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(45 tiết)

TP.HCM, tháng 3 năm 2010

1. Mục tiêu học phần

2. Nội dung học phần

3. Phương pháp dạy học

4. Kiểm tra đánh giá

5. Thông tin liên lạc giảng viên

Kiến thức
• Phân tích được tầm quan trọng của việc ứng

dụng CNTT trong dạy học hóa học.
• Biết khái niệm, quy trình thiết kế, yêu cầu cần

đạt của bài giảng điện tử.

Kỹ năng
• Sử dụng internet và các phần mềm hỗ trợ để

thiết kế bài giảng điện tử.
• Sử dụng một số phần mềm hóa học trong dạy

học hóa học ở trường THPT
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Thái độ
• Thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng

công nghệ thông tin quá trình dạy học Hóa học

ở trường phổ thông.

Lý thuyết
1. Ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học

– Tầm quan trọng, thuận lợi-khó khăn, yêu cầu đối với GV,

hướng ứng dụng.

2. Bài giảng điện tử (BGĐT)

– Khái niệm, cấu trúc, nguyên tắc chọn bài để thiết kế

BGĐT, quy trình thiết kế, yêu cầu đối với BGĐT

Thực hành
1. Kỹ năng cần thiết khi ứng dụng CNTT trong dạy

học hóa học:

– Tìm kiếm, chuyển tải tư liệu

– Hiệu chỉnh, thiết kế, lưu trữ tư liệu

– Sử dụng phần mềm viết công thức toán học, hóa học

– Sử dụng phần mềm MS. Powerpoint

– Sử dụng phần mềm mô phỏng thí nghiệm

– Sử dụng công cụ hỗ trợ KTĐG

2. Thiết kế BGĐT cho các dạng bài lên lớp
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Lý thuyết
• Seminar theo nhóm

 Thực hành

• GV hướng dẫn SV tìm hiểu các công cụ mới

• SV làm các bài tập theo yêu cầu của GV

Điểm giữa kỳ:

• Seminar lý thuyết theo nhóm

• Thiết kế mô phỏng thí nghiệm trên Powerpoint (cá

nhân)

Thi cuối học phần:

• Thực hành soạn BGĐT

Giáo viên: Thái Hoài Minh

• Điện thoại: 0957018182 – 08.667.440.53

• Email: hoaiminhsp@gmail.com
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1. Tổng quan về ứng dụng CNTT trong

dạy học hóa học

2. Một số kỹ năng cần thiết khi ứng dụng

CNTT trong dạy học hóa học

3. Bài giảng điện tử hóa học


