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UBND THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO 
 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đông Triều, ngày 05 tháng 11 năm 2019 

THỂ LỆ 

Hội thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp thị xã 

năm học 2019-2020 

   

Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều ban hành Thể lệ Hội thi thiết kế bài giảng 

e-Learning năm học 2019-2020, kèm theo kế hoạch số 1036/KH-PGD&ĐT ngày 

05/11/2019 của Phòng GD&ĐT Đông Triều, về việc tổ chức Hội thi thiết kế bài 

giảng e-Learning năm học 2019-2020, gồm những nội dung như sau: 

Điều 1: Đối tượng dự thi 

Là cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác, giảng dạy tại các trường MN, 

TH và THCS trên địa bàn thị xã. 

Điều 2: Hình thức và bài giảng tham gia dự thi 

1. Về hình thức, số lượng tham gia 

1.1. Tập thể 

Nhóm cán bộ, giáo viên, nhân viên: Mỗi nhóm cán bộ, giáo viên, nhân viên  

không quá 02 người cùng chung thiết kế bài giảng. 

1.2. Cá nhân: Cán bộ, giáo viên và nhân viên đang công tác tại các trường 

MN, TH và THCS trên địa bàn thị xã đều có thể tham gia thiết kế bài giảng theo 

hình thức cá nhân.   

1.3. Số lượng sản phẩm:  Số lượng bài giảng của các đối tượng tham gia dự 

thi không hạn chế về số lượng. 

2. Về bài giảng tham gia dự thi 

- Bài giảng dự thi phải hoàn chỉnh một nội dung một tiết dạy cụ thể (tiết dạy 

là một tiết học, chuyên đề, hoạt động, bài thực hành, thí nghiệm… trong chương 

trình giáo dục do Bộ GDĐT ban hành), chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ 

thống, chuẩn mực; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian bài giảng hợp lý; 

khuyến khích tự tạo học liệu và ứng dụng công nghệ hiện đại (hình ảnh, đồ họa, 

video, âm thanh…) vào bàng giảng. 

- Bài giảng phải do chính giáo viên, nhóm giáo viên thiết kế, xây dựng và 

chưa từng được công bố, lưu hành, chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, phải đảm bảo các quy định về bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành. 
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- Bài giảng dự thi phải có 03 phần: Phần đầu (trang đầu bài giảng dự thi 

phải đầy đủ các thông tin theo mẫu hướng dẫn tại Mục 3, Điều 3 của thể lệ này); 

Phần nội dung (trình bày theo kịch bản giảng dạy của giáo viên); Phần cuối (trang 

thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử 

dụng trong bài giảng dự thi, không vi phạm bản quyền). 

- Ngôn ngữ chính thức sử dụng trong bài giảng là tiếng Việt (trừ bài giảng 

dự thi môn Ngoại ngữ) bảng mã Unicode.   

- Bài giảng phải có ảnh của giáo viên và logo của trường; nội dung bài giảng 

có hình ảnh video, âm thanh (audio) của người giảng phải đảm bảo theo tiến trình 

bài học hợp lý; tư liệu, thí nghiệm mô phỏng, thực hành, các trang (slide), bài trắc 

nghiệm…dùng trong thiết kế bài giảng phải chính xác với nội dung kiến thức của 

bài dạy phải truyền đạt cho người học; sự tương tác của thầy và trò trên lớp được 

cụ thể bằng các thao tác điều khiển bài giảng của người học phải phù hợp với đối 

tượng người học đáp ứng được các yêu cầu về đổi mới hình thức dạy học, phương 

pháp dạy học và phương pháp kiểm tra, đánh giá trong dạy và học hiện nay. 

- Bài giảng phải được xuất bản để chạy trên trình duyệt  web, đạt chuẩn 

SCORM, bài giảng có thể đọc được trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện 

thoại thông minh (chuẩn HTML5). Chú ý sử dụng phần mềm tạo bài giảng đáp ứng 

chuẩn HTML5 (tham khảo phụ lục 1 danh mục các phần mềm gợi ý kèm theo). 

- Việc khai thác, sử dụng và chia sẻ bài giảng dự thi đã đạt giải tại Hội thi 

cấp thị xã thuộc quyền của Ban Tổ chức; đối với sản phẩm khi sử dụng cần hỗ trợ 

thêm các phần mềm chuyên dụng khác thì yêu cầu về bản quyền để sử dụng các 

phần mềm đó phải được sự cho phép của nhà cung cấp phần mềm, hoặc đó là các 

phần mềm miễn phí được phép chia sẻ của nhà cung cấp sản phẩm phần mềm. 

Điều 3. