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THÔNG BÁO 
Mở lớp Bồi dưỡng, tập huấn Trợ lý giảng dạy 

 

Căn cứ quy định về trợ lý giảng dạy áp dụng cho năm học 2018-2019 của Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật TP.HCM;  

Căn cứ nhu cầu bồi dưỡng trợ lý giảng dạy và điều kiện tổ chức lớp học.  

Viện Sư phạm Kỹ thuật thông báo mở lớp tập huấn Trợ lý giảng dạy như sau: 

- Thời gian: Học vào ngày các ngày Chủ nhật 10/3/2019 và 17/3/2019  

Buổi sáng:  07h30 đến 11h30. 

Buồi chiều: 13h30 đến 17h00. 

1. Địa điểm: Viện Sư phạm Kỹ thuật, số 484A Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, Q9. 

2. Đối tượng: Giảng viên đang tập sự, các nghiên cứu sinh, học viên cao học, các sinh viên đang học 

tập và nghiên cứu ở bộ môn, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn thuộc các cơ quan, đơn vị 

nghiên cứu, kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài nhà trường có thể tham gia làm trợ giảng (TA) 

3. Chi phí tham gia tập huấn: Được nhà trường hỗ trợ toàn phần. 

4. Nội dung tập huấn 

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG SỐ TIẾT 

 

Kỹ năng làm việc với  

sinh viên 

Kỹ năng thuyết trình; 

Kỹ năng trao đổi và phản hồi thông tin; 

Kỹ năng quản lý và hướng dẫn nhóm hoạt động; 

Kỹ năng viết bài luận. 
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Đánh giá kết quả học tập 

của sinh viên 

Giới thiệu các phương pháp và công cụ đánh giá; 

Quản lý kết quả kiểm tra đánh giá; 

Đạo đức của TA trong đánh giá kết quả học tập. 
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Kỹ năng sử dụng LMS 

Đăng nhập và chỉnh sửa tài khoản;  

Tạo và chỉnh sửa cấu trúc khóa học; 

Tạo và chỉnh sửa học liệu; 

Sử dụng Forum và Messenger; 

Tạo và quản lý Assignment; Quiz 

Tạo và liên kết với học liệu ngoài hệ thống ; 
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5. Đăng ký online: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmxT7ri5P1Zym6vlRuNRup_v_n2EkqNBf2O-

_5jGmXtoJaIw/viewform?fbclid=IwAR0OBYW4rO-

47vT7rwv0iI71ghG35RCYmyDcJNOhmFLzq8F8Ki85wiDMw2g 

HẠN ĐĂNG KÝ TRƯỚC NGÀY 5/3/2019 

Trân trọng thông báo! 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VSPKT. 

P. VIỆN TRƯỞNG 

 

PGS.TS. Bùi Văn Hồng 
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