
Buổi sáng 8.00 - 11.30  

  

NỘI DUNG 

THỜI GIAN 

1 

 

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOPS GIÁO VIÊN 

CỦA IRE 

08:00 – 08:15 

 

Giới thiệu tổng quan về Chương trình hỗ trợ GV phát triển năng lực 

chuyên môn thực hiện Chương trình GDPT 2018 của Viện NC-PT GD 

& KT EXIM 

- Quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn  

- Trách nhiiệm đội ngũ trainer EXIM : inspire, support & equip 

GV    

 

 

 

 

2 DẠY HỌC THẬT   

https://zoom.us/j/91336386912
https://meet.google.com/jce-aiai-rcv?authuser=2&hl=vi


 

2.1.  HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ KHÁM PHÁ KIẾN THỨC 

Dạy học thật là gì & Mô hình và đặc điểm thành phần DẠY HỌC 

THẬT 

- Dạy học thật là gì? (intenational teaching)     

- Mô hình, đặc điểm: kiến tạo- trải nghiệm-hứng thú & tích cực → tạo 

các kết nối →  tích hợp →  học để hiểu & vận dụng →  học tập có ý 

nghĩa →  thực tiễn & hữu dụng →  biến dạy học thành tự học/tự giáo 

dục (scaffollding & self-regualting learning→ phát triển năng lực & 

phẩm chất cá nhân → người học suốt đời, người công dân hạnh phúc.  

 

 

08:15 – 09:15 

 

2.2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH PHẢN ÁNH  

Dạy học thật từ lăng kính kế hoạch và việc triển khai kế hoạch DH  

- Học viên xem xét, phân tích so sánh cặp KHBD theo hệ thống vấn 

đề/câu hỏi đặt ra để đánh giá mức độ, đặc điểm dạy học thật được thể 

hiện trong bài dạy: GVTH bài học “Bé Mai lớn rồi!” Lớp 2  Sách CTST 

- GV THCS & THPT xem xét, phân tích so sánh cặp KHBD bài dạy 

theo hệ thống vấn đề/câu hỏi đặt ra để đánh giá mức độ, đặc điểm dạy 

học thật được thể hiện trong bài dạy: Liên kết đoạn văn trong văn bản- 

Lớp 8 

- Phân nhóm ngẫu nhiên, sau 30- 40 phút làm việc nhóm,  

09:15 – 10:15 

 

3 SƠ KẾT  

 3.1 Nhóm chia sẻ kết quả phân tích 2 KHBD lên PADLET- 2 nhóm đại 

diện trình bày. Giảng viên tóm tắt, kết luận.   
10:15 – 11:10 

 

 3.2 Phản ánh của HV về Dạy học thật: hiện tại và tương lai của bản thân  

Thảo luận theo câu hỏi & thực hiện bài viết cá nhân và đăng lên Padlet 

với yêu cầu: 

Viết 1 điểm tâm đắc hay học được  và 1 điểm bạn nghĩ cần được đề cập 

hay bao quát thêm từ phần giảng viên mới trình bày 

3.3 Trao đổi và gửi link Khảo sát phản hồi cho HV. Hạn chót nộp 

survey là 16:20  

3.4 GV giới thiệu đôi nét về chương trình workshop tiếp theo 

3.5 Học viên phát biểu- GV Tổng kết sáng 

11:10 – 11:30 

 

Buổi chiều  13.30- 16.30 

3 VIỆC DẠY HỌC (WHAT I DO) CỦA GV THỂ HIỆN CHÂN 

DUNG NGƯỜI GIÁO VIÊN ( WHAT I AM)  

 

 



 3.1 HOẠT ĐỘNG CHIA SẺ-KHÁM PHÁ KIẾN THỨC 

Chân dung người giáo viên dạy học thật  (intentional teachers)  

- nhìn từ việc dạy học  

 - nhìn từ đặc điểm tâm lý- hành vi- nhân cách, minset, vai trò của người 

dạy, phẩm chất người thầy.  

