b, có th? ki�m 5�6c trên th, tr��ng, nh�ng ph�i làm thêm nhi2u chi 

ti�t quan tr�ng m>i có th? dùng trong h�c tIp 5�6c. i? ch� tVo thi�t b, 

này, có th? tìm mua 5�ng cE, pin trên th, tr��ng, nh�ng còn 5ha cam, 

thanh 5àn h`i dao 5�ng, giá 5_ thì ph�i t% làm l.y và lBp ráp theo m�t sE 

5` thích h6p. Trong tr��ng h6p này quy trình h�>ng dZn HS nh� sau: 

—  Li�t kê các chi ti�t, vIt li�u có th? ki�m 5�6c trên th, tr��ng hay trong gia 

5ình. Càng nêu 5�6c các thông s& kh thuIt chính xác càng t&t;  

—  V) sE 5` tMng th? c3a thi�t b,; 

 —  V) sE 5` c.u tVo c3a tNng chi ti�t và nhKng l�u ý khi gia công cho phù 

h6p v>i m8c 5ích s7 d8ng;  

—  H�>ng dZn lBp ráp các chi ti�t theo sE 5` tMng th?;  

—  H�>ng dZn vIn hành th7 thi�t b, m>i;  

—  S7 d8ng vào h�c tIp.  

4. Một số dụng cụ thí nghiệm đơn giản tự làm trong môn Vật lí  

Trong khuôn khM c3a m�t s& DCTNiG t% làm c3a mình, chúng tôi chk gi>i 

thi�u m�t s& DCTNiG t% làm trong môn VIt lí (các DCTNiG t% làm các 

môn h�c khác các bVn t% khai thác 4 các tài li�u khác, trên mVng Internet,…). 

4.1. Quan sát hiện tượng giao thoa ánh sáng  

 

Có m�t &ng tr8 và hai nBp. Trong 5ó có m�t nBp có khe S và nBp còn lVi 

là hai khe S

1 

và S

2

 song song cách nhau 0,5mm. 

Dùng l�_i dao cVo 5? vVch các khe hcp S, S

1 

và S

2

. 

Trên m�t mi�ng bìa A, dùng dao sBc vVch m�t khe hcp S. Trên mi�ng bìa 

th� hai B, dùng dao sBc vVch hai khe S

1

 và S

2

 song song v>i nhau và cách 

nhau m�t kho�ng r.t hcp, chNng 0,5mm. iCt hai mi�ng bìa 4 hai 5�u 

m�t &ng tr8 và 5i2u chknh cho khe S song song v>i các khe S

1

 và S

2

.  
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iCt tr�>c S m�t ngu`n sáng và 5Ct mBt 4 phía sau S

1

S

2

. N�u ánh sáng 

5úng là truy2n theo 5��ng th�ng thì ta s) quan sát th.y gì 4 phía sau 

S

1

S

2

? 

   

N�u ánh sáng truy2n theo 5��ng th�ng thì có hai kh� nAng: 

—  HoCc là c�ng nhìn th.y m�t tia sáng 5i tN 5èn qua khe S r`i qua khe S

1

 

hoCc S

2

 5? 5�n mBt. 

—  HoCc là không nhìn th.y gì vì khe sáng S 5ã b, ph�n bìa 4 giKa S

1 

và S

2

 che 

khu.t. 

4.2. Ghi đồ thị dao động của con lắc lò xo 

 

a)  VIt li�u d8ng c8 c�n thi�t 

—  M�t xe lAn có tr8c quay trEn ít ma sát; 

—  M�t 5�ng cE m�t chi2u 1,5V; 

—  Hai lò xo có 5� 5àn h`i 2N/cm; 

—  M�t &ng tr8 bfng nh%a (&ng n�>c) hay kim loVi 5��ng kính 1,5cm, dài 10cm; 

—  BAng gi.y m2m kích th�>c 7cm × 60cm; 

—  M�t mCt ph�ng bfng nhôm nh�n có kích th�>c 10cm × 40cm (có th? l.y 

m�t &ng nhôm làm khung c7a nhôm kính có ti�t di�n th�ng hình chK nhIt); 

—  BAng dính; 

S

1

 

S

2

 

Mắt 

Băng giấy trắng 
Băng dính 

Ống trụ 

Dây cua-roa 

Động cơ 
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—  M�t pin ti?u có giá lBp pin và công tBc; 

—  Dây 5i�n b�c, nh- 50cm; 

—  Dây cua-roa mBc vào 5�ng cE 5? kéo &ng tr8; 

—  M�t bút lông 5? vi�t chK hán — th-i m%c tàu. 

b) Gia công các chi ti�t 

—  LBp hai c�c vuông góc v>i mCt ph�ng nhôm 4 hai 5�u 5? cAng hai lò xo.  

—  LBp vào hai 5�u &ng tr8 hai mi�ng nh%a hay sBt tây có khoan m�t l� 4 

5úng tâm 5��ng kính 1mm, vNa m�t nan hoa xe 5Vp. 

—  L.y m�t 5oVn nan hoa xe 5Vp mV, u&n th�ng lu`n qua hai mi�ng nh%a 4 

hai 5�u &ng tr8, dùng làm tr8c quay cho &ng tr8. 

—  CBt m�t 5oVn 4 5�u bút lông, bu�c chCt lên trên xe lAn, 5? ngòi bút lông 

l`i ra kh-i xe 5� 1,5cm. 

 

—  Dùng hai mi�ng 5`ng hay nhôm lBp vào mCt ph�ng nhôm 5? làm giá 5_ 

cho &ng tr8 d�c theo mCt ph�ng nhôm, 4 ngang v, trí xe lAn khi cân bfng, 

cách kho�ng 1,5cm. 

—  LBp 5�ng cE lên mCt ph�ng nhôm 4 phía d�>i &ng tr8, sao cho dây  

cua-roa l`ng qua tr8c 5�ng cE và &ng tr8 vNa cAng khít 5? khi 5�ng cE 

quay có th? kéo theo hình tr8. 

c) LBp ráp thi�t b, 

—  LBp toàn b� các chi ti�t lên nh� hình v). 

—  Chú ý 5i2u chknh cho hai lò xo vNa 53 cAng 5? cho khi xe lAn l�ch ra kh-i 

v, trí cân bfng, không lò xo nào b, trùng lVi, giK cho xe lAn luôn chuy?n 

5�ng th�ng. 

 

Bút lông 
Ống trụ 

Động cơ Dây cua-roa 

Lò xo 

Xe lăn 
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—  ii2u chknh 5�u bút lông sao cho khi xe chuy?n 5�ng, 5�u m2m c3a bút 

lông hEi chVm vào hình tr8 53 vVch lên 5ó m�t vVch nh-. 

—  Dùng bAng dính dán m�t 5�u bAng gi.y trBng vào hình tr8. i�u kia bAng 

gi.y 5? t% do, thõng xu&ng 5.t. L.y m�t 5oVn nan hoa xe 5Vp dán vào 

5�u t% do c3a bAng gi.y 5? giK cho bAng gi.y luôn luôn 5�6c cAng, tì sát 

vào &ng tr8 khi &ng tr8 quay. 

d)  VIn hành 

—  L.y m%c vi�t chK Hán tJm vào 5�u bút lông. 

—  i? xe lAn 5�ng yên, 5óng công tBc cho 5�ng cE hoVt 5�ng, kéo theo hình 

tr8 và bAng gi.y. Bút lông vVch m�t 5��ng th�ng Ot trên bAng gi.y, chi2u 

dài 5��ng Ot tk l� v>i th�i gian chuy?n 5�ng. 

—  M4 công tBc cho 5�ng cE và bAng gi.y 5�ng yên. Kéo xe lAn l�ch ra kh-i 

v, trí cân bfng theo chi2u d�c c3a lò xo 2cm. Buông tay cho xe dao 5�ng 

t% do — Bút lông s) vVch m�t 5��ng Ox vuông góc v>i 5��ng Ot. Kho�ng 

Ox tk l� v>i 5� d�i c3a xe khi dao 5�ng. 

—  Cho 5�ng cE quay (bAng gi.y chuy?n 5�ng), 5`ng th�i th� cho xe lAn dao 

5�ng, bút lông s) vVch trên bAng gi.y m�t 5��ng cong có dVng hình sin. 

i��ng cong này cho bi�t s% bi�n thiên c3a 5� d�i Ox theo th�i gian t. 

i��ng cong có dVng hình sin ch�ng t- x bi�n thiên theo t theo m�t hàm 

s& hình sin nh� 5ã ch�ng minh bfng lí thuy�t: x = A sinωt. 

—  Chú ý: Vì con lBc lò xo là xe lAn, có ma sát 5áng k? nên dao 5�ng tBt d�n, 

biên 5� c3a hình sin gi�m d�n. Trong vài chu kì 5�u s% tBt d�n không 

5áng k?, 5` th, g�n 5úng là hình sin. 

4.3. Nguồn dao động tuần hoàn có tần số ổn định  

a)  D8ng c8, vIt li�u c�n thi�t 

M�t 5�ng cE 5i�n có vIn t&c quay không 5Mi, có th? là: 

—  i�ng cE m�t chi2u 3V bán 4 c7a hàng 5` 5i�n hay tháo 4 5` chEi tra em.  

—  M�t puli nh%a có th? lBp chCt vào tr8c 5�ng cE hay m�t mi�ng nh%a 

c�ng cBt tN th�>c ka nh%a kích th�>c 1cm × 1cm. 

—  M�t thanh 5àn h`i bfng kim loVi kích th�>c 1,5cm × 15cm. 

—  M�t 5� bfng g�. 

— Giá lBp 2 pin ti?u mBc n&i ti�p. 
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b)  Gia công các chi ti�t 

— Làm 5ha cam.  

 

Dùng dao g�t puli thành hình 5ha cam có m�t m�i nh�n 

N�u dùng mi�ng nh%a thì dùi m�t l� vNa bfng 5��ng kính tr8c 5�ng cE 

r`i c�ng dùng dao g�t thành m�t 5ha hình cam. 

— Làm thanh 5àn h`i dao 5�ng: Khoan m�t l� nh- 4 g�n m�t 5�u thanh 

kim loVi. Dùng vít bBt chCt 5�u 5ó vào m�t giá 5_ bfng g�. 

c)  LBp ráp thi�t b, 

—  i�u tiên c& 5,nh 5�ng cE trên 5� g�: Dùng m�t 5ai bfng sBt tây vòng 

quanh v- 5�ng cE, l.y hai 5inh vít bBt chCt hai 5�u 5ai xu&ng 5� g�. 

—  LBp thanh kim loVi 5àn h`i lên m�t giá 5_ sao cho 5�u t% do c3a thanh 

kim loVi hEi tì nhc vào 5�u m�i 5ha cam. Khi 5�ng cE quay m�i vòng chk 

có 5�u m�i 5ha cam chVm vào thanh L. 

—  Hai 5�u dây l.y 5i�n vào 5�ng cE n&i v>i hai 5�u c3a ngu`n 5i�n m�t 

chi2u g`m 2 pin ti?u 1,5V mBc n&i ti�p, qua m�t công tBc.   

 

 

 

 

 

 

 

d)  VIn hành 

—  ióng công tBc 5i�n. i�ng cE 5i�n m�t chi2u này s) quay 52u v>i m�t t�n 

s& xác 5,nh kho�ng 20 vòng/s. Khi chVy có t�i vIn t&c quay s) nh- hEn. 

 

Đai sắt 

Động cơ 

Đĩa cam 

Thanh đàn hồi 

Thanh đàn hồi 

l 
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—  M�i vòng quay m�i 5ha cam s) chVm vào 5�u t% do c3a thanh 5àn h`i 

m�t l%c, tác d8ng m�t l%c kích thích. K�t qu� là thanh 5àn h`i s) dao 

5�ng c�_ng b�c v>i cùng t�n s& c3a tr8c quay c3a 5�ng cE, n�u thanh 

5àn h`i có t�n s& riêng g�n bfng t�n s& c3a 5�ng cE x�y ra hi�n t�6ng 

c�ng h�4ng, biên 5� dao 5�ng c3a thanh s) tAng lên r.t nhanh. Bfng 

th%c nghi�m ta 5i2u chknh chi2u dài thanh 5àn h`i 5? cho biên 5� dao 

5�ng c3a 5�u thanh kho�ng 2 — 3mm là phù h6p. 

4.4. Thí nghiệm về hiện tượng cộng hưởng 

M�i thanh 5àn h`i m�t 5�u c& 5,nh khi dao 5�ng s) có m�t dao 5�ng riêng 

có chu kì t�n s& ph8 thu�c vào chi2u dài c3a thanh 5ó. Có th? dùng 

m�t thanh thép m-ng 5àn h`i hay m�t thanh nh%a m-ng. i? thay 5Mi 

chi2u dài c3a thanh 5àn h`i ta có th? lu`n thanh qua m�t khe hcp c& 

5,nh, b& trí sao cho khi 5�ng cE quay thì thanh 5àn h`i hEi chVm vào 

m�i 5ha cam. Cho 5�ng cE chVy, 5`ng th�i tN tN cho chi2u dài thanh 

5àn h`i tAng d�n. i�n m�t v, trí nh.t 5,nh 5�u t% do c3a thanh s) 5�t 

ng�t dao 5�ng v>i biên 5� c%c 5Vi, lúc 5ó có hi�n t�6ng c�ng h�4ng. 

