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LỜI NÓI ĐẦU 

 

      Việc sử dụng máy chiếu trong dạy học nói chung và môn Địa lí nói 

riêng đã và đang thực hiện khá đồng bộ. Tuy nhiên vấn đề chất lượng, cách 

thức sử dụng chưa thật hoàn hảo, cần nghiên cứu có để những phương án 

điều chỉnh kịp thời, hợp lí hơn không ngoài mục tiêu đổi mới phương pháp 

dạy học theo hướng tích cực hóa người học. Thời gian nghiên cứu không 

nhiều chúng tôi xin được phép chia xẻ một vài nhận định ban đầu, tuy có 

khảo sát và thực hành trực tiếp nhưng còn mang tính chủ quan. Xin được ghi  

những ý kiến đóng góp của quí đồng nghiệp. Chân thành cảm ơn. 

                                                    Chủ nhiệm đề tài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỤM TỪ VIẾT TẮT 

PPDH Phương pháp dạy học 

PTDH Phương tiện dạy học 

SV-HS Sinh viên - học sinh 

SV Sinh viên 

GV Giảng viên – giáo viên 

PTTH 

THCS 

Phổ thông trung học  

Trung học cơ sở 
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PHẦN I: MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Thời đại ngày nay đang có sự chuyển dịch từ phong cách lao động nông 

nghiệp sang phong cách lao động công nghiệp, là thời kì bùng nổ thông tin, thời kì 

của các thành tựu công nghệ, đổi mới kinh tế, văn hóa xã hội phát triển mạnh. Là 

con đẻ của thời kì đó, giáo dục – đào tạo nhất thiết phải có những bước đi thích hợp. 

Một trong những bước đi ấy phải kể đến việc đổi mới phương pháp dạy học. 

Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII có ghi: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp 

giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy 

sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương 

pháp hiện đại vào quá trình dạy – học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự 

nghiên cứu cho học sinh nhất là sinh viên đại học”.[tr 221- [9] 

Hiện nay Công nghệ thông tin đã ảnh hưởng sâu sắc tới Giáo dục và Đào tạo 

trên nhiều khía cạnh trong đó có cả việc đổi mới phương pháp dạy học. Đổi mới 

phương pháp giảng dạy bằng Công nghệ thông tin là một chủ đề lớn, đã và đang 

chính thức được xây dựng thành chương trình thực hiện ở thế kỷ XXI. 

         Chỉ thị 29/2001/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu 

rõ : “Đối với giáo dục và đào tạo, công nghệ thông tin có tác động mạnh mẽ, làm 

thay đổi phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông tin là phương tiện 

để tiến tới một xã hội học tập”. 

Công nghệ thông tin mở ra triển vọng to lớn trong việc đổi mới các phương 

pháp và hình thức dạy học. Những phương pháp dạy học theo cách tiếp cận kiến 

tạo, phương pháp dạy học theo dự án, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề càng 

có nhiều điều kiện để ứng dụng rộng rãi. Các hình thức  dạy học như dạy theo lớp, 

dạy theo nhóm, dạy theo cá nhân cũng có những đổi mới trong môi trường công 

nghệ thông tin. 

Chúng ta biết dạy và học thực chất là quá trình thực hiện việc phát và thu 

thông tin [tr5;6]. Học là quá trình tiếp thu thông tin có định hướng và có sự tái tạo, 

phát triển thông tin. Vì vậy người dạy tìm ra những phương pháp hữu hiệu để 

hướng dẫn cho người học phương pháp thu nhận được lượng thông tin nhiều nhất, 

bổ ích nhất nhằm đạt mục tiêu dạy học.     Trong quá trình thực hiện đổi mới dạy và 

học theo hướng tích cực thì phương tiện dạy học là một trong những điều kiện để 
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thực hiện, đặc biệt là các công nghệ và kỹ thuật hiện đại, cụ thể là phim chiếu để 

giảng với đèn chiếu Overhead, phần mềm hỗ trợ bài giảng, minh họa trên lớp với 

LCD-projector hay còn gọi là video-projector (từ gọi thông dụng là máy 

chiếu)…Với các phương tiện trên sẽ chứa dung lượng kiến thức rất lớn, sinh động 

hấp dẫn, người học tiếp nhận kiến thức qua nhiều cách như nghe, nhìn, cảm nhận 

một cách dễ dàng.  

Ngoài ra có những thông tin lý thuyết khó nhớ, nhưng nếu chúng được 

chuyển đổi bằng hình ảnh, mô hình, sơ đồ…thì việc tiếp nhận sẽ thuận lợi, dễ nhớ 

hơn. nếu so với một bài học viết dưới văn bản thì lượng thông tin ít hơn, người học 

sẽ kém hứng thú hơn, chính vì vậy lượng thông tin được tích lũy sẽ ít hơn. Vì vậy 

đổi mới phương pháp dạy học theo định nghĩa của công nghệ thông tin “phương 

pháp làm tăng giá trị lượng tin, trao đổi thông tin nhanh hơn, nhiều hơn và hiệu quả 

hơn”. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi đó, còn tồn tại những hạn chế nhất định, 

cũng chính vì thế tôi chọn đề tài “Phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học 

địa lí, ở  trường  Đại học Đồng Tháp”. Một mặt là khai thác và phát triển những ưu 

điểm khi sử dụng projector trong dạy học, mặt khác phân tích và nhận  ra những 

nhược điểm trong quá trình dạy học, trên cơ sở thực tiễn giảng dạy trên lớp, sẽ đề 

xuất kiến nghị những giải pháp khắc phục hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng sử 

dụng projector trong dạy học địa lý. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

  - Vận dụng phương pháp sử dụng máy chiếu trong giảng dạy môn Địa lí, ở  trường 

đại học  Đồng Tháp”. 

  - Đề ra những phương pháp sử dụng projector trong giảng dạy môn Địa lí, những 

phương án thiết kế bài giảng để sử dụng projector  phù hợp với thực tiễn, phù hợp 

với chủ trương  đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng tích cực. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

  - Nghiên cứu tài liệu về các vấn đề lí luận liên quan đến đề tài. 

  - Điều tra, khảo sát việc sử dụng máy chiếu trong dạy học Địa lí. 

  - Vận dụng vào thực tiễn các phương pháp sử dụng máy chiếu 

  - Tổng hợp, viết và hoàn thiện sản phẩm. 
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4. Những đóng góp mới của đề tài 

     - Cơ sở để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy 

học, cụ thể là sử dụng projector trong dạy học Địa lí. 

     - Cơ sở khoa học cho các dự án mua sắm các trang thiết bị hiện đại của nhà 

trường  trong việc phục vụ quá trình dạy và học. 

5. Cấu trúc của đề tài 

      Đề tài gồm có 3 phần chính: Mở đầu, Nội dung với 3 chương, Kết luận và kiến nghị, 

tài liệu tham khảo và phần phụ lục. 

6. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

   - Sinh viên khoa Địa lí, Trường đại học Đồng tháp, các trường PTTH &THCS 

   - Phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí  

7.  Phương pháp thực hiện 

   -  Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: 

           Đọc, tham khảo, sưu tầm nguồn tài liệu trên cơ sở đổi mới phương pháp dạy học, 

đặc biệt là sử dụng các phương tiện hiện đại trong dạy và học dùng cho môn Địa lý. 

   - Nhóm nghiên cứu thực tiễn 

          Khảo sát trong quá trình dạy học, dự giờ, tham khảo ý kiến đồng nghiệp, phát phiếu 

phỏng vấn trong sinh viên, học sinh và các trường phổ thông ở TP Cao lãnh, thực hành 

thực tế ở trường ở các trường sinh viên TTTN, thu thập thông tin lấy ý kiến của giáo viên 

phổ thông ở các trường có sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại (sử dụng máy chiếu 

trong dạy học môn Địa lí), để đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy chiếu trong dạy học.   

Từ đó đề xuất những phương pháp sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lý hiệu quả hơn 

và giới thiệu một vài mẫu thiết kế bài giảng địa lý phù hợp với thực tế thông qua thực 

nghiệm trên lớp.  

         Kết hợp với các phương pháp khác: thống kê, xử lý số liệu, so sánh, tổng hợp. 

8. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

  8.1. Ngoài nước: Nội dung nghiên cứu liên quan đến đề tài không nhiều, về giới 

thiệu các loại máy chiếu và chức năng phần lớn là thông tin viễn thông và mang 

tính quảng cáo thương hiệu sản phẩm. Việc sử dụng máy chiếu trong dạy học chỉ là 

phần khá nhỏ trong các tài liệu về PTDH.  

  8.2. Trong nước: Một số tài liệu về PPDH có liên quan đến sử dụng PTDH, nhưng 

các tác giả không chuyên sâu vào các nội dung cụ thể. 
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PHẦN II: NỘI DUNG 

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  

TÍCH CỰC VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC  

HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP 

 1.1. Các phương pháp dạy học tích cực 

     1.1.1. Khái quát về phương pháp dạy học 

       a. Khái niệm và ý nghĩa 

Phương pháp dạy học là tổng hợp các cách thức làm việc phối hợp thống 

nhất của người dạy và học, trong đó người dạy đóng vai trò chủ đạo, người học 

đóng vai trò tích cực chủ động, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy và học. Như vậy 

phương pháp dạy học bao gồm cả phương pháp dạy và phương pháp học. 

Phương pháp dạy là cách thức người dạy trình bày tri thức, tổ chức và kiểm 

tra hoạt động nhận thức và thực tiễn của người học nhằm đạt được các nhiệm vụ 

dạy học. Theo quan điểm công nghệ dạy học phương pháp dạy học là phương pháp 

thiết kế và góp phần thi công quá trình dạy của người dạy. 

           Phương pháp học là cách thức tiếp thu, tự tổ chức và kiểm tra hoạt động nhận 

thức và thực tiễn của người học nhằm đạt được các nhiệm vụ dạy học. Bên cạnh đó 

phương pháp dạy học có những đặc điểm riêng do tính chất đặc thù của dạy học có 

những điểm riêng do tính chất đặc thù của bản thân quá trình dạy học, phương pháp 

dạy và phương pháp học có quan hệ chặt chẽ với phương pháp khoa học và tâm lý 

học của sự lĩnh hội.  

“Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy 

sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự học của người học, lòng say mê học 

tập và ý chí vươn lên” (chương 1, điều 4 , Luật giáo dục 12/1998). Vấn đề phát huy 

tính tích cực học tập nghiên cứu của người học đã được nhà nước, xã hội quan tâm 

và đã được đặc ra trong ngành giáo dục từ những năm 1960, với các câu khẩu hiệu  

“ Biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo”.  

          Trong cuộc cải cách giáo dục lần hai năm 1980, phát huy tính tích cực đã là 

một trong các phương hướng cải cách, nhằm đào tạo những người lao động sáng 

tạo, làm chủ đất nước. Chúng ta thấy sự đổi mới phương pháp dạy học theo hương 

tích cực là cần thiết nhất, nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội, vì sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2020, sự thách thức trước nguy cơ 



 5 

tụt hậu trên đường tiến vào thế kỉ XXI bằnng cạnh tranh trí tuệ đang đòi hỏi đổi mới 

giáo dục, trong đó sự đổi mới căn bản về phương pháp dạy và học. Đây không phải 

là vấn đề riêng của nước ta mà còn là vấn đề đang được quan tâm ở mọi quốc gia 

trong chiến lược phát triển nguồn lực con người phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã 

hội. 

Định hướng đổi mới phương pháp dạy và học đã được xác định trong nghị 

quyết trung ương 4 khóa VII (1/1993), nghị quyết trung ương 2 khóa VIII 

(12/1996), được thể chế hóa trong luật giáo dục (12/1998), được cụ thể hóa trong 

các chỉ thị của bộ GD & ĐT, đặc biệt chỉ thị số 15 (4/1999). 

          Luật giáo dục, điều 24.2, đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông phải phát 

huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm 

lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến 

thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú cho người 

học”. 

Quá trình dạy là một hệ thống toàn vẹn gồm 3 thành tố cơ bản: khái niệm 

khoa học, dạy và học, trong đó: Khái niệm khoa học là nội dung của bài học và là 

đối tượng của sự lĩnh hội bởi người học; là một trong hai yếu tố khách quan, quyết 

định lôgích của bản thân quá trình dạy học về mặt khoa học. 

     b. Quá trình dạy học 

Hoạt động học là yếu tố khách quan thứ hai quy định lôgích của quá trình 

dạy học về mặc lí luận dạy học; nghĩa là trình độ trí dục và quy luật lĩnh hội của 

người học (tâm lí học lĩnh hội) có ảnh hưởng quyết định đến việc tổ chức quá trình 

dạy học; bao gồm hai chức năng thống nhất với nhau: lĩnh hội và tự đều khiển. Hoạt 

động dạy gồm hai chức năng truyền đạt và điều khiển, luôn luôn tương tác và thống 

nhất với nhau. Dạy xuất phát từ lôgích khoa học của khái niệm và lôgích sư phạm 

của tâm lí học lĩnh hội, được minh họa bằng sơ đồ sau đây: 
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                                Hình 1.1.  Sơ đồ cấu trúc chức năng của quá trình dạy học 

Qua sơ đồ chúng ta thấy khái niệm khoa học là điểm xuất phát của dạy, lại là 

điểm kết thúc của học. Vì vậy dạy học là sự tương tác theo kiều cộng đồng – hợp 

tác giữa dạy và học, là yếu tố tư duy và phát triển sự thống nhất toàn vẹn của quá 

trình dạy học, nghĩa là của chất lượng dạy học. Dạy tốt, học tốt chính là bảo đảm 

được ba phép biện chứng (ba sự thống nhất). Đó là sự thống nhất của điều khiển, bị 

điều khiển và tự điền khiển, có bảo đảm liên hệ nghịch thường xuyên bền 

vững.[7];tr.22]    

Sự cộng tác trên lớp được thể hiện qua các phương pháp dạy học. Theo xu 

hướng chung của sự phát triển giáo dục - đào tạo hiện nay ở nước ta, nhóm phương 

pháp dạy học tích cực được chú trọng, đồng nghĩa với việc đổi mới phương pháp 

dạy học, cần có cuộc cách mạng về tư duy: Thay đổi kiểu tư duy đơn tuyến: là tư 

duy coi phương pháp là hệ thống các nguyên tắc, điều chỉnh hoạt động nhận thức và 

họat động cải tạo thực tiễn; chuyển kiến thức của người dạy sang người học theo 

một chiều. Tư duy đơn tuyến là tư duy dễ cả tin cần phải khắc phục. Tư duy đa 

tuyến: là tư duy đặt phương pháp vào hệ thống hoạt động gồm nhiều thành tố, là tư 

duy theo hệ hình thái tương tác, bao quát tổng thể mỗi sự vật, từ đó nắm được bản 

chất cụ thể và sâu xa của sự vật. 

    c. Vì sao cần phải nhanh chóng đổi mới phương pháp dạy học ? 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII (1993) đã đề ra nhiệm vụ :đổi mới PPDH 

ở tất cả các cấp học, bậc học”. Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII (12/1996) nhận 

định: “Phương pháp giáo dục đào tạo chậm đổi mới, chưa phát huy được tính chủ 

động, sáng tạo của người học”. Tuy rằng ngày nay ở nhiều cấp học, bậc học chúng 

KHÁI NIỆM KHOA HỌC 

DẠY HỌC 

Truyền đạt 

Điều khiển 

Lĩnh hội 

Tự điều khiển 

Cộng 
  
   tác 

Mở đầu Kết thúc 
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ta đã thấy ngày càng nhiều tiết dạy tốt của các GV giỏi theo hướng tổ chức cho 

người học hoạt động tích cực, tự lực chiếm lĩnh tri thức mới nhưng chủ yếu là trong 

các lần thao giảng, thi dạy giỏi. Tình trạng phổ biến vẫn là thầy đọc – trò chép hoặc 

thầy giảng giải xen kẽ vấn đáp, giải thích minh họa bằng tranh, hậu quả là người 

học chưa biết tự học theo hướng tích cực chủ động. Những nguyên nhân thường 

được chú trọng và quan tâm là: 

   - Người học (SV- HS) quen lối học thụ động, gây khó khăn cho việc áp dụng lối 

dạy hoạt động. 

   - Nhiều người dạy (GV) còn lúng túng, thiếu những mẫu cụ thể để bắt chước hoặc 

vận dụng phương pháp dạy học (PPDH) tích cực. 

   - Việc kiểm tra thi cử vẫn theo lối cũ, chưa khuyến khích cách học thông minh 

sáng tạo. 

