
NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG Ở KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC BẰNG PHƯƠNG THỨC

ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN.
TỔNG QUAN 
Miền núi phía Bắc là khu vực còn nhiều khó khăn. Muốn phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trước
hết cần phải ưu tiên phát triển giáo dục. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học phổ thông
là một công việc rất cần thiết nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo viên phổ thông cho
khu vực. Hình thức bồi dưỡng tập trung định kì như hiện nay có nhiều bất cập, đó là: giáo viên
không thường xuyên cập nhật được kiến thức mới; việc đi lại, ăn ở tập trung gây nhiều tốn kém,
mất nhiều thời gian.
MỤC TIÊU 
- Xây dựng chương trình bồi dưỡng, thiết kế các module bài giảng và tổ chức triển khai đào tạo
trực tuyến trên Internet.
- Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình bồi dưỡng giáo viên THPT
cho khu vực miền núi phía Bắc.
- Thông qua quá trình đào tạo, trao đổi trực tuyến để điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học
đại học cho phù hợp với các trường phổ thông trung học.
- Là tiền đề cho việc xây dựng và triển khai đào tạo trực tuyến cho các ngành học, môn học khác.
NỘI DUNG 
- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT theo
phương thức đào tạo trực tuyến.
- Xây dựng chương trình tổng thể, lựa chọn và thiết kế một số module bài giảng trong chương trình
bồi dưỡng giáo viên THPT.
- Triển khai bồi dưỡng thực nghiệm để đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của đề tài.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Phân tích tổng hợp;
- Phân tích hệ thống;
- Phương pháp bản đồ;
- Thu thập, hệ thống hóa, phân tích tài liệu;
- Phương pháp điều tra, quan sát, tổng kết kinh nghiệm;
- Phương pháp sử dụng công nghệ dạy học hiện đại;
- Phương pháp thực nghiệm sư phạm;
- Phương pháp toán thống kê.
HIỆU QUẢ KTXH 
- Giáo dục, đào tạo: Bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo
viên THPT cho khu vực miền núi phía Bắc.
- Kinh tế, xã hội: Giảm kinh phí đào tạo, hạn chế tối đa việc đi lại cho giảng viên và người học.
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
- Các trường THPT khu vực miền núi phía Bắc
- Trường ĐH Sư phạm thuộc ĐHTN


