
NGÀY CHUYÊN MÔN THÁNG 10- TRAO ĐỔI CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN VÀ CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ DẠY HỌC 

 

Ngày 21 tháng 10 vừa qua, các thầy cô giáo trong nhà trường đã có ngày 

sinh hoạt chuyên môn hiệu quả với chủ đề trao đổi công nghệ thông tin và cách sử 

dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học.  

 

 

 

         Tại buổi sinh hoạt, toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường được bộ phận công 

nghệ thông tin hướng dẫn cách thiết kế bài giảng điện tử bằng phần mềm Sping 

Suite. Spring Suite là phần mềm tương thích hiệu quả với các phiên bản của 

Microsoft giúp việc soạn thảo bài giảng E- learning chuyên nghiệp sinh động và có 

nhiều tính năng.  



 
 

Các thầy cô giáo đã được hướng dẫn cụ thể các bước tạo bài giảng trực 

tuyến, tạo bài giảng trắc nghiệm. Đồng thời, các thầy cô giáo cũng được lưu ý một 

số lỗi thường gặp khi tạo bài giảng và cách khắc phục.  

  Không chỉ được hướng dẫn tạo bài giảng trực tuyến, các thầy cô giáo đã chia 

sẻ cởi mở về các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin mới hiện nay như 

Kaboot, Quizz. .. Đây đều là các phần mềm mới, hiệu quả trong việc kiểm tra đánh 

giá học sinh.  



 
      Cũng tại buổi tập huấn, các thầy cô giáo được thực hành tạo bài giảng và sử 

dụng các phần mềm.  Những kĩ năng, tháo tác được các thầy cô giáo thực hiện 

nghiêm túc, nhuần nhuyễn.  

       



Buổi tập huấn đã kết thúc tốt đẹp. Tin tưởng rằng với những kiến thức, kĩ năng 

được trang bị sẽ giúp các thầy cô giáo nhà trường tự tin hơn trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao một bước chất 

lượng giáo dục của nhà trường. 

 