   - Phương tiện, thiết bị dạy học ở nhiều trường còn ít về số lượng và chất lượng, 

không thuận lợi cho việc áp dụng PPDH mới. 

   - Động lực dạy có phần suy giảm trong một bộ phận giáo viên do đời sống, thu 

nhập, tuy đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn khá nhiều khó khăn; vị trí trong xã 

hội có biến động; động cơ, thái độ học tập của người học chưa thật sự tốt… 

   - Các trường đào tạo sư phạm chưa đổi mới căn bản cách đào tạo về PPDH cho 

sinh viên, giáo sinh, việc nghiên cứu PPDH nhìn chung mới chỉ dừng lại ở mức độ 

lý thuyết chưa được cụ thể hóa triệt để, khó ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy. Việc 

tuyển chọn và bồi dưỡng GV chưa thoát khỏi những lẩn quẩn cố hữu do vậy chưa 

cung cấp tới giáo sinh và giáo viên những nghiệp vụ sư phạm cần thiết, hữu ích và 

vận dụng tốt vào thực tiễn đào tạo và giảng dạy.[2] 

   - Các cơ quan nghiên cứu chưa đi sâu vào hoạt động Học để  chỉ dẫn GV dạy theo 

hướng tích cực hóa hoạt động học tập. Những hoạt động nghiên cứu và bồi dưỡng 

chỉ đạo GV trong những năm qua còn nặng về tìm hiểu, làm quen và khai thác 

chương trình, sách giáo khoa. Đặc biệt là thiếu sự đồng bộ trong nghiên cứu và bồi 

dưỡng GV về mối quan hệ mật thiết giữa Mục tiêu – Nội dung – Phương pháp – 

Phương tiện dạy học… cũng như sự thiếu hụt những thông tin cập nhật về đổi mới 

PPDH nói riêng và đổi mới giáo dục nói chung ở Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên 

còn khá nhiều những nguyên khác ví dụ ý thức giác ngộ về đổi mới PPDH của GV, 
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việc ứng dụng công nghệ thông tin, chưa quyết tâm từ bỏ thói quen dạy học theo 

kiểu truyền đạt kiến thức sách vở, thụ động, kinh phí làm đồ dùng dạy học…. 

Chúng ta nhìn lại những triết lí về phương pháp: “ Phương pháp là linh hồn 

của một nội dung đang vận động” ; “ Học phương pháp chứ không học dữ liệu” ; 

“…Thầy giáo giỏi dạy cách tìm ra chân lí”; Phương pháp tốt làm đơn giản những 

phức tạp, phương pháp tồi là làm phức tạp những đơn giản”; “ Thầy giáo giỏi dạy 

cho mọi người hiểu, đồng thời phát triển tối ưu khả năng mỗi người”. Do đó đổi 

mới phương pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc gắn lí thuyết với thực tiễn, tư duy 

với hành động, nhà trường với xã hội. Đổi mới phương pháp dạy học chủ yếu là 

thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo phương pháp dạy học 

tích cực. Thực chất của việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực 

không có nghĩa là chúng ta bỏ tất cả những phương pháp dạy học trước đây, ngoài 

các phương pháp hiện đại năng động như hợp tác nhóm, dự án, hướng dẫn người 

học khai thác kiến thức địa lý từ bản đồ, đàm thoại gợi mở…chúng ta kế thừa 

những tin hoa của các phương pháp truyền thống, phát huy những mặt mạnh và 

khắc phục các hạn chế thụ động mà các phương pháp này mang lại, ví dụ như 

phương pháp diễn giảng hay phương pháp phát triển, trong khi người dạy sử dụng 

các phương pháp này có thể đưa vào nhiều hơn các câu hỏi mang tính tư duy, động 

nảo để người học có thể phát biểu tham gia vào bài giảng hoặc tạo điểu kiện cho 

người học tham gia hoạt động học nhiều hơn. 

Trong thực tiễn nghiên cứu về lí luận dạy học, có nhiều tài liệu của nhiều tác 

giả nghiên cứu, đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về phương pháp dạy học, mỗi 

định nghĩa nhấn mạnh một vài khía cạnh nào đó, phản ảnh sự phát triển nhận thức 

của các nhà khoa học, các nhà sư phạm về bản chất khái niệm phương pháp dạy học 

ở một thời điểm nhất định của xã hội, phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước. 

Trong bối cảnh cả nước quan tâm đến vấn đề giáo dục, toàn ngành Giáo dục và Đào 

tạo đang nở lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực chủ 

động của người học trong hoạt động học tập hiện nay. PPDH tích cực cần có sự hỗ 

trợ quan trong của các phương tiện, thiết bị dạy học, chính đây là cơ sở vật chất 

không thể thiếu được, được xem như là công cụ hoạt động để lĩnh hội các kiến thức 

bài học, hướng cho GV xây dựng tổ chức các hoạt động học tập của SV- HS.. 
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  1.1.2. Các phương pháp dạy học 

Trên nền của các phương pháp dạy học truyền thống, cùng với sự cách tân, 

cải tiến các phương pháp dạy học cụ  theo hướng GV làm trung tâm, nhằm phát huy 

tính ưu việt của các phương pháp dạy học truyền thống, kết hợp với công nghệ 

thông tin, các nhà nghiên cứu về phương pháp dạy học đã tổng hợp phân loại các 

phương pháp dạy học như sau: 

         * Mặt bên ngoài của phương pháp dạy và học: 

         

Nhóm PP dùng lời Nhóm PP trực quan 
Nhóm PP thực hành 

 

1. Diễn giảng 1.Biểu diễn vật tự nhiên 
1.SV - HS thực hành xác 

định mẫu vật 

2. Trần thuật 2. Biểu diễn vật tượng hình 
2. SV - HS thực hành 

quan sát 

3. Giảng giải 3. Biểu diễn vật tượng trưng 
3. SV - HS thực hành thí 

nghiệm 

4. Vấn đáp 4. Biểu diễn thí nghiệm  

5. HS làm việc với sách 
5.Băng ghi hình, phim đèn 

chiếu, phim điện ảnh 
 

6.Báo cáo ngắn của 

SV- HS 

 

 
 

      

 * Mặt bên trong của phương pháp: 

             Giải thích – minh họa 

                 Tìm tòi từng phần 

                    Nghiên cứu – phát hiện 

      Ngoài ra còn một số phương pháp tích cực khác: Trò chơi (games); Sắm vai 

(Role play); Mô phỏng (simulation); Động não (brainstorming), Trao đổi nhóm 

(buzz groups); Bể cá (fish bowl); Kim tự tháp (pyramid); Tranh cãi (debates); 

Nghiên cứu điển hình (case study)…[6;tr18]             
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1.2. Các phương tiện dạy học 

  1.2.1. Vị trí và vai trò của các phương tiện trong dạy học địa lý  

    a. Quan niệm về phương tiện dạy học 

Đồng hành với các PPDH truyền thống, chúng ta còn sử dụng các dụng cụ 

trong dạy học, các dụng cụ này được gọi chung là đồ dùng dạy học hay dụng cụ trực 

quan, còn tên gọi khác là  phương tiện trực quan… Chức năng chủ yếu của chúng là 

để GV sử dung như một phương tiện minh họa cho việc trình bày kiến thức bằng lời 

giảng của GV. 

Ví dụ: Khi dạy về sự phân bố các xí nghiệp công nghiệp ở Việt Nam (môn 

Địa lý kinh tế, xã hội Việt Nam), GV dùng bản đồ, chỉ cho sinh viên thấy các vị trí 

cụ thể trên bản đồ, hoặc muốn cho SV thấy rõ cảnh quan xích đạo, sau khi mô tả 

bằng lời, GV mô tả lại điều đó ở ngay trên bức tranh cảnh quan. 

Sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật đã mang lại cho con người 

ngày càng nhiều những công cụ, phương tiện mới trong mọi mặt của đời sống xã 

hội trong đó có cả quá trình dạy học. Việc sử dụng những công cụ, phương tiện 

khoa học kỹ thuật mới không những chỉ giúp cho con người có thêm nhiều khả 

năng trong việc cải tạo và chinh phục thế giới, mà còn giúp cho con người hiểu sâu 

sắc hơn về bản chất của thế giới.  

Nói chung, trong quá trình dạy học, các phương tiện kỹ thuật giảm nhẹ công 

việc của giáo viên và giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức một cách thuận lợi. Có 

được các phương tiện thích hợp, người giáo viên sẽ phát huy hết năng lực sáng tạo 

của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của học sinh trở 

nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn, tạo ra cho học sinh những tình cảm tốt đẹp với khoa 

học kỹ thuật nói chung và bộ môn nói riêng. Do đặc điểm của quá trình nhận thức, 

mức độ tiếp thu kiến thức mới của học sinh tăng dần theo các cấp độ của tri giác: 

nghe - thấy - làm được (những gì họ nghe được không bằng những gì họ nhìn thấy 

và những gì họ nhìn thấy thì không bằng những gì họ tự tay làm), nên khi đưa 

những phương tiện khoa học kỹ thuật vào quá trình dạy học, giáo viên có điều kiện 

để nâng cao tính tích cực, độc lập của học sinh và từ đó nâng cao hiệu quả của quá 

trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức và hình thành kỹ năng, kỹ xảo của học sinh. 

Tuy vậy, không phải bao giờ và bất cứ đâu phương tiện kỹ thuật cũng có tác 

dụng tích cực đến hoạt động nhận thức của học sinh. Nhiều khi, nếu được sử dụng 
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không đúng với những yêu cầu sư phạm cụ thể, phương tiện kỹ thuật lại có tác dụng 

theo chiều tiêu cực, làm cho học sinh hoang mang, hiệu quả tiếp thu kém... Vì thế, 

khi sử dụng phương tiện, người giáo viên phải nắm vững ưu nhược điểm và các khả 

năng cũng như yêu cầu của phương tiện để từ đó có được hiệu quả dạy học như 

mình mong muốn. 

Nhằm góp phần hữu ích trong công tác đào tạo người sinh viên sư phạm trở 

thành những người giáo viên có đầy đủ năng lực để giảng dạy và điều khiển hoạt 

động nhận thức của học sinh trong tương lai, tập bài giảng này trình bày những vấn 

đề cơ bản liên quan đến các phương tiện dạy học cũng như những yêu cầu và cách 

thức sử dụng các phương tiện dạy học đó trong thực tiễn dạy học. Sự vật, hiện 

tượng và quá trình địa lý xảy ra ở khắp nơi trong và trên lớp vỏ địa lý, với phạm vi 

không gian rộng lớn, người nghiên cứu, người dạy, người học không thể quan sát 

trực tiếp được, phải nhờ đến sự quan sát gián tiếp qua các dụng cụ trực quan. Từ các 

hình ảnh được trực quan hóa, hình thành biểu tượng, để tiến tới xây dựng khái niệm 

là con đường phổ biến trong dạy học. với vị trí và vai trò như vậy, chúng ta thấy 

không thể phủ nhận vai trò minh họa hay cụ thể hóa của các dụng cụ trực quan. Nó 

trở thành phương tiện của GV trong quá trình giờ học vì thế còn gọi là phương tiện 

dạy học. 

Các phương tiện dạy học (PTDH) không phải chỉ đơn thuần là hình ảnh bên 

ngoài của các sự vật, hiện tượng, mà quan trọng hơn, là sự “sự vật chất hóa” các tri 

thức địa lý. Các PTDH chứa trong bản thân nó dưới dạng vật chất cả hình ảnh bên 

ngoài  lẫn những dấu hiệu, thuộc tính bên trong của các đối tượng địa lí, nhờ có sự 

hướng dẫn của người dạy và sự tư duy của người học, các đặc đặc điểm, các tri thức 

đó sẽ lộ ra bên ngoài. Như vậy PTDH thực sự là nguồn tri thức địa lý, đòi hỏi một 

sự khám phá, tìm tòi trong quá trình dạy và học. 

    b. Định nghĩa phương tiện dạy học 

            Phương tiện dạy học, theo Nguyễn Ngọc Quang, "bao gồm mọi thiết bị kỹ 

thuật từ đơn giản đến phức tạp được dùng trong quá trình dạy học để làm dễ dàng 

cho sự truyền đạt và tiếp thu kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo" [3]; tr.12] 

    c. Vai trò của phương tiện dạy học 

Khi nghiên cứu về giáo dục học chúng ta đã biết một kết luận quan trọng, đó 

là: "Tính trực quan là tính chất có tính qui luật của quá trình nhận thức khoa học". 
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Do đó, khi dạy các môn học, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, cần chú ý đến 

hai vấn đề chủ yếu sau: 

  - Học sinh tri giác trực tiếp các đối tượng. Con đường nhận thức này được thể hiện 

dưới dạng học sinh quan sát các đối tượng nghiên cứu ở trong các giờ học hay khi 

đi tham quan. 

 - Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tri giác không phải bản thân đối tượng 

nghiên cứu mà tri giác những hình ảnh, biểu tượng, sơ đồ phản ảnh một bộ phận 

nào đó của đối tượng. 

Trong khi tri giác những biểu tượng có sơ đồ hóa hoặc hình ảnh của đối 

tượng và hiện tượng, quá trình cần nghiên cứu, học sinh có thể tìm hiểu được bản 

chất của các quá trình và hiện tượng đã thực sự xảy ra. Những tính chất và hiểu biết 

về đối tượng được học sinh tri giác không chỉ bằng thị giác mà còn có thề bằng xúc 

giác, thính giác và trong một số trường hợp ngay cả khứu giác cũng được sử dụng, 

trên cơ sở phân tích trên ta thấy rằng phương tiện dạy học có ý nghĩa to lớn đối với 

quá trình dạy học. 

   - Giúp học sinh dễ hiểu bài, hiểu bài sâu sắc hơn và nhớ bài lâu hơn. 

   -  Phương tiện dạy học tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự nghiên cứu dạng bề 

ngoài. của đối tượng và các tính chất có thể tri giác trực tiếp của chúng. 

   -   Phương tiện dạy học giúp cụ thể hóa những cái quá trừu tượng, đơn giản hóa 

những máy móc và thiết bị quá phức tạp. 

   - Phương tiện dạy học giúp làm sinh động nội dung học tập, nâng cao hứng thú 

học tập.  

1.2.2. Các loại phương tiện dạy học địa lý 

  a. Các loại phương tiện truyền thống sử dụng chủ yếu trong dạy học địa lý 

   - Bản đồ 

+ Bản đồ giáo khoa địa lý là những bản đồ được sử dụng trong dạy và học 

địa lý ở tất cả các cấp và ở tất cả các loại hình học tập, đào tạo. Ngoài những đặc 

điểm chung của bản đồ: cơ sở toán học, ngôn ngữ bản đồ, khái quát hóa bản 

đồ…còn có một số đặc điểm riêng, đó là đảm bảo tính khoa học, tính trực quan và 

tính sư phạm. Bản đồ giáo khoa phân ra nhiều loại dựa trên nhiều cơ sở khác nhau 

như: Theo nội dung, theo tỉ lệ, theo lãnh thổ biểu hiện, theo hình thức sử dụng trong 

quá trình học tập. Trong đó lại phân ra nhiều loại nhất là theo hình thức sử dụng có: 
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Bản đồ treo tường, bản đồ để bàn, bản đồ trong sách giáo khoa, Atlát giáo khoa địa 

lý, bản đồ câm.  

    Để sử dụng các loại bản đồ trong dạy học GV có thể đặt câu hỏi, ra bài tập, bài 

thực hành gắn với bản đồ. Ngoài ra, có thể đặt những nhiệm vụ cụ thể trong thực tế, 

yêu cầu SV – HS làm việc với các bản đồ để tìm ra đáp án. 

