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TÓM TẮT 

VINAHIS là 1 website phi lợi nhuận giúp dạy và học tốt môn Lịch Sử , được xây dựng bởi 

các sinh viên Khoa Tin và Khoa Sử  trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng. Nhóm đã ứng 

dụng công nghệ thông tin mới nhất  vào việc dạy và học môn Lịch Sử  nhằm giúp cho việc dạy và 

học môn Lịch Sử tốt  hơn thông qua giao diện website được thiết kế bằng công nghệ web-flash. 

Kho dữ liệu lớn chứa các  bài giảng được thiết kế bằng công nghệ trình chiếu mới, các trò chơi 

thiết kế thú vị, hệ thống bản đồ online, kho truyện tranh lịch sử, kho hình ảnh, video, phim ... 

Website còn hỗ trợ các giáo viên có thể tự upload, so sánh các bài giảng, mọi người sẽ cùng thảo 

luận trên liên kết diễn trực tuyến hay mạng xã hội, qua đó sẽ giúp học sinh tiếp thu tốt hơn, đạt 

được những kết quả tốt hơn trong việc dạy và học Lịch sử Việt Nam, giúp giải quyết  1 phần nào 

đó thực trạng học Lịch sử hiện nay ở nước ta. 

Từ khóa: dạy và học lịch sử, công nghệ thông tin, mạng xã hội, công nghệ web flash, 

công nghệ trình chiếu, hệ thống bản đồ online, diễn đàn liên kết mạng xã hội. 

ABSTRACT 

VINAHIS is a non-profitable website for help teach and learn Vietnamese history. A group 

of students from Department of Information Technology and Department of History - University of 

Education, Danang University builds this website. It was applied the latest technologies to teach 

and study History better with the interface designed by Web-flash. It has a large database with 

many lectures performed by the newest presentation technology and many online sources of 

history comics, history games, system of history maps, …  This website also help teacher to upload 

lectures of them, to connect to study forums or social network. All part of website will improve 

student’s history knowledge and help to resolve the current situation of learning Vietnamese 

history.  

Key words: Teaching and learning history, Information technology, social network, web 

flash, presentation technology, system of history maps 

 

1. Đặt vấn đề 

1.1. . Thực trạng dạy & học môn lịch sử  

- Năm 2005 có 58,5% số bài thi môn lịch sử  bị điểm 1 trở xuống. 

- Năm 2006 điểm trung bình các bài thi môn lịch sử  là 1,96, thấp nhất trong số các môn 

thi vào Đại Học. 

- Năm 2007 điểm dưới trung bình chiếm 95,74%... 

- Năm 2010 , có 13.820 điểm 1. 

- Năm 2011, tỉ lệ thí sinh đạt điểm thi từ trung bình trở lên chỉ chiếm từ 0,3-5%. 
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- Trường ĐH Tiền Giang, hơn 98% thí sinh có điểm thi môn lịch sử dưới trung bình. 

Trường có 253 thí sinh dự thi khối C nhưng chỉ có năm thí sinh đạt điểm môn lịch sử từ 5 

trở lên, chiếm 1,97%. Trong số đó, cần nói rõ thêm điểm cao nhất chỉ là 5,25 điểm. Thế 

nhưng có đến 47 thí sinh có điểm 0. 

- Trường ĐH Quảng Nam, có đến 99% thí sinh có điểm thi  môn lịch sử  trung bình. 

Trong số 900 thí sinh dự thi khối C, số thí sinh có điểm 5 chưa đếm đủ 10 đầu ngón tay (9 

thí sinh). 

- Theo thống kê, ĐH Sư Phạm Đà Nẵng có đến 477 bài thi môn lịch sử 0 điểm và tổng số 

bài thi dưới 5 điểm là 2.448 bài, chiếm đến 99,23% tổng số bài thi của các thí sinh. Chỉ 

một bài thi được 7,75 điểm.                                                      

1.2. .Nhận định tình hình, đề xuất ý tưởng, hình thành kế hoạch xây dựng phần mềm 

- Vậy phải chăng: ”Môn lịch sử khó, nhàm chán, không hấp dẫn, không thú vị, lịch 

sử Việt Nam không hay?”. 

- Từ những hiện thực trạng bức xúc đó, chúng tôi đề xuất ý tưởng “Dự án Website:  

Giúp Dạy & Học tốt môn Lịch sử” nhằm giúp môn Lịch sử trở nên dễ học hơn, hấp 

dẫn hơn, và thú vị hơn! 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Vì đây 1 vấn đề liên quan đến xã hội và giáo dục – nên phạm vi nghiên cứu của N6 gồm 

2 phần chính:  

- Phỏng vấn, khảo sát điều tra. 