N�u tAng hay gi�m chi2u dài thì biên 5� dao 5�ng c3a thanh 5àn h`i s) 

gi�m 5i rõ r�t.    

 

4.5. Mô hình sóng 

a) VIt li�u 

—  22 thanh th�ng bfng nhôm hay dây thép c�ng dài 20cm. 
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—  44 qu� c�u nh- bfng nh%a hay 5.t nCn 5��ng kính 1cm. 

—  2 s6i dây chun bfng cao su 5àn h`i dài 1,5m. 

—  Giá 5_ dài 1,2m. 

b) Gia công các chi ti�t và lBp ráp thi�t b, 

— LBp các qu� c�u vào hai 5�u m�i thanh c�ng. 

— Dùng dây cao su bu�c các thanh cho chúng cách 52u nhau m�t kho�ng 

5cm. Hai dây chun cách nhau 5cm và cách 52u hai 5�u m�i thanh. 

—  Bu�c hai 5�u m�i dây cao su lên giá sao cho các thanh h�u nh� nfm trên 

cùng m�t mCt ph�ng nfm ngang. 

c) S7 d8ng thi�t b, 5? nghiên c�u nhKng 5Cc 5i?m c3a sóng 

Sóng là s% truy2n dao 5�ng 

—  iánh s& các qu� c�u tN 5�u này 5�n 5�u kia s6i dây chun 

—  C�m qu� c�u 1 5�a lên 5�a xu&ng 52u 5Cn tVo ra chuy?n 5�ng dao 5�ng 

tu�n hoàn c3a qu� c�u 1. Quan sát chuy?n 5�ng c3a các qu� c�u 2, 3,... 

ti�p theo, s) th.y các qu� c�u ti�p theo c�ng l�n l�6t dao 5�ng nh� qu� 

c�u 1. Nh� vIy dao 5�ng 5ã 5�6c truy2n tN qu� c�u 1 l�n l�6t 5�n các 

qu� c�u ti�p theo 2, 3,... cho 5�n qu� c�u cu&i cùng.   

 

—  Toàn b� các qu� c�u 4 m�t th�i 5i?m x�p thành m�t hình sin. iknh c3a 

các hình sin d,ch chuy?n nh� 5knh sóng n�>c, nh�ng các qu� c�u (các ph�n 

t7 sóng) thì dao 5�ng tVi ch�. 

—  Kho�ng cách giKa các 5knh sóng 52u nhau bfng 1 b�>c sóng. 

—  N�u cho qu� c�u 1 dao 5�ng theo ph�Eng nfm ngang thì ta s) quan sát 

5�6c sóng d�c. Các qu� c�u có ch� b, nén lVi, có ch� b, dãn ra.  
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4.6. Thiết bị nghiên cứu giao thoa sóng nước 

a)  D8ng c8 vIt li�u c�n thi�t 

—  M�t ngu`n dao 5�ng có t�n s& c& 5,nh.  

—  M�t c�n rung tVo hai ngu`n dao 5�ng k�t h6p. 

—  M�t khay 5%ng n�>c ph�ng kích th�>c 3cm × 15cm × 25cm. 

b) Gia công các chi ti�t 

C�n rung tVo hai ngu`n dao 5�ng k�t h6p g`m m�t thanh kim loVi L 5àn 

h`i (bfng tôn, thép hay nhôm) kích th�>c 1,5cm × 15cm. 

M�t 5�u thanh L khoan m�t l� 5? giK chCt 5�u thanh lên giá 5_. i�u kia 

c3a thanh gBn chCt m�t 5oVn dây thép c�ng u&n hình chK U, hai nhánh 

dài 1,5cm cách nhau 3cm. ~ hai 5�u nhánh hình chK U gBn hai qu� c�u 

nh- (có th? dùng hai hVt c��m bfng nh%a 4 chu�i dây 5eo c3a tra em). 

i? tránh hi�n t�6ng sóng dNng trên thanh 5àn h`i, ta gò cho ph�n l>n 

chi2u dài c3a thanh b, lõm xu&ng tr4 thành c�ng, chk có ph�n g&c c3a 

thanh là 53 5� 5àn h`i 5? dao 5�ng.  

c)  LBp ráp thi�t b,: Các chi ti�t 5�6c lBp ráp  

  

4.7. Tạo hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi một đầu cố định 

Dây 5àn h`i là m�t s6i dây chun 52u l.y tN dây n,t qu�n áo, dài chNng 

50cm. Bu�c m�t 5�u dây vào 5�u thanh 5àn h`i dao 5�ng, 5�u kia c3a 

dây treo, treo m�t qu� nCng kho�ng 20g, dây vBt qua m�t ròng r�c nh- 

ch� ti�p xúc c3a dây v>i ròng r�c tVo thành m�t 5�u c& 5,nh c3a dây 5àn 

h`i. i? ngu`n dao 5�ng 5�ng yên, di chuy?n ròng r�c 5? thay 5Mi chi2u 

dài c3a ph�n dây 5àn h`i trên 5ó có truy2n dao 5�ng. Khi kho�ng cách tN 

ngu`n dao 5�ng 5�n ròng r�c 5Vt 5�n m�t giá tr, xác 5,nh, trên dây s) 
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xu.t hi�n nhKng ch� dao 5�ng v>i biên 5� c%c 5Vi (trông nh� dây ph`ng 

lên) g�i là b8ng sóng dNng và nhKng ch� dây dao 5�ng v>i biên 5� c%c 

ti?u (g�n nh� 5�ng yên) g�i là "nút" c3a sóng dNng. Hi�n t�6ng sóng 

dNng x�y ra khi chi2u dài c3a dây 5àn h`i bfng m�t s& nguyên l�n b�>c 

sóng. Khi treo thêm 1 qu� nCng nKa, l%c cAng c3a dây g.p 2, khi hi�n 

t�6ng sóng dNng s) x�y ra kho�ng cách giKa 2 nút liên ti�p s) tAng lên 

2  ≈  1,4 l�n.   

4.8. Sóng dừng trên dây đàn hồi một đầu tự do  

Lúc này ta thay dây 5àn h`i bfng m�t thanh 5àn h`i nh� 4 thí nghi�m hi�n 

t�6ng c�ng h�4ng. N�u tAng chi2u dài thanh lên, 5�n m�t lúc ta s) th.y 

xu.t hi�n hi�n t�6ng sóng dNng, 5�u t% do c3a thanh là m�t b8ng sóng. 
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4.9. Thí nghiệm giao thoa ánh sáng 

a)  VIt li�u 

—  M�t th.u kính h�i t8 tiêu c%  f

1 

= 15 cm, m�t kính lúp tiêu c%  f

2 

= 4cm. 

—  Hai &ng nh%a (&ng n�>c hay &ng cu�n bfng bìa c�ng có 5��ng kính 

bfng 5��ng kính c3a th.u kính h�i t8). 

—  Hai 5ha tròn bfng sBt tây hay bìa c�ng có d��ng kính bfng 5��ng kính 

bên trong c3a &ng nh%a nh-. 

—  Hai l�_i dao cVo. 

—  M�t dây 5`ng 5��ng kính kho�ng 0,2mm 5�n 0,4mm (có th? l.y lõi m�t 

dây 5i�n nhi2u s6i hay dây men cách 5i�n l.y tN các 5�ng cE hay máy 

bi�n th� h-ng). 

—  M�t 5èn pin 3V. 

b)  Gia công các chi ti�t 

D8ng c8 này nhfm quan sát vân giao thoa tVo b4i khe Iâng. ii2u quan 

tr�ng nh.t là làm 5�6c hai khe Iâng 53 hi�u qu�. 

—  Làm khe Iâng 

Dùng dao sBc khoét 1 l� hình chK nhIt 4 5úng 5��ng kính c3a hai 5ha 

tròn. Dùng h` dán 5? cAng s6i dây 5`ng 5úng giKa khe trên 5ha tròn d�c 

theo m�t 5��ng bán kính. L.y l�_i dao cVo ba 5ôi, 5Ct hai mCt l�_i dao 

song song hai bên s6i dây cAng th�ng, cách 52u dây m�t kho�ng chNng 

5� 0,15 — 0,20mm (cho m�t bAng gi.y vi�t HS l�t qua). Sau 5ó dùng c`n 

dán c& 5,nh l�_i dao lên 5ha tròn. iCc bi�t chú ý 5i2u chknh cho hai khe 

có chi2u r�ng bfng nhau và song song v>i s6i dây cAng, nghha là song 

song v>i nhau. 

—  Làm 5ha m�t khe 

Dùng hai l�_i dao ba 5ôi ghép sát nhau d�c theo m�t l� hình chK nhIt 

khoét d�c theo bán kính 5ha tròn th� hai, 5� r�ng c3a khe S 5� 0,2mm 

(cho l�t m�t t� gi.y h�c sinh g.p 5ôi). 

4.10. Làm ống giao thoa đơn giản 

L.y hai 5ha có m�t khe S và hai khe S

1

S

2

 dán vào hai 5�u &ng tr8. ii2u 

chknh sao cho khe S song song v>i các khe S

1

S

2
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4.11. Sử dụng ống giao thoa đơn giản 

—  H�>ng 5�u &ng có hai khe v2 phía m�t 5èn &ng sao cho hai khe S

1

S

2

 song 

song v>i bóng 5èn &ng. i? mBt sau khe S s) quan sát th.y các vân sáng, 

vân t&i xen k) song song cách 52u nhau. 

—  Có th? h�>ng vào m�t bóng 5èn dây tóc, ch�n v, trí quan sát sao cho dây 

tóc bóng 5èn nfm trong m�t mCt ph�ng, cho ta m�t ngu`n sáng hcp và 

th�ng thì vân giao thoa s) rõ nét. 

4.12. Làm kính giao thoa 

�ng giao thoa 4 trên cho vân r.t nh-, tuy d+ làm nh�ng khó quan sát. 

N�u thu 5�6c nhKng vân giao thoa rõ hEn ta d+ dàng so sánh 5�6c b2 

r�ng c3a các vân. 

—  Dán hai khe S

1

S

2

 lên mCt m�t th.u kính h�i t8 có tiêu c% chNng 10 — 15cm, 

r`i lBp th.u kính này vào m�t 5�u tr8 L

1

 dài bfng tiêu c% th.u kính. i�u kia 

&ng tr8 dán 5ha 1 có khe S và 5i2u chknh sao cho S song song v>i S

1 

và S

2

. 

—  L`ng &ng tr8 L

1 

khít vào trong m�t &ng tr8 L

2

 có chi2u dài chNng 40cm. 

i�u kia c3a &ng L

2

 lBp m�t &ng tr8 L

3

 có 5��ng kính bfng L

1

. ~ 5�u ngoài 

c3a L

1

 lBp kính lúp K, có th? 5i2u chknh kho�ng cách hai khe S

1

S

2 

v>i kính 

K bfng cách kéo &ng L

3

 dài ra. 

Dùng m�t 5èn pin 5Ct tr�>c khe S làm ngu`n sáng. T.t c� thi�t b, là m�t 

h� th&ng &ng 5`ng tr8c. Chú ý 5i2u chknh sao cho 5èn K, khe S, khe S

1

S

2,

 

tâm th.u kính và tâm kính lúp nfm trên cùng m�t 5��ng th�ng. 

4.13. Sử dụng kính giao thoa 

+  Quan sát vân giao thoa c3a ánh sáng trBng: 

Vì dây tóc bóng 5èn nóng sáng phát ra ánh sáng trBng nên các vân giao 

thoa quan sát 5�6c là vân ng� sBc. Vân chính giKa là vân trBng. 

+  Quan sát vân giao thoa c3a ánh sáng 5En sBc: 

Dùng gi.y bóng màu 5- b�c bóng 5èn, quan sát th.y các vân sáng màu 5-. 

Dùng gi.y bóng màu tím b�c bóng 5èn, quan sát th.y các vân sáng màu 

tím. So sánh 5� r�ng c3a kho�ng cách giKa hai vân 5- liên ti�p và hai vân 

tím liên ti�p. i&i chi�u v>i công th�c tính lí thuy�t th.y phù h6p: kho�ng 

cách giKa các vân tím nh- hEn kho�ng cách giKa các vân 5-. 
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4.14. Đồng hồ đếm thời gian 

i`ng h` 5�m th�i gian do công ty thi�t b, H�NG ANH EEC ch� tVo có nhi2u 

�u 5i?m song còn nh�6c 5i?m là RE le hút sBt r.t y�u, nhi2u khi không 

hút 5�6c. Tìm hi?u th.y: B� ngu`n có Mn áp IC 7805 Mn áp 5V c.p ngu`n 

cho IC 5i2u khi?n. B� IC 5i2u khi?n — nh> — 5�m th�i gian: AT 89C51 — 24PC 

và m�t IC SN74 LS247N; Bi�n áp ngu`n 220V — 15V loVi 1A không ch&ng 

nhi+u. Sau khi xem xét, chúng ta th.y c�n thay th� bi�n áp ngu`n công 

su.t l>n hEn và c�n 5�6c ch&ng nhi+u màn che kim loVi. C�n thay bfng 

bi�n áp loVi: 3A 5i�n áp 220 V — 15V. V- b�c kim loVi. 