     + Các tài liệu tham khảo, tranh ảnh, hình vẽ 

Đây là các phương tiện thể hiện hình ảnh, cấu trúc, đặc tính.., của các sự vật, 

hiện tượng địa lí được nghiên cứu trong nhà trường. Nhóm phương tiện này rất đa 

dạng, phong phú và có khối lượng lớn từ nhiều nguồn khác nhau. Nên khi đưa vào 

dạy học cần có sự lựa chọn theo các tiêu chuẩn về khoa học, sư phạm, gióa dục, 

thẩm mĩ. Đồng thời sau khi lựa chọn, các tài liệu này cần được phân loại, hệ thống 

hóa tùy theo mục đích và nội dung dạy học, để thuận tiện cho việc sử dụng, chúng 

vừa góp phần tạo những biểu tượng địa lý cho SV – HS, vừa là công cụ để GV tổ 

chức hoạt động học tập của SV – HS. Các tư liệu này được sử dụng bằng nhiều cách 

khác nhau, như dùng để giới thiệu bài, dùng trong nghiên cứu tài liệu mới, củng cố 

bài, đánh giá bài dạy, làm bài tập ở nhà… 

    + Các hình vẽ của GV trên bảng  

       Được xem là một phương tiện dạy học quan trọng, vì nó làm cho SV – HS dễ 

hiểu bài, dễ ghi nhớ, hình thành các biểu tượng và khái niệm địa lý. Việc vẽ trên 

bảng sẽ kéo theo hoạt động của SV – HS: vẽ vào vở; thị giác, sự phân tích và liên 

kết được huy động làm việc, giúp tư duy sâu hơn trên hình vẽ trực quan và học cách 

biểu thị suy nghĩ của mình bằng hình vẽ. 

  + Bảng số liệu thống kê 

    Dùng làm cơ sở để rút ra nhận xét địa lý khái quát, hoặc có thể dùng để cụ thể 

hóa, minh họa, làm rõ các kiến thức địa lí. Chúng không phải là những tri thức địa 

lý cần ghi nhớ kĩ mà chỉ đóng vai trò là phương tiện của SV – HS trong nhận thức. 

Bằng việc phân tích các số liệu, SV – HS có thể tự mình thu nhận được các kiến 

thức địa lí cầ thiết, hoặc nhờ vào việc xem xét các mối liên quan của số liệu tương 

ứng và sẽ có được chắc chắn, rõ ràng hơn các tri thức cần thiết. Việc sử dụng các số 

liệu theo nhiều cách thức khác nhau: tạo biểu tượng về độ lớn của số liệu, tính toán 

số liệu, so sánh các số liệu, phân tích, nhận xét, chuyển bảng số liệu thành biểu 

đồ… 
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Ngoài ra còn có các phương tiện khác như: biểu đồ, sơ đồ, sách giáo khoa… 

Trong tiến trình dạy học trên lớp thông qua cac phương tiện dạy học đặc biệt là giáo 

trình - sách giáo khoa, GV không những dạy kiến thức mà còn hình thành và rèn 

luyện cho SV – HS kĩ năng làm việc kênh hình (quan sát, nhận xét, tính toán, phát 

hiện mối quan hệ, so sánh, phân tích tổng hợp, vẽ biểu đồ, khái quát, viết báo 

cáo,…) đó là nhiệm vụ rất quan trọng của GV địa lý. Thực hiện việc này cũng chính 

là “bồi dưỡng cho các em phương pháp tự học, rèn kĩ năng vận dụng kiến thức vào 

thực tiễn” như điều 24 luật Giáo dục đã trình bày khi nói về phương pháp dạy học. 

  b. Một số thiết bị kĩ thuật hiện đại trong dạy học địa lý 

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật đã 

dẫn tới việc sử dụng rộng rãi các thiết bị kĩ thuật hiện đại vể nghe nhìn, thông tin và 

vi tính trong các hoạt động kinh tế đời sống. Các thiết bị này nhanh chóng xâm nhập 

vào nhà trường và trở thành các phương tiện dạy học có tác dụng cao. Một mặt 

chúng góp phần mở rộng nguồ tri thức đia lý, giúp việc lĩnh hội tri thức nhanh 

chóng hơn với một khối lượng tri thức đa diện và to lớn; mặt khác, chúng góp phần 

vào việc dổi mới PPDH hiện nay. Một khi SV - HS có khả năng nhanh chóng thu 

nhận được kiến thức từ các nguồn khác nhau, thì việc thuyết giảng của GV theo 

kiểu thông báo - thu nhận trở nên ít cần thiết, PPDH phải dẫn đến việc tổ chức cho 

SV - HS khai thác tri thức từ các nguồn khác nhau, chọn lọc, hệ thống hóa và sử 

dung chúng. Như vậy PTDH địa lý hiện đại sẽ tạo điều kiện rộng rãi cho việc dạy 

học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của SV - HS. 

Các thiết bị kĩ thuật hiện đại được sử dụng phổ biến trong dạy học địa lý hiện 

nay gồm có: phim video giáo khoa, máy chiếu, máy vi tính… 

 - Phim video giáo khoa 

          Là phương tiện được sử dụng rộng rãi trong dạy học địa lý hiện nay. Nhờ vào 

phương tiện này SV - HS nhận thức không phải chỉ bằng thính giác mà cả thị giác, 

nên ấn tượng về các nội dung học tập rõ nét và sâu sắc hơn. Trong danh mục thiết bị 

dạy học địa lý đã có các phim video giáo khoa với nội dung phù hợp với các bài cụ 

thể trong chương trình, điều đó cho phép sử dụng phim video giáo khoa như một 

quyển sách địa lý thứ hai trong học tập của SV - HS. Nếu như với sách giáo trình, 

giáo khoa SV - HS phải đọc, sau đó tìm các nội dung chính, chủ yếu hoặc các thông 

tin cần thiết để trả lời các câu hỏi, thực hiện bài tập ở lớp, ở nhà,…thì với phim 
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video giáo khoa SV – HS quan sát các nội dung bài học bằng hình ảnh và lắng nghe 

lời thuyết minh, sau đó thực hiện các nhiệm vụ nhận thức theo yêu cầu của GV. 

Sử dụng phim video giáo khoa trong dạy học địa lý hiện nay thường có các 

bước: 

     - Định hướng mục đích, nội dung của phim 

     - Tổ chức cho SV - HS xem từng đoạn; hoặc trước hết cho xem toàn bộ, sau đó 

xem từng phần. Nhưng trước GV phải giới thiệu tiêu đề bộ phim, đoạn phim và nêu 

ra những yêu cầu nhận thức để SV - HS chú ý và tập trung vào nội dung chính. 

     - Khái quát hóa toàn bộ nội dung các phần của phim, giao cho SV - HS các bài 

tập vận dụng kiến thức đã học, nhằm đạt mục tiêu dạy học.  

        Tùy theo nội dung bài học của phim GV có thể định ra các phương pháp dạy 

học cụ thể cho mỗi bài như: 

    - GV định hướng nội dung, đặc câu hỏi, sau đó cho xem phim để tìm ra đáp án. 

Cách này chỉ thích hợp với nội dung ngắn, có tính vấn đề cao. 

   - GV lập dàn bài trước và nêu các vấn đề cần đề cập. SV - HS xem từng đoạn 

video, GV dựa vào dàn bài để đặc câu hỏi, SV - HV giải quyết từng phần của nội 

dung bài học, tiến đến nắm kiến thức toàn bài, có tác dụng đi từ phân tích đến tổng 

hợp, phát huy tính tích cực của người học. 

   - GV xây dựng đề cương sẵn, sau đó hướng dẫn SV - HS ghi chép lại những nội 

dung mà phim đề cập đến. Sau đó dực vào đề cương, xây dựng các nội dung. Cách 

này rèn luyện tính độc lập, khả năng phân tích, tổng hợp, tư duy logic…,trình độ 

khái quát của SV-HS. Để thực hiện được, GV chuẩn bị thật chu đáo, cẩn thận, dự 

kiến những tình huống sư phạm có thể xảy ra; SV-HS phải tự lực làm việc, tự nhận 

thức, huy động tối đa khả năng trí tuệ thì mới có thể nắm được nội dung và thực 

hiện được mục đích của giờ học. cách này thường sử dụng trong trường hợp phim 

có thời lượng vừa phải, hoặc video diễn ra trong 3 -5 phút, nội dung không quá 

phức tạp. 

        Phim video giáo khoa được sử dụng kết hợp với các PTDH truyền thống: bản 

đồ, lược đồ, sơ đồ, hình vẽ minh họa.. hoặc với các phương tiện nghe nhìn khác: 

projector, overhead, slide…Đồng thời cũng được sử dụng kết hợp với phần mềm 

Microsoft Powerpoint. Ngoài việc sử dụng dạy trên lớp phim video giáo khoa còn 

được sử dụng trong ngoại khóa và tự học ở nhà. 



 16 

- Máy chiếu đa năng (Overhead), máy chiếu tinh thể lỏng (LCD-Projector), 

           Máy Overhead dùng để chiếu các nội dung địa lý được in vào giấy bóng. 

Đây là phương tiện được sử dụng rộng rãi, nhằmphóng to chữ, hình ảnh, bản đồ để 

người học quan sát rõ hơn. Ngoài việc GV dùng để dạy học, SV - HS dùng để trình 

bày các kết quả làm việc nhóm, làm việc cá nhân cho toàn lớp xem để được nhận 

xét và góp ý. 

           Máy chiếu tinh thể lỏng LCD- Projector là phương tiện dạy học hiện đại, 

quan trọng đang được sử dụng rộng rãi phổ biến đặc biệt là ở các trường cao đẳng, 

đại học và không ít những trường phổ thông trung học và trung học cơ sở đã có 

những phòng bộ môn được trang bị đầy đủ máy vi tính, máy chiếu, thiết bị nghe 

nhìn…Và đây cũng là đối tượng chính của đề tài, sẽ được phân tích sâu ở chương 

tiếp theo. 

- Máy vi tính  

         Trong  thời gian gần đây, máy vi tính có thể giải quyết được các nhiệm vụ cơ 

bản của quá trình dạy học như: truyền thụ kiến thức, phát triển tư duy, rèn luyện kĩ 

năng thực hành, ôn tập, củng cố, kiểm tra đánh giá,…Máy vi tính có được các khả 

năng đó là nhờ vào các chức năng lưu trữ, xử lí và cung cấp thông tin; điều khiển, 

điều chỉnh, kiểm tra và liên lạc; luyện tập các kĩ năng và thực hành; minh họa, trực 

quan hóa bằng mô phỏng,..Hiện nay máy vi tính với hệ thống đa phương tiện ra đời 

đã tăng cường khả năng phổ cập của máy vi tính.  

        Hệ thống đa phương tiện, đa môi trường, đa truyền thông: Một phương pháp 

giới thiệu thông tin bằng máy vi tính, sử dụng nhiều dạng truyền thông tin như văn 

bản, đồ họa và âm thanh…cùng với sự gây ấn tượng bằng tương tác ở các dạng: văn 

bản; dạng hình họa; dạng hoạt ảnh, dạng ảnh chụp; dạng Video và Audio. Chúng ta 

biết trong hàng loạt các thiết bị trong máy vi tính, đã làm thay đổi diện mạo, vai trò 

của máy vi tính với tư cách là PTDH. Trong đó có thể kể phần mềm Power Point 

giúp GV có thể thiết kế bài giảng và trình chiếu nội dung bài giảng, làm cho giờ dạy 

hấp dẫn, thu hút sự chú ý tập trung của người học, tạo điều kiện mở rộng kiến thức, 

cập nhật những thông tin kiến thức hỗ trợ, dễ hiểu, dễ tiếp thu… 

           Sự tích hợp giữa công nghệ thông tin và truyền thông (ICT – Information 

and Communication Technology), thường được gọi là công nghệ về máy tính. Việc 

ứng dụng công nghệ ICT trong dạy học địa ý tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu: Hệ 
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thống thông tin địa lý (GIS – Geography Information System). Với 4 chức năng: 

nhập dữ liệu, quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu, hiễn thị dữ liệu dùng để xử lí các 

thông tin lên quan đế tọa độ địa lí với nhiều phần mềm được sử dụng, như: 

MapInfo, WinGIS, Intergraph,…trong đó MapInfo được sử dụng nhiều trong dạy 

học địa lí, có thể xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu về một không gian lãnh thổ 

bất kì, ví dụ như nước Hoa Kì (trong Địa lí các châu), tỉnh Đồng Tháp (Nghiên cứu 

địa lí địa phương),… 

             Ngoài ra trong dạy học địa lý còn sử dụng các phần mềm Maps & Facts, 

Microsoft Encarta World Atlas,… chứa đựng những thông tin địa lý phong phú và 

đa dạng, rất sinh động. Đặc biệt mạng Internet là kênh thông tin khổng lồ và đa 

dạng. Việc khai thác mạng internet để phục vụ cho dạy học địa lý sẽ mang lại nhiều 

hiệu quả thiết thực.  

                Qua các thông tin trên, chúng ta thấy trong quá trình dạy học phương 

pháp dạy học tích cực và phương tiện dạy học mang tính chất truyền thống hay hiện 

đại đều có mối quan hai chiều không thể tách rời, một là phương tiện chứa nội dung 

kiến thức và một  là phương pháp dạy học tích cực, để có những hoạt động tích cực 

trong giờ học thì phương tiện sẽ là công cụ, điều kiện để GV tổ chức các hoạt động 

học tập của SV – HS. PTDH còn là “hình ảnh kép” cùa PPDH. Mỗi PPDH – với 

đặc trưng là một hệ thống các hoạt động của GV và SV – HS  nhằm đạt mục đích – 

đòi hỏi phải có phương tiện hoạt động phù hợp. Như vậy, nói đến PPDH là nói đến 

PTDH và ngược lại. Nói cách khác PTDH và PPDH có sự thống nhất hữu cơ với 

nhau, hòa vào nhau ờ một số khía cạnh nào đó. 

Vì phương pháp dạy học tích cực có thể được hiểu là phương pháp lấy người 

học làm trung tâm; khơi dậy lòng tích cực, chủ động sáng tạo của người học. Sử 

dụng phương pháp dạy học tích cực sẽ tạo được mối quan hệ thầy trò gần gũi, gợi 

mở; tạo được không khí lớp học vui vẻ hơn; người dạy rất dễ nắm bắt đánh giá, 

phân loại được học viên một cách nhanh chóng và đầy đủ. Chúng ta có những 

phương pháp dạy học tích cực như: Nêu ý kiến ghi lên bảng; sàng lọc, thuyết trình, 

làm việc nhóm, phỏng vấn nhanh, hỏi đáp, trực quan,  tình huống,  hỏi ý kiến 

chuyên gia… Mỗi phương pháp có những giá trị riêng, vấn đề quan trọng là người 

dạy phải biết lựa chọn phương pháp nào phù hợp với nội dung và đối tượng học để 

phát huy hiệu quả bài giảng một cách cao nhất. 
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    Phương tịên dạy học được hiểu là những dụng cụ, máy móc, thiết bị, vật 

dụng cần thiết cho hoạt động dạy và học, giúp cho quá trình nhận biết, lĩnh hội kiến 

thức của học viên được tốt hơn. Ví dụ: Bảng viết (Bảng phấn, bảng phoóc mi ca 

trắng), bảng giấy lật, bảng ghim, máy chiếu hắt (overheat), Projecter (phương tiện 

với sự trợ giúp của máy tính chương trình Powerpoint). Trong đó những phương 

tiện như máy chiếu hắt (overheat), Projecter (phương tiện với sự trợ giúp của máy 

tính chương trình Powerpoint) … được coi là những phương tiện dạy học hiện đại. 

 Từ góc độ tâm lý học, chúng ta thấy con người tiếp nhận các thông tin nhờ 

vào năm giác quan: Cảm giác, tri giác, thính giác, vị giác, khứu giác (cảm nhận, 

nhìn, nghe, ngửi, nếm, ngửi). Theo cách giảng dạy trước đây chỉ có một giác quan 

duy nhất được huy động đó là thính giác (tai để nghe). Truyền thụ kiến thức chỉ 

thông qua lời nói, còn các giác quan khác chưa được sử dụng cho việc tiếp thu các 

bài giảng, phần lớn tiềm năng học tập chưa được phát huy.  

    Người ta thống kê rằng: nếu chỉ có đọc thì người học chỉ nhớ được 10%, chỉ 

có nghe thôi thì khả năng tiếp thu được 20%, cả nghe và nhìn tiếp thu được 50%, 

nếu được trình bày thì khả năng nhớ có thể lên đến 70%. Đặc biệt, nếu được kết hợp 

cả nghe, đọc, nghiên cứu, tự trình bày thì mức độ nhớ lên đến 90%. Chỉ riêng điều 

đó thôi cũng nói lên sự đòi hỏi phải áp dụng các phương tiện nghe nhìn vào việc 

giảng bài. 

    Dù phương tiện hiện đại hay truyền thống thì phương tịên cũng chỉ là công 

cụ hỗ trợ trong tiết học trên lớp, nhằm làm sáng tỏ những điều cần trình bày của 

giảng viên và trực quan hoá nội dung giảng dạy giúp học viên tiếp thu dễ dàng và 

tham gia học tập một cách chủ động tích cực. Mỗi loại phương tiện dạy học có 

những ưu điểm và nhược điểm riêng. Vấn đề còn lại là giáo viên phải biết lựa chọn 

phương tiện nào cho phù hợp. Bản thân mỗi phương pháp dạy học tích cực nếu biết 

áp dụng đúng hoàn cảnh, nội dung bài giảng thì nhiều khi chỉ cần một cái bảng cũng 

có thể khơi dậy được sự say mê của người học. 