- Chọn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin,xây dựng website. 

2.1. Phỏng vấn,khảo sát ONLINE – khảo sát OFFLINE 

        Tham khảo ý kiến chuyên gia : 

  Phỏng vấn Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Hồng (chủ nhiệm khoa Lịch sử Đại Học sư 

phạm Đà Nẵng   
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        VIDEO : Xem tại http://www.youtube.com/watch?v=sou0ZN5EyXg 

    Kháo sát ONLINE: 

Vì đây là 1 vấn đề gậy bức xúc trong xã hội trong 1 khoảng thời gian nên đầu tiên N6 tiến 

hành khảo sát trên các báo, cũng như thu thập ý kiến bạn đọc giả! 

Tiếp theo N6 tiến hành khảo sát trên các mạng xã hội FACEBOOK – ZING ME nhằm tìm 

kiếm những ý kiến đóng góp cho việc xây dựng website 1 cách tốt nhất cũng như điều tra 

sở thích của các học sinh và giáo viên trong việc học và dạy Lịch sử 1 cách tốt nhất! 

   Khảo sát OFFLINE 

   Khảo sát và phát testplan tại 3 trường THPT THÁI PHIÊN – THPT PHAN CHU TRINH 

– THCS NGUYỄN HUỆ. 

- Số liệu hơn 95% học sinh không thích học môn Lịch sử . 

- Nhận được nhiều phản hồi của học sinh và giáo viên . 

2.2.  Sau khi tổng hợp tất cả các ý kiến N6 tiến hành xây dựng website dựa trên những 

yêu cầu mà N6 đã khảo sát được: 

- Nội dung website:  VINA HIS là website phi lợi nhuận giúp Giảng dạy và học tốt môn 

lịch sử. Trong đó sẽ gồm: Chuỗi các kiến thức bài học từ lớp 6 đến lớp 12 theo chương 

trình SGK và cả Đại Học. 

             Bao gồm: 

+ Lý thuyết trình bày đơn giản dễ hiểu nhất. 

+ Bài giảng thiết kế sinh động, lôi cuốn học sinh 

+ Câu truyện ngắn & truyện tranh. 

+ Các trò chơi ứng dụng có nội dung phù hợp với từng cấp độ. 

+ Sẽ có phần giải thích các thuật ngữ, từ Hán Việt. 

+ Diễn đàn để mọi người trao đổi thảo luận. 

+ Sơ đồ cây giúp xâu chuỗi các sự kiện, trận đánh... 

+ Sẽ có bảng tóm tắt, so sánh các nhân vật sự kiện. 

+ Giao diện dễ sử dụng tùy thuộc vào từng cấp học. 

+ Những hình ảnh, video clip sống động đi kèm lý thuyết. 

            + Một bản phiên dịch bằng tiếng anh để giúp những người nước ngoài có thể tìm 

hiểu về lịch sử đất nước con người Việt Nam có truyền thống hào hùng. 

2.3 Xây dựng website - ứng dụng các công nghệ để giải quyết vấn đề:  

- Là một website trang chủ được xây dựng trên nền  và . 

- Các trang Bài học sẽ được xây dựng trên nền tảng  WEB FLASH bằng   

 giúp web trở nên sinh động hơn so với web thường cuốn hút học sinh hơn so 

với sử dụng web thường  

- Chuyên của VINA HIS là đánh vào giáo dục nên việc tích hợp và ứng dụng các 

công nghệ trình chiếu mới : , , , giúp cho bài 

http://www.youtube.com/watch?v=sou0ZN5EyXg
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giảng trở nên sinh động thú vị hơn, hấp dẫn hơn và các bài giảng sẽ được tích hợp 

với hệ thống LIKE của facebook giúp người dùng đánh giá chất lượng bài giảng. 

- Ứng dụng Google Maps trong việc tái hiện các bản đồ, song song vào đó 

N6 sẽ tiếp tục  tạo Bản đồ Việt Nam Xưa định dạng theo thời kỳ. 

- Xây dựng kho truyện tranh :” Học Lịch sử qua tranh ảnh”. Phỏng theo các truyện 

tranh Lịch sử đang phát hành của Bộ GD & ĐT, Các Nhà xuất Bản Tuổi Trẻ , Giáo 

Dục.. 

- Ứng dụng kho dữ liệu video  trình chiếu video  Nhân vật Lịch Sử- Trận 

Đánh Lịch Sử - Phim Lịch Sử - Hoạt Hình Lịch Sử từ các kho dữ liệu video N6 thu 

thập được. 