4.15. Chuyển động phản lực  

—  D8ng c8 thí nghi�m: 1 xe nh�a 	
 ch�i c� v�a, nh�; 1 bong bóng; 1 �ng 

nh�a bút bi; b�ng dán 2 m t.  

—  Ti�n hành thí nghi�m. ThMi bong bóng cAng lên, r̀ i c�t dây cao su quanh 

mi�ng qu� bóng có l̀ ng ru�t bút bi. Sau 5ó dán chCt bong bóng vào xe 

nh%a bfng bAng keo 2 mCt. iCt xe lên mCt bàn nfm ngang, tháo dây cao 

su c�t &ng bút bi ra. HEi bong bóng ph8t ra phía sau, xe ti�n lên phía tr�>c 

bfng chuy?n 5�ng ph�n l%c.  

4.16. Định luật Bôi – Ma-ri-ốt 

—  D8ng c8 thí nghi�m: 1 bình thu^ tinh b,t kín, trong có 5%ng n�>c màu;  

2 &ng nh%a 1 và 2; 2 li n�>c. iM n�>c vào ph+u có &ng nh%a 2, n�>c s) ch�y 

ra ngoài theo &ng 1.  

4.17. Cân bằng của một vật khi có mặt chân đế  

—  D8ng c8 thí nghi�m: 1 qu� bóng nh%a, tVo hình con vIt hoCc mCt ng��i 4 

n7a phía trên. iM n�>c vào phía 5áy qu� bóng v>i m�c n�>c vNa ph�i.  

—  Ti�n hành thí nghi�m: Tác 5�ng vào con lIt 5It cho nó dao 5�ng. Sau khi 

dao 5�ng, nó luôn tr4 lVi t� th� ban 5�u.  

4.18. Kính tiềm vọng 

—  D8ng c8 thí nghi�m: 2 &ng n�>c bfng nh%a: &ng 1 có 5��ng kính ngoài c_ 

50mm; &ng 2 có 5��ng kính trong l>n hEn 50mm, sao cho có th? l`ng  

và tr�6t lên nhau 5? có th? thay 5Mi 5� cao c3a kính ti2m v�ng; 2 &ng 5�u 

chK L; 2 lAng kính hoCc g�Eng ph�ng; keo dán.  

—  Ti�n hành thí nghi�m: iCt m�t mi�ng &ng h�>ng v2 5&i t�6ng quan sát, 

5Ct mBt h�>ng vào &ng còn lVi 5? quan sát.  



 BẢO QUẢN, SỮA CHỮA , SÁNG TẠO THIẾT BỊ DẠY HỌC  | 125 

4.19. Tổng hợp ánh sáng trắng  

—  D8ng c8 thí nghi�m: 1 t.m bìa c�ng; gi.y màu (1. i-, 2. Cam, 3. Vàng,  

4. L8c, 5. Lam, 6. Chàm, 7. Tím) cBt thành 7 hình quVt 52u nhau; 1 s6i dây. 

i8c 2 l� nh- 5&i x�ng qua tâm, lu`n s6i dây qua 2 l� nh-.  

—  Ti�n hành thí nghi�m  

Hai tay c�m 2 thanh nh-. XoBn tròn dây, sau 5ó kéo vào ra liên t8c 5? t.m 

5ha quay tròn theo ph�Eng th�ng 5�ng. Khi t&c 5� quay vNa 53, s) không 

còn th.y 7 màu riêng bi�t nKa mà chk th.y 1 màu trBng.  

4.20. Đường dòng trong chất lỏng 

Khi dVy h�c v2 s% ch�y thành dòng c3a ch.t l-ng và ch.t khí (VIt lí l>p 10) 

có th? ti�n hành m�t thí nghi�m minh hoV s% ch�y thành dòng và s% 

ch�y tVo xoáy c3a ch.t l-ng, ch.t khí khi gCp vIt c�n. Mu&n vIy, c�n tVo 

ra các dòng ch�y và 5i2u chknh 5�6c vIn t&c ch�y c3a các ch.t l-ng, 

ch.t khí. Thi�t b, thí nghi�m không nhKng cho phép quan sát hình �nh 

c3a 5��ng dòng khi gCp các vIt c�n hình dVng khác nhau mà còn có 

th? quan sát s% hình thành các cu�n xoáy sau vIt c�n khi vIn t&c dòng 

ch�y 53 l>n. HS có th? t% ch� tVo thi�t b, thí nghi�m và ti�n hành thí 

nghi�m 4 nhà.  

a) Ch� tVo thi�t b, thí nghi�m: 

—  CBt mica thành 2 t.m có kích th�>c 7cm × 50cm và 2 t.m có kích th�>c 

7cm × 30cm, dùng keo gBn chúng lVi v>i nhau và gBn lên t.m kính có 

kích th�>c 30cm × 50cm tVo thành m�t cái khay. 

—  D%ng m�t thanh mica có kích th�>c 1,5cm × 30cm có 1 l� 5��ng kính 

0,8cm 4 giKa vuông góc v>i 5áy khay và v>i hai cVnh dài c3a khay. Thanh 

này cách hai cVnh ngBn l�n l�6t là 8cm và 42cm và chia thành 2 ngAn: 

ngAn nh- có kích th�>c 8cm × 30cm, ngAn l>n có kích th�>c 42cm × 30cm.  

—  Dùng keo gBn m�t t.m g�Eng có kích th�>c 30cm × 35cm song song v>i 

5áy khay lên trên thanh mica.  

—  GBn máy bEm n�>c vào thành khay bên ngAn nh- 5? bEm n�>c tN 

ngAn nh- sang ngAn l>n qua t.m mica. i? gi�m s% xoáy c3a n�>c sau 

khi qua máy bEm ta 5Ct bên d�>i t.m g�Eng m�t s& mi�ng mút nh- 

cách 52u nhau.  
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—  i? có th? thay 5Mi t&c 5� dòng ch�y ta mBc máy bEm n&i ti�p v>i m�t 

bi�n tr4 r`i m>i mBc vào ngu`n 5i�n.  

—  CBt các &ng nh%a có 5��ng kính trong 0,4cm thành các 5oVn 3cm,  

bóp bct m�t 5�u, 5�u còn lVi gBn trên m�t khay mica nh- có kích th�>c 

29cm × 2cm × 2cm 5ã 58c s�n 16 l� 5��ng kính 0,5cm cách 52u nhau, 

cách kho�ng 1,5cm. Cho thu&c tím (KMnO

4

) vào các &ng nh%a này.  

—  Dùng máy mài, mài các mi�ng kính màu 5en theo các hình dVng khác 

nhau 5? tVo thành các vIt c�n.  

b) Ti�n hành thí nghi�m v>i thi�t b, vNa làm  

Cho n�>c vào khay sao cho m%c n�>c vNa t>i g�Eng. iCt thanh gBn các 

&ng nh%a ch�a thu&c tím lên 5�u t.m g�Eng. Cho máy bEm hoVt 5�ng s) 

hút n�>c tN bên ngAn nh- chuy?n sang ph�n không gian nfm d�>i 

g�Eng bên ngAn l>n và tràn lên bên trên b2 mCt tr4 lVi ngAn nh-. Thu&c 

tím s) hoà vào n�>c tVo ra các v�t m%c trên mCt t.m g�Eng theo dVng 

c3a dòng n�>c. Khi 5i2u chknh vIn t&c dòng ch�y nh-, Mn 5,nh chúng ta 

s) quan sát 5�6c hình �nh các 5��ng dòng c3a ch.t l-ng.  

— Khi 5Ct các vIt c�n lên trên t.m g�Eng ta s) quan sát 5�6c hình �nh các 

5��ng dòng trong ch.t l-ng khi gCp các vIt c�n có hình dVng khác nhau.  

— Khi dùng bi�n tr4 thay 5Mi t&c 5� máy bEm 5? tAng t&c cho dòng ch�y ta 

th.y các vIt c�n có ti�t di�n khác nhau s) xu.t hi�n các dVng cu�n xoáy 

khác nhau. V>i các vIt c�n có ti�t di�n dVng khí 5�ng h�c thì h�u nh� 

không th.y có cu�n xoáy. K�t qu� này cho th.y các vIt có dVng khí 5�ng 

h�c chuy?n 5�ng trong lòng ch.t l-ng s) ch,u l%c c�n nh- hEn v>i các vIt 

khác khi chuy?n 5�ng trong lòng ch.t l-ng.  

NHIỆM VỤ 

BVn hãy 5�c nhKng thông tin cE b�n c3a hoVt 5�ng và d%a vào kinh nghi�m 

c3a mình 5? th%c hi�n m�t s& nhi�m v8 sau: 

1. TVi sao ph�i tAng c��ng thi�t k� TBDH t% làm? Nêu m�t vài ví d8 v2 TBDH 

t% làm. 
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2. NhKng yêu c�u 5&i v>i DCTNiG t% làm. 
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Hoạt động 2: Sáng tạo các loại hình thiết bị dạy học mới  

có ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông với việc sáng tạo 

các loại hình thiết bị dạy học mới 

Theo module THPT 20, TBDH có 16 loVi hình cE b�n. Nh� thành t%u c3a 

CNTT&TT nên ngày nay ng��i ta 5ã có th? thay th� m�t s& loVi hình 

TBDH truy2n th&ng bfng các TBDH 5i�n t7. 

1.1. Máy vi tính  

(1) Có th? thay th� các tranh, �nh 5�6c in trên gi.y, v�i,... bfng các tranh 

�nh 5�6c ghi trên 5ha m2m và 5�6c s7 d8ng qua máy vi tính.  

iCc bi�t các tranh, �nh 

này có th? phóng to, 

thu nh-; có th? cho 

xu.t hi�n các chk dZn 

trên tranh, �nh tu� ý 

theo ý t�4ng và k� 

hoVch bài gi�ng c3a GV. 

Ví d8: Tranh 5�ng cE 

5&t trong 

  

(2)  Có th? Scan b�n 5` và v) bi?u 5` minh hoV m�t cách sinh 5�ng (bi?u 5`). 

(3)  Có th? tVo ra mô hình g�n nh� mô hình thIt. 

(4) Có th? tVo ra các d8ng c8 thí nghi�m và “thao tác” 5�6c trên các d8ng 

c8 5ó (Ph�n m2m th%c hành 5o 5i�n tr4 c3a vIt dZn,...). 

C�U T�O �	NG C� 4 KÌ 

1 – Van hút 

2 – Van xả 

3 – Pít tông trong xi lanh 

4 – Biên  

5 – Tay quay 

6 – Vô lăng 

7 – Bu gi 

��ng c� có nhi�u xi lanh 
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(5) Có th? tVo ra và s7 d8ng các 5ha ghi âm, 5ha ghi hình r.t d+ dàng và ch3 

5�ng (Scan m�t 5oVn 5ha ghi âm và m�t 5oVn 5ha ghi hình). 

(6) Có th? tVo ra các PMDH 

PMDH tuy m>i ra 5�i nh�ng do nhi2u �u 5i?m nMi tr�i nên nó 5ã 5�6c 

áp d8ng m�t cách nhanh chóng trong quá trình dVy h�c, nh.t là 4 các 

môn VIt lí, Hoá h�c, Sinh h�c. Sau 5ây là m�t s& ví d8: 

a) Xây d2ng các ph4n m5m mô ph6ng các hi7n t�,ng v8t lí khó quan sát b:ng 

m	t th�;ng 

Trong vIt lí, có r.t nhi2u hi�n t�6ng, quá trình không quan sát 5�6c tr%c 

ti�p bfng mBt th��ng nên khi dVy h�c GV và HS gCp r.t nhi2u khó khAn. 

ió là các hi�n t�6ng vi mô nh� trong phân t7, nguyên t7, t� bào hay các 

quá trình có di+n bi�n quá nhanh hoCc quá chIm. i? h� tr6 hoVt 5�ng 

dVy h�c các ki�n th�c 5ó chúng ta có th? xây d%ng các ph�n m2m mô ph-ng. 

Mô ph6ng quá trình truy5n sóng 

và hi7n t�,ng sóng d�ng 

Mô ph6ng hi7n t�,ng c m =ng �i7n t� 

b) Xây d2ng các ph4n m5m mô ph6ng các thí nghi7m trên máy tính 

Các thí nghi�m mô ph-ng trên máy 5�6c dùng làm tài li�u 5? HS t% 

nghiên c�u cách ti�n hành các thí nghi�m tr�>c khi lên phòng thí 

nghi�m th%c hành. ii2u này s) ti�t ki�m 5�6c th�i gian tìm hi?u d8ng c8 

và ti�n hành các thí nghi�m v2 mCt kh thuIt 5? dành nhi2u th�i gian hEn 

cho vi�c tIp s7 d8ng các thí nghi�m 5ó trong dVy h�c. 
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Th� hai là các thí nghi�m 

mô ph-ng này có th? 

dùng làm tài li�u b`i 

d�_ng vi�c s7 d8ng thí 

nghi�m cho GV trong các 

l>p tIp hu.n, tr�>c khi 

h� thao tác v>i các d8ng 

c8 thIt. Ngoài ra, các thí 

nghi�m này 5�6c GV s7 

d8ng tr%c ti�p khi dVy 

h�c 4 tr��ng THPT, 

5`ng th�i c�ng là tài li�u 

tham kh�o cho HS. 

