
 

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG 

Lớp kĩ năng thiết kế nội dung dạy học trực tuyến 

- Địa điểm: Phòng 806-D3 

- Thời gian: Sáng bắt đầu từ 8h00, Chiều bắt đầu từ 14h00 

Chủ đề Nội dung chi tiết Thời gian 

Bài 1:  

Học liệu 

trực tuyến: 

xây dựng 

ngân hàng 

câu hỏi 

trắc 

nghiệm 

tương tác.  

-Văn bản multimedia  

-Các loại câu hỏi trắc nghiệm tương tác được 

Câu hỏi 4 phương án 

Câu hỏi nhập số liệu 

Câu hỏi nối chéo 

Câu hỏi sắp xếp 

Câu hỏi kéo thả 

-Tạo cây thư mục cho khóa học (trên trang https://hoc24.vn) 

-Xây dựng các bài lý thuyết (trên trang https://hoc24.vn) 

-Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tương tác (trên trang 

https://hoc24.vn) 

-Tạo các bài luyện tập trắc nghiệm tương tác(trên trang https://hoc24.vn)  

-Tạo các bài kiểm tra chấm tự động (trên trang https://hoc24.vn)  

Sáng 

10/03/2018 

Bài 2:  

Học liệu 

trực tuyến: 

sản xuất 

video bài 

giảng 

-Cơ bản về video  

-Kĩ năng xây dựng file trình chiếu 

-Kĩ năng sử dụng bảng tương tác 

-Kĩ năng sử dụng máy quay 

-Kĩ năng sử dụng phần mềm Camtasia quay video màn hình 

-Kĩ năng cắt ghép và chỉnh sửa video 

-Trích xuất video thành các định dạng khác nhau 

-Đưa video lên mạng và quản lý kênh video 

-Nhúng video vào các khóa học trực tuyến 

Chiều 

10/03/2018 

Bài 3:  

Tạo và 

quản lý 

khóa học 

trực tuyến 

 

-Cách tạo một khóa học trên https://hoc24.vn và https://olm.vn 

-Tổ chức hoạt động dạy học trên khóa học trực tuyến 

-Tạo các tài khoản học sinh tham gia khóa học 

-Giao bài tập, bài kiểm tra, theo dõi tiến trình học của học sinh 

-Tạo và quản lý kênh mạng xã cho khóa học; Trao đổi, thảo luận bài với 

học sinh 

-Cách định dạng các nội dung trên khóa học để có thứ hạng cao với các 

công cụ tìm kiếm. 

Sáng 

17/03/2018 

Bài 4:  

Thực hiện 

tiểu dự án 

 

Mỗi học viên tạo khóa học trực tuyến trên mạng, học sinh tham gia khóa 

học từ cộng đồng của trang web này. Học viên làm ở nhà hoặc ở Trung 

tâm, có một buổi để các học viên trình bày kết quả làm được và thảo luận 

nhóm. 

Nhiệm vụ cụ thể của học viên như sau: 

-Xây dựng kho học liệu của mình (ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, các bài 

viết lý thuyết, file trình chiếu, quay video bài giảng, v.v.) 

-Tạo khóa học trực tuyến, giao bài tập, theo dõi thống kê kết quả học tập 

của học sinh. 

-Quản lý khóa học, tạo kênh mạng xã hội để tương tác giữa các thành 

viên trong khóa học. 

 

Chiều 

17/03/2018 

*).Ghi chú: Mọi thông tin xin liên hệ đồng chí Điệp, Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm (tel: 

0989199634). 

             TRUNG TÂM NC&PT NVSP 
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