- nhìn từ góc độ sử dụng tiện ích công nghệ thông tin: quan điểm & 

chiến lược  (Phần này khi thảo luận có thể quay trở lại dùng cả KHBD 

buổi sáng online về mặt sử dụng CN) 

13:30 – 14:20 

 

 3.2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH PHẢN ÁNH 

Chân dung người thầy từ lăng kính kế hoạch và việc triển khai kế hoạch 

DH của họ 

- Học viên xem xét, phân tích so sánh cặp KHBD theo hệ thống vấn 

đề/câu hỏi đặt ra để đánh giá mức độ, đặc điểm dạy học thật được thể 

hiện trong bài dạy: bài học “Đồng bằng Nam bộ”  Địa lý- lớp 4  (cho cả 

GV THCS & THPT)  

- Phân nhóm ngẫu nhiên, sau 50  phút làm việc nhóm, 

14:20 – 15:15 

 

4 TỔNG KẾT   

 4.1. Học viên trình bày, chia sẻ  phản ánh của HV về kết quả phân tích 

bai dạy Đồng bằng Nam bộ  

GV tổng  hợp- mở rộng  

15:15 – 16:00 

 

4.2. Thực hiện quizz cuối khóa học 

(Phản ánh của Học viên và GV về Chân dung người thầy học thật: hiện 

tại và tương lai của bản thân 

Thực hiện quizz  test cuối khóa học- Căn cứ vào thời gian tham gia, 

thực hiện khảo sát phản hồi và kêt quả quizz test của học viên, Viện 

Nghiên cứu PTGD-KT EXIM cấp GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN 

THÀNH WORKSHOP “CHÂN DUNG NGƯỜI THẦY DẠY HỌC 

THẬT.  

16:00 – 16:15 

 

4.3 Kết thúc khảo sát phản hồi workshop đã gửi cuối buổi sáng. 

Học viên phát biểu- GV Tổng kết 

 

16:15 – 16:30 

 

 

Một số đề nghị với học viên tham gia WORKSHOP: 

1) Việc cấp chứng nhận 

Học viên được cấp chứng nhận khi: 



+ Tham gia workshop nghiêm túc và toàn thời gian 

+ Thực hiện các bài tập và bài kiểm tra 

+ Tham gia nhóm theo phân chia của lớp học 

Chứng nhận được cấp bởi viện EXIM có tính pháp lí và có giá trị phục vụ 

cho công tác giáo dục. Học viên vui lòng thực hiện nhập thông tin đầy đủ ở 

LINK sau: https://forms.gle/rWYzzxTcbHrADHfd6  

2) Ảnh nền 

Viện EXIM gửi đến học viên ảnh nền (Background) chung cho worksshop. 

Học viên vui lòng đổi ảnh nền (Background) khi tham gia lớp học.  

Học viên chọn chức năng thay đổi Background của Zoom để thực hiện thay 

đổi ảnh nền. 

Ảnh nền chung (Background) của Workshop được gửi kèm trong Mail, 

đăng trên website và Fanpage của viện EXIM. 

 

 

https://forms.gle/rWYzzxTcbHrADHfd6


3) Quy tắc dùng Zoom hoặc Google Meet 

Đảm bảo sự nghiêm túc của một Workshop Online, chúng tôi có một số đề 

nghị sau: 

a) HV dùng chế độ TẮT (Off) Microphone và TẮT (Off) Camera trong 

quá trình workshop diễn ra.  

b) Chế độ MỞ (On) Microphone và MỞ (On) Camera dành cho học viên 

được mời phát biểu, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi… cho diễn giả. Lưu ý: 

Học viên cần chờ đến lượt khi có nhiều người cùng dùng chức năng 

giơ tay (Hand) của Zoom/ Google Meet. 

 

 

 