 

Mô ph6ng thí nghi7m trên b>ng �7m không khí  

c) Xây d2ng các ph4n m5m h? tr, các thí nghi7m th2c 

Khi ti�n hành các thí nghi�m vIt lí th��ng 5òi h-i r.t nhi2u th�i gian 

trong vi�c thu thIp s& li�u, v) 5` th, th%c nghi�m và x7 lí k�t qu�. Vì vIy, 

máy vi tính có th? h� tr6 th%c hi�n các công vi�c này m�t cách nhanh 

chóng và dành nhi2u th�i gian hEn 5? vi�c rèn luy�n t� duy th%c nghi�m 

cho HS nh� xây d%ng gi� thuy�t, suy ra h� qu�, thi�t k� ph�Eng án thí 

nghi�m ki?m tra h� qu�… Ngoài ra, còn có m�t s& thí nghi�m không th? 

th%c hi�n 5�6c v>i các d8ng c8 thông th��ng, 5òi h-i ph�i s7 d8ng máy 

vi tính 5? h� tr6 m>i có th? th%c hi�n 5�6c. 

 

BA thí nghi7m cB hCc trên �7m khí ghép 

nEi vFi máy vi tính 

 

Ph4n m5m phân tích video �H nghiên 

c=u các chuyHn �Ang ph=c tIp  
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d) Xây d2ng các giáo trình �i7n tJ 

Các giáo trình 5i�n t7 và 

sách 5i�n t7 5�6c xây d%ng 

5? làm tài li�u t% h�c cho 

sinh viên trong các tr��ng 

5Vi h�c s� phVm, 5`ng th�i 

c�ng là tài li�u tham kh�o 

cho GV khi dVy h�c 4 tr��ng 

phM thông. M�t s& sách 5i�n 

t7 5�6c xây d%ng cho GV s7 

d8ng tr%c ti�p khi dVy h�c và 

c�ng là tài li�u h�c tIp 4 nhà 

c3a HS. Ngoài ra còn có các 

giáo trình dVy h�c tr%c tuy�n. 

     

 

Giáo trình online v5 t) ch=c hoIt �Ang  

nh8n th=c cho HS 

e) Xây d2ng các phim video ghi 

 thí nghi7m th2c 

Bên cVnh các thí nghi�m 

5�6c mô ph-ng trên máy 

vi tính mà GV, HS có th? 

tIp các thao tác thì các 

video thí nghi�m có tính 

hi�n th%c cao hEn, có tác 

d8ng h�>ng dZn s7 d8ng 

thí nghi�m có hi�u qu�. 

iCc bi�t, các phim này lVi 

r.t d+ s7 d8ng v>i 5�u 5ha 

và ti vi nên GV có th? dùng 

làm tài li�u tham kh�o 4 nhà hay chi�u cho HS xem lVi, 5? h� th&ng sau 

bài h�c. Khi các video 5ó lVi 5�6c qu�n lí b4i m�t ph�n m2m trên máy 

tính thì nó s) là tài li�u t% h�c r.t t&t cho c� GV và HS. 

 

 Video h�Fng dOn sJ d%ng thí nghi7m v8t lí 
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f) Xây d2ng các ph4n m5m kiHm tra, �ánh giá k�t qu  hCc t8p 

Ki?m tra, 5ánh giá k�t qu� h�c tIp c3a HS là m�t khâu quan tr�ng và vi�c 

�ng d8ng CNTT&TT trong ki?m tra 5ánh giá 5ang 5�6c phát tri?n mVnh 

m), nó 5ã mang lVi hi�u qu� cao cho giáo d8c và 5ào tVo. Có nhi2u 

tr��ng THPT 5ã xây d%ng và s7 d8ng các ph�n m2m ki?m tra, 5ánh giá 

các môn h�c nhfm th%c hi�n m�t cách khách quan, hi�u qu� hEn trong 

vi�c ki?m tra, 5ánh giá k�t qu� h�c tIp c3a HS. 

1.2. Xây dựng “Hồ sơ tư liệu điện tử bộ môn”  

Xây d%ng “H` sE t� li�u 5i�n t7 b� môn” theo các b�>c sau:  

B��c 1: Xây d%ng kh nAng khai thác, ch�n l�c t� li�u (vAn b�n, hình �nh 

thnh, hình �nh 5�ng, video…) tN Internet có liên quan 5�n bài h�c trong 

SGK, dùng làm tài li�u tham kh�o, làm phong phú và sâu sBc thêm các 

ki�n th�c các b� môn c3a HS.  

B��c 2: Xây d%ng danh m8c các 5,a chk, công c8 tìm ki�m quan tr�ng 5? 

HS ch3 5�ng lên mVng Internet tìm ki�m t� li�u liên quan 5�n bài h�c 

trên l>p, ph8c v8 cho vi�c dVy h�c tích c%c.  

B��c 3: Kh nAng s7 d8ng các ph�n m2m 5? soVn th�o vAn b�n (Microsoft 

Word, x7 lí 5` hoV, d%ng phim t� li�u, xây d%ng l�6c 5` giáo khoa 5i�n 

t7, ph8c v8 cho vi�c dVy h�c.  

B��c 4: SoVn GADHTC có �ng d8ng CNTT&TT, GADHTC 5i�n t7. 

H` sE t� li�u 5i�n t7 còn bao g`m Phi�u h�c tIp dành cho HS.  

1.3. Thư viện thiết bị dạy học điện tử  

Hi�n tVi ch�a có th� vi�n TBDH 5i�n t7, 5Cc bi�t là dành cho dVy h�c 4 

tr��ng phM thông. Tuy nhiên, kh�o sát các website v2 th� vi�n nói chung 

và th� vi�n TBDH nói riêng hi�n có trên Internet cho th.y các website 

5�6c xây d%ng v>i kh thuIt tin h�c t&t v>i n�i dung phong phú. Tuy nhiên, 

c.u trúc c3a các website còn ch�a h6p lí, thi�u tính 5,nh h�>ng ng��i 

dùng, công c8 tìm ki�m hVn ch�, ch�a tuân theo các tiêu chuJn v2 th� vi�n. 

Trong khi 5ó các website c3a các th� vi�n 5Vt tiêu chuJn v2 kh thuIt  
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qu�n lí th� vi�n lVi chk nhfm m8c 5ích gi>i thi�u, tra c�u các tài li�u c3a 

th� vi�n. Ch�ng hVn: Th� vi�n Qu&c gia (http://www.nlv.gov.vn/nlv/), 

Th� vi�n Khoa h�c tMng h6p TP. H  ̀Chính Minh (http://www.gslhcm.org.vn/)... 

Các n�i dung trong website 5�6c tM ch�c còn t�n mVn, ch�a có tính h� 

th&ng, ch�a tIp trung vào các ch3 52 c8 th?, vi�c sBp x�p các thông tin 

ch3 y�u theo môn h�c hoCc theo 5,nh dVng file nh� Flash hay video, vAn 

b�n. i? ph8c v8 dVy h�c, c�n có s% tM ch�c h� th&ng thông tin sát hEn 

v>i n�i dung dVy h�c 4 tr��ng phM thông. 

1.3.1. Thiết kế thư viện thiết bị dạy học điện tử 

i? nâng cao ch.t l�6ng dVy h�c 5áp �ng yêu c�u 5Mi m>i PPDH, vi�c khai 

thác ngu`n h�c li�u, chia sa tài nguyên giKa các GV phM thông trong và 

ngoài n�>c, tVo cE s4 dK li�u TBDH 5i�n t7 phong phú, cung c.p thông 

tin ph�n h`i tN phía GV phM thông, chia sa kinh nghi�m s7 d8ng TBDH, 

nâng cao hi�u qu� s7 d8ng các TBDH,… ngày càng tr4 nên c.p thi�t. 

Nhu c�u c.p thi�t 5ó 5òi h-i ph�i thi�t k� m�t th� vi�n TBDH 5i�n t7 có 

vai trò nh� m�t h�i ch6 �o, bao g`m c� ph�n tr�ng bày, mua bán, h�i 

th�o và trao 5Mi — tham kh�o v2 TBDH, nhfm m8c tiêu:  

—  Nghiên c�u, thi�t k� th� vi�n TBDH 5i�n t7 c.p trung h�c, gi>i thi�u các 

TBDH và h�>ng dZn s7 d8ng, tVo di+n 5àn trao 5Mi kinh nghi�m s7 

d8ng, các thi�t b,,... ph8c v8 tra c�u, s�n xu.t, l%a ch�n, trao 5Mi thông 

tin giKa các 5En v, s�n xu.t, các tr��ng phM thông và GV. 

—  i2 xu.t danh m8c các TBDH 5i�n t7.  

—  Thu thIp, tuy?n ch�n các TBDH 5i�n t7 c.p trung h�c, chia sa tài nguyên 

TBDH 5i�n t7 5? gi>i thi�u cho GV tham kh�o làm TBDH ph8c v8 dVy 

h�c, ti�n t>i xây d%ng cE s4 dK li�u TBDH 5i�n t7 cho các c.p h�c khác. 
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1.3.2. Mô tả chi tiết hệ thống thư viện thiết bị dạy học điện tử 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Danh sách thiết bị điện tử trung học phổ thông đã được tiến hành tuyển 

chọn (xem trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

2. Bản đồ tư duy trong dạy học  

BiTD là m�t công c8 tM ch�c t� duy giúp chuy?n t�i thông tin vào b� 

não c3a HS r`i 5�a thông tin ra ngoài b� não và là m�t ph�Eng ti�n ghi 

chép 5�y sáng tVo và r.t hi�u qu� trong vi�c “sBp x�p” các ý nghh c3a bVn. 

BiTD là m�t hình th�c ghi chép s7 d8ng màu sBc và hình �nh, 5? m4 r�ng 

và 5ào sâu các ý t�4ng. ~ giKa sE 5` là m�t ý t�4ng hay hình �nh trung 

tâm. Ý t�4ng hay hình �nh trung tâm này s) 5�6c phát tri?n bfng các 

nhánh t�6ng tr�ng cho các ý chính và 52u 5�6c n&i v>i các ý trung tâm. 

Các nhánh chính lVi 5�6c phân chia thành các nhánh c.p 2, c.p 3,… 

Trên các nhánh, ta có th? thêm các hình �nh hay các kí hi�u c�n thi�t. 

 

Server 

 

Website th	 vi�n 

TBDH �i�n t� 

(Internet) 

Các tr	�ng �ào t�o 

 

— Cung c!p thi#t b$ 

— Ph&n h'i 

Tìm ki#m, l!y tài 

nguyên 

 

GV  

Tìm ki#m,  

l!y tài nguyên. 

Chia s3 kinh nghi�m,  

góp ý. Cung c!p thi#t b$ 

 

Ng	�i qu&n tr$ 

— C!p Account 

— Ch9n l9c thông tin 

— Ch;nh s�a d= li�u 
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Nh� s% k�t n&i giKa các nhánh, các ý t�4ng 5�6c liên k�t v>i nhau khi�n 

BiTD có th? bao quát 5�6c các ý t�4ng trên m�t phVm vi sâu r�ng mà 

các ý t�4ng thông th��ng không th? làm 5�6c. 

CB sR cSa BTTD 

—  CE s4 sinh lí th�n kinh 

NhKng thành t%u nghiên c�u trong nhKng nAm g�n 5ây cho th.y, b� não 

không t� duy theo dVng tuy�n tính mà bfng cách tVo ra nhKng k�t n&i, 

nhKng nhánh th�n kinh. TN tr�>c 5�n nay, 5ã có m�t s& quan 5i?m cho 

rfng, con ng��i không s7 d8ng h�t 100% công su.t c3a b� não hoCc 

thIm chí trong cu�c 5�i có ng��i chk s7 d8ng 10% các t� bào não, 90%  

t� bào còn lVi 4 trVng thái ng3 yên vhnh vi+n. Nh�ng nhKng nghiên c�u 

bfng �nh c�ng h�4ng tN ch�c nAng cho th.y, toàn b� não hoVt 5�ng m�t 

cách 5`ng b� trong các hoVt 5�ng th�n kinh c3a con ng��i. Nghiên c�u 

c3a Robert Ornstein và nhKng c�ng s% 5ã chk ra rfng quá trình t� duy là 

s% k�t h6p ph�c tVp giKa ngôn ngK, hình �nh, khung c�nh, màu sBc, âm 

thanh và giai 5i�u.  