      Tuy nhiên nếu giảng viên biết kết hợp, sử dụng nhuần nhuyễn các phương 

tiện hiện đại như Projecter, máy chiếu hắt thì lớp học sẽ sôi nổi, sinh động và gây 

được sự chú ý của người học hơn. Ví dụ: Khi muốn giới thiệu cơ cấu nội dung bài 

giảng, một hình ảnh hay một sơ đồ thì dùng phương tiện Projecter sẽ rất hiệu quả. 

Và nhiều khi cũng chính phương tiện dạy học hiện đại đó sẽ làm cho phương pháp 
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dạy học tích cực không phát huy được hiệu quả bài giảng. Đó chính là  khi giáo viên 

chưa nhận thức được đầy đủ về tác dụng của các phương tiện và chưa biết sử dụng 

nhuần nhuyễn các phương tiện hiện đai. Chẳng hạn khi sử dụng Projecter giáo viên 

thường mắc các lỗi: trong một buổi học chiếu quá nhiều hình ảnh hay trong mỗi 

sline viết quá nhiều chữ dẫn đến tình trạng học viên chưa kịp nhìn, kịp ghi thì giáo 

viên lại chuyển sang một sline mới. Hoặc trong một buổi học giáo viên đã làm việc 

cùng  máy chiếu hắt và giấy Phôli với tốc độ thay thế nhanh đến nỗi người học chưa 

kịp chép. Trong khi đó nguyên tắc vàng của việc áp dụng chương trình Powerpoint 

là không được viết câu quá dài và quá nhiều chữ; khi trình diễn cần phải chèn cả sơ 

đồ, hình ảnh…Điều đó chứng tỏ việc áp dụng phương tiện dạy học hiện đại vào 

giảng dạy là một sự cần thiết nhưng không phải bằng mọi giá phải áp dụng bằng 

được khi các điều kiện chưa thật sự sẵn sàng. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng 

phương tiện luôn chỉ là một công cụ trợ giúp, chuyển tải các nội dung. Tạo ra sự 

chú ý, cải thiện khả năng nhớ, mức độ tiếp thu của người tham dự. Nó không thể 

quyết định đến toàn bộ chất lượng giảng dạy, mà chỉ hỗ trợ để thể hiện nội dung mà 

thôi. Tự nó không thể là nội dung. Như vậy, dù sự dụng phương tiện hiện đại hay 

truyền thống thì chúng ta không nên quá lạm dụng về các phương tiện đó. Trong 

giảng dạy phương tiện quan trọng nhất vẫn chính là người giáo viên; giáo viên phải 

biết kết nối các khả năng giao tiếp về mặt nội dung và phương tiện để mang lại hiệu 

quả tối ưu nhất. Thành công của buổi học suy cho cùng phụ thuộc vào người giáo 

viên, người giáo viên đừng tự đánh mất mình sau những phương tiện hiện đại đó. Vì 

bài giảng muốn thành công hay không phụ thuộc đồng thời 4 yếu tố sau: 

   - Lòng yêu nghề, say sưa sáng tạo, nghiên cứu, tìm hiểu trong nghề nghiệp. 

   - Kiến thức của giáo viên. 

   - Phương pháp sư phạm. 

   - Phương tiện dạy và học. 

   Tóm lại, giữa phương pháp dạy học tích cực và các phương tiện dạy học hiện 

đại có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau. Điều quan trọng là người giáo viên phải biết 

được những nguyên tắc vàng khi áp dụng các phương pháp và phương tiện đó, để 

phát huy một cách tối ưu vào công tác giảng dạy. 

   1.3. Hiện trạng sử dụng máy chiếu trong học đường 

      1.3.1. Phổ thông trung học và trung học cơ sở  
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         Hiện nay ở nhiều trường đại học và một số trường phổ thông, một số môn học 

đã được giáo viên giảng dạy bằng máy chiếu. Nhìn chung SV - HS ban đầu rất háo 

hức với cách dạy mới này. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, dường như cách 

học bằng bảng đen và phấn trắng vẫn "giữ được vị trí độc tôn của mình".  

         Hầu hết GV đã được phổ cập tin học, nhưng trình độ soạn giáo án điện tử vẫn 

chưa chuyên nghiệp. GV ở một số trường PTTH & THCS được tập huấn tin học 

trong những tháng hè, chương trình dạy chỉ bao gồm word và excel, phần 

powerpoint , tuy nhiên có một số GV có thể do tuổi cao, hoặc hoàn cảnh gia đình 

khó khăn chưa tiếp cận với việc nghiên cứu soạn và giảng bài trên máy vi tính và 

máy chiếu. Hoặc lí do các trường vùng sâu vùng xa việc mua sắm thiết bị đối với 

khả năng các trường thậm chí đối với GV có thu nhập thấp, thật sự là trở ngại. 

         Mặt khác, cơ sở vật chất của các trường còn khá nghèo nàn, cách bố trí các 

phòng, khoa không thuận tiện cho việc dùng máy chiếu. Chẳng hạn tại một trường 

đại học ở miền cao, muốn áp dụng một tiết dạy bằng máy chiếu thì GV và SV phải 

mất tới mười lăm phút để lắp hoàn chỉnh hệ thống máy. Bởi trường này không có 

phòng học bằng máy chiếu riêng, do đó, mỗi khoa chỉ được trang bị một bộ máy 

chiếu. Hơn nữa, giáo viên chưa quen dùng nên phải loay hoay khá lâu mới lắp đặt 

được. Đó là chưa kể trường hợp đen đủi, vừa lắp xong dụng cụ học thì bị cúp điện .  

            Nhiều GV năng động hơn, trình độ áp dụng tin học vào bài giảng khá hơn 

lại không được SV - HS hợp tác, nên mặc dù rất tâm huyết với bài giảng, GV cũng 

buộc phải "lắc đầu". Trường hợp GV giảng bằng máy chiếu, công việc chuẩn bị  

khá hoàn chỉnh, sinh động. Nhưng trong khi GV hăng say giảng các ý chính, lấy ví 

dụ minh họa thì SV - HS lại húi cúi ghi chép tất cả những gì có trên màn hình. Vì 

vậy mà lời GV nói vào tai bên trái thì nhanh chóng đi ra tai bên phải. GV đã nhiều 

lần nhắc nhở SV chỉ ghi những ý chính, những ý cần thiết, cố gắng lắng nghe GV 

lấy ví dụ và lấy những ví dụ tương tự. 

        Đồng thời, chỗ nào không hiểu thì đặt câu hỏi, chỗ nào chưa ghi kịp thì về nhà 

mượn bạn. Tuy đã hướng dẫn vậy nhưng tiết nào cũng chỉ thấy sinh viên chép và 

chép. GV nản lòng ra chán nản, không còn thích thú với giáo án điện tử, sử dụng 

máy chiếu, đành quay trở về với cách dạy truyền thống.[11;tr2] 
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Chương 2.  PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG MÁY CHIẾU  

 TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP 

2.1. Máy chiếu (projector)  

   2.1.1. Khái quát về máy chiếu (projector)  

      a. Lược sử phát minh máy chiếu 

      - Ý tưởng đầu tiên 

    Ý tưởng về một hình ảnh được chiếu lên một bề mặt nào đó đã bắt nguồn từ 

Johannes de Fontana vào năm 1420. Fontana đã vẽ những bức tranh lên một màng 

mỏng đặt trên một khung kính mờ để ánh sáng từ bên trong có thể xuyên qua được 

và chiếu lên trên một bề mặt nhẵn nào đó.  Fontana đã thành công khi chiếu một 

bức tranh phác họa một thầy tu. Nhưng do không sử dụng thấu kính để hội tụ ánh 

sáng nên máy chiếu của Fontana cho hình ảnh rất mờ và không rõ nét 

    - Những sáng tạo kế tiếp 

Sau này, nhiều nhà phát minh trên thế giới cũng đã dựa trên ý tưởng và 

nguyên lý hoạt động ban đầu của Fontana như Pierre Fournier, ở Pháp, năm 1515. 

Hay như Giovanni Battista della Porta người Ý để chế tạo máy chiếu vào năm 1589. 

   - Sự ra đời của máy chiếu 

     Phát minh chiếc máy chiếu vào năm 1645 được đánh giá là khả quan nhất 

thời kỳ đó. Học giả Athansius Kircher người Đức đã mô tả và minh họa quá trình 

phản chiếu ánh sáng mặt trời từ một chiếc gương nhỏ qua thấu kính và xuất hiện 

trên màn chiếu. Tất nhiên quá trình này vẫn dựa trên nguyên lý hoạt động máy 

chiếu của Fontana (1420) nhưng quá trình này đã có thêm thấu kính. Và năm 1646 

đã đánh dấu một bước đổi mới thực thụ về máy chiếu, Kircher đã cho ra đời sản 

phấm có tên “Đèn chiếu ma thuật” (Magic Lantern). Máy chiếu của Kircher cũng sử 

dụng ánh sáng chiếu qua một lớp kính mờ và tấm phim slide. Nguồn sáng chỉ đơn 

giản được lấy từ chiếc đèn dầu nhỏ hoặc lấy ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Kircher 

đặt những chiếc thấu kính ở giữa nguồn sáng và những tấm phim slide. Thấu kính 

có tác dụng hội tụ ánh sáng, rồi ánh sáng đó mới đi qua tấm phim sẽ cho hình ảnh rõ 

hơn. Để minh chứng cho sáng tạo của mình, ông đã thử đặt thấu kính ở giữa tấm 

phim slide với màn chiếu thì kết quả cho thấy ảnh thu được không rõ nét bằng việc 

đặt thấu kính ngay trước nguồn sáng và giữa tấm phim slide.  
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   Cùng thời với Kircher còn có Christian Huygens - Nhà vật lý người Hà Lan. 

Ông đã nghiên cứu về quang học và thuyết lượng tử ánh sáng. Từ tài liệu ghi chép 

của Huygens thì bản vẽ mô tả nguyên lý hoạt động chi tiết và hoàn hảo về chiếc 

“đèn chiếu ma thuật” đã có từ năm 1659 với 3 chiếc thấu kính được lắp kèm. Và 

được coi như là người phát minh máy chiếu có “triển vọng” nhất thời bấy giờ. Năm 

1663, Huygens đã bắt tay với Richard Reeves, một nhà kinh doanh thiết bị quang 

học để “thương mại hóa” sản phẩm máy chiếu của mình tại vài thành phố của châu 

Âu. Thế kỷ 18 cũng có nhiều nhà phát minh tiếp tục hoàn thiện chiếc máy chiếu 

nhưng chưa có sáng tạo nào được ghi nhận mạnh mẽ bởi công chúng. Vào nửa đầu 

thế kỷ 19, nhà bác học Faraday đã phát triển hệ thống ánh sáng ứng dụng vào 

trong các máy chiếu. Hệ thống có sự dụng thêm thấu kính cùng với bộ lọc màu để 

lấy ánh sáng chiếu chuẩn bởi nguồn sáng hội tụ quá mạnh. Phát minh này đánh dấu 

sự tiến bộ của máy chiếu và là bước nhảy cho những máy chiếu tương lai. Chính sự 

phát triển mạnh mẽ của máy chiếu dần cho ra những hình ảnh chiếu động (gần như 

chiếu phim) đầu tiên vào cuối thể kỷ 19, đã làm tiền đề cho sự ra đời của chiếc vô 

tuyến sau này. 

   - Và Projector ngày nay 

     Đến nay đã có nhiều loại máy chiều ra đời có kiểu dáng nhỏ gọn (đặt gọn 

trong lòng bàn tay hoặc trọng lượng chỉ hơn 1kg) với công nghệ hiện đại đáp ứng 

nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng như máy chiếu phim, máy chiếu slide, máy 

chiếu hỗ trợ đa phương tiện. Vẫn dựa trên nguyên lý hoạt động của máy chiếu từ 

các thế kỷ trước nhưng công nghệ đã được thay đổi. Công nghệ được sử dụng trong 

những chiếc máy chiếu chủ yếu là DLP (Digital Light Processing) và LCD (Liquid 

Crystal Display), chúng liên quan đến cơ chế hoạt động bên trong mà máy chiếu sử 

dụng để hiển thị hình ảnh. DLP là giải pháp hiển thị kỹ thuật số. Ánh sáng chiếu 

qua một bánh xe lọc màu đến bộ phận quang học rồi được phản chiếu trên một vi 

mạch bán dẫn quang học gọi là DMD (Digital micromirror Device), một thiết bị 

phản chiếu siêu nhỏ để tái tạo lại dữ liệu. Công nghệ này cho hình ảnh tương đồng 

với dữ liệu gốc, hình ảnh video mịn hơn, chế độ tương phản cao.  

   LCD bao gồm 3 tấm kính khác nhau cho các tín hiệu đỏ, xanh lục và xanh. Khi 

ánh sáng đi qua các tấm kính LCD, các ảnh điểm sẽ mở hay đóng để cho hay ngăn 
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ánh sáng đi qua, đây chính là cơ chế điều chỉnh ảnh sáng và cho phép hình ảnh được 

chiếu trên màn ảnh.  

  Các tín hiệu thu phát dưới dạng số và Analog phù hợp với mọi nguồn dữ liệu như 

từ VCR, DVD hay máy tính vì thế mà máy chiếu được sử dụng rộng rãi trong mọi 

trường hợp từ lớp học cho đến hội thảo, hội nghị. Tuy nhiên các máy chiếu sử dụng 

tín hiệu truyền Analog không còn thịnh hành như trước mà thay thế bởi cac máy 

chiếu tín hiệu số. 

    Máy chiếu tín hiệu số, sử dụng công nghệ DLP với cấu tạo đơn giản là 

modern mới nhất trên thị trường hiện nay và được tích hợp trong những chiếc máy 

chiếu mi-ni có khả năng di động tốt và cũng được ưa chuộng tuy nhiên thì giá thành 

của chúng không hề rẻ[9;tr8]. 

b. Giới thiệu một số máy chiếu phổ biến và những thiết bị có tính năng hỗ trợ 
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Hình 2.1. Các máy chiếu phổ biến và những thiết bị hỗ trợ [9] 

 

 2.1.2. Cấu trúc và vận hành máy chiếu 
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 2.1.3. Một số hướng dẫn kĩ thuật sử dụng và khắc phục sự cố khi vận hành 

a. Hướng dẫn sử dụng: 

       1. Phích cắm dây nguồn và lỗ cắm điện phải vừa vặn 

       2. Cắm đúng và khít dây kết nối (VGA) giữa máy tính và máy chiếu. Khi cắm, 

cầm phần đầu cắm đẩy mạnh vào khe cắm. Khi tháo, không cầm phần dây mà cầm 
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phần đầu cắm để kéo ra, không bẻ lên bẻ xuống phần dây cắm. Vặn vít cố định đầu 

cắm và máy. 

    3. Mở nắp che đèn chiếu (nếu có) 

    4. Không dùng tay hay bất cứ vật gì cọ sát lên đèn chiếu. 

    5. Khởi động máy chiếu bằng cách bật công tắc nguồn phía sau (nếu có) sau đó 

nhấn nút POWER (1 lần). Trong trường hợp máy chiếu vừa tắt, để mở lại phải chờ 

cho quạt trong máy ngừng quay. 

