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PHỤ LỤC 1 

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO VÀ CHUYÊN SÂU VỀ 
PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC TUYẾN VỚI MOODLE 

(Mạng lưới Mekong Pharma) 

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 155/TB-D-HTQT ngày 19 tháng 4 năm 2022 
của Khoa Dược - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh) 

1. KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO: 

a) Thời lượng, thời gian: 

- Thời lượng: hai ngày, gồm hai buổi sáng và hai buổi chiều. 

- Thời gian: 

   + Thứ Tư ngày 27/4/2022: cả ngày,  sáng từ 08:00 - 11:30, chiều từ 13:30 - 16:30. 

+ Thứ Năm ngày 28/4/2021: cả ngày, sáng từ 08:00 - 11:30, chiều từ 13:30 - 
16:30. 

b) Địa điểm: trực tiếp tại Phòng Họp Khoa Dược. 

c) Chương trình (dự kiến): gồm các chuyên đề sau: 

- Chuyên đề 1 “Tạo và hiển thị nội dung trong Moodle”: 

   + Hiển thị thông tin trên trang khóa học trong Moodle; 

   + Thêm nội dung với các định dạng khác nhau (hình ảnh, bản trình bày, trang 
tính, PDF, phương tiện nhúng, chia sẻ liên kết web); 

   + Thảo luận về hiện trạng sử dụng Moodle tại trường. 

- Chuyên đề 2 “Sử dụng học liệu trong Moodle”: 

   + Cách sử dụng nội dung OER trong Moodle; 

   + Cách sử dụng nội dung SCORM trong Moodle; 

   + Thực hành. 

- Chuyên đề 3 “Tự học trong Moodle”: 

   + Các nguyên tắc của học tập kỹ thuật số; 

   + Cách cấu trúc một mô-đun tự học; 

   + Phát triển một bài học tự học trong Moodle; 

   + Thực hành. 

- Chuyên đề 4 “Học tập thích ứng trong Moodle”: 

   + Học tập thích ứng: nên làm thế nào? 

   + Công cụ mạnh mẽ nhất của Moodle dành cho Học tập thích ứng; 

   + Giới hạn quyền truy cập hay còn gọi là Hoạt động có điều kiện trong Moodle; 

   + Thực hành. 

d) Báo cáo viên: gồm 02 chuyên gia xuyên suốt từ Khóa đào tạo cơ bản, với 
thông tin như sau: 



Trang 3/4 

2. KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU: 

a) Thời lượng, thời gian: 

- Thời lượng: hai ngày, gồm hai buổi sáng và hai buổi chiều. 

- Thời gian: 

   + Thứ Hai ngày 16/5/2022: cả ngày, sáng từ 08:00 - 11:30, chiều từ 13:30 - 16:30. 

   + Thứ Ba ngày 17/5/2021: cả ngày, sáng từ 08:00 - 11:30, chiều từ 13:30 - 16:30. 

b) Địa điểm: trực tiếp tại Phòng Họp Khoa Dược. 

c) Chương trình (dự kiến): gồm các chuyên đề sau: 

- Chuyên đề 1 “Tùy chỉnh và theo dõi hoạt động trong Moodle”: 

   + Tùy chỉnh khóa học phục vụ các hoạt động tương tác trong Moodle; 

   + Lưu và sử dụng lại khóa học của mình trong Moodle; 

   + Theo dõi tiến trình của người dùng trong Moodle; 

   + Theo dõi hoàn thành hoạt động trong Moodle; 

   + Thực hành. 

- Chuyên đề 2 “Đánh giá trong Moodle”: 

   + Đánh giá trước khi đào tạo - cách thức thực hiện trong Moodle; 

   + Đánh giá khóa học: tổng hợp các kết quả đạt được, phản hồi và thảo luận; 

   + Thực hành. 

- Chuyên đề 3 “Hoạt động tương tác trong Moodle”: 

   + Tạo các hoạt động tương tác trong Moodle để thu hút sự tham gia của người 
học; 

   + Quản lý các thảo luận và cộng tác trong Moodle; 

   + Giám sát hoạt động tương tác của sinh viên thông qua các báo cáo khóa học 
trong Moodle; 

   + Thực hành. 

- Chuyên đề 4 “Chia sẻ và cộng tác trong Moodle”: 

   + Chia sẻ các tài nguyên và hoạt động với người khác trong Moodle. 

   + Kỹ thuật dạy học cộng tác trong Moodle. 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 
ĐỊA CHỈ EMAIL, 

ĐIỆN THOẠI 
1 TS. Tăng Bá Hoàng 

(Giảng dạy) 
Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin & E-learning 
Đại học Hà Nội 

hoangtb@hanu.edu.vn 
0936320333 

2 TS. Ngô Bá Hùng 
(Trợ giảng) 

Phó Trưởng Khoa Công nghệ thông 
tin, Đại học Cần Thơ 

nbhung@cit.ctu.edu.vn 
0914849577 
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   + Thực hành: tạo một đơn vị học tập trong Moodle với nội dung thuộc nhiều 
loại khác nhau và theo dõi sự tiến bộ của những người tham gia khác trong khóa học. 

