SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC

PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC DẠY HỌC
TRỰC TUYẾN DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC
(Kèm theo Công văn số 3028 /SGDĐT-GDTrH ngày23 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
Thời gian: Ngày 27, 28/9/2021. Buổi sáng: 8h00 - 11h30; buổi chiều: 14h00 - 17h30.
Thời gian

Nội dung

Sáng ngày
27/9/2021

Khai mạc và nghiên cứu tài liệu trực tuyến:
1. Học viên xem video khai mạc (15 phút).
2. Học viên tải về máy tính “Tài liệu tập huấn” tại địa chỉ sau:
https://drive.google.com/drive/folders/1WjrNhHzk7HqmoalrGabrEgwMLJH0hX0d?usp=sharing
3. Học viên tự học theo hướng dẫn của Báo cáo viên (BCV): Nghiên cứu Tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ
dưới đây (lưu ý trả lời ngắn gọn khoảng 1 trang A4):
Câu 1: Tham khảo Mục III, Phần 1 trong tài liệu (trang 7), hãy cho biết cần lưu ý nhưng điểm nào khi
chuẩn bị kế hoạch bài dạy và tổ chức dạy học trực tuyến?
Câu 2: Xem video cách tổ chức cho học sinh thực hiện một hoạt động học (truy cập Youtube theo Link
https://youtu.be/unyfiCTGxs8) và hãy chỉ ra một số lưu ý khi giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập cho học
sinh; theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; tổ chức cho học
sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập; giáo viên kết luận và nhận định về kết quả thực
hiện nhiệm vụ của học sinh (“chốt” kiến thức, kĩ năng để học sinh chính thức ghi nhận, vận dụng).
Câu 3: Nghiên cứu KHBD minh họa trực tuyến theo môn học (có thể tham khảo video minh họa việc triển
khai dạy học theo kế hoạch bài dạy trực tuyến trên tại địa chỉ https://youtu.be/XRLsvE0cQss (hoặc xem Mục 1,
Phụ lục 2, Trang 60). Theo thầy/cô, có những bước nào mà GV cần thực hiện trong dạy học trực tuyến? (Gợi ý:
Học viên có thể tìm hiểu thêm Thông tư số 09/TT-BGDĐT và tài liệu tập huấn kèm theo).
(Học viên hoàn thành báo cáo về các nhiệm vụ của nội dung tự nghiên cứu, nộp sản phẩm trước 12h30).

Kết nối trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams
Chiều ngày
27/9/2021

BCV và học viên (theo nhóm môn học)
1. Đại diện học viên báo cáo (mỗi tỉnh 1 người do tỉnh chọn) và thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ mà học
viên đã thực hiện trong buổi sáng.
2. Phân tích kế hoạch bài dạy trực tuyến minh họa.
3. Thảo luận về cách tổ chức dạy học trực tuyến đảm bảo hiệu quả, chất lượng (cách thiết kế hoạt động giao
nhiệm vụ cho học sinh trước khi online, cách tổ chức hoạt động học khi online…).
4. Thống nhất nhiệm vụ xây dựng KHBD trực tuyến.

Sáng ngày
28/9/2021

Học viên thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy trực tuyến

Chiều ngày
28/9/2021

Kết nối trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams

Học viên tự thực hành: Xây dựng 1 KHBD trực tuyến và học liệu tương ứng để tổ chức dạy học trực tuyến cho 1
tiết học.

BCV và học viên (theo nhóm môn học)
1. Đại diện học viên báo cáo (mỗi tỉnh chọn 01 GV do tỉnh chọn), thảo luận và phân tích sản phẩm KHBD và
học liệu tương ứng mà học viên đã thực hiện trong buổi sáng.
2. Thảo luận về việc hoàn thiện sản phẩm sau đợt tập huấn.
3. Tổng kết và bế mạc.

