THÔNG BÁO CHIÊU SINH: NÂNG CAO NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH CỰC
Thứ tư, 31 Tháng 1 2018 06:13

Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM thông báo chiêu sinh Khóa bồi dưỡng chuyên đề “Nâng cao năng lực dạy học tích cực”, tổ chức tại
Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM, chi tiết như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên, giáo viên có nhu cầu.
2. Số lượng: 30 học viên/ lớp.
3. Học phí toàn khóa: 1.000.000 đồng/học viên.
4. Mục đích:
- Tiếp cận, vận dụng và nâng cao năng lực sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
- Sử dụng hiệu quả các kỹ thuật dạy học tích cực trong công tác giảng dạy.
5. Nội dung:
- Trao đổi về cơ sở lý luận đổi mới phương pháp dạy học, quan điểm dạy học, kỹ thuật dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học.
- Thực hành các nhóm phương pháp dạy học: nhóm PPDH sử dụng ngôn ngữ, nhóm PPDH sử dụng trực quan, nhóm PPDH thực hành và
nhóm PP kiểm tra đánh giá.
- Thực hành các kỹ thuật dạy học tích cực: động não (công não), tia chớp, thảo luận viết, thảo luận viết không công khai, sơ đồ tư duy,
Phillips XYZ (kỹ thuật 635), chậu cá, ổ bi, thông tin phản hồi, ba lần ba, khăn trải bàn, các mảnh ghép, biểu đồ KWL - KWLH, rung chuông
vàng và một số kỹ thuật dạy học khác.
- Thao giảng các tiết dạy sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
6. Thời gian:
- Thời lượng khóa học: 40 tiết học
- Thời gian khai giảng: Dự kiến mở các lớp theo thời gian sau:
• Thứ 2, 4, 6: 18 giờ đến 20 giờ 30, từ 02/04/2018 đến 02/05/2018.
• Thứ 3, 5, 7: 18 giờ đến 20 giờ 30, từ 03/04/2018 đến 03/05/2018.
• Thứ 7: 7 giờ đến 11 giờ 30, từ 07/04/2018 đến 26/05/2018.
7. Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM (280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5).
8. Cấp Giấy chứng nhận: Kết thúc khóa học, học viên tham dự đầy đủ các học phần quy định sẽ được trường ĐHSP TP.HCM cấp Giấy
chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên đề: Nâng cao năng lực dạy học tích cực.
9. Hình thức đăng kí:
- Đăng ký trực tiếp tại văn phòng Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm, Trường ĐHSP TP.HCM, 280 An Dương Vương, P4, Q5 (Phòng
C.906).
- Đăng ký trực tuyến tại: https://goo.gl/forms/VuGmHh3AZnqSorZk2
- Đăng ký qua email: Học viên gửi thông tin đăng ký (bao gồm HỌ TÊN, NGÀY SINH, NƠI SINH, SỐ ĐIỆN THOẠI, THỜI GIAN HỌC)
đến địa chỉ email Trung tâm như bên dưới.
- Học viên đóng học phí trực tiếp tại Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM hoặc có thể đóng qua ngân hàng:
Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
STK: 1606201036044 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú TP. HCM
Nội dung: Họ tên học viên – DHTC – số điện thoại (Ví dụ: Nguyễn Văn A – DHTC – 0978564610)
- Lưu ý: Miễn hoàn lại học phí.
- Chi tiết liên hệ:
Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm – Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM
Gặp chuyên viên Phạm Châu Lịch (ĐT: 0978.564.610)
Email: trungtamptknsp@hcmup.edu.vn
Website: trungtamptknsp.hcmup.edu.vn
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