
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. Tên học phần: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hóa học 

(Information and Communication Technology in Chemistry Education) 

- Mã số học phần: SG175 

- Số tín chỉ học phần: 2 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 15 tiết lý thuyết, 30 tiết thực hành và 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách  học phần: 

- Bộ môn: Sư Phạm Hóa Học 

- Khoa: Sư Phạm. 

3. Điều kiện:  

- Điều kiện tiên quyết: Không. 

- Điều kiện song hành: Không.  

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục 

tiêu 
Nội dung mục tiêu 

CĐR 

CTĐT 

4.1 
Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các phần cứng và 

phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy Hóa học.  
2.1.2.a 

4.2 
Tổ chức được hoạt động dạy học theo hướng phát triển năng 

lực học sinh. 
2.2.1.b 

4.3 
Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng sử dụng các phần cứng và 

các phần mềm dụng trong nghiên cứu và giảng dạy Hóa học. 
2.2.2.b 

4.4 

Có ý thức kỷ luật, chấp hành nội quy lớp học. 

Trung thực và trách nhiệm trong công tác chuyên môn. 

Có tinh thần tự học hỏi, tự rèn luyện phấn đấu nâng cao kiến 

thức chuyên môn. 

2.3.a, b 

 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 
Áp dụng một số phần mềm Tin học trong dạy học Hóa học 

(Microsoft Office, Chemwin, ChemOffice, Mc Mix….) 
4.1 2.1.2.a 



 

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra 

Mục 

tiêu 

CĐR 

CTĐT 

CO2 
Thiết kế giáo án điện tử chuyên ngành Hóa học mang tính 

khoa học và sư phạm 
4.1 2.1.2.a 

CO3 

So sánh được ưu và nhược điểm của một số phần mềm 

ứng dụng để vận dụng thích hợp vào công tác giảng dạy 

và nghiên cứu hóa học  

4.1 2.1.2.a 

 Kỹ năng   

CO4 

Áp dụng được các thiết bị Projector, tivi khi kết nối với 

máy tính; sử dụng internet trong để khai thác tài liệu phục 

vụ cho giảng dạy và nghiên cứu. 

4.2 2.2.2.b 

CO5 
Áp dụng được các phần mềm ứng dụng trong dạy học hóa 

học: Chemwin, ChemOffice, Crocodile, MathType… 
4.2 2.2.2.b 

CO6 
Áp dụng thành thạo phần mềm trộn và chấm đề thi trắc 

nghiệm Mcmix 
4.2 2.2.2.b 

 Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO7 Nghiêm túc trong học tập và làm việc  2.3.b 

CO8 
Trung thực trong công việc và các hoạt động nghiên cứu 

khoa học 
 2.3.a 

 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phần mềm 

tin học chuyên hỗ trợ cho việc thực hiện minh họa, mô phỏng, thiết kế bài giảng cho 

chuyên ngành Hóa Học. Sinh viên được giới thiệu một số kinh nghiệm thực tiễn để thiết 

kế một bài giảng điện tử. Sinh viên sẽ có được kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử, giúp 

các em khi ra trường tiếp cận ngay với môi trường dạy học trực tuyến theo xu hướng 

dạy học hiện đại 

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 

1. 
Công nghệ và thiết bị dạy học 3 CO1, CO7 

1.1. Các thiết bị dạy học hiện đại    

1.2. Lựa chọn công nghệ và thiết bị dạy học  

1.3 Khai thác sử dụng internet trong dạy và học hóa 

học 

 

Chương 

2.  
Thiết kế bài giảng điện tử trên Microsoft 

PowerPoint  
4 CO1; CO2; 

CO3; CO4;  

CO7-CO8 

2.1. Thiết kế nội dung cho các Slide   



 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

2.2. Thiết lập hiệu ứng và liên kết cho bài giảng  

2.3. Các yêu cầu về sử dụng màu sắc và hiệu ứng để 

thiết kế bài giảng đạt tính sư phạm 

 

