Giảng viên khoa Ngữ Văn tham gia Hội thảo – Tập huấn Phát triển Năng lực cho Giảng viên Sư phạm và Giảng viên Q
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Thực hiện công văn 313/CV-ETEP ngày 08/08/2018, trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã có
quyết định số 2157/QĐ-ĐHSP thành lập Đoàn công chức, viên chức tham dự Hội thảo – Tập huấn Phát triển Năng
lực cho Giảng viên Sư phạm và Giảng viên Quản lý Sư phạm chủ chốt tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ
ngày 22/08/2018 đến ngày 24/08/2018.
Theo điều động của Ban Chủ nhiệm khoa và quyết định của Hiệu trưởng, khoa Ngữ Văn đã có 05 thầy cô tham gia
khóa Hội thảo – Tập huấn gồm: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, ThS. Phan Duy Khôi, ThS. Nguyễn Phước Bảo
Khôi, ThS. Nguyễn Thành Ngọc Bảo và ThS. Nguyễn Thành Trung.

Theo tinh thần Định hướng hoạt động bồi dưỡng thường xuyên qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch
bồi dưỡng thường xuyên qua mạng của chương trình ETEP, chương trình tập huấn và phát triển năng lực cho giảng
viên Sư Phạm và Giảng viên Quản lý Sư Phạm chủ chốt năm 2018 là bước thứ nhất trong chuỗi hoạt động, bồi
dưỡng và phát triển lâu dài năng lực giảng viên Sư phạm nhằm thỏa mãn yêu cầu E-learning – học tập, bồi dưỡng
trực tuyến thường xuyên. Mục tiêu của chương trình lần thứ nhất là cung cấp cái nhìn khái quát và hình thành đội
ngũ giảng viên Sư Phạm sẽ tiếp tục được bồi dưỡng nhằm nhân rộng mô hình bồi dưỡng thường xuyên qua mạng
đến hệ thống giảng viên, giáo viên cốt cán và giáo viên phổ thông trong tương lai.
Trong quá trình hội thảo tập huấn, cùng với tập thể giảng viên Sư phạm và Giảng viên Quản lý Sư Phạm chủ chốt
đến từ các trường bạn như Đại học Giáo dục, Đại học Sư Phạm Đại học Huế, Đại học Vinh, Đại học Sư Phạm Đại
học Đà Nẵng… nhóm giảng viên trẻ khoa Ngữ Văn Đại học Sư Phạm TPHCM đã tham gia đầy đủ và thảo luận sôi
nổi về các nội dung cơ bản như: Quy trình xây dựng bài giảng điện tử cho hệ thống bồi dưỡng trực tuyến, thiết kế
kịch bản sư phạm trong đào tạo trực tuyến, quy trình biên tập học liệu điện tử, đa phương tiện, đóng gói bài giảng
điện tử chuẩn SCORM và các chuẩn E-learning…
Kết thúc khóa hội thảo tập huấn, nhiều bài học trực tuyến có chất lượng đã được hoàn thành và chuyển về ETEP,
đặc biệt Kịch bản Sư Phạm E-learning của tập thể giảng viên Sư Phạm khoa Ngữ Văn Đại học Sư Phạm TPHCM
đã được đánh giá cao. Chương trình đã tổng kết và bế mạc vào chiều ngày 24/08/2018 với định hướng triển khai
nhiều đợt tập huấn tại các trường đại học Sư Phạm trọng điểm nhằm tiếp tục nhân rộng quy mô và hiệu quả của
chương trình./.
Đà Lạt 08/2018, NTT.
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