    6. Khi máy tính và máy chiếu đã kết nối và khởi động xong, nếu tín hiệu vẫn 

chưa xuất ra chúng ta cần lưu ý các điểm sau: 

      6.1. Máy chiếu: Chọn đúng cổng suất tín hiệu (một số dòng AUTO) 

      - TOSHIBA, SONY: Nhấn INPUT 

      - NEC, ACER, OPTOMA: Nhấn SOURCE 

      - PANASONIC: Nhấn INPUT SELECT 

    6.2. Máy tính xách tay: Mở cổng tín hiệu 

      - TOSHIBA, HP, SHARP: Fn + F5 

      - SONY, IBM: Fn + F7 

      - PANASONIC, NEC: Fn + F3 

      - DELL, EPSON: Fn + F8 

      - FUJUTSU: Fn + F10 

      - Hoặc nhấn : Fn + Phím có biểu tượng màn hình 

   7. Điều chỉnh ZOOM để phóng to, thu nhỏ kích thước hình chiếu 

   8.  Điều chỉnh FOCUS để chỉnh độ nét hình (Một số dòng AUTO FOCUS) 

   9. Đặt máy chiếu theo hướng chiếu vuông góc với màn chiếu (tường). Nếu hình 

chiếu lên màn (tường) có hình thang, chỉnh tăng giảm KEYSTONE (một số dòng 

AUTO SETUP, hoặc AUTO KEYSTONE) 

   10. Tắt máy chiếu bằng cách nhấn nút POWER (2 lần). Nên chờ cho quạt của máy 

chiếu ngưng hẳn mới rút dây điện khỏi nguồn an toàn (tránh nguy cơ hư hỏng và 

giảm tuổi thọ đèn chiếu) 

   b. Yêu cầu kỹ thuật: 

    1. Nguồn điện: Máy chiếu có khả năng hoạt động tốt và ổn định ở điện áp 100 – 

240V AC @ 1.5V, nhưng rất nhạy cảm với các đột biến hay dao động điện áp. Đây 

thường là nguyên nhân chính dẫn đến hư hỏng cho Board nguồn, Bóng đèn, và 
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Ballast unit, chúng ta không tắt điện đột ngột, điều này khiến cho bóng đèn chiếu 

bên trong sẽ bị giảm tuổi thọ, cần thực hiện tắt mở máy theo đúng qui trình của 

hãng đưa ra (sách hướng dẫn sử dụng kèm theo máy). 

    2. Môi trường hoạt động: 

        Khi máy hoạt động sẽ tỏa ra lượng nhiệt làm mát bên trong máy, nên sử dụng 

máy trong môi trường thoáng mát (25oC – 28oC) không khói thuốc, bụi và côn 

trùng… (tránh được tình trạng máy trong lúc hoạt động thường bị tắt ngang, khởi 

động lại,…), chúng ta tránh đặt các vật cản hoặc quạt gió tại các ngõ thoát nhiệt của 

máy (bóng đèn chiếu, quạt hút giải nhiệt) 

  3. Kiểm tra máy và các chức năng hoạt động của máy: 

          Mỗi dòng máy đều có nhiều phím bấm với các tính năng làm hình ảnh rõ nét 

và trung thực về màu sắc ứng với nhu cầu sử dụng (Giáo dục, giải trí,…). Kiểm tra 

phím nhấn và độ nhạy của phím cũng như remote, khoảng cách sử dụng remote, khả 

năng trình chiếu hình ảnh của máy chiếu ở mỗi chế độ phân giải khác nhau của máy 

tính. 

   4. Bảo trì vệ sinh máy: 

        Sau khoảng 5 lần sử dụng máy, lấy các tấm lọc bụi (Filter) thường nằm bên 

hông máy ra dùng cọ mềm quét nhẹ để làm sạch các tấm lọc này (bảo đảm được 

hình ảnh và màu sắc của hình chiếu, tăng tuổi thọ bóng đèn). 

        Khi hình ảnh và màu sắc hình chiếu có sự thay đổi rõ rệt (không xuất hình hay 

cho hình trắng đen, có các đốm màu xuất hiện,). Nguyên nhân là do bụi bám vào 

các gương, kính lọc, kính phân cực,… hay chính các bộ phận CCD bên trong máy, 

có thể liên hệ với nơi  bảo hành để được bảo trì và sửa chữa hoặc hướng dẫn, tư vấn 

cụ thể. 

         Thật ra, để sử dụng được máy chiếu (Projector) không hề khó, chỉ hơi bỡ ngỡ 

cho người mới sử dụng lần đầu. Tôi xin đưa ra một số hướng dẫn cơ bản để các bạn 

sử dụng được tốt hơn 

Bước 1: Kết nối dây tín hiệu Trước hết bạn phải dùng cáp VGA (2 đầu giống nhau), 

cắm vào cổng có ký hiệu VGA trên cả laptop lẫn máy chiếu. (Nếu sử dụng để chiếu 

Video thì dùng dây Video hoắc S-Video để kết nối vào máy chiếu và các nguồn tín 

hiệu thích hợp).  
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Chú ý: Khi cắm, cầm phần đầu cắm đẩy mạnh vào khe cắm, vặn vít cố định đầu 

cắm vào máy. Khi tháo, quý khách cầm phần đầu cắm (không cầm dây) để kéo ra, 

không bẻ lên bẻ xuống phần dây cắm. 

Bước 2: Kết nối nguồn điện 

       Phích cắm dây nguồn của máy và ổ cắm phải vừa vặn, không để lỏng quá. Máy 

chiếu có khả năng hoạt động tốt và ổn định ở điện áp 100 – 240V AC, nhưng rất 

nhạy cảm với các đột biến hay dao động điện áp. Đây thường là nguyên nhân chính 

dẫn đến hư hỏng cho Board nguồn, Bóng đèn, và Ballast unit.Quý khách không tắt 

điện đột ngột, điều này khiến cho bóng đèn chiếu bên trong sẽ bị giảm tuổi thọ, cần 

thực hiện tắt mở máy theo đúng qui trình của hãng đưa ra (sách hướng dẫn sử dụng 

kèm theo máy), có thể trang bị nguồn UPS cho máy chiếu. 

Bước 3: Bật máy 

          Mở nắp che đèn chiếu (nếu có), bật công tắc nguồn phía sau máy (nếu có) sau 

đó Nhấn nút Power (1 lần). Trong trường hợp máy chiếu vừa tắt, để mở  vui lòng 

chờ cho quạt trong máy ngừng quay mới bật lại. 

Bước 4: Xuất hình ra máy chiếu. 

          Khi máy tính (các nguồn tín hiệu khác) và máy chiếu đã kết nối và khởi động 

xong, nếu tín hiệu vẫn chưa xuất ra, cần lưu ý các điểm sau: 

* Kiểm tra Cable nối và máy chiếu: Chọn đúng cổng suất tín hiệu 

+ Một số dòng máy chiếu dùng AUTO 

+ Máy chiếu TOSHIBA, máy chiếu SONY: Nhấn INPUT (trên máy chiếu) 

+ Máy chiếu NEC, ACER, máy chiếu OPTOMA: Nhấn SOURCE (trên máy chiếu) 

+ Máy chiếu PANASONIC: Nhấn INPUT SELECT (trên máy chiếu) 

* Kiểm tra máy tính xác tay (hoặc các nguồn tín hiệu khác) mở cổng tín hiệu 

+ Laptop TOSHIBA, HP, SHARP: [Fn] + [F5] 

+ Laptop SONY, IBM: [Fn] + [F7] 

+ Laptop PANASONIC, NEC: [Fn] + [F3] 

+ Laptop DELL, EPSON: [Fn] + [F8] 

+ Laptop FUJUTSU: [Fn] + [F10] 

+ Các dòng Laptop khác: [Fn] + Phím có biểu tượng màn hình 

* Trong trường hợp không xuất được tín hiệu ta làm các bước sau 



 28 

+ Click chuột phải tại Desktop // Graphics Option // Output to // Desktop 

+ Hoặc kết nối và bật máy chiếu trước khi bật Laptop 

Bước 5: Sử dụng các nút điều khiển trên máy chiếu 

            Tùy vào vị trí, khoảng cách giữa đèn và màn chiếu chúng ta sử dụng các nút 

lệnh để tinh chỉnh, điều khiển để nội dung trình chiếu sao cho người học dễ đọc 

nhất. 

+ Điều chỉnh nút TILT: Dùng để nâng cao, hạ thấp độ cao của đèn 

+ Điều chỉnh nút Zoom: để phóng to, thu nhỏ kích thước hình ảnh 

+ Điều chỉnh nút Focus: Để chỉnh độ nét của hình ảnh (Một số dòng dùng Auto 

Focus). 

+ Các bạn cần kết hợp nút Zoom và Focus để chỉnh đèn sao cho nội dung thấy rõ 

nhất. 

- Trong trường hợp hình trên màn hình khi chiếu ra có hình thang các bạn kiểm tra 

lại máy chiếu đã đặt vuông góc với màn hình chưa? Đặt máy chiếu theo hướng 

chiếu vuông góc với màn chiếu (tường). Nếu hình chiếu lên màn (tường) có hình 

thang, chỉnh tăng giảm KEYSTONE (một số dòng AUTO SETUP, hoặc AUTO 

KEYSTONE) 

Bước 6: Tắt máy 

             Tắt máy chiếu bằng cách nhấn nút POWER (2 lần),chờ cho quạt của máy 

chiếu ngưng hẳn mới rút dây điện khỏi nguồn an toàn (tránh nguy cơ hư hỏng và 

giảm tuổi thọ đèn chiếu) [11;tr4] 

2.2.  Vị trí vai trò và ý nghĩa của máy chiếu trong dạy học địa lý 

      Hiện nay không riêng vì nước ta, mà cả các nước trên thế giới PPDH ở các 

trường đại học và cao đẳng đang được đổi mới theo hướng trọng tâm là phát huy 

cao độ tính tích cực độc lập sáng tạo của sinh viên, nghĩa là cùng một hướng đổi 

mới PPDH ở trường phổ thông, nhưng với yêu cầu cao hơn và với những đặc điểm 

riêng. Chúng tôi xin nêu một trong những số đặc điểm riêng trong đào tạo: 

     Thông thường nội dung tri thức ở bậc đại học, cao đẳng có khối lượng rất lớn so 

với các trường phổ thông, nên GV lựa chọn phương pháp thuyết giảng, đây là hình 

thức tổ chức dạy học ở đại học có lịch sử lâu đời và cho đến nay vẫn được thừa 

nhận là hình thức cơ bản, thường được tiến hành bằng phương pháp thuyết trình. 
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       Theo hướng hoạt động hóa người học, người ta đang hạn chế bớt phương pháp 

thuyết trình thông báo – tái hiện, tăng cường phương pháp thuyết trình giải quyết 

vấn đề kết hợp với việc sử dụng CNTT trong quá trình hay nói cách khác sử dụng 

máy chiếu thông qua thiết kế nội dung nhằm tích cực hóa người học, GV có thể 

dùng hình ảnh, clip video…cho SV xem, nêu câu hỏi hoặc đặc vấn đề yêu cầu SV 

phải giải quyết. Đây là kiểu dạy học bằng cách giải quyết các bài toán nhận thức, 

tạo ra sư chuyển hóa từ quá trình nhận thức trong nghiên cứu khoa học vào tổ chức 

quá trình nhận thức học tập.  

         Thông qua hình ảnh, nội dung trên máy chiếu, GV đưa SV vào tình huống có 

vấn đề rồi tự mình giải quyết vấn đề đặt ra. Theo hình mẫu đặt và giải quyết vấn đề 

mà GV trình bày, SV học được thói quen suy nghĩ logic, biết cách phát hiện vấn đề, 

đề xuất giả thuyết, thảo luận, trình bày quan điểm, và có thể kiểm tra các giả thuyết 

dưới sự hướng dẫn của GV và sự hỗ trợ của các PPTD. 

2.2.1.  Vị trí của máy chiếu  

    Bài diễn giảng hiện đại đang có khuynh hướng sử dụng ngày càng nhiều các 

phương tiện máy chiếu (CNTT) làm tăng sức hấp dẫn và hiệu quả. Trước đây GV 

chỉ dùng lời nói giàu hình tượng và gợi cảm kèm theo cử chỉ, điệu bộ diễn tả nội 

tâm hoặc  có thêm bộ tranh ảnh giáo khoa hỗ trợ. Ngày nay có cả một loạt phương 

tiện để GV lựa chọn sử dụng: máy chiếu, băng ghi âm, băng ghi hình, đĩa CD, phần 

mềm máy vi tính…Sự phát triển các phương tiện máy chiếu (CNTT) trong trường 

sư phạm sẽ cho phép tăng cường đổi mới cách đào tạo ghề dạy học bằng việc tập 

dượt cho SV xử lí những tình huống sư phạm thường gặp trong trường phổ thông. 

   2.2.2. Vai trò và ý nghĩa của máy chiếu 

          Giảng dạy bằng phương tiện máy chiếu, GV dễ dàng làm cho bài giảng trở 

nên sinh động, thú vị hơn bằng việc đưa vào đó những âm thanh, hình ảnh, màu 

sắc... Thậm chí, GV có thể chạy cả một đoạn video liên quan đến bài giảng hay hiển 

thị các vật mẫu. 

   Ví dụ: thực hành quan sát khoáng vật và đá, chỉ cần kết nối giữa máy vi tính 

với máy chiếu projector thì nội dung được hiển thị rõ ràng, trung thực với màu sắc, 

thể hện chi tiết các kiến trúc, và cả cấu tạo vật thể của khoáng vật. 

     Ngoài ra, các hệ thống máy chiếu hiện đại còn cho phép thầy và trò cùng trao 

đổi, vấn đáp tương tác qua mạng. GV có thể chấm bài, giao nội dung bài tập mang 
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tính nghiên cứu thực tiễn, hoặc tập dượt cho SV – HS tập thiết kế bài giảng trong 

môn học phương pháp dạy học địa lý. Bên cạnh đó GV có thể  chọn những bài mẫu 

của học sinh ưu tú để giới thiệu trước cả lớp bằng cách hiển thị bài viết trên màn 

hình. 

     Chúng ta thấy trong các phương tiện nghe nhìn hiện đại thì máy Projector 

(máy chiếu đa năng) và máy chiếu hắt (Overhead) được xem là các phương tiện 

quan trọng được sử dụng phổ biến để phục vụ cho công tác giảng dạy. 

     Máy Projector (kết nối với máy vi tính) là phương tiện nghe nhìn được sử 

dụng hiệu quả khi thực hành giảng dạy, hỗ trợ cho việc trình chiếu và hiển thị các 

thông tin trong nội dung bài giảng, phục vụ đặc lực cho việc truyền đạt ý tưởng của 

giảng viên đến học viên. Việc biên soạn giáo án điện tử và triển khai bài giảng, 

không thể thiếu thiết bị Projector. Máy Projector được xem là chiếu cầu nối thông 

tin giữa GV và SV. Hiệu quả của quá trình dạy, học phụ thuộc vào việc đổi mới 

phương pháp giảng dạy của GV theo hướng tích cực, trong đó phải biết kết hợp sử 

dụng linh hoạt máy Projector với các phương tiện khác.  

    Máy Projector đóng vai trò quyết định trong việc trình bày nội dung bài 

giảng được soạn thảo trên phần mềm Power Point. Với sự hỗ trợ của máy Projector 

kết nối với máy tính xách tay, giảng viên có thể khai thác sâu nội dung của bài trong 

một tiết học, đặc biệt phát triển các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc hiểu là những kỹ năng 

cần được rèn luyện nhiều trước khi hiểu và nhớ bài, cho phép GV tiết kiệm “thời 

gian chết” (xóa bảng, viết bảng, nhớ những nội dung mà bất ngờ quên...). Ngân 

hàng hình ảnh, sự linh hoạt của các slide được biểu đạt và hiểu thị sinh động trên 

màn chiếu thông qua xử lý kỹ thuật của thiết bị Projector, giúp GV dẫn nhập vào 

bài học một cách ấn tượng và thu hút. 

    Khi sử dụng máy chiếu Projector đòi hỏi GV phải nhận thức thấu đáo nội 

dung bài giảng, có khả năng khái quát cao (chưng cất, cô đọng kiến thức) và phải sử 

dụng thành thạo máy vi tính và máy chiếu. Khi sử dụng máy chiếu GV sẽ linh hoạt 

hơn, tư duy và phong cách làm việc theo hướng hiện đại và cập nhật hơn. SV - HS 

được tiếp cận với phương tiện kỹ thuật và nhờ đó mà tăng khả năng tiếp thu kiến 

thức qua nghe nhìn trực quan. Sự giao tiếp giữa GV và SV - HS cũng năng động và 

hiệu quả hơn.  

    Thông qua quá trình sử dụng, máy chiếu Projector có thể mang lại những tác 
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dụng lớn như: làm cho công việc dạy học nhẹ nhàng, thoải mái; hỗ trợ giảng viên hệ 

thống hóa kiến thức; có khả năng phóng lớn nội dung bài giảng; sử dụng hình ảnh, 

màu sắc, âm thanh phong phú, sống động; tự động hoá việc triển khai bài giảng; sử 

dụng nhiều lần nội dung bài giảng; dễ dàng chỉnh sửa nội dung sẵn có; dễ dàng in 

và phân phối bài giảng cho học viên; dễ dàng sao chép bài giảng cho người khác; là 

công cụ hỗ trợ giúp cho học viên nhận thức, hệ thống hoá kiến thức, vận dụng kiến 

thức…(học viên dễ tiếp thu, hiểu sâu, nhớ lâu..) 

