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PHẦN LÝ THUYẾT
Chương 1. Tổng quan về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học (5LT)

1.1. Tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học
1.2. Thuận lợi-Khó khăn
1.3. Một số yêu cầu đối với giáo viên khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa
học
1.4. Một số hướng ứng dụng CNTT trong dạy học hóa học

Chương 2. Một số kỹ năng cần thiết khi ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa
học (5LT + 15TH)

2.1. Kỹ năng tìm kiếm, chuyển tải tư liệu dạy học (1t)
2.1.1. Kỹ năng tìm kiếm tư liệu dạy học
2.1.2. Kỹ năng chuyển tải tư liệu dạy học

2.2. Kỹ năng hiệu chỉnh, thiết kế, lưu trữ tư liệu dạy học (1t)
2.2.1. Cắt hình ảnh
2.2.2. Sử dụng phần mềm Windows Movie Maker (WMM)
2.2.3. Tạo album ảnh bằng phần mềm Flip Album Pro

2.3. Kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ viết công thức toán học và hóa học (2t)
2.3.1. Phần mềm Chemwindows
2.3.2. Phần mềm Chemsketch
2.3.3. Phần mềm Chemoffice
2.3.4. Sử dụng Chem Formatter

2.4. Kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu MS. Powerpoint (12t)
2.4.1. Thiết kế slide có hình ảnh, phim, mô phỏng flash
2.4.2. Thiết kế biểu đồ, sơ đồ, biểu bảng
2.4.3. Thiết kế mô phỏng thí nghiệm
2.4.4. Thiết kế câu hỏi trắc nghiệm
2.4.5. Thiết kế trò chơi ô chữ

2.5. Kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ thiết kế các mô phỏng thí nghiệm hóa học (3t)
2.6. Kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ kiểm tra đánh giá (1t)

Chương 3. Bài giảng điện tử hóa học (5LT+15TH)
3.1. Khái niệm bài giảng điện tử
3.2. Cấu trúc bài giảng điện tử
3.3. Nguyên tắc chọn bài để thiết kế bài giảng điện tử hóa học
3.4. Quy trình thiết kế bài giảng điện tử
3.5. Yêu cầu đối với bài giảng điện tử
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0. CHUẨN BỊ

1. Soạn giáo án cho các bài sau:

- Kiến thức mới là học thuyết cơ bản:

o Thành phần nguyên tử (Bài 1-SGK 10 nâng cao-tr.4)

- Kiến thức mới là định luật cơ bản:

o Định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học: Bài 9, 10, 11, 12-SGK 10 nâng cao-

tr.36  tr.54)

- Kiến thức mới là khái niệm cơ bản:

o Khái niệm về liên kết hóa học-Liên kết ion (Bài 16-SGK 10 nâng cao-tr.66)

o Liên kết cộng hóa trị (Bài 71-SGK 10 nâng cao-tr.71)

o Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên

kết ba (Bài 18-SGK 10 nâng cao-tr.76)

o Sự điện ly (Bài 1-SGK 11 nâng cao-tr.4)

o Cấu trúc phân tử hữu cơ (Bài 30-SGK 11 nâng cao-tr.122)

- Kiến thức mới là lý thuyết phản ứng:

o Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (SGK 10 nâng cao-tr.195)

- Kiến thức mới là chất cụ thể:

o Chất mới là chất vô cơ:

 Lưu huỳnh (Bài 43-SGK 10 nâng cao-tr.168)

 Hợp chất có oxi của lưu huỳnh (Bài 45-SGK 10 nâng cao-tr.178)

o Chất mới là hợp chất hữu cơ:

 Anken (Bài 39, 40-SGK 11 nâng cao-tr.156)

- Kiến thức mới là kiến thức về sản xuất hóa học:

o Hợp chất có oxi của lưu huỳnh (Bài 45-SGK 10 nâng cao-tr.178)

- Ôn tập-Luyện tập:

o Luyện tập Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Bài 32-SGK 11 nâng cao-tr.133)

2. Các phần mềm hỗ trợ.