Ví d8 khi cho HS ti�n hành m�t thí nghi�m vIt lí, não trái c3a các em s) 

5óng vai trò thu thIp s& li�u (hi�u 5i�n th�, c��ng 5� dòng 5i�n, nhi�t 5�, 

t�n s&,…) còn não ph�i s) 5óng vai trò xây d%ng sE 5` thí nghi�m, b& trí 

các d8ng c8 5o, thu thIp hình �nh v2 5&i t�6ng c�n nghiên c�u. Ngoài ra, 

tính h.p dZn c3a hình �nh, âm thanh, k�t qu� b.t ng� c3a thí nghi�m,… 

gây ra nhKng kích thích r.t mVnh lên h� th&ng rìa c3a não giúp cho vi�c 

ghi nh> 5�6c lâu b2n và tVo ra nhKng 5i2u ki�n thuIn l6i 5? v- não phân tích, 

x7 lí và rút ra k�t luIn hoCc xây d%ng mô hình v2 5&i t�6ng c�n nghiên c�u. 

—  CE s4 tâm lí h�c 

Tr%c giác 5óng vai trò quan tr�ng trong sáng tVo. CE s4 c3a tr%c giác là trí 

t�4ng t�6ng khoa h�c. T�4ng t�6ng là kh� nAng tVo hình �nh ph�n ánh 

5&i t�6ng cho tr�>c 4 trong não r̀ i mong mu&n bi�n 5&i t�6ng 5ó thành 

hi�n th%c.  

Khi HS suy nghh v2 m�t v.n 52 gì 5ó, thông tin 5�6c tích lu� trong não, 

bfng trí t�4ng t�6ng c3a mình HS xây d%ng l�6c 5`, sE 5`, mô hình và 

ti�n hành thao tác v>i các vIt li�u liên quan. Khi 5�6c nhKng s% ki�n m>i 

làm n�y sinh, kích thích, khEi g6i thì nhKng thông tin tN trong não bIt ra 

m�t cách t% nhiên, d+ dàng hEn. NhKng hình v), kí hi�u, màu sBc 5óng 
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vai trò quan tr�ng trong t�4ng t�6ng vì chúng là nhKng “vIt li�u neo 

thông tin”, n�u không có chúng thì không th? tVo ra 5�6c s% liên k�t giKa 

các ý t�4ng. 

Tác d%ng cSa BTTD 

V>i cách th? hi�n g�n nh� cE ch� hoVt 5�ng c3a b� não, BiTD s) giúp HS: 

—  Sáng tVo hEn. 

—  Ti�t ki�m th�i gian. 

—  Ghi nh> t&t hEn. 

—  Nhìn th.y b�c tranh tMng th?. 

—  TM ch�c và phân loVi suy nghh. 

—  LIp k� hoVch và giám sát công vi�c. 

—  TM ch�c và l�u trK các tài li�u m�t cách khoa h�c, d+ dàng tìm ki�m. 

—  TM ch�c và phát huy hi�u qu� s% sáng tVo và 5óng góp c3a tNng thành 

viên khi làm vi�c theo nhóm. 

… 

 MAt sE g,i ý khi th2c hi7n BTTD 

— BBt 5�u tN trung tâm v>i hình �nh c3a ch3 52. Vì hình �nh có th? di+n 

5Vt 5�6c c� ngàn tN và giúp HS s7 d8ng trí t�4ng t�6ng c3a mình. M�t 

hình �nh 4 trung tâm s) giúp HS tIp trung 5�6c vào ch3 52 và làm cho 

HS h�ng ph.n hEn. 

— Luôn s7 d8ng màu sBc. B4i vì màu sBc c�ng có tác d8ng kích thích não 

nh� hình �nh. 

— N&i các nhánh chính (c.p m�t) 5�n hình �nh trung tâm, n&i các nhánh 

nhánh c.p hai 5�n các nhánh c.p m�t, n&i các nhánh c.p ba 5�n các 

nhánh c.p hai,…bfng các 5��ng ka. Các 5��ng ka càng 4 g�n hình �nh 

trung tâm thì càng 5�6c tô 5Im hEn, dày hEn. Khi HS n&i các 5��ng v>i 

nhau, HS s) hi?u và nh> nhi2u th� hEn do b� não c3a HS làm vi�c bfng 

s% liên t�4ng. 

— M�i tN, m�i �nh hay m�i ý nên 5�ng 5�c lIp và 5�6c nfm trên m�t 

5��ng ka. 

— TVo ra m�t ki?u sE 5` riêng cho mình (ki?u 5��ng ka, màu sBc,…). 
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— Nên dùng các 5��ng ka cong thay vì các 5��ng th�ng vì các 5��ng cong 

s) thu hút 5�6c s% chú ý c3a mBt hEn. 

— B& trí thông tin quanh hình �nh trung tâm.  

SJ d%ng BTTD góp ph4n �)i mFi PPDH bA môn R các tr�;ng THPT vì: 

—  B�n thân BiTD 5ã ch�a 5%ng nhKng y�u t& có th? vIn d8ng vào 5Mi m>i 

PPDH c3a m�t s& môn. Ch�ng hVn v>i môn VIt lí THPT thì m�t s& công 

trình nghiên c�u vIn d8ng BiTD 5? 5Mi m>i PPDH 5ã 5em lVi m�t s& k�t 

qu� kh� quan. 

—  BiTD r.t phù h6p v>i 5Cc 5i?m tâm lí c3a HS THPT (thích t� duy bfng 

hình �nh tr%c quan, màu sBc r%c r_, thích khám phá nhKng cái m>i,…) 

—  V>i 5i2u ki�n nh� hi�n nay nhi2u tr��ng THPT 5ã có phòng máy tính 

nên GV b� môn có 5i2u ki�n cài 5Ct ph�n m2m BiTD (Mindmap, 

Freemind) và có th? h�>ng dZn HS t% lIp và s7 d8ng BiTD có hi�u qu�. 

—  HS các tr��ng THPT có nhi2u qu� th�i gian nên các em có th? t% xây 

d%ng BiTD và s7 d8ng nó m�t cách hi�u qu� nh.t 4 m�i nEi v>i nhi2u 

hình th�c nh� t% h�c, h�c nhóm, tM, l>p, th�o luIn, ngoVi khoá,...  

NhYng g,i ý v5 vi7c v8n d%ng BTTD trong vi7c dIy hCc bA môn  

a)  LIp BiTD theo 52 c�Eng (còn g�i là BiTD tMng quát) 

LoVi BiTD này dùng 5? ghi chép lVi m�t cách tMng quát ki�n th�c c3a 

toàn b� môn h�c hoCc ki�n th�c c3a c� m�t c.p l>p và 5�6c v) d%a vào 

b�ng danh m8c trong SGK b� môn. TN 5ó HS có cách nhìn khái quát v2 

nhKng ki�n th�c s) 5�6c h�c, tVo ra m�t tâm th� s�n sàng ti�p nhIn ki�n 

th�c và chuJn b, lên k� hoVch h�c tIp hoCc ôn tIp. 

BiTD c�ng có th? dùng 5? h� th&ng hoá ki�n th�c c� ch�Eng trình tr�>c 

khi GV cho ôn tIp chi ti�t tNng ph�n, tNng ch�Eng. 

b)  LIp BiTD h� tr6 dVy h�c ki�n th�c m>i  

Có th? s7 d8ng BiTD h� tr6 hình thành ki�n th�c m>i. M8c tiêu bài h�c 

5�6c cô 5�ng trong m�t tN khoá hay hình �nh 4 trung tâm. GV t% xây 

d%ng hoCc GV h�>ng dZn HS l�n l�6t v) các nhánh theo ti�n trình hình 

thành ki�n th�c bài h�c m>i, k�t h6p v>i các ph�Eng pháp: tr%c quan, 

th�o luIn nhóm, g6i m4 — v.n 5áp... 5? giúp HS t% khám phá ki�n th�c 

m>i. TN m�i nhánh lVi tri?n khai các nhánh ph8, m�i nhánh ph8 lVi 5i 

sâu khai thác nhKng ki�n th�c m>i và c8 th? hEn. 
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Các nhánh khác c�ng làm t�Eng t%. Nhánh cu&i cùng nên dành cho 

ph�n c3ng c& và vIn d8ng. 

Nhìn vào BiTD, HS s) nhìn th.y b�c tranh tMng th? ki�n th�c vNa h�c 

m�t cách d+ dàng. 

c)  LIp BiTD h� tr6 cho ti�t tMng k�t ôn tIp ki�n th�c  

Sau m�i ch�Eng, m�i ph�n, GV c�n ph�i tMng k�t, ôn tIp, h� th&ng hoá 

ki�n th�c cho HS tr�>c khi các em làm bài tIp, làm bài ki?m tra ch�Eng, 

ki?m tra h�c ph�n, ki?m tra h�c kì.  

TMng k�t, ôn tIp, h� th&ng hoá ki�n th�c là vi�c làm bBt bu�c không th? 

thi�u v>i GV b� môn. Tuy nhiên không ít các ti�t ôn tIp c3ng c& 5ã 

không 5�6c GV chú ý. M�t s& GV th��ng cho HS nhBc lVi m�t vài 5,nh 

luIt, m�t vài công th�c, s7a chKa m�t vài bài tIp. V>i cách dVy nh� th�, 

HS có th? không nBm 5�6c m�t cách khái quát và không 5? lVi m�t d.u 

.n 5áng nh> nào v2 ki�n th�c c3a ch�Eng 5ó. 

V>i th� mVnh c3a BiTD là ki�n th�c 5�6c h� th&ng hoá d�>i dVng sE 5`, 

các 5��ng n&i là s% di+n t� mVch lôgic ki�n th�c hoCc các m&i quan h� nhân 

qu� hay quan h� t�Eng 5�Eng, c�ng thêm màu sBc c3a các 5��ng n&i, 

c3a các 5En v, ki�n th�c, giúp HS nhìn th.y “b�c tranh tMng th?” ph�n 

ki�n th�c 5ã h�c. 

Sau 5ây là m�t s& cách lIp BiTD cho ti�t ôn tIp: 

Cách 1: Thông th��ng GV cho m�t s& câu h-i và bài tIp 5? HS chuJn b, 4 

nhà. Trong ti�t ôn tIp, c3ng c&, GV h�>ng dZn HS t% lIp BiTD r̀ i cho 

HS trao 5Mi k�t qu� v>i nhau, sau cùng 5&i chi�u v>i BiTD do GV lIp ra. 

TNng em có th? bM sung hay s7a lVi BiTD c3a mình và coi 5ó là tài li�u 

ôn tIp c3a chính mình. 

Cách 2: GV cho HS t% lIp BiTD 4 nhà, coi 5ó là m�t bài tIp c�n th%c 

hi�n. Sau 5ó GV thu lVi 5? phân loVi, nhIn xét, 5ánh giá r̀ i gi>i thi�u m�t 

s& BiTD t�Eng 5&i h6p lí và 5cp 5? c� l>p tham kh�o. 

Cách 3: GV lIp BiTD m4. GV chk v) m�t s& nhánh chính, thIm chí không 

53 nhánh hoCc thNa thông tin… trong ti�t h�c 5ó, GV yêu c�u HS t% bM 

sung, thêm hoCc b>t thông tin… 5? cu&i cùng c� l>p lIp 5�6c m�t BiTD 
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hoàn chknh và h6p lí. V>i cách làm này s) thu hút 5�6c s% tham gia c3a 

HS và gi� ôn tIp tMng k�t ki�n th�c tr4 nên có ch.t l�6ng hEn. 

Cách 4: GV chia nhóm và yêu c�u tNng nhóm lIp BiTD. Ti�p 5ó các 

nhóm lên trình bày BiTD c3a nhóm mình, các nhóm khác nhIn xét d%a 

trên các mCt sau: 

—  N�i dung cE b�n c�n ôn tIp tMng k�t 5ã 5�y 53 ch�a? Ki�n th�c nào còn thi�u?  

—  Cách trình bày 5ã h6p lí ch�a? V, trí c3a các thông tin nh� th� nào? 

Thông tin nào 5Ct 4 v, trí hi?n th,? Thông tin nào nên 5�a vào ph�n 

Notes, ph�n mà chk khi dùng 5�n thì 5�a con tr- vào bi?u t�6ng và thông 

tin trong 5ó m>i hi�n ra. 

—  C.u trúc, màu sBc s7 d8ng c3a BiTD 5ã h6p lí ch�a? 

—  iã chú ý làm nMi bIt n�i dung ki�n th�c cE b�n ch�a? 

—  Nhìn tMng th? có h6p lí không, có h.p dZn 5�6c ng��i h�c không? 

V>i các cách lIp BiTD nh� trên, chBc chBn gi� ôn tIp, c3ng c& ki�n th�c 

s) mang lVi hi�u qu� cao. 

Sau 5ây là m�t ví d8 v2 lIp BiTD bài ôn tIp c3ng c& ki�n th�c ch�Eng:  

S% b�o toàn và chuy?n hoá nAng l�6ng.  
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Trên cE s4 h� th&ng các câu h-i ôn tIp 5ã cho HS chuJn b, tr�>c 4 nhà, 

GV có th? lIp BiTD tr�>c 4 nhà. Trên l>p GV s7 d8ng BiTD 5ó v>i ph�Eng 

pháp cho xu.t hi�n d�n d�n các ki�n th�c tN nhánh chính 5�n các nhánh 

con theo ý t�4ng xây d%ng và ti�n trình bài gi�ng c3a cá nhân mình. 