      Song song với những tiện ích đó, sử dụng Projector không thể tránh khỏi 

những hạn chế như: tốn kém cho đầu tư ban đầu; dễ trục trặc kĩ thuật; cần kĩ năng 

nhất định để sử dụng; thường phải có kĩ thuật viên trực máy; làm giảm khả năng 

giao tiếp giữa GV và SV – HS. Trên thực tế, việc sử dụng máy chiếu phải phù hợp 

với từng hoàn cảnh cụ thể như cơ sở vật chất, đối tượng nghe, nội dung bài giảng… 

Việc sử dụng các phương tiện nghe nhìn đơn thuần chỉ để thay cho phương pháp 

giảng dạy truyền thống nhằm tiết kiệm thời gian và công sức giảng bài (khá phổ 

biến hiện nay) nhưng không đồng nghĩa với cải tiến hay đổi mới phương pháp giảng 

dạy theo hướng tích cực, thậm chí còn gây hiệu ứng tiêu cực và phản cảm nếu quá 

lạm dụng. 

         Tuy nhiên, ở các địa phương, nơi mà công nghệ thông tin chưa phát triển, GV 

và SV - HS chưa có thói quen sử dụng máy vi tính, máy Projector thì máy chiếu hắt 

vẫn là sự lựa chọn kinh tế và hiệu quả. Một danh nhân đã nói rằng: “Điều được 

nghe tôi dễ quên. Điều được thấy tôi dễ nhớ. Điều được làm dễ ghi tâm”. Từ căn cứ 

khoa học và thực tiễn trên, chúng ta nhận thấy việc thay đổi phương pháp giảng dạy 

truyền thống bằng phương pháp giảng dạy tích cực có sử dụng phương tiện dạy học 

nghe nhìn hiện đại là hết sức cần thiết. Máy chiếu Projector và một số thiết bị khác 

là những phương tiện phụ trợ quan trọng trong giảng dạy theo phương pháp mới, 

tạo điều kiện cho GV và SV - HS đạt được mục tiêu của quá trình dạy - học của 

mình. 

2.3. Các phương pháp sử dụng máy chiếu 

        Khi sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lý, chúng ta cần quan tâm đến nội 

dung và hình thức đặc trưng của môn học. 
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    2.3.1. Đối với nội dung lí thuyết  

         Về nội dung nếu nặng về lí thuyết lí luận, mối quan hệ chúng ta cần quan tâm 

đến mục tiêu kiến thức, xử lí nội dung, tạo tình huống, nêu ra những vấn đề trọng 

tâm, tìm các mô hình, bản đồ, hình ảnh… chứa nội dung bài dạy và đặc biệt không 

nên soạn quá nhiều lí thuyết đề trình chiếu, sẽ làm cho cấu trúc của bài trình chiếu 

nặng nề. Lúc đó SV – HS nghiêng về đọc và chép. Với tình huống này GV có thề 

dùng phương pháp diễn giảng khái quát nội dung và nêu câu hỏi cho SV – HS tận 

dụng kinh nghiệm hiểu biết bản thân, kết hợp với các tài liệu, nghiên cứu tìm tòi, có 

thể trao đổi lẫn nhau và trình bày đáp án. Khi đó GV trình chiếu nội dung đáp án 

ngắn gọn với những từ khóa, để SV – HS đối chiếu kết quả.  

          Như vậy chúng ta phát huy được vai trò tích cực của người học, tăng cường 

khả năng đọc, phân tích, chọn lựa những nội dung chính, rèn kĩ năng trình bày, giao 

tiếp của SV – HS, tạo điện kiện cho họ có kĩ năng làm việc với tập thể cộng đồng, 

tạo cảm giác tự tin trước chỗ đông người. 

2.3.2. Đối với nội dung cụ thể 

          Đối với nội dung cụ thể như bản đồ, mô hình, sơ đồ, biểu đồ, bảng số liệu, 

tranh ảnh, hình vẽ… Thì đây chính là đối tượng ưu tiên khai thác triệt để tính ưu 

việt máy chiếu kết hợp với máy vi tính và các phần mềm khác. Với những chức 

năng phong phú của máy vi tính chúng ta có thể thiết kế nhiều nội dung và hình 

dạng phong phú. Máy vi tính cung cấp thông tin và máy chiếu lúc này sẽ trở thành 

phương tiện để khai thác kiến thức địa lý cụ thể và hiệu quả nhất. 

            Ngoài ra máy chiếu còn là phương tiện để SV – HS trình chiếu báo cáo kết 

quả nghiên cứu, kết quả bài làm của mình, chia sẽ - trao đổi những thông tin khoa 

học với nhau. 

           Để có được tiết học có hiệu quả, chất lượng thì GV phải nghiên cứu kĩ nội 

dung, tìm tòi, lựa chọn các PPDH phù hợp; PTDD phù hợp với đặc trưng kiểu bài, 

trình độ nhận thức của SV – HS, phải kết hợp thế nào để có hiệu quả nhất giữa 

PPDH và PTDD. Chúng ta đã biết trong tiết dạy theo hướng tích hóa người học thì 

không thể thiếu việc GV định ra những hình thức hoạt động học tập của SV – HS. 

Vì thế khi sử dụng máy chiếu GV phải sử dụng nó như một công cụ để SV – HS 

khai thức kiến thức bài học được trình chiếu, có nghĩa là GV phải nêu ra những câu 

hỏi, những vấn đề cần giải quyết, những so sánh, mô tả, tìm ra những mối quan hệ 
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tìm ẩn… để SV – HS có đều kiện để tư duy, tìm hiểu, tự thể hiện mình,…như thế 

giờ học sẽ sinh động, hấp dẫn hơn. 

         Ví dụ: Trình chiếu trên màng hình hai bản đồ: khoáng sản Việt Nam và bản đồ 

kinh tế Viện Nam, GV có thể đặc câu hỏi: vì sao các trung tâm công nghiệp lại 

được phân bố ở những nơi đó ? Như vậy sẽ có quan sát, sự phân tích, nhận xét, đối 

chiếu đề tìm ra kết quả…Nên khi sử dụng PTDH là máy chiếu GV hãy sử dụng nó 

như phương tiện để khai thác kiến thức chứ không phải để trình chiếu thông thường, 

và cũng không phải là để minh họa cho lời giảng của mình. 

           Nếu nội dung bài học chỉ được truyền tới người học dưới dạng văn bản thì 

người học có thể sẽ kém hứng thú. Nếu chỉ truyền tin theo một chiều, không có sự 

hỏi đáp thì thông tin thu được của người học có thể phiến diện, không đầy đủ hoặc 

biến dạng, có khi dẫn đến việc hiểu sai nội dung. Vì vậy chúng ta có thể tìm những 

“ Phương pháp làm tăng giá trị lượng tin, trao đổi thông tin nhanh hơn, nhiều hơn 

và hiệu quả hơn” [12; tr8] 

           Trong tất cả các PPDH cụ thể được vận dụng giảng dạy môn Địa lý, đa phần 

chúng ta đều có vận dụng khi sử dụng máy chiếu, chúng tôi xin nêu ra một vài ví dụ 

minh họa:  

       - Phương pháp đàm thoại gợi mở GV có thể sử dụng hệ thống câu hỏi để khai 

thác kiến thức địa lý được trình chiếu. 

         Ví dụ: Trình chiếu bản đồ tự nhiên Việt Nam (môn Địa lý tự nhiên Việt Nam), 

GV có thể đặt câu hỏi: Hãy nhận xét về sự phân bố các dạng địa hình; Vì sao nói 

địa hình Việt Nam chủ yếu là đồi núi ?  
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                                      Hình 2.3. Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam  

     - Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề để dạy môn Địa lý tự nhiên. 

  Ví dụ: Các vùng ven biển đông bắc ở Nam mỹ có lượng mưa lớn và đồng bằng ẩm 

thấp Amzôn, như ở ven biển phía tây nam của Nam Mỹ lại ít mưa, lại có hoang  

mạc ?  

  - Phương pháp diễn giảng GV có thể kết hợp trình chiếu bản đồ các nhiên các 

châu). Khi trình chiếu bản đồ tự nhiên châu Mỹ, GV có thể tạo tình huống có phát 

kiến địa lý lớn trên thế giới, để SV – HS có thể xác định các địa danh cụ thể và vị 

trí, đường đi, thời gian các phát kiến địa lý. 

   - Phương pháp so sánh có dùng trình chiếu bản đồ Trung Quốc yêu cầu SV – HS 

so sành sư khác nhau của các đặc điểm tự nhiên như: địa hình, khí hậu, sông ngòi, 

sinh vật, khoáng sản của phía đông và phía tây Trung Quốc.. 

         Ngoài ra chúng ta có thể trình chiếu các số liệu vể tự nhiên, kinh tế, thương 

mại… để yêu cầu SV – HS phân tích nhận xét, tính toán, vẽ biểu đồ, viết báo cáo… 

thông qua đó rút ra những kiến thức địa lý… 
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         Nhìn chung sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lý tùy theo nội dung, đặc 

điểm đặc trưng của nội dung cụ thể, GV có thể lựa chọn những phương pháp sử 

dụng máy chiếu, phương pháp dạy học khác nhau, có khi sử dụng máy chiếu là 

phương tiện hiển thị nội dung lí thuyết; cũng có khi chúng ta sử dụng máy chiếu, 

thông qua mục tiêu thiết kế nội dung bài học để SV – HS khai thác nội dung kiến 

thức, hoặc có thể sử dụng máy chiếu làm phương tiện làm bài tập như vẽ bản đồ, 

biểu đồ, sưu tầm số liệu, kiểm tra, đành giá… 

          Chúng ta xem qua báo cáo viêc sử dụng máy chiếu của một trường ngoài sư 

phạm: 

Việc sử dụng giáo án điện tử trong quá trình dạy học tại Đại học ngoài sư phạm đã 

được áp dụng nhiều năm nay. Nhà trường đặc biệt quan tâm vấn đề này, luôn tạo 

điều kiện thuận lợi GV có đầy đủ phương tiện đưa giáo án điện tử vào dạy học. 

Hiện nay hầu hết các phòng học tại trường ta có trang bị máy chiếu Projecter để khi 

dạy học GV có thể trình chiếu giáo án điện tử. 

            Trong thời gian qua, việc dạy học bằng giáo án điện tử nhìn chung đã mang 

lại hiệu quả khá cao, nhiều giảng viên có các giáo án điện tử khá tốt làm cho quá 

trình dạy và học thực sự hấp dẫn, hiệu quả. Tuy nhiên, là người trực tiếp giảng dạy 

và qua trao đổi với nhiều GV, SV tôi thấy rằng việc sử dụng giáo án điện tử, bên 

cạnh những thành công bước đầu, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục, đó là: 

         Thứ nhất: tính phổ biến của việc sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy còn 

hạn chế. Nếu các buổi giảng duyệt hay giảng giỏi thì việc có giáo án điện tử là tốt 

thì các buổi lên lớp bình thường khác vẫn còn một số giảng viên chưa thực sự quan 

tâm đến vấn đề này, chưa có giáo án điện tử khi dạy học. Tại sao có thực trạng này? 

Vì không đủ thời gian hay vì khó thiết kế bài giảng? Dù lý do nào cũng không thể 

chấp nhận được. Việc làm giáo án điện tử tất nhiên là tốn nhiều thời gian nhưng đó 

là thời gian thuộc khâu chuẩn bị dạy học, không thể lấy lý do này biện minh cho các 

buổi giảng không có giáo án điện tử. Còn nếu chỉ giảng giỏi mới sử dụng giáo án 

điện tử còn các buổi giảng khác không cần áp dụng thì đó là biểu hiện của bệnh 

thành tích, xa rời quan điểm lấy người học làm trung tâm. 

            Thứ hai, tính thiếu phù hợp trong quá trình sử dụng giáo án điện tử . Khi có 

giáo án điện tử và trình chiếu trong quá trình giảng phải căn cứ vào đặc điểm bài 

giảng, số lượng sinh viên, thời gian trình bày... nếu không sẽ mang lại hiệu quả 
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thấp. Bên cạnh nhiều GV có cách thiết kế giáo án tốt thì vẫn còn một số giáo án khi 

trình chiếu không mang lại hiệu quả mong muốn. Đó là vì hiệu ứng màu sắc, hình 

ảnh, cỡ chữ, phông nền... không tương thích, thậm chí trong một slide có quá nhiều 

chữ làm cho sinh viên chỉ chú tâm đọc chữ mà không còn nghe giảng viên nói gì.  

Hoặc khi có giáo án trình chiếu thì chỉ sử dụng một cách giảng là thuyết trình bảng 

chiếu mà không áp dụng nhiều phương pháp khác, tất nhiên lúc đó kết quả không 

cao.  

Từ sự nhìn nhận như trên, tôi xin nêu ra một số việc cần làm nhằm nâng cao 

hiệu quả dạy học thông qua giáo án điện tử. 

          Một là, cần đưa tiêu chí giáo án điện tử vào đánh giá giảng viên . Tức là việc 

bố trí giảng viên lên lớp, ngoài các yêu cầu cơ bản khác thì phải yêu cầu có sử dụng 

giáo án điện tử. Thủ trưởng các khoa, bộ môn khi bố trí giảng viên cần yêu cầu xem 

đã có giáo án điện tử hay chưa? Từ đó bố trí phù hợp. Cần xác định tất cả các buổi 

giảng phải có giáo án điện tử. 

           Hai là, đảm bảo các yêu cầu cơ bản phải có của một giáo án điện tử . Tất 

nhiên không có một chuẩn cụ thể cho tất cả các giáo án vì nó phụ thuộc vào đặc thù 

của nội dung cần trình bày, vào đặc điểm lớp học... nhưng nhìn chung có một số 

yêu cầu cơ bản mà bất kỳ giảng viên nào khi xây dựng giáo án điện tử cũng phải 

chú ý đến. Đó là: Khi xây dựng giáo án điện tử GV cần căn cứ vào số lượng sinh 

viên để tạo font chữ phù hợp, không đưa toàn bộ nội dung cần trình bày lên màn 

chiếu, không tạo hiệu ứng lòe loẹt, nhấp nháy liên tục làm cho người đọc mỏi mắt 

và khó chịu và cuối cùng phải xác định xây dựng giáo điện tử để GV dạy học chứ 

không phải để cho SV đọc giáo án khi trình chiếu, còn GV chỉ là kỹ thuật viên bấm 

máy. 

Ba là, coi trọng khâu chuẩn bị. GV có bài giảng cần tìm hiểu tình hình lớp 

học qua tiếp cân với SV, từ đó điều chỉnh giáo án cho phù hợp. Khi lên lớp giảng 

nên đi sớm 10 phút chuẩn bị các dụng cụ, máy móc rồi đúng giờ là bắt đầu giảng, 

tránh tình trạng cứ bắt đầu buổi học mới vào lớp rồi loay hoay chỉnh máy có khi 

mất cả 30 phút sau đó mới dạy sẽ tạo ấn tượng không tốt cho người nghe. Nếu có 

thể trước ngày giảng photo phần trình chiếu (đối với các bài không thuộc nghiệp vụ) 

giao cho lớp in sao phát cho từng SV để thuận lợi trong quá trình nghe giảng viên 
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trình bày. Bài giảng dù ngắn hay dài cũng đều phải có phần tổng quan trước khi đi 

vào nội dung cụ thể và tránh lạm dụng kỹ thuật tin học khi trình chiếu. 

  Bốn là, cần thu nhận thông tin phản hồi . Mỗi bài giảng dù được thể hiện tốt 

đến đâu cũng cần có sự tiếp thu ý kiến phản hồi để ngày càng hoàn thiện hơn. Do 

vậy sau khi dạy, cần trao đổi với giảng viên trong khoa, lấy ý kiến sinh viên để điều 

chỉnh phù hợp hơn. 

           Trên đây là một số ý kiến về tổ chức giảng dạy bằng giáo án điện tử, xin nêu 

ra để chúng ta cùng xem xét. Thật chất những nhận xét, đánh giá hiện trang sử dụng 

máy chiếu (CNTT) trong dạy học, thì đâu đó chúng ta bắt gặp những hiện tượng 

này, tuy không nhiều, không điển hình nhưng chúng ta cảm nhận được.    

         Với những nhận xét, chia xẻ, và các  ý kiến đề xuất nhằm khắc phục, đã cho 

chúng ta thấy sự quyết tâm tận dụng CNTT để nâng cao chất lượng giảng dạy trong 

đào tạo là có thật, điều đó đã thúc đẫy những bước tiến lớn hơn, cao hơn trong 

những sáng tạo mới mang tính khoa học để phục vụ xã hội, nâng cao dân trí, nâng 

cao chất lượng cuộc sống. 

