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XÂY DỰNG NGUỒN HỌC LIỆU
DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TÍCH CỰC
Xin chào các anh chị, em là Lê Thị Thanh Huyền – Giáo viên Tiếng Anh
trường TH Châu Sơn – Ba Vì.
Trường của em mới được cấp phòng học Ngoại ngữ từ tháng 9/2017. Nhưng
do điều kiện trường thiếu phòng học nên mãi đến tháng 1/2018, trường mới có thể bố
trí phòng học ngoại ngữ bằng cách chuyển từ phòng Đội thành phòng Ngoại ngữ.
Trong thời gian gần tháng được tiếp cận với bảng tương tác, em cảm thấy mình
trưởng thành hơn rất nhiều trong phương pháp và cách dạy Ngoại ngữ tích cực.
Bảng tương tác mang lại hiệu ứng vô cùng tuyệt vời khi dạy học,càng khám
phá càng đam mê. Vốn dĩ bảng tương tác cũng chỉ là vật vô tri, một sản phẩm của
thời đại công nghệ. Muốn cái bảng đó phát huy được tính tương tác thì bản thân mỗi
giáo viên cần xây dựng nguồn học liệu cho riêng mình để có thể chèn vào bài giảng
tương tác của mình.
Việc xây dựng nguồn học liệu cần có thời gian và sự kiên trì khai thác từ nhiều
nguồn. Với các anh chị còn hạn chế về CNTT thì sẽ rất khó khăn.
Em xin phép được chia sẻ với các anh chị giáo viên Tiếng Anh link dẫn một số
nguồn tham khảo xây dựng nguồn học liệu hỗ trợ soạn giáo án tương tác để phát huy
hiệu quả phòng học Ngoại ngữ được Sở GD&ĐT Hà Nội cấp theo đề án. Để có thể
tải được các nội dung đó, các anh chị chỉ nhấn vào đường link được trích dẫn phía
dưới đây thôi ạ!
Bộ phần mềm cài đặt phòng Ngoại ngữ (Các anh chị có thể nhờ giáo viên Tin hoặc
nhân viên phụ trách tin học của nhà trường hỗ trợ cài đặt)
https://www.dropbox.com/sh/ipdaes826s2g1mk/AACz9s0_kP1BMVPztF4jahbma?dl
=0
1. Video minh họa và hướng dẫn sử dụng một số chức năng cơ bản
https://drive.google.com/open?id=1rYJ580N5RD8hWGnOYC8atQ5M4u-vS4aY
2. Trang web để tải game tương tác chạy trên nền tảng Adobe Flash Player
https://www.gamestolearnenglish.com/interactive-whiteboard-games/
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3. Bộ bài giảng Tiếng Anh 3,4,5 theo chương trình SGK của Bộ đủ 60 Units
TIẾNG ANH 3
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBUWNwWGR4aGRTZkk
TIẾNG ANH 4
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBak5Oald1Q2VhS1E
TIẾNG ANH 5
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBS3d5VndiYTZwT1k
4. Giáo án tham khảo Tiếng Anh 3,4,5 theo chương trình của Bộ đủ các mức độ
phân phối 2 tiết/3 tiết/ 4 tiết trên tuần
https://drive.google.com/open?id=1Z8KMQhKOROdjWKSNNrN2_5-n9j6D2AIm
5. Bản scan SGK Tiếng Anh từ lớp 3 – lớp 9 theo chương trình của Bộ
https://drive.google.com/open?id=0B3Q26s3DufZvMU5nTkdKTVp5TEE
6. Flashcard (tranh trong sách) của Tiếng Anh lớp 3,4,5 theo chương trình của
Bộ
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBcU5uNlBOUHFyamM
 FLASHCARD CÁC NHÂN VẬT TRONG SÁCH
https://drive.google.com/open?id=0BwSNOWuFzGwhTDI3WUV4Q2M0N28
7. Bộ sưu tập các games bằng Powerpoint
https://drive.google.com/open?id=1Gbp5BIs_q0hOU3J7T1hVM10I9bGhetm8. File nghe kèm theo SGK Tiếng Anh 3,4,5 chương trình của Bộ
https://drive.google.com/open?id=0B3Q26s3DufZvUnJiSDBweVBQX1U
9. Bộ sưu tập worksheets Tiếng Anh
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBU1g1Z0p0ZXhFUjQ

https://drive.google.com/open?id=0B3Q26s3DufZvTkJ6OERHN1lyRE0
10. Tư liệu tham khảo tổng hợp Tiếng Anh 3,4,5
TIẾNG ANH 3
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBdzhzdEZyU2J6dms

sumo.benho@gmail.com

0986080588

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ PHÒNG NGOẠI NGỮ

Thanh Huyen Le

TIẾNG ANH 4
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBaUlIR2hlcjg5MDA
TIẾNG ANH 5
https://drive.google.com/open?id=0B2qBE3UZ9_oBQTU2eG5NNjVjTjQ
Nhân đây em cũng mời các anh chị là giáo viên Tiếng Anh trên toàn Huyện Ba
Vì cùng tham gia group CLB GIÁO VIÊN TIẾNG ANH trên facebook do em sáng
lập và làm quản trị viên. Câu lạc bộ đã hoạt động gần 2 năm nay, thu hút 18 nghìn
các thầy cô giáo dạy Tiếng Anh trên mọi miền tổ quốc cùng tham gia. Group hoạt
động rất sôi nổi với mục đích chia sẻ nguồn học liệu, kinh nghiệm và phương pháp
dạy học. Mọi vấn đề thắc mắc trong giảng dạy đều có thể được chia sẻ trên đó. Hiện
nay các thành viên là giáo viên Tiếng Anh của huyện Ba Vì tham gia vào group rất ít.
Vì vậy em rất mong các anh chị cùng tham gia để tạo nên màu cờ sắc áo và thương
hiệu cho giáo viên Ba Vì chúng ta.
Để tham gia group các anh chị nhấn vào link sau ạ!
Link group:

https://www.facebook.com/groups/loveteachingenlish/
Link fanpage GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

https://www.facebook.com/jessica.lee.080588/
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Link facebook của em

https://www.facebook.com/sumo.benho.080588
Trong khuôn khổ hạn chế về thời gian được tiếp cận bảng tương tác trong gần
2 tháng vừa qua, nội dung chia sẻ của em sẽ còn nhiều thiếu xót và chưa khái thác hết
được các nội dung như mong muốn. Em rất mong các anh chị đồng nghiệp có những
phản hồi, chia sẻ và đóng góp để em có thể hoàn thiện hơn và cũng là để chúng ta
cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ.
Em xin chân thành cảm ơn!
~Jessica~
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