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:
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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.
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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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