2.4. Hiện trạng sử dụng máy chiếu trong dạy học Địa lý ở trường ĐH  

Đồng Tháp 

           Hiện nay với chủ trương của nhà nước về đổi mới PPDH như chúng ta đã 

biết, nhiều trường ĐH & CĐ được trang bị khá đầy đủ các phương tiện dạy học hiện 

đại, nhất là các trường ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần 

Thơ…hầu như đội ngũ GV được đào tạo chuyên nghiệp, nên việc sử dụng các 

PTDH hiện đại có hiệu quả là vấn đề tất yếu, chính vì thế SV – HS hiện nay nhìn 

chung rất năng động, tự tin. Tham qua các trương chúng ta thấy đa phần khoảng 70 

đến 80 % các phòng học được trang bị đầy đủ các  thiết bị nghe hình và hầu hết các 

giờ lên lớp GV đều sử dụng máy chiếu. Phòng bộ môn của các khoa được trang bị 

100% các PTDH hiện đại. Đã thể hiện quyết tâm đổi mới PPDH, nhằm nâng cao 

chất lượng dạy và học, nâng cao trình độ chuyên môn kĩ thuật cho lưc lược lao động 

tương lai.  

           Trường Đại học Đồng Tháp tọa lạc bên bờ Bắc sông Tiền, trước đây là 

trường cao đẳng, năm 2003 được nâng cấp thành trường đại học với 05 ngành đại 

học có 200 sinh viên, và 14 ngành cao đẳng 550 sinh viên. Đến năm 2009 – 2010 

Trường đại học Đồng Tháp chính thức chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Trường 
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liên kết đào tạo với nhiều trường đại học trong nước đào tạo sau đại học với 26 

chuyên ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường và đội ngũ 

cán bộ khoa học – kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Đồng Tháp và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

          Hiện nay nhà trường có khoảng 601 cán bộ, giảng viên, trong đó có trên 14 

Tiến sĩ; 45 Nghiên cứu sinh; trên 34 Giảng viên chính, 175 Thạc sĩ; 145 cán bộ 

giảng viên đang học cao học, gồm 14 khoa đào tạo chuyên ngành; 12 phòng chức 

năng, 05 trung tâm, 01 viện nghiên cứu, 01 thư viện, 01 trường Mầm non Hoa 

Hồng. 

          Với trào lưu chung của việc đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng đào tạo của 

cả ngành giáo dục, trường ĐH Đồng Tháp với sự quan tâm của BGH nhà trường và 

sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ GV trường ĐH Đồng Tháp đã và đang thực hiện 

việc đổi mới PPDH có hiệu quả, đồng hành là việc trang bị máy móc, PTDH và các 

thiết bị khác phục vụ cho việc giảng dạy hoàn chỉnh, gần như 100% các khoa đều 

có phòng bộ môn và được trang thiết bị đầy đủ các phương tiện hiện đại. Các lớp 

học đều được trang bị máy chiếu và nối mạng Internet, tạo điều kiện rất thuận lợi 

cho hoạt động dạy và học của GV & SV  

2.4.1. Các khoa khác 

         Với 15 chuyên ngành đào tạo gồm các ngành sư phạm và ngoài sư phạm, tất 

cà các khoa, văn phòng các khoa, phòng bô môn,..đều được trang bị đầy đủ các 

phương tiện, thiết bị hiện đại. Chất lượng đào tạo các khoa đáp ứng nhu cầu xã hội, 

phần lớn các SV ra trường có việc làm. Qua khảo sát chúng tôi nhận thấy tất cả các 

giờ lên lớp hầu các GV đều sử dụng máy chiếu trong giờ dạy, mang lại hiệu quả 

cao, SV tham gia hoạt động học tập tích cực, kết hợp lí thuyết với thực  hành có 

hiệu quả, với nhiều SV được nêu tên là tấm gương điển hình để các SV cùng học 

tập phấn đấu. 

2.4.2. Khoa Địa lý 

         Được thành lập ngày 15/8/ 2006, hiện nay có khoảng 19 cán bộ, giảng viên, 

trong đó nghiên cứu sinh nước ngoài 02, 02 đang học Thạc sĩ, 03 đại học, còn lại có 

trình độ Thạc sĩ, với hai cấp ngành đào tạo: đại học, cao đẳng. Ngoài đào tạo sư 

phạm Địa lý, khoa còn có ngành ngoài sư phạm là Quản lí đất đai địa lý, Địa lý du 

lịch. 
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          Việc sử sụng máy chiếu trong dạy học địa lý là rất quan trọng và cần thiết. 

chúng ta biết các môn học thuộc ngành địa lí có nội dung phong phú, đa dạng đi từ 

các kiến thức địa lý tự nhiên đến các kiến thức về kinh tế - xã hội, với lượng thông 

tin rất lớn và mang tính thực tiễn cao, cần thiết phải cập nhật thông tin thường 

xuyên, vì thế sử dụng máy chiếu nói riêng và CNTT nói chung trong dạy học là rất 

thích hợp. 

        Ý thức được vấn đề đó, cùng với sự quan tâm của ban chủ nhiệm khoa, đặc 

biệt là sự quan tâm của nhà trường đã trang bị cho khoa đầy đủ các phương tiện, 

thiết bị phục vụ giảng dạy, nên đội ngũ giảng viên của khoa tận dụng triệt để, có 

hiệu quả những phương tiện dạy học hiện đại trong đó gần !00% GV sử dụng máy 

chiếu trong dạy học địa lý. 

       Việc sử dụng giáo án điện tử và máy chiếu trong quá trình dạy học đã được 

thực hiện ở khoa khoảng năm 2008 - 2009, lúc nhà trường trang bị khoảng 80% các 

phòng học có máy chiếu, thời gian đầu còn gặp một số khó khăn nhưng với sự nỗ 

lực và quyết tâm cao, đến nay những sự cố được khắc phục hoàn toàn, có cán bộ 

trực phòng kĩ thuật và thường xuyên kiểm tra, xử lí kịp thời các sự cố vì thế, hiện 

nay đã thường xuyên sử dụng các thiết bị hiện đại này trong giảng dạy.  

        Với điều kiện cơ sở vật chất tiện nghi hiện đại, những giờ học có sử dụng giáo 

án điện tử , máy chiếu đã đạt hiệu quả tốt. Đặc biệt trong giảng dạy địa lý, GV đã 

tạo được kĩ năng học tập trên máy chiếu, kĩ năng quan sát, làm bài tập, cách ghi bài, 

việc sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học mà nhất là với môn Địa lý có rất 

nhiều ưu điểm: 

         Đây chính là phương tiện dạy học hiện đại đã góp phần tích cực vào việc đổi 

mới phương pháp dạy học, nó làm cho các giờ học hấp dẫn nhờ những đoạn video 

clip sinh động, những hình ảnh, bản đồ với màu sắc đẹp...Minh hoạ được những 

hình ảnh, mô phỏng những hoạt động, quá trình hình thành, phát triển và tạo thành 

của các đối tượng địa lý mà nếu không có nó thì SV rất khó tưởng tượng và GV 

cũng rất khó giải thích.Thực  những hình ảnh minh họa đó đã thay thế cho rất nhiều 

lời giảng giải. 

        Ví dụ: Những hình ảnh về quá trình động đất, núi lửa và hậu quả của nó, 

chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời, hoạt động của dòng biển, sơ đồ 

một số hình thức sản xuất trong công nghiệp.... Tận dụng được kho thông tin, hình 
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ảnh khổng lồ trên mạng In ternet, phần mềm Encatar..., tạo lập bản biểu đồ, bảng số 

liệu nhanh chóng và chính xác, điều đó giúp SV dễ dàng liên hệ thực tế, có thêm 

nhiều kiến thức về địa lý tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội mà trong giáo trình không 

thể đưa ra hết, nó giúp chúng ta cập nhật thông tin, tiết kiệm thời gian trong việc 

chuẩn bị thiết bị , đồ dùng dạy học. 

              Để phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo của SV trong quá trình học 

tập, GV có thể đưa ra nhiệm vụ yêu cầu học sinh nghiên cứu, sử dụng bản đồ, biểu 

đồ, bảng biểu...ở trên màn hình một cách nhanh chóng, đầy đủ, rõ ràng , SV sẽ tự 

nghiên cứu, thảo luận nhóm và rút ra được những kiến thức cần thiết, GV có thể 

đưa lên màn hình bảng nội dung , kết luận của câu trả lời một cách ngắn gọn, đầy 

đủ, chính xác nhất, giúp GV sẽ dễ dàng hơn trong việc hướng dẫn SV tự nghiên 

cứu, tự học hoặc thuận lợi cho việc học nhóm thảo ... 

            Đối với việc kiểm tra đánh giá, khi sử dụng giáo án điện tử SV có thể tham 

các trò chơi mang tính củng cố kiến thức, nó tạo cho giờ học sự sôi động, vui vẻ 

thoải mái và khắc sâu được kiến thức, hoặc trong một thời gian ngắn chúng ta lần 

lượt đưa được lên màn hình nhiều câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh trả lời...Để thiết 

kế bài giảng trên máy (giáo án điện tử), sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng càng làm 

chúng ta sẽ càng thấy cuốn hút, hứng thú và nảy sinh thêm được những ý tưởng 

mới. Điều đó đã giúp chúng ta tự nâng cao trình độ tin học, mở rộng hơn kiến thức 

cho bản thân và lòng yêu nghề, sự sáng tạo của mỗi người cũng được bồi đắp thêm. 

Hơn nữa khi dạy sẽ nhàn hơn, đỡ tốt công sức.   

             Tuy nhiên , sử dụng giáo án điện tử trong dạy học cũng có một số hạn chế 

mà chúng ta cần khắc phục.Trước hết chúng ta cần phải xác định việc sử dụng công 

nghệ hiện đại trong giảng dạy không có nghĩa là đổi mới phương pháp dạy học. Nếu 

chúng ta chỉ trình chiếu những trang kí tự thay cho viết bảng, đưa ra hình ảnh, bản 

đồ thay cho sử dụng những bản đồ, tranh vẽ bên ngoài và thuyết trình thì SV vẫn 

chỉ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động. Qua quá trình dạy học chúng ta thấy 

rằng: những gì mà phấn trắng bảng đen làm được thì không cần thiết phải soạn 

thành giáo án điện tử. Trong thực tế không phải nội dung nào cũng có thể sử dụng 

giáo án điện tử ,chúng ta cần phải biết chọn lọc các bài có khả năng ứng dụng công 

nghệ thông tin đạt hiệu quả cao. Khi đưa ra những đoạn video clip hấp dẫn, những 

hình ảnh đẹp, lạ mà không có sự định hướng, chỉ đạo của GV trong việc hướng dẫn 
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SV nghiên cứu, tìm tòi kiến thức thì có thể làm cho SV chỉ chú ý đến hình ảnh, âm 

thanh, sẽ dễ bị phân tán, không tập trung vào nội dung cần tìm hiểu. 

 .         Với những thuận lợi của việc thiết kế bài giảng trên máy vi tính cụ thể là 

phần mềm PowverPoint và sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lí, đã mang lại hữu 

ích cho người dạy lẫn người học, nhất là đối với SV năm thứ tư đại học và thứ 3 cao 

đẳng, thông qua sử dụng máy chiếu SV có thể rèn luyện cho bản những kĩ năng cần 

thiết như tập thiết kế bài giảng, làm bài tập  tư duy, thông qua đó củng cố và tự bồi 

dưỡng kiến thức về tin học, để vận dụng tốt, có hiệu quả trong công tác giảng dạy 

sau này, đặc biệt là xử dụng phần mềm PowverPoint để thiết kế bài giảng.  

2.5. Giới thiệu một số nội dung thiết kế bài giảng địa lý sử dụng projector 

         Trước khi giới thiệu một số nội dung địa lí được chúng tôi thiết kế và dạy trên 

lớp, chúng ta cùng cảm nhận một số tình huống soạn và dạy học trên máy chiếu của 

một vài trường đại học được phổ biến trên mạng 

   “Không thể phủ nhận hiệu quả của cách dạy mới nếu có sự hợp tác khoa học từ cả 

phía Gv và SV - HS. Thậm chí, hiệu quả đạt được là rất lớn. Nam, sinh viên ngành 

Hóa hớn hở kể: " Mình theo khối A, ngày cấp III học Sử là một cực hình. Vậy mà 

lên ĐH, học chuyên đề Lịch sử Đảng lại thấy mê tít thò lò. GV tài thật, không biết 

GV liên hệ tận đâu mà lấy được mấy bộ phim tư liệu về chiến tranh Việt Nam hay 

tuyệt. Những mốc ngày tháng khô khan trước kia mình tưởng chẳng bao giờ nhớ 

được, thế mà giờ có thể nói ra vanh vách. Học môn này, lớp mình sôi nổi hẳn lên, 

không còn ngồi ì cả buổi như trước, cũng không còn bị cô ví như những "người tù 

cách mạng"- bị "giặc" tra tấn dã man vẫn không hé răng.[12 ;tr6] 

           Trong những năm gần đây, với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và sự phát 

triển vũ bão của nền công nghệ thông tin, các ngành nghề nói chung và ngành giáo 

dục nói riêng của Việt Nam đã và đang đưa công nghệ thông tin vào áp dụng cho 

mọi lĩnh vực trong các sở, phòng ban và các nhà trường… Các giáo viên được đào 

tạo các kỹ năng để sử dụng máy tính, sử dụng phần mềm soạn và dạy bằng các 

phương tiện điện tử hiện đại. Nhìn chung, hiện nay có thể nói rằng khái niệm 

"PowerPoint" và "máy chiếu" đã gắn liền với các tiết dạy thể nghiệm, thao giảng 

của hầu hết các nhà trường. Và phải ghi nhận rằng hầu hết các bài giảng điện tử, với 

việc soạn bài chu đáo, sự bố trí các thiết bị hợp lý và kỹ năng trình chiếu thành thạo 

của các GV thu hút được rất nhiều sự chú ý của các SV - HS. Nhờ bài giảng điện tử, 
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giáo viên có thể dành nhiều thời gian để tổ chức cho học sinh hoạt động nhiều hơn. 

Đặc biệt hơn, các trò chơi, hình ảnh, những phần dạy nghe và những đoạn video 

sống động do giáo viên biên soạn hoặc sưu tầm có tác dụng rất lớn đối với người 

học. [12 ;tr7] 

      Từ đọc - chép sang... nhìn - chép 

      Nhiều sinh viên cho rằng, các GV sử dụng máy chiếu để giảng dạy đã giúp SV 

tiếp thu bài tốt hơn. Nhưng không ít GV quá lạm dụng máy chiếu, đọc nguyên giáo 

án đã soạn sẵn ở nhà cho SV chép. "Có một GV mang laptop đến lớp gắn vào máy 

chiếu rồi ngồi trên bàn cầm micro đọc cho SV chép. GV đọc tới đâu, tụi mình chép 

bài đến đó. Có bạn không nghe cô đọc mà cứ nhìn trên màn hình máy chiếu, chữ 

chạy đến đâu các bạn chép đến đó". Không chỉ vậy, nhiều GV còn lạm dụng hiệu 

ứng Word, Power Point trong soạn giáo án. Mỗi lần chuyển sang trang mới, chữ từ 

trên bay xuống, dưới bay lên, phải qua trái... khiến SV hoa cả mắt. Có bạn chỉ lo tập 

trung nhìn trên màn hình máy chiếu mà không tập trung nghe giảng nên về nhà xem 

lại bài chẳng hiểu gì hết!".[12 ; tr8] 

        Qua các thông tin trên ít nhiều giúp chúng ta rút ra được những kinh nghiệm, 

cần tránh những vấn đề tiêu cực, không hợp lí, phản tác dụng đi ngược lại quá trình 

đổi mới  PPDH trong dạy học, và cần nghiệm lại một số vấn đề khi thiết kế bài 

giảng trên máy. 

       Khi quan sát một bài giảng điện tử, chúng ta có thể tạm chia thành hai kiểu: 

           Kiểu 1: Giáo viên chỉ sử dụng PowerPoint và thiết bị projector để thay thế 

bảng và phấn một cách đơn thuần.  

