
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRỰC TUYẾN 

PHẦN CƠ BẢN 

-- 

1. Đối tượng: 

Các giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các Khoa, Trung tâm, Trường, Viện… trực 

thuộc Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. 

2. Số tiết: 60 tiết 

3. Mục tiêu đào tạo: Sau khi kết thúc khoá học giáo viên có thể: 

- Bước đầu nắm được các bước xây dựng và phát triển các lớp dạy học theo phương thức 

e-Learning. 

- Có khả năng điều hành một khoá học trực tuyến trên cổng vinacel – trung tâm bồi 

dưỡng GV và đào tạo nhân lực công nghệ cao, ĐHSPKT TpHCM. 

- Có kỹ năng cơ bản về sử dụng các công cụ dạy học trên môi trường Moodle. 

4. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian:. 

- Địa điểm: Phòng máy  trung tâm bồi dưỡng GV và đào tạo nhân lực công nghệ cao. 

5. Cách đánh giá và cấp chứng chỉ 

- Đánh giá dựa trên sản phẩm Thầy/ Cô đưa lên trên khoá học trực tuyến. 

- Sau khi hoàn tất khoá học Thầy/ Cô sẽ được nhà trường cấp chứng nhận hoàn tất khoá 

học. 

6. Nội dung chi tiết 

Nội dung chi tiết Số tiết 

I.   MODULE I: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

- e-Learning là gì? Các đặc điểm và thành phần trong e-Learning 

- Phân tích điều kiện chung & đặc điểm của người học 

- Hướng phát triển của e-Learning 

- Bài tập 

 

II. MODULE II: CÁC VẤN ĐỀ VỀ SƯ PHẠM TRONG E-LEARNING 

- Các bước chuẩn bị nội dung cho e-L 

- Làm thế nào để phát triển nội dung thân thiện người học 

- Phân tích nội dung, người học, mục đích, phương tiện trong khoá học 

- Xây dựng chương trình khoá học 

- Kiểm tra tiến độ người học 

- Bài tập 

 

III. MODULE III: TƯƠNG TÁC TRONG E-LEARNING 
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- Tương tác giữa người và máy tính 

- Tương tác giữa người và người 

- Các công cụ truyền thống 

- Quản lý một khoá học e-L 

- Các hình thức quy tắc phản hồi 

 

IV. MODULE IV: CÔNG NGHỆ E-LEARNING CƠ BẢN 

- Lên kế hoạch tổ chức một khoá học dùng e-Learning 

- Giới thiệu Platform Moodle 

- Tạo và quản lý nội dung trong Moodle 

- Kiểm tra trong Moodle 

-Sử dụng phần mềm Windows Movie Maker để tạo 1 đoạn film đơn giản. 

-Giới thiệu phần mêm Wirecast. 
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Khoá được tổ chức theo phương thức blended learning: ngoài thời gian 40 tiết gặp nhau 

trên lớp Thầy/ cô tham dự khoá học sẽ được hướng dẫn tiếp 20 tiết thực tập qua mạng.  

 

7. Tài liệu học tập 

7.1. Tài liệu chính: Thầy/ Cô sẽ được phát tài liệu dạng tài liệu điện tử. 

7.2. Tài liệu tham khảo: 

* Các tài liệu thu hoạch trên mạng internet. 

 