2.4. Xuất bài giảng điện tử   

Chương 

3. 
Một số phần mềm sử dụng trong dạy học Hóa 

Học 
4 CO5; CO6;  

3.1. Phần mềm vẽ công thức hóa học Chemwin, 

ChemOffice 

  

3.2. Phần mềm tạo biểu thức toán học Mathtype  

3.3. Phần mềm mô phỏng thí nghiệm Crocodile  

3.4 Phần mềm trộn và chấm đề thi trắc nghiệm 

Mcmix 

 

Chương 

4. 

Thiết kế bài giảng theo sơ đồ tư duy kết hợp 

Microsoft Powerpoint  

4 CO1; CO2; 

CO3; CO4; 

CO7-CO8 

4.1. Thiết kế nội dung cho các Slide   

4.2. Thiết lập hiệu ứng và liên kết cho bài giảng  

4.3. Các yêu cầu về sử dụng màu sắc và hiệu ứng để 

thiết kế bài giảng đạt tính sư phạm 

  

 

7.2. Thực hành  

 

 Nội dung Số tiết CĐR HP 

Chương 1   2 CO4; CO7; CO8; 

Chương 2 
 4 

CO5; CO6; CO7; 

CO8; 

Chương 3 
  20 

CO5; CO6; CO7; 

CO8; 

Chương 4 
 4 

CO4; CO5; CO6; 

CO7; CO8; 

8. Phương pháp giảng dạy: 

- Phương pháp thuyết trình. 

- Phương pháp làm việc nhóm. 

- Phương pháp trực quan. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Tham dư tối thiểu 80% số tiết học. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập GV giao. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 



 

- Chủ động thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định 
Trọng 

số 
CĐR HP 

1 Điểm bài tập Bài tập cá nhân: thiết kế 

bài giảng điện tử, video 

clip 

 

20% CO1;  CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6; 

CO7; CO8;  

2 Điểm đánh giá giữa kỳ Thi thực hành trên máy 

tính 

 

30% CO1;  CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

3 Điểm đánh giá cuối kỳ Thi thực hành trên máy 

tính 

 

50% CO1;  CO2; 

CO3; CO4; 

CO5; CO6 

10.2. Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 

10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ 

số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy 

định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu giảng dạy:  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

1 Tự học microsoft word 2010, Trí Việt, Hà Thành (biên 

soạn), NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2010 

MOL.057268 

2. Giáo trình tin học cơ sở, Nguyễn Ngọc Cương, NXB 

Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2015 

PTNT.000814 

 

3. Phương pháp và công nghệ dạy học trong môi trường sư 

phạm tương tác, Phó Đức Hòa, Ngô Quang Sơn, Đại học Sư 

phạm Hà Nội, Hà Nội, 2011. 

MOL.066896 

4. Giáo trình tin học đại cương Tập 2, Phạm, Thị Anh Lê, 

NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2015  

MOL.078986 

 

  

https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-201184.html
about:blank


 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 
Lý 

thuyết 

(tiết) 

Thực 

hành 

(tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 Chương 1:  3 3 

-Nghiên cứu trước: Giáo trình 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học hóa học do bộ môn 

biên soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], 

[4], [5] 

2 Chương 1:   

3 -Nghiên cứu trước: Giáo trình 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học hóa học do bộ môn 

biên soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], 

[4], [5] 

3 Chương 1:   

3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 

4 Chương 2:  2 

3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 

5 Chương 2:  2 

3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 

6 Chương 2:  

 3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 

7 Chương 2:  

 3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 

8 Chương 2:  

 3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 

9 Chương 2:  

 3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 

10 Chương 3:  

2 3 Nghiên cứu trước: Giáo trình Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học hóa học do bộ môn biên 

soạn; Tài liệu: [1], [2], [3], [4], [5] 