          Kiểu 2: Khai thác tốt tính năng multimedia của PowerPoint. Giáo án kiểu 2 

không chỉ thay thế bảng phấn, mà còn thay thế rất sinh động dụng cụ trực quan, thí 

nghiệm, tài liệu minh họa,..  
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2.5.1.  Môn Địa chất học: nội dung phân biệt và nhận dạng các loại đá (2 tiết) 

Mục tiêu: 

  - Biết phân biệt được các loại đá phổ biến thường gặp trong thiên nhiên. 

  - Hiểu được chu kỳ hình thành đá và mối quan giữa chúng với các yếu tố tự nhiên 

khác 

  - Nhận dạng và giải thích sự  khác nhau của đá, đất trồng và quặng. 
2.2. 2.2. ĐĐáá
2.2. 1. Khái niệm: 

- Như thế nào là đá trong thiên nhiên ?
- Phân biệt đá với quặng và đất trồng ?

2.2.2. Phân loại:
Nhiều cách phân loại và phân theo nguồn gốc và thành

phần vật chất thường được sử dụng,có 3 nhóm chính : 
Macma, trầm tích, biến chất. 
- Sự khác nhau của các nhóm dựa vào các dấu hiệu nào ?
- Thế nằm đặc điểm, hình dạng, kích thước và sự phân bố
khg gian của đá trong, ngoài TĐ
- Cấu tạo
- Kiến trúc
- Thành phần HH, KV chính chủ yếu tạo nên từng nhóm
hoặc từng loại đá. 

 
                 Phụ trang về so sánh các nhóm đá, chỉ mở ra sau khi SV có đáp án. 

Cấu tạo phân phiến, dải, mặt phân phiến láng
bóng, trên đó có các vảy mỏng(mica,clorit) 
hoặc các hạt khoáng vật màu nâu (granat) 
hoặc màu xanh da trời.

Biến chất

Cấu tạo lớp hoặc khối, hạt vụn có kích thước, 
độ bào tròn khác nhau, được gắn kết bằng các
hạt vụn nhỏ hơn hoặc có di tích sinh vật. Màu
đá phụ thuộc màu các hạt vụn.

Trầm tích

Cấu tạo khối hạt, khoáng vật kết tinh rắn
chắc hoặc khối lỗ hổng,, màu đá phụ thuộc
màu khoáng vật chiếm ưu thế, rất cứng.

Macma

Dấu hiệu đặc trưngTên nhóm đá

CCáácc ddấấuu hihiệệuu sausau: : ccáácc loloạạii đđáá
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Chu kỳ

hình thành

đá

 
     Trình chiếu hình ảnh này  và đặc câu hỏi: Hãy trình bày chu kỳ hình thành đá ? 

Carbonized 
Leaf  

              Hãy nhận dạng các loại đá có nguồn gốc khác nhau ? 

 2.5.2. Môn Địa lý tự nhiên đại cương: phần Thủy quyển (2tiết) 

     Mục tiêu:  

- Biết được hiện trạng phân bố nước trong thiên nhiên, mối quan hệ giữa thủy 

quyển và các yếu tố tự nhiên khác. 

- Hiểu được sự tồn tại của nước qua diễn biến của vòng tuần hoàn nước. 

- Nhận thức về giá trị của nước - nước ngọt và vấn đề môi trường nước hiện 

nay.. 
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1.2. Phân bố nước trong lớp vỏ địa lý

Trong thiên nhiên nước
được phân bố như thế nào ?

 
Hãy rút ra nhận xét về sự phân bố nước trong thiên nhiên ? 

 

1.2.1. Sự phân bố nước trong các quyển địa lý

1.2.2.Sự phân bố nước trong Thủy quyển
100,0001.385.984.610Tổng cộng

98,2879
1,7111
0,0009
0,0001

1.362.254.090
2.716.500

12.900
1.120

Thủy quyển
Thạch quyển
Khí quyển
Sinh quyển (thực vật)

Tỷ lệ %Lượng nước (103km3)Quyển

100,0001.362.254.09Tổng cộng

Tỷ lệ %

98,2197
1,7617
0,0183
0,0003

Lượng nước (103km3)

1.338.000,0
24.064,1
187,87
2,12

Đối tượng

Biển và đại dương
Băng
Hồ đầm
Sông ngòi

 
 

Tỷ lệ các nguồn nước trong Thủy quyểnTỷ lệ các nguồn nước trong Thủy quyển

97,4% Nước mặn
ở biển và đại dng

1,98% Băng tuyết trên
các đỉnh núi cao và ở
hai cực

0,6% Nước ngầm

0,02% Nước
sông suối, hồ và
hơi nước
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Phân bố nước trên Trái Đất

 
 

1.3. Tuần hoàn nước1.3. Tuần hoàn nước
Hãy trình và bày nguyên nhân diễn biến của tuần hoàn nước ?

 
2.5.3. Giới thiệu thiết kế một số nội dung khác 

   a.  Về môi trường 

Hậu quả của việc khai thác dầu mỏ (sự cố tràn dầu)  
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b. Tìm hiểu về vẽ đường đẳng trị (đường đẳng cao – đường bình độ) trong môn Bản 
đồ học 

 

 

200300400500600700

200

300

400
500

600

700

200

300

400
500

700

600

800

800

 
c. Hãy tìm hiểu hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau theo mùa ? 

    2tiết – môn học: Khoa học Trái Đất 

 
 d.Tìm hiểu đặc điểm GTVT (KT-XH ĐC) 

     (SV làm việc trên sơ đồ - phiếu học tập) 
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Tìm hiểu đặc điểm GTVT (KT-XH ĐC)
(SV làm việc trên sơ đồ - phiếu học tập)

 
đ .Phiếu phản hồi thông tin – đáp án đối chiếu nội dung báo cáo của SV 

 
 

Môn: Tự nhiên Việt 
Nam

VẼ LƯỢC ĐỒ VN 
THEO LƯỚI

Ô VUÔNG

 
Sử dụng chiếu đoạn phim
Môn Kinh tế - Xã hội VN: 
- Kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long
- Khai thác dầu khí VN
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Chúng ta thấy, qua sử dụng máy chiếu, nội dung bài giảng nhẹ hơn nhiều, 

thông qua hình ảnh sinh động, hấp dẫn đã thay thế lời diễn giảng của GV, tạo cơ hội 

cho SV tự tiếp cận nội dung. 

    Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý một số vấn đề khi thiết kế và giảng bài giảng trên 

lớp 

      -  Font Size vừa phải đảm bảo tầm nhìn rõ ràng 

      - Font Color có độ tương phản cao với màu nền 

      - Hạn chế trình chiếu văn bản quá nhiều từ. 

      - Kích thước các khung hình đủ lớn, để dễ quan sát 

      - Khi giảng dạy sử dụng máy chiếu GV không nên ngồi một chỗ, phải có sự duy 

chuyển hợp lí.  

    Có thể sử dụng thêm thiết bị hỗ trợ là cây bút điều khiển từ xa, với đường 

kính trong vùng điều khiển trên 8m, GV thoải mái đi lại quan sát, tiếp cận với SV - 

HS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Máy chiếu và bút điều khiển từ xa 
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Chương 3: THỬ NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1. Mục tiêu  

      Việc sử dụng máy chiếu trong dạy học đã ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề đổi 

mới PPDH và nâng cao hiện quả đào tạo, để kiểm nghiệm lại những ưu nhược điểm 

khi sử dụng máy chiếu, từ đó trong quá trình trực tiếp thực hiện dạy học, chúng tôi 

sẽ phát huy tối đa các ưu điểm, đồng thời nghiên cứu và khắc phục những nhược 

điểm. 

3.2. Công tác chuẩn bị 

  - Lựa chọn nội dung và thiết kế một số bài giảng để dạy trên máy 

        Môn Địa lí tự nhiên Việt Nam (NC) và Địa lí tự nhiên đại cương 2, dạy lớp 2 

lớp ĐHSPĐ 08AB và lớp ĐHSPĐ 10 

3.3. Thực hành – khảo sát 

       Chúng tôi tiến hành giảng dạy, sử dụng máy chiếu, SV các lớp ĐHSPĐ 08AB 

có 67 SV và lớp ĐHSPĐ 10 có 65 SV, trong quá trình học trên lớp có những cảm 

nhận sau:  

      Sử dụng máy chiếu trong dạy học địa lý em rất thích. Vì giảng dạy bằng phương 

tiện máy chiếu giúp GV dễ dàng làm cho bài giảng sinh động hơn, thú vị hơn, bằng 

việc đưa vào đó những âm thanh, hình ảnh, màu sắc…Việc sử dụng máy chiếu GV 

có thể khai thác sâu hơn nội dung, đặc biệt phát triển kĩ năng nghe, nhìn, nói, đọc 

hiểu, là những kĩ năng cần được rèn luyện trước khi hiểu và nhớ bài. Ngoài ra còn 

giúp GV dẫn nhập vào bài một cách ấn tượng và thu hút. Còn làm cho công việc 

dạy học nhẹ nhàng, thoải mái…( ĐHSĐ10 Lương Thị Kim Tuyền) 

     GV có thể đưa được nhiều hình ảnh, tư liệu vào bài dạy, làm SV hứng thú và dễ 

tiếp thu bài, kết hợp với PPDH tích cực, dễ dàng truyền đạt thông tin đến SV – HS, 

GV có thể mở rộng được nhiều kiến thức thực tế bên ngoài (Nguyễn Thị Ánh 

ĐHSĐ 08B) 

      Việc sử dụng máy chiếu trong dạy học em vừa thích, vừa không. Vì nếu sử dụng 

máy chiếu nhiều quá thì SV trờ nên thụ động và lệ thuộc vào kiến thức từ máy chiếu 

(chiếu chép). Ngược lại nếu biết sử dụng máy chiếu đúng bài và những gì cần được 

trình chiếu thì sẽ giúp cho SV mở rộng hiểu biết và nâng cao kiến thức. (Trần thị Tú 

Trinh ĐHSĐ10) 
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3.4. Thu thập thông tin, xử lý và thảo luận kết quả. 

       Với số lượng SV được hỏi thăm dò ý kiến 122 SV, trao đổi ý kiến GV dạy Địa 

lý phổ thông 15 GV gồm 6 trường: 3 GV trường PTTH Võ Trường Toản; 3 GV 

trường PTTH Tháp Mười; 2 GV trường PTTH TP Cao Lãnh; 3 GV trường THCS 

Kim Hồng; 2 GV trường THPT Châu Thành 1; 2 GV trường PTTH Thên Hộ Dương 

và các GV khoa Địa lý, tổng hợp với kết quả như sau:  

          - Với GV hầu như 100% - 80% có sử dụng máy chiếu thường xuyên trong 

dạy học, và phấn đấu trao dồi kiến thức về tin học. 

          - Với SV – HS Có 100 SV rất thích học bài trên máy chiếu, chiếm 82% có 18 

SV thích ít chiếm 14%; có 4 SV không thích chiếm 4%;   

       Chúng ta thấy đa số những GV, SV được hỏi đều đồng tình với việc sử dụng 

máy chiếu trong dạy học địa lý sẽ nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp SV – HS dễ 

tiếp thu bài và tích lũy kiến thức. Còn lại những ý kiến khác nguyên nhân tập trung 

vào hai vấn đề: thứ nhất là do lỗi kĩ thuật thiết kế và người GV, thứ hai do chính 

bản thân người học không viết bài được, không hiểu được. Do chiếu quá nhanh, 

không viết bài được, nếu tập trung nghe thì không ghi bài được và ngược lại.   
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận chung của đề tài 

      Dạy học bằng hệ thống trình chiếu tiên tiến. Việc áp dụng trang thiết bị hiện đại 

vào tất cả các ngành đang trở thành xu hướng tất yếu. Ðiển hình với môi trường học 

đường, trợ giúp cho việc giảng dạy sẽ là một hệ thống thiết bị trình chiếu tiên tiến. 

Ðiều đó, giúp GV và HS được giải phóng đôi tay. Phương pháp dạy học hiện nay ở 

nước ta vẫn được coi là thụ động. Lâu nay, GV thường soạn bài ra các trang giáo 

án, và khi đứng lớp dùng bảng đen, phấn trắng, còn SV vừa nghe vừa chép. Ðiều 

này khiến GV khá vất vả khi trình bày, còn SV quá chăm chú vào việc ghi chép, 

cho nên việc truyền đạt chưa đạt hiệu quả cao.  

         Do đó, một câu hỏi đặt ra, tại sao chúng ta không áp dụng hệ thống thiết bị 

trình chiếu hỗ trợ giảng dạy hiện đại vào trường học nhằm đổi mới phương thức 

giảng dạy, nâng cao hiệu quả đào tạo. 

         Theo một nghiên cứu của hãng máy chiếu Liesegang (Ðức) cho thấy, nếu chỉ 

dùng mắt để quan sát, tức vận dụng kỹ năng nhìn, khả năng nhận thức và lưu giữ 

thông tin đạt 20-40%. Hoặc nếu chỉ sử dụng kỹ năng nghe, thì lượng thông tin, kiến 

thức tiếp nhận chỉ đạt 10 - 30%. Ngược lại, nếu kết hợp cả hai kỹ năng nghe và nhìn 

lại, khả năng tiếp nhận và lưu giữ thông tin của người đó lên tới 60 - 80%. Còn nếu 

kết hợp việc trao đổi, vấn đáp thì hiệu quả còn cao hơn. 

       Tuy nhiên, thực tế giảng dạy trong thời gian qua cho thấy, một số GV còn có sự 

lạm dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, dẫn đến nội dung bài giảng 

đưa lên trình chiếu còn quá dài, chưa có sự chắt lọc nội dung, cá biệt còn có tình 

trạng “mô phỏng đề cương bải giảng”. Một số GV trình độ vi tính, trình độ thiết kế 

các trang trình chiếu và sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại còn hạn 

chế, trình độ graph hóa nội dung còn yếu. Việc đưa hình ảnh, phim tư liệu minh hoạ 

trong một số bài giảng còn chưa sát đúng với nội dung. Một số GV chưa có sự kết 

hợp nhuần nhuyễn giữa việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại với 

các phương pháp dạy học khác trong đó có môn học địa lí, các vấn đề trên mặc dù 

là không phổ biến, nhưng vẫn còn ở các trường THCS & PTTH vùng sâu vùng xa 

tỉnh Đồng Tháp. 

      Riêng ở Khoa Địa lý, trường Đại học Đồng Tháp việc sử dụng máy chiếu trong 

dạy học địa lý, đã trở thành một phương tiện quan trọng không thể thiếu được trong 
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quá trình dạy học nhất là những môn học có khối lượng kiến thức lớn, phạm vi rộng 

như môn Địa lý tự nhiên các lục địa, Địa lý kinh tế xã hội đại cương, Địa lý kinh tế 

xã hội thế giới, Khoa học Trái Đất, Địa lý tự nhiên….., máy chiếu là phương tiện 

dạy học có hiệu quả vừa nâng cao chất lượng nhận thức của người học, vừa là một 

trong những điều kiện để chúng ta đổi mới phương pháp dạy học, theo hướng tích 

cực hoá người học. 

II. Những phương án đề xuất 

        Khi sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại, để nâng cao hơn nữa 

chất lượng giảng dạy các môn học Địa lý cần thực hiện một số vấn đề sau:  

       Một là; giảng viên phải nghiên cứu nắm chắc, nhuần nhuyễn nội dung bài giảng 

khi sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy học hiện đại. 

      Hai là; chủ động, tích cực học tập, nâng cao trình độ về công nghệ thông tin. 

      Ba là; đẩy mạnh công tác thục luyện, thông qua bài, giảng thử trước khi thực 

hành giảng 

      Bốn là; phối hợp nhuần nhuyễn giữa việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật dạy 

học hiện đại  với các phương pháp khác. 

III. Bài học kinh nghiệm 

      Qua thời gian nghiên cứu việc sử dụng máy chiếu trong dạy học nói chung và 

kiến thức địa lý nói riêng, đã tạo cho chúng tôi có điều kiện nghiên cứu sâu hơn việc 

sử dung máy chiếu (CNTT) trong dạy học rất bổ ích, giúp tôi có điều kiện để khắc 

phục những hạn chế trong thiết kế bài giảng, cũng như tiếp thu những thông tin mới 

về công dụng của máy chiếu và phương pháp sử dụng hợp lí hơn. Với những phân 

tích về những ưu điểm của ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Địa lý cũng 

như những boăn khoăn, trăn trở của chúng tôi trong việc tìm giải pháp khắc phục 

những hạn chế của nó, rất mong được sự chia sẻ, trao đổi, góp ý của các đồng 

nghiệp để chúng tôi có thể sử dụng công nghệ hiện đại trong dạy học hiệu quả 

hơn./. 
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