GV có th? xu.t phát tN nhánh �Ang n>ng và th� n>ng tr�>c vì HS có th? 

hi?u 5�6c qua m�t vài ví d8 c8 th? trong t% nhiên, tN 5ó có th? 5�a ra k�t 

luIn W

�  

có th� bi�n thành W

t 

và ng��c l!i, nh�ng t#ng W

� 

và W

t 

luôn là 

&!i l��ng không &#i (n�u b- qua s% m.t mát do nhi�t).     

Ti�p theo là lIp BiTD nhánh &i(n n)ng. GV h�>ng dZn HS t% xây d%ng 

ti�p các nhánh con cE nAng, nhi�t nAng, quang nAng v>i các k�t luIn là 5i�n 

nAng có th? bi�n thành cE nAng, nhi�t nAng và quang nAng. Các bi?u t�6ng 

trên ba nhánh nh- này là các k�t luIn 5? ki?m ch�ng sau khi HS 5ã tr� 

l�i. Chk c�n 5�a con tr- vào các bi?u t�6ng này là thông tin s) hi�n ra. 

T�Eng t%, GV cho lIp nhánh vai trò c,a &i(n v>i hai nhánh là trong &.i 

s0ng và trong s1n xu3t, k4 thu5t. Các nhánh nh- hEn là các ki�n th�c m4 

5? HS có th? liên h� th%c t� hoCc làm bài tIp. 

Ti�p theo là nhánh s�n xu.t 5i�n v>i vi�c cho xu.t hi�n tNng nhánh nh- hEn 

là nhi�t 5i�n, thu^ 5i�n, 5i�n gió, 5i�n mCt tr�i, 5i�n hVt nhân. Trên m�i 

nhánh này 52u Jn các thông tin cE b�n và c�n thi�t trong Notes. Các nhánh 

nh- hEn là nhKng ki�n th�c m4 5? các em t% tìm các ví d8, các hình �nh 

(l.y tN Internet hoCc kho dK li�u trong máy tính), các thông tin v2 các 

loVi 5i�n nAng 5ã, 5ang và s) có 4 Vi�t Nam. 

Sau khi xây d%ng xong b&n nhánh chính, GV h�>ng dZn HS cùng xây d%ng 

nhánh th� nAm, có tính ch.t tMng quát và là ki�n th�c tr�ng tâm c3a  

c� ch�Eng, 5ó là &6nh lu5t b1o toàn và chuy�n hoá n)ng l��ng. Trên nhánh 

này c�ng Jn các thông tin v2 5,nh luIt b�o toàn và chuy?n hoá nAng l�6ng.  

Nhánh chính th� sáu là câu h8i ôn t5p, GV có th? 5�a vào cho 5�y 53 

hoCc có th? b- qua n�u màn hình trong máy tính c3a GV quá nh-.  

L�u ý:  

—  BiTD chk là m�t loVi hình TBDH trong s& nhKng loVi hình TBDH khác. 

C�ng nh� không có PPDH nào là “th&ng soái”, là vVn nAng, vì vIy trong 

quá trình dVy h�c GV c�n cân nhBc và k�t h6p s7 d8ng BiTD v>i các 
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PPDH, các loVi hình TBDH khác 5? soVn bài gi�ng h6p lí, phong phú, 

phù h6p v>i 5i2u ki�n c8 th? c3a tNng tr��ng THPT nhfm kích thích s% 

h�ng thú h�c tIp c3a HS, góp ph�n 5Mi m>i PPDH b� môn. 

—  Có th? thi�t lIp BiTD bfng bìa, th�>c ka, bút dV màu… hoCc bfng các 

ph�n m2m tin h�c Freemind, Mindmap,… 

— BiTD là m�t công c8 hKu ích trong gi�ng dVy và h�c tIp, chúng h� tr6 

cho GV và HS trong r.t nhi2u hoVt 5�ng: trình bày các ý t�4ng m�t cách 

rõ ràng, suy nghh sáng tVo, h�c tIp thông qua sE 5`, l�6c 5`, tóm tBt 

thông tin c3a m�t bài h�c hay m�t cu&n sách, bài báo h� th&ng lVi ki�n 

th�c 5ã h�c, tAng c��ng kh� nAng ghi nh>, 5�a ra các ý t�4ng m>i.  

— BiTD có th? 5�6c s7 d8ng v>i m8c 5ích sau: huy 5�ng các ki�n th�c có 

liên quan 5�n ch3 52 sBp h�c; phát tri?n n�i dung bài h�c; h� th&ng hoá 

ki�n th�c c3a bài.  

3. Bản đồ giáo khoa điện tử 

Vi�c �ng d8ng CNTT&TT trong công tác b�n 5`, các h� th&ng t% 5�ng 

hoá thành lIp b�n 5  ̀ (AMS) 5ã nâng cao hi�u qu� và ch.t l�6ng thành 

lIp b�n 5`. 

H� th&ng thành lIp b�n 5` 5i�n t7 EMS (Electronic Mapping System) là 

h� th&ng ph8c v8 cho vi�c xây d%ng b�n 5` và s�n phJm b�n 5` s7 d8ng 

trên các ph�Eng ti�n 5i�n t7 (Electronic media). Theo Siekierska và 

Taylor (1990), giKa EMS và GIS có s% khác bi�t rõ r�t. Các b�n 5` 5i�n t7 

r.t coi tr�ng vi�c trình di+n và hi?n th, thông tin không gian. M�t EMS 

t&t c�n ph�i có 5�y 53 ch�c nAng c3a m�t GIS, ngoài ra c�n ph�i có kh� 

nAng kh4i tVo, l�u giK và hi?n th, theo nhi2u cách khác nhau trong môi 

tr��ng 5a ph�Eng ti�n (Multimedia) 5i�n t7. Trên th%c t� 5ã có các h� 

thông tin ph8c v8 cho vi�c thành lIp b�n 5`, trong 5ó s7 d8ng r�ng rãi 

các kh thuIt c3a GIS. Nh�ng các nhà b�n 5` h�c 4 các n�>c tiên ti�n 

5ang tìm ki�m các ph�Eng pháp m>i, mà trong 5ó s7 d8ng GIS nh� m�t 

trong các công ngh� hKu ích c�n có 5? tVo ra nhi2u s�n phJm m>i d%a 

trên hoCc k� thNa tN loVi hình b�n 5  ̀5i�n t7, v&n chk 5�6c xem nh� m�t 

s�n phJm trung gian. Trong 5ó Atlat 5i�n t7 là m�t trong các s�n phJm 

thu�c loVi này. 
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Khái ni�m b�n 5` trên máy tính ra 5�i, 5ó là các b�n 5` tVo ra trong h� 

th&ng thông tin, th? hi�n các k�t qu� c3a nhi2u phép tính, l>p ph3 hình 

h�c, tích t8 5` hoV,... là cE s4 5? ti�p t8c thông tin, 5? làm ra các b�n 5  ̀

m>i. B�n 5` trên màn hình ngày càng 5�6c tVo ra nhi2u hEn và chúng 

chk th? hi�n 4 dVng 5` hoV m�t cách nh.t th�i. Do 5ó, m�t khi công ngh� 

s& không chk dùng cho thi�t k� và s�n xu.t b�n 5`, mà còn cho xu.t b�n 

và s7 d8ng thì dK li�u b�n 5` s& cho phép phát tri?n thành s�n phJm 5a 

ph�Eng ti�n, g�i là b�n 5` 5i�n t7 hoCc giao di�n 5i�n t7 (Electronic or 

Interactive Map). 

B�n 5` 5i�n t7 là b�n 5` 5�6c 5�c trên màn hình 5i�n t7 và các kh thuIt 

5a ph�Eng ti�n. 

B�n 5` 5i�n t7 có m�t s& �u 5i?m sau: 

— B�n 5` 5i�n t7 5�6c xây d%ng trên cE s4 các b�n 5` gi.y nên nó mang 

tính ch.t c3a b�n 5` gi.y. 

— Kích th�>c c3a b�n 5` gi.y chk 5�6c gi>i hVn trên m�t phVm vi nh.t 5,nh 

trong khi b�n 5` 5i�n t7 có th? thành lIp cho nhKng vùng r�ng l>n, v>i m�c 

5� tra c�u khác nhau, tN tMng quát 5�n chi ti�t. 

— Các y�u t& n2n cE s4 cho t.t c� các b�n 5` trong cùng m�t ch�Eng c�ng 

chk c�n m�t File dK li�u duy nh.t. ii2u này làm tAng tính th&ng nh.t c3a 

các b�n 5` trong Atlat, n�u có thay 5Mi thì t.t c� các trang 52u 5�6c s7a 

th&ng nh.t. 

— Th�i gian thành lIp Atlat trên gi.y r.t dài (Atlat qu&c gia Vi�t Nam 

kho�ng 15 nAm). HEn nKa không th? thay 5Mi, bM sung cIp nhIt m>i, làm 

cho tính hi�n th�i c3a Atlat b, gi�m 5i. Atlat 5i�n t7 và b�n 5` 5i�n t7 có 

th? khBc ph8c 5�6c t.t c� nhKng nh�6c 5i?m này c3a b�n 5` gi.y. 

— So v>i b�n 5` gi.y, vi�c tra c�u trên b�n 5` 5i�n t7 nhanh hEn r.t nhi2u. 

— Tính kinh t� c3a b�n 5` 5i�n t7 c�ng cao hEn b�n 5` in trên gi.y. 

Tuy nhiên nh�6c 5i?m c3a b�n 5  ̀ 5i�n t7 (b�n 5  ̀ s&) là khi dùng ph�i 

có máy tính 5i�n t7. 

Khái quát v5 xêri b n �& giáo khoa 

Xêri b�n 5` giáo khoa v2 mCt n�i dung và trình bày ph�i có trình 5� cao 

v2 khoa h�c và chính tr, t� t�4ng, giúp HS thông hi?u chính sách 5&i n�i, 

5&i ngoVi và th%c ti+n phát tri?n kinh t� — xã h�i c3a 5.t n�>c. 
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B�n 5` giáo khoa có m8c 5ích, nhi�m v8 5�6c xác 5,nh chCt ch). M�t 

b�n 5` giáo khoa không 5�6c dùng 5`ng th�i vNa tra c�u, vNa h�c tIp. 

S% mIp m� v2 m8c 5ích, nhi�m v8 t.t s) dZn t>i ch� quá t�i, gây khó 

khAn cho vi�c s7 d8ng trong quá trình gi�ng dVy. 

Trong th%c ti+n 4 n�>c ta và nhi2u n�>c khác 5ã gCp nhKng b�n 5` 5áp 

�ng nhu c�u c3a c� trò và th�y. Ki?u m8c 5ích n�>c 5ôi nh� vIy nh.t 

5,nh s) hV th.p �u 5i?m khoa h�c c3a b�n 5`. 

Các hi�n t�6ng kinh t� — xã h�i thay 5Mi nhanh chóng theo th�i gian, do 

5ó b�n 5` kinh t� — xã h�i c�ng nhanh chóng b, lVc hIu. Vì th�, ph�i s�n 

xu.t b�n 5` m>i th��ng xuyên. 

Xêri b�n 5` giáo khoa có n�i dung và ph�Eng pháp biên v) phù h6p v>i 

nhi�m v8 h�c tIp trong ch�Eng trình SGK 5,a lí hi�n hành. Chúng c�n 

5�6c bi?u hi�n rõ ràng, g6i c�m và d+ hi?u 5&i v>i HS. Vì vIy, c�n ph�i 

gi>i hVn chCt ch) n�i dung c3a b�n 5`, s�c ch�a thông tin b�n 5` nhi2u 

s) gây khó khAn. 

B�n 5` giáo khoa dùng các ph�Eng pháp khác nhau 5? th? hi�n nhKng 

hi�n t�6ng biên v) b�n 5`. Khi l%a ch�n ph�Eng pháp này hay ph�Eng 

pháp khác c�n coi tr�ng nhKng ph�Eng pháp bi?u hi�n b�n 5` 5En gi�n, 

rõ ràng và d+ hi?u. 

CE s4 quy�t 5,nh s�c ch�a v2 n�i dung c3a xêri b�n 5` giáo khoa c�n d%a 

theo các nguyên tBc sau: 

— B�n 5` giáo khoa ph�i bao trùm t.t c� ch�Eng trình và các bài h�c 5,a lí. 

— Chúng c�n thâu tóm h�t n�i dung SGK, làm sáng t- t.t c� các khái ni�m 

và tên g�i 5,a lí. 

— B�n 5` giáo khoa c�n 5En gi�n, rõ ràng, d+ 5�c và d+ hi?u, c�n tVo bi?u 

t�6ng sinh 5�ng v2 lãnh thM c�n tìm. 

— Tiêu chuJn hoá và quy chuJn hoá b�n 5` giáo khoa. 

