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TP.HCM, tháng 3 năm 2010

1. Tìm kiếm, chuyển tải tư liệu

2. Hiệu chỉnh, thiết kế, lưu trữ tư liệu

3. Sử dụng phần mềm viết công thức toán học và hóa học

4. Sử dụng phần mềm trình chiếu MS. Powerpoint

5. Sử dụng phần mềm thiết kế mô phỏng TN

6. Sử dụng phần mềm hỗ trợ KTĐG

1.1. Tìm kiếm tư liệu
 Sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin trên

internet
• http://www.google.com.vn (>50%)
• http://altavista.com
• http://sciencedirect.com
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1.1. Tìm kiếm tư liệu
 Một số kỹ thuật tìm kiếm tư liệu trên internet

• Sử dụng các dấu đặc trưng: +, “”

• Sử dụng các hàm đặc trưng: and, or

• Sử dụng chức năng dịch thuật

• Tìm trong các trang mạng xã hội như youtube, flick…

• Tìm trong các diễn đàn về hóa học: hoahoc.org,
chemvn.net,…

• Tìm trong các blog cá nhân: violet, wordpress…

1.2. Chuyển tải tư liệu
 Click chuột phải  Save target as…

 Sử dụng các phần mềm chuyển tải chuyên dụng
như IDM, flashget, teleport, …

1.1. Tìm kiếm và chuyển tải 10 hình ảnh và 3 đoạn phim
thí nghiệm hoặc mô phỏng cho bài Lưu huỳnh (Bài 43-
SGK 10 nâng cao-tr.168).

1.2. Tìm kiếm và chuyển tải 10 hình ảnh và 3 đoạn phim
thí nghiệm hoặc mô phỏng cho bài Hợp chất có oxi của
lưu huỳnh (Bài 45-SGK 10 nâng cao-tr.178).
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Hiệu chỉnh tư liệu
 Cắt hình ảnh

• Phím Print Screen để cắt màn hình

• Dùng chức năng Crop của Word/Powerpoint để
cắt phần hình ảnh cần thiết.

• Sử dụng chức năng Clip của MS Onenote 2007

Hiệu chỉnh tư liệu
 Xử lý phim bằng Windows Movie Maker

• Tạo Slide show trình chiếu ảnh.

• Tăng giảm độ sáng tối cho ảnh.

• Hiệu ứng chuyển ảnh.

• Chèn âm thanh và chỉnh sửa.

• Chèn lời thuyết minh.

• Chỉnh sửa đoạn phim trình chiếu.

• Cắt ghép các cảnh quay.

• Thêm lời dẫn …

Trước hiệu chỉnh Sau hiệu chỉnh
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2.1. Thiết lập đoạn phim giới thiệu bài Lưu huỳnh (Bài
43-SGK 10 nâng cao-tr.168) từ các hình ảnh đã tìm
kiếm được.

2.2. Thiết lập đoạn phim giới thiệu về ứng dụng của
Anken.

Lưu trữ tư liệu
 Lập album ảnh bằng Flip Album

Lập một album ảnh và phim thí nghiệm đã tìm
kiếm và thiết kế được.
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Mathtype
Chemdraw-Chem3D trong bộ MS. Office
Chemwin
Chemsketch
Chem Formatter
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Thiết kế slide trên MS.Powerpoint có nội dung:
3.1. Phương trình điện ly và hằng số phân ly

axit (bazơ) của axit axetic và ion axetat.

3.2. Biểu diễn cấu tạo (công thức Li-uýt, công thức
cấu tạo khai triển, công thức cấu tạo thu gọn, công
thức cấu tạo thu gọn nhất) và biểu diễn cấu trúc
(công thức phối cảnh, mô hình rỗng, mô hình đặc)
của ancol etylic và glucozơ.