   + Thực hành. 

d) Báo cáo viên: gồm 02 chuyên gia xuyên suốt từ Khóa đào tạo cơ bản, với 
thông tin như sau: 
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DAI HOC Y DTIOC CQNG IIOA XA HQI CHtI NGHIA VIET NAM
THANH PH6 HO CHi MINH

KHOA DTIOC
DQc l$p - Tq'do - Hqnh phric

SA:.4.4...pO-O Thdah ph| Ha Chi Minh, ngdy {thring II ndn2021

. QuYtr'o1xn
VA viec phAn cdng nhAn sq ph{ ttdch elearning

KHOA TRTIONG KHOA DIIqC. DAI HQC Y DI'qC TP. Hd CHi MINH

Cdn ct nhiem vu, quydn han crla Khoa Duoc - Dei hoc y Duqc Thanh phd Hd Chi
Minh ph6n c6p;

Xdt nang luc yien chfc;
Theo td tdnh s6 +OS,^/p-Ot ngdy 24/tl/2021 cia VAn phong khoa vi vi€c phdn

c6ng nhdn su phg tr6ch elearing tai cric b6 mdn ndm hgc 2021-2022,

QUYfT DINH:

Didu l: Ph6n cdng nhdn su phu triich eleaming ndm hgc 2021-2022 tai cric bQ m6n
thuQc Khoa Duoc gdm cdc thdnh vi6n c6 t€n sau:

(Danh sdch kdm theo).

Didu 2: C6c nhin su c6 nhiQm vu xdy dung, tri6n khai gi6ng d4y eleaming cric hoc
phin thuQc chusng trinh dio tao duoc si dqi hoc vd sau d4i hQc. Thdi gian thuc hiQn nhiQm
vu dugc tinh vdo dinh mr?c thuc hi6n nhi6m vu kh6c theo quy dinh hiCn hdnh va ch6 d6 ldm
vrec doi voi giang vien tai Dai hoc Y Duoc lhanh ph6 Hd Chi Minh.

Di6u 3: Cric 6ng, Bd Trudng Van phdng Khoa, Trudng cric rlon vi c6li6n quan vi
cdc nhan sq c6 t6n t4i Eidu I chiu trrich nhi6m thi hdnh quy6t dinh ndy./.^,r..

Noi nhQn:

- Nhu Di6u 1,3;
- Luu: VT. r.rr:

TRIIdNG KHOA

TRAN THANH DAO

WoD^)



EAI HQC Y DIJOC
rsANu pn6 sd cHi MINH

KUaA lglrc

cONG Hda xA Hgr cnt xcniL vlEr NAM
DQc lip - Tr1 do - H3nh phric

Thanh phii Hi Chl Minh, ngdy 24 thdng I I ndn 2021

DANH SACH NHAN SI/ PHU TR]ICH TRITN KHAI E-LEARNING
TAI KHOA DUOC NAM HOC 2O2I-2022

r Ban hdnh idm theo quyit iirn t6 $lfiD-D. nsay 2{/ t t/202 t)

stt Ho va ten Don vi/B6 m6n Emril Nhi6m Yu

01
GS. TS. Nguy6n Dtic
TuAn

Ph6 truong
khoa

ductuan@ump. edu.\.n Chi dao

02 PGS. TS. Nguy6n Tri tuh T6 tucmg To
OLDT

nguyentuanh@ump.edu.vn Di6u hdnh

0l TS. Phan Var HO Nam T6 QLET
phanvanhonam@ump.edu.

ureu pnol

04 TS. Chung Khang KiQt
C6ng nghQ

thdns tin duqc
ckkiet@ump.edu.vn Tri6n khai tai BO m6n

05 TS. L€ Minh Qudn
C6ng nghiQp
dugc

leminhquan@ump.edu.vn Tri€n khai tai 86 mdn

06 ThS. Ta Quang Vuqng H6a sinh tovuoneraumD.edu.vn Trien khai tai B0 mdn

0'1 TS. Trdn L€ Tuy€t Chriu H6a li tuyetchau@ump.edu.vn TriCn khai t4i B0 mon

08
TS. Huynh Truc Thanh
Ngsc

Bdo ch6 httngoc@ump.edu.\,n Trien khai t4i BO m6n

09 ThS. Neuyen Neoc Phric Duqc lj nnohuc@umo.edu.vn Trien khai tai BQ m6n

l0 ThS. Tr6n Thi Thu Trang Thuc vat thutans@umD.edu.Yn Tridn khai tai BO mon

1l
ThS, Nguy6n Thi Mai
Hoiurs

Duo. c l6m sdng ntmaihoang@ump.edu.vn Tridn khai tqi B9 mdn

t2 ThS. LC Tuan Anh Vi sinh-KV sinh letuananh@umo.edu.vn Tricn khai tai Bd m6n

l3 ThS. L€ Dang Tn Nguy€n Qu6n lli dugc
Iedangtunguyen@ump.edu lnen khar tal uo mon

14
TS. Nguy6n Thi Ngqc
Duns

H6a phdn tich
Ki6m nehi€m

ntndung@ump.edu.vn Trien khaitai B9 m6n

l5 TS. Ld Thi Hdne V6n Duqc li€u levan@umo.edu.vn Trian khai t?iB0 mdn

t6 ThS. Mai Thdnh Tdn H6a duoc mthtan@ump,edu.vn Tri€n khai t4i Bd mdn

17
ThS. Nguydn Thi Huong
Giang

Htia hftu cq huonggiang@ump.edu.vn Tridn khai t4i Bd m6n
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TRLTfiNC KHOA
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TRAN THANH DAO