Các nguyên tBc thi�t k� xêri b�n 5` giáo khoa: 

— Xêri b�n 5` giáo khoa ph�i bao trùm n�i dung c3a c� ch�Eng trình, các 

b�n 5  ̀ph�i làm sáng t- 5�y 53 m�i v.n 52 mà ch3 52, m8c 5ích, nhi�m 

v8 5Ct ra. 
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— i? 5�m b�o tính th&ng nh.t n�i tVi cao, khi thi�t k� xêri b�n 5` giáo 

khoa c�n 5�m b�o các nguyên tBc sau: 

+ CAn c� vào ch3 52, m8c 5ích s7 d8ng và lãnh thM biên v), l%a ch�n các 

phép chi�u 5` thích h6p, s& l�6ng các phép chi�u không nên nhi2u. 

Trình t% sBp x�p nhóm b�n 5` và các b�n 5  ̀ d%a trên nguyên tBc 5i tN 

cái chung 5�n cái riêng, tN b�n 5` t% nhiên 5�n kinh t�. Tk l� b�n 5` cAn 

c� vào khuôn khM xu.t b�n, cAn c� vào 5Cc 5i?m lãnh thM biên v) mà l%a 

ch�n sao cho h6p lí, s& l�6ng tk l� nên hVn ch�, quan h� giKa các tk l� 5En 

gi�n, d+ s7 d8ng so sánh. 

+ Thi�t k� n�i dung b�n 5` d%a trên nguyên tBc th&ng nh.t. NhKng hi�n 

t�6ng cùng loVi bi?u hi�n trên các b�n 5` khác nhau ph�i dùng ph�Eng 

pháp gi&ng nhau và các chk tiêu bi?u hi�n th&ng nh.t. 

+ Nguyên tBc tMng quát hoá b�n 5`. ió là vi�c s7 d8ng màu sBc, kí hi�u và 

ki?u chK th&ng nh.t 5&i v>i các 5&i t�6ng nh� nhau. 

+ S7 d8ng cE s4 5,a lí th&ng nh.t là 5i2u ki�n quan tr�ng 5�m b�o tính 

th&ng nh.t n�i tVi c3a xêri b�n 5`. 

Tính th&ng nh.t c3a b�n 5` giáo khoa 5,a lí 5,a ph�Eng: 

B�n 5` giáo khoa 5,a lí 5,a ph�Eng th? hi�n n�i dung ph�i phù h6p v>i 

trình 5� nhIn th�c c3a ng��i h�c 4 tNng c.p h�c và chúng có m&i quan 

h� mIt thi�t v>i nhau theo h� th&ng d�c và h� th&ng ngang. 

+ H� th&ng d�c th? hi�n 4 h� th&ng b�n 5` tN các c.p h�c nh- nh.t (ti?u 

h�c) 5�n l>n nh.t (5Vi h�c) trong 5ó các y�u t&, các ph�n t7 cE s4 toán 

h�c 5�n ngôn ngK b�n 5` 52u có m&i quan h� mIt thi�t v>i nhau. H� 

th&ng kí hi�u bi?u hi�n các 5&i t�6ng 5,a lí có m&i quan h� k� thNa và 

phát tri?n d�n d�n tN l>p d�>i lên l>p trên. 

+ H� th&ng ngang bi?u hi�n 4 ch�, trong m�t l>p h�c, m�t c.p h�c có 

nhi2u loVi b�n 5` khác nhau nh�ng có m&i quan h� mIt thi�t v>i nhau, 

bM sung cho nhau, h� tr6 cho nhau, tVo 5i2u ki�n cho HS ti�p thu ki�n 

th�c m�t cách có hi�u qu�. 

B�n 5` giáo khoa 5,a lí 5,a ph�Eng là m�t h� th&ng th? hi�n các ki�n 

th�c b�n 5`, ki�n th�c 5,a lí chính là nhKng ph�n t7 tVo nên h� th&ng, 

chúng không t`n tVi 5�c lIp mà quan h� mIt thi�t v>i nhau. S% tác 5�ng 
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lZn nhau giKa nhKng ki�n th�c 5ó là ti2n 52 5? thi�t k� xêri b�n 5` giáo 

khoa 5,a lí 5,a ph�Eng. 

Tính th&ng nh.t c3a b�n 5  ̀ giáo khoa treo t��ng 5,a lí 5,a ph�Eng th? 

hi�n rõ nh.t 4 ngôn ngK b�n 5`. NhKng kí hi�u, màu sBc, chK vi�t,... 

5�6c th? hi�n trên b�n 5` giúp GV và HS thuIn ti�n hEn trong quá trình 

gi�ng dVy và h�c tIp. 

Nguyên t	c xây d2ng xêri b n �& giáo khoa �i7n tJ ph%c v% dIy hCc �\a 

lí �\a ph�Bng Hà NAi 

Xêri b�n 5` giáo khoa 5i�n t7 Hà N�i dùng 5? dVy h�c 5,a lí Hà N�i là 

m�t tIp h6p các b�n 5` 5i�n t7, 5�6c tM ch�c m�t cách có h� th&ng 5? 

tVo thành m�t s�n phJm th&ng nh.t ph8c v8 cho m8c 5ích dVy và h�c. 

B�n 5` giáo khoa 5i�n t7 5�m b�o 5�y 53 các ch3 52 và s% th&ng nh.t 

n�i tVi nh� b.t kì th? loVi b�n 5` truy2n th&ng nào. Khi xây d%ng b�n 5  ̀

giáo khoa 5i�n t7 ph�i 5�m b�o 5�6c các nguyên tBc: tính khoa h�c, tính 

vNa s�c, tính tr%c quan và tính thJm mh. 

— Tính khoa h�c: iây là m�t trong nhKng n�i dung quan tr�ng 5? 5ánh giá 

ch.t l�6ng c3a b�n 5  ̀ giáo khoa 5i�n t7. ii2u này th? hi�n quan 5i?m 

c3a lãnh thM thành lIp b�n 5` 5ó là thành ph& Hà N�i trong vi�c nhìn 

nhIn 5ánh giá các s% ki�n l,ch s7 và các v.n 52 v2 lãnh thM. 

— Tính tr%c quan và tính vNa s�c: B�n 5` giáo khoa 5i�n t7 s7 d8ng trong 

dVy h�c ph�i 5�m b�o 5�6c vi�c l%a ch�n 5úng các ph�Eng pháp b�n 5`, 

k�t c.u logic c3a b�n 5 ,̀ các m&i liên h� lZn nhau giKa các y�u t& n�i tVi. 

S7 d8ng các tranh �nh, b�ng bi?u, bi?u 5`,... vNa 53 nhfm 5�m b�o tính 

vNa s�c giúp các em HS ti�p thu d+ dàng. 

— Tính hoàn chknh c3a n�i dung: Các b�n 5` trong xêri b�n 5` ph�i làm 

sáng t- 5�6c các v.n 52 do 52 tài, m8c 5ích s7 d8ng và nhi�m v8 5Ct ra 

khi thi�t k�, xây d%ng xêri b�n 5`. 

— Tính hi�n th�i: iây c�ng là m�t tiêu chí 5? 5ánh giá ch.t l�6ng c3a b�n 

5` giáo khoa 5i�n t7. Ph�i có các t� li�u m>i nh.t và có 5� chính xác cao 

thì m>i có th? 5�m b�o cho tính khoa h�c và ý nghha th%c ti+n. 

— Tính thJm mh: ii2u này phù h6p v>i kh� nAng nhIn th�c và tâm sinh lí 

c3a các em HS. 
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4. Website học tập  

Ng��i GV không chk 5En gi�n là ng��i phát thông tin vào 5�u HS mà s) 

tr4 thành ng��i h�>ng dZn 5? các em t% tìm ra nhKng ki�n th�c 5ó. 

i`ng th�i, trong 5i2u ki�n hi�n nay, ng��i GV c�ng 5óng vai trò là ng��i 

h�c th��ng xuyên vì s% nâng cao dân trí c3a chính th�y. V>i mVng máy 

tính, các GV có 5i2u ki�n d+ dàng hEn trong vi�c trao 5Mi kinh nghi�m 

gi�ng dVy và vi�c h�c c3a mình. 

GV tVo ra các n�i dung h�c tIp và có th? xây d%ng các mô hình, các 5oVn 

video, Flash v2 các hi�n t�6ng 5,a lí, vIt lí x�y ra trong t% nhiên, xã h�i 

mà HS khó có 5i2u ki�n quan sát 5? minh hoV cho bài gi�ng, làm bài h�c 

tr4 nên sinh 5�ng, h.p dZn và d+ hi?u hEn 5&i v>i HS 5`ng th�i l%a ch�n 

các tình hu&ng có v.n 52 5�a lên website, HS t% tìm ra và gi�i quy�t. 

Các ch�c nAng nh� qu�n lí s% truy cIp thông tin c3a HS trong m�t khoá 

h�c, kh� nAng chia HS thành các nhóm, lên l,ch ng��i dùng hay qu�n lí 

5i?m… c3a website 5ã giúp cho GV nBm bBt thông tin v2 HS m�t cách 

cIp nhIt, 5a dVng hEn tN 5ó có nhKng thay 5Mi cho phù h6p v>i tNng 

5&i t�6ng. 

Trong dVy h�c, 5? tVo s% tò mò, tìm hi?u các v.n 52 xung quanh, kích 

thích h�ng thú nhIn th�c, rèn luy�n kh nAng phân tích, 5ánh giá, tính 

sáng tVo c3a HS, GV th��ng s7 d8ng ph�Eng pháp h�c tIp tình hu&ng. 

Vai trò c3a GV lúc này là h�>ng dZn tVo 5i2u ki�n, tVo môi tr��ng h�c 

tIp, thúc 5Jy HS tham gia. Bfng nhKng �nh ch8p, các mô hình, hình v), 

sE 5`, các 5oVn video quay c�nh thIt, các Flash,… trong 5ó y�u t& quan 

tr�ng nh.t là l%a ch�n tình hu&ng có tính ch.t ngh,ch lí (tình hu&ng có 

v.n 52) 5�a vào website. HS gCp ph�i mâu thuZn giKa 5i2u 5ã bi�t và 5i2u 

ch�a bi�t nh�ng mu&n bi�t, tN 5ó phát hi�n ra v.n 52 ph�i gi�i quy�t. 

Trong 5,a lí 5Cc bi�t là 5,a lí t% nhiên có nhi2u hi�n t�6ng di+n ra mà con 

ng��i khó có th? quan sát tr%c ti�p 5�6c nh� hi�n t�6ng núi l7a, 5�ng 

5.t, sóng th�n,… hoCc không th? quan sát 5�6c nh� s% hình thành c3a 

v� tr8, các hành tinh,… Vì vIy, vi�c s7 d8ng các mô hình, tranh �nh, các 

5oVn video, các Flash mô ph-ng các hi�n t�6ng nhfm cung c.p cho HS 

nhKng hình �nh tr%c quan v>i t� cách là nhKng cE s4 th%c nghi�m giúp 

HS ki?m ch�ng nhKng ki�n th�c 5ã h�c, giúp các em hi?u bài m�t cách 

sâu sBc hEn. 
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Bên cVnh 5ó, vi�c k�t h6p n�i dung bài h�c kèm theo nhKng hình �nh, 

âm thanh s) tVo nên s% trình di+n sinh 5�ng, h.p dZn, lôi cu&n HS. S7 d8ng 

các �ng d8ng mô ph-ng, HS có th? thao tác trên máy tính nh� 5ang ti�n 

hành ngoài th%c 5,a góp ph�n rèn luy�n các kh nAng, ph�Eng pháp cho 

các em trong 5i2u ki�n không có kh� nAng cho các em quan sát, th%c hành 

ngoài th%c t�. 

Website dVy h�c b� môn không chk cung c.p nhKng ki�n th�c cE b�n yêu 

c�u HS ph�i nBm vKng mà còn m4 r�ng thêm các ki�n th�c cho HS,  

5áp �ng nhu c�u ham h�c h-i, nghiên c�u c3a các em. Bên cVnh 5ó bM 

sung thêm m�t s& các hình �nh, 5oVn video, các Flash,… ch�a 5�6c s7 

d8ng trong bài h�c có th? 5�6c dùng trong vi�c c3ng c& bài h�c hoCc 

nghiên c�u nhKng ki�n th�c m>i. 

Ki?m tra và 5ánh giá là m�t khâu không th? thi�u c3a quá trình dVy h�c. 

ió là yêu c�u khách quan 5&i v>i vi�c phát tri?n lí luIn dVy h�c nói chung 

c�ng nh� ph�Eng pháp gi�ng dVy b� môn nói riêng. Vì vIy, khi xây d%ng 

website dVy h�c chúng ta c�ng ph�i chú ý t>i v.n 52 này. Website dVy 

h�c b� môn không chk cung c.p cho HS nhKng ki�n th�c cE b�n mà còn 

giúp các em ki?m tra và 5ánh giá các ki�n th�c và kh nAng mà các em 5ã 

lhnh h�i 5�6c trong quá trình h�c tIp. 