- Ứng dụng  trong việc tạo lập diễn đàn Lịch Sử .Vì thay vì tạo 1 diễn 

đàn Lịch Sử thì N6 sẽ tích hợp facebook làm diễn đàn bởi vì hiện tại facebook đang 

rất phát triển , số lượng người truy cập cao, tốc dộ phổ biến thông tin cao , tham gia 

diễn đàn dễ chỉ cần LIKE trang diễn đàn, với vẫn đề nóng hổi như VINA HIS thì 

chắc chắn sẽ thu hút số lượng người tham gia đông. 

- Ứng dụng kho tranh vẽ tái hiện “Nhân Vật Lịch Sử.” bằng những lối vẽ FANTASY 

, PHOTOSHOP sẽ giúp  các học sinh thấy những nhân vật Lịch Sử được tái hiện 1 

cách sinh động hơn. 

- Ứng dụng Kho Hình Ảnh tái hiện nhân vật Lịch Sử của PHOTOGHAPHER.Thông 

qua những bức hình tái hiện lịch sử của các PHOTOGHAPHER sẽ giúp các học 

sinh có những hình ảnh chân thực về cá nhân vật Lịch Sử 

- Thiết kế Trò Chơi Lịch Sử Giúp học sinh thú vị hơn trong việc học Lịch Sử. Thay 

vì học bài và trả lời câu hỏi trong sách thì các em học sinh có thể tham gia vào 

những trò chơi mà VINAHIS  đã làm ra ,thông qua các trò chơi đó các em sẽ ôn tập 

kiến thức 1 cách nhanh nhất , dễ dàng hơn và đỡ nhàm chán hơn. 

- Ứng dụng tích hợp các bài hát hùng ca lịch sử.Trong 1 bài giảng , VINA HIS sẽ 

tích hợp 1 bài hát hùng ca lịch sử đúng với chủ đề đó nhằm khơi dạy trong các em 

khí thế anh hùng của dân tộc ta.  

3.Kết quả nghiên cứu: 

Sau khi tổng hợp – nghiên cứu ứng dụng các công nghệ để tạo website. N6 đã xây 

dựng được website : www.vinahis.com với các giao diện, ứng dụng như sau  

http://www.vinahis.com/
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Trang chủ website : 

 
 

Giao diện của 1 bài học được thiết kế bằng FLASH trong : 
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Chuyên mục Phim-Video: 

 

 
 

Diễn đàn Lịch Sử trên Facebook: 
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Chuyên mục bản đồ: 

 

 

 
  Chuyên mục truyện tranh: 
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Chuyên mục bài giảng: 
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Chuyên mục trò chơi: 

 
Chuyên mục hoạt hình : 
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   4.Kết luận: 

- Phần mềm của   là một phần mềm phi lợi nhuận và dễ sử dụng. 

- Và cũng theo tìm hiểu của  thì hiện nay chưa có website nào đánh trực tiếp vào 

việc giảng dạy và học tập về môn lịch sử. Website của  là website đầu tiên tập 

trung chủ yếu vào việc giảng dạy và học tập môn lịch sử. 

- Tuy nhiên website của  vẫn chưa phát triển hết khả năng của nó vì thiếu nhân 

lực và tài trợ. 

          Hướng phát triển: 

- Hiện tại,  đang xây dựng chương trình theo sách SGK cấp THCS, trong tương 

lai  sẽ tiếp tục xây dựng chương trình cấp Tiểu Học, THPT. 

- Giao diện website sẽ được tích hợp trên di động và smartphone.  

-  sẽ kết hợp với các thầy cô giáo viên dạy môn sử có uy tín và các bạn sinh viên 

khoa sử của trường đại học Sư phạm Đà Nẵng cùng soan thảo ra bài giảng tối ưu 

nhất và cùng những đề xuất về các nội dung như video, câu hỏi trắc nghiệm, trò 

chơi, hoạt hình, truyện tranh, hoạt hình có nôi dung phù hợp với bài học…  

- Và kết hợp cùng một số bạn chuyên ngành tin học để bổ sung về đồ họa và thiết kế 

website một cách tốt nhất để phát triển nền sử học nước nhà. 
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     -     Khoảng trong thời  gian tới sẽ tiếng hành dạy thử tại 1 số trường mà  đã khảo 

sát ,           

lấy đánh giá của các giáo viên và học sinh để phát triển VINA HIS 1 cách tốt nhất. 
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