HS có th? t% ki?m tra trình 5�, s% hi?u bi�t c3a mình thông qua các câu 

h-i trBc nghi�m hoCc t% luIn bên d�>i m�i bài h�c. 

GV có th? ki?m tra HS thông qua các bài ki?m tra. Hình th�c ki?m tra r.t 

5a dVng, có th? s7 d8ng các câu h-i trBc nghi�m 5úng sai, câu h-i 5a s% 

l%a ch�n, câu h-i 5i2n tN, câu h-i có nhúng v>i 5` hoV và Text mô t�,… 

Thông qua vi�c ki?m tra 5ánh giá th��ng xuyên, nhanh chóng 5�6c s7 d8ng 

nh� m�t bi�n pháp tích c%c, hKu hi�u chk 5Vo hoVt 5�ng h�c. Nó có tác 

d8ng 5,nh h�>ng hoVt 5�ng tích c%c, t% ch3 c3a HS. 

V>i các ch�c nAng h� tr6 lIp trình trên website, máy tính có th? d+ dàng 

tVo ra các bài ki?m tra trên website 5`ng th�i t% ch.m 5i?m theo thang 

5i?m 5ã quy 5,nh s�n, sau 5ó t% 5�ng l�u vào h` sE 5i?m c3a HS tNng 

l>p 5? GV có th? qu�n lí. 

C.u trúc website là toàn b� c.u trúc liên k�t giKa các trang website, cách tM 

ch�c website. C.u trúc n�i dung website có phù h6p v>i ph�Eng pháp 5ã 
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nêu ra hay không ph8 thu�c vào các công 5oVn nh�: phân 5oVn thông 

tin thành các trang riêng la; l%a ch�n các t�Eng tác c�n thi�t giúp ng��i 

s7 d8ng d+ dàng khai thác Website; l%a ch�n các ngôn ngK lIp trình c�n 

thi�t 5? th? hi�n các t�Eng tác 5ó; phác th�o các thi�t k� 5` hoV thi�t k� 

các trang website. 

Xây d2ng website 

iây là giai 5oVn ph�i s7 d8ng 5�n các công c8 xây d%ng trang website. 

Công vi�c bBt 5�u tN thi�t k� các trang riêng la, th%c hi�n theo chi�n l�6c 

xây d%ng website 5ã 52 ra, áp d8ng chi�n l�6c cho toàn b� website. Các 

công c8 càng mVnh thì càng cho phép qu�n lí c.u trúc site t&t tN 5ó tVo 

5i2u ki�n thuIn l6i cho vi�c xây d%ng các siêu liên k�t (Hyperlink), ngoài 

ra kh� nAng s7 d8ng tính nAng 5a ph�Eng ti�n (âm thanh, hình �nh, 

video…) c3a �ng d8ng là 5i2u c�n ph�i quan tâm khi l%a ch�n công c8 

xây d%ng website. 

L%a ch�n công c8 5? xây d%ng website là m�t công vi�c quan tr�ng, nó 

quy�t 5,nh r.t l>n 5�n thành công c3a website. Hi�n nay, 5? xây d%ng 

m�t trang website dVy h�c có r.t nhi2u các ph�n m2m h� tr6 tN các ph�n 

m2m th�Eng mVi mã ngu`n 5óng 5�n các ph�n m2m mã ngu`n m4 

mi+n phí. Các ph�n m2m thông d8ng hi�n nay nh� Frontpage Express — 

ph�n m2m do hãng Microsoft (Mh) xây d%ng, Macromedia Dreamwaver 

c3a hãng Macromedia v>i các công c8 xây d%ng website mang tính 

chuyên nghi�p cao, Ilias — ph�n m2m mã ngu`n m4 tuân theo GNU 

General Public Licence (GPL) cung c.p kh� nAng ki�n tVo h� th&ng  

E—learning hi�u qu� cao, chi phí th.p. 

Th2c nghi7m, �ánh giá và =ng d%ng website 

Th%c nghi�m là cách 5ánh giá t&t nh.t cho website sau khi nó 5�6c  

hoàn thành. Thông qua các s& li�u 5i2u tra, thu thIp 5�6c s) tMng h6p, 

phân tích, 5ánh giá, rút kinh nghi�m, s7a 5Mi trang website và tri?n khai 

�ng d8ng. 

NHIỆM VỤ 

BVn hãy 5�c thông tin cE b�n c3a hoVt 5�ng và d%a vào hi?u bi�t c3a 

mình 5? th%c hi�n m�t s& yêu c�u sau: 
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1. Làm rõ vai trò c3a CNTT&TT trong vi�c sáng tVo các loVi TBDH m>i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BiTD là gì? Vai trò c3a BiTD trong 5Mi m>i PPDH 4 tr��ng THPT.  
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MODULE  

 Vi�c ki?m tra, 5ánh giá module có th? th%c hi�n theo hình th�c: 

SEMINAR 

 

1.  Ch� ��: B�O QU�N, S�A CH�A VÀ SÁNG T�O THI�T B� D�Y H!C " 

CÁC TR$%NG TRUNG H!C PH' THÔNG 

2.  M+c tiêu 

—  GV bi�t cách b�o qu�n tNng loVi TBDH 4 các tr��ng THPT. 

—  GV bi�t cách s7a chKa tNng loVi TBDH 4 các tr��ng THPT. 

—  GV bi�t sáng tVo ra m�t s& loVi hình TBDH m>i 4 các tr��ng THPT (BiTD 

5�6c v) bfng tay; BiTD 5�6c thi�t k� bfng ph�n m2m Freemind; B�n 

5` 5i�n t7; GADHTC có �ng d8ng CNTT&TT; GADHTC 5i�n t7…).  

3.  Nhi2m v+ 

—  GV th%c hành thao tác b�o qu�n và s7a chKa TBDH.  

—  GV thi�t k� BiTD bfng tay.  

—  GV thi�t k� BiTD bfng ph�n m2m Freemind. 

—  GV thi�t k� GADHTC có �ng d8ng CNTT&TT; GADHTC 5i�n t7. 

4.  T6 ch7c th8c hi2n 

—  Phân nhóm (tN 4 5�n 6 GV) 5? chuJn b, n�i dung Seminar, phân công 

nhi�m v8 c3a các thành viên trong nhóm. 

—  C7 5Vi di�n nhóm trình bày, m�i nhóm kho�ng 15 phút.  

—  Các nhóm khác bM sung góp ý (5ánh giá lZn nhau). 

—  H�>ng dZn viên nhIn xét 5ánh giá k�t qu� c3a các nhóm. 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

— Ph�i 5�m b�o 5�6c m8c tiêu c3a bài h�c (ki�n th�c, kh nAng, thái 5�). 

— B�o qu�n, s7a chKa và sáng tVo TBDH. 
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THÔNG QUA BÀI KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ (45 phút)  

Câu 1: BVn có nhIn xét gì v2 vi�c b�o qu�n, s7a chKa và sáng tVo TBDH 

trong các tr��ng THPT hi�n nay? 

Câu 2: Làm th� nào 5? qu�n lí t&t vi�c b�o qu�n, s7a chKa và sáng tVo 

TBDH 4 các tr��ng THPT hi�n nay? 

YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

Câu 1: M�i cá nhân có th? 5�a ra nhKng nhIn xét v2 vi�c b�o qu�n, s7a 

chKa và sáng tVo TBDH tVi tr��ng THPT mà bVn 5ang công tác. Nêu 

nguyên nhân và cách khBc ph8c. 

C�n nêu bIt 5�6c vi�c:  

—  B�o qu�n, s7a chKa và sáng tVo TBDH trong quá trình dVy h�c là c�n 

thi�t, vì: 

+  i? s7 d8ng TBDH 5�6c lâu dài;  

+  i? rèn các kh nAng; 

+  5? góp ph�n 5Mi m>i PPDH;  

… 

—  M�t s& khó khAn kh b�o qu�n, sKa chKa và sáng tVo TBDH: … 

Câu 2: Qu�n lí vi�c b�o qu�n, s7a chKa và sáng tVo TBDH 4 các tr��ng 

THPT hi�n nay c�n: 

 —  Nâng cao nhIn th�c cho cán b� qu�n lí, GV.  

 —  TM ch�c b`i d�_ng cho cán b� qu�n lí, GV.  

 —  Nâng cao kh� nAng b�o qu�n, s7a chKa và sáng tVo TBDH cho GV. 

 —  Nâng cao vai trò c3a tM chuyên môn. 

 —  TAng c��ng �ng d8ng CNTT&TT trong ki?m tra, 5ánh giá k�t. 

Ý TƯỞNG PHÁT TRIỂN 

Sau khi nghiên c�u n�i dung Module này, GV có th? ti�p t8c tìm hi?u 

thêm vi�c b�o qu�n, s7a chKa và sáng tVo các loVi hình TBDH có �ng 

d8ng CNTT&TT…  
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E. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

1. i� MVnh C��ng, Giáo trình <ng d=ng công ngh( thông tin trong d!y h>c, 

NXB iVi h�c Qu&c gia TP H` Chí Minh, 2008. 

2. Tr�n Qu&c iBc (ch3 biên) — Nguy+n C�nh Chi — Nguy+n Th�6ng Chung, 

Nguy+n Th, Hu�nh Li+u — Lê Minh Luân — Phan Th� Mh — iào Nh� Phú — 

Tr�n Doãn Qu>i — iàm H`ng Qu�nh — Lê Ng�c Thu: “MAt s0 v3n &B lí 

lu5n và thDc tiEn c,a vi(c xây dDng cF sG v5t ch3t và thi�t b6 d!y — h>c G 

tr�.ng ph# thông Vi(t Nam”, NXB iVi h�c Qu&c gia Hà N�i, 2002. 

3. Tô Xuân Giáp, Ph�Fng ti(n d!y h>c, NXB Giáo d8c, 1997. 

4. Phó i�c Hoà — Ngô Quang SEn, Nng d=ng công ngh( thông tin trong d!y 

h>c tích cDc, NXB Giáo d8c, 2008.  

5. Phó i�c Hoà — Ngô Quang SEn, Ph�Fng pháp và công ngh( d!y h>c trong 

môi tr�.ng s� ph!m t�Fng tác, NXB iVi h�c S� phVm, 2011. 

6. Nguy+n VAn Khôi — Lê Huy Hoàng, Chuyên &B Ph�Fng ti(n d!y h>c k4 thu5t, 

Tr��ng iVi h�c S� phVm Hà N�i, 2004. 

7. Ngô Quang SEn — Ch3 nhi�m i2 tài c.p B�: MAt s0 bi(n pháp qu1n lí 

nhQm nâng cao hi(u qu1 sR d=ng thi�t b6 giáo d=c, <ng d=ng công ngh( 

thông tin và truyBn thông t!i các Trung tâm Giáo d=c th�.ng xuyên và 

Trung tâm h>c t5p cAng &Tng, Mã s&: B2004 — 53 — 17. 

8. Nguy+n VAn Biên — Nguy+n Chí Hi�u, Ch� t!o thi�t b6 thí nghi(m &�.ng 

dòng ch3t l8ng, TVp chí Thi�t b, Giáo d8c s& 77 (1/2012). 
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F. PHỤ LỤC 

Theo Thông t@ ban hành Danh m+c TBDH tDi thiEu, cFp THPT cHn 

trang bJ tDi thiEu 648 TBDH: 

Quy 5�nh s& l�6ng danh m�c TBDH t�i thi�u các môn h	c c
a c�p h	c 

này là: Hoá h�c: 162; VIt lí: 162; Công ngh�: 58; i,a lí: 50; Giáo d8c công 

dân: 5; HoVt 5�ng Giáo d8c ngoài gi� lên l>p: 2; HoVt 5�ng Giáo d8c 

h�>ng nghi�p: 3; L,ch s7: 58; NgK vAn: 21; Sinh h�c: 71; Thi�t b, dùng 

chung: 11; Th? d8c: 26; Ti�ng Anh: 2; Ti�ng Nga: 2; Ti�ng Pháp: 2; Ti�ng 

Trung Qu&c: 3; Tin h�c: 3; Toán: 8. 

Thông t� này có hi�u l%c thi hành k? tN ngày 04/3/2010 và thay th� cho 

các quy�t 5,nh: Quy�t 5,nh s& 17/2006/Qi—BGDiT ngày 05/5/2006 c3a 

B� tr�4ng B� Giáo d8c và iào tVo v2 vi�c ban hành Danh m8c TBDH t&i 

thi?u l>p 10; Quy�t 5,nh s& 15/2007/Qi—BGDiT ngày 08/5/2007 c3a  

B� tr�4ng B� Giáo d8c và iào tVo v2 vi�c ban hành Danh m8c TBDH t&i 

thi?u l>p 11; Quy�t 5,nh s& 15/2008/Qi—BGDiT ngày 10/4/2008 c3a  

B� tr�4ng B� Giáo d8c và iào tVo v2 vi�c ban hành Danh m8c TBDH t&i 

thi?u l>p 12. Các quy 5,nh tr�>c 5ây, trái v>i quy 5,nh tVi Thông t� này 

52u b, bãi b-. 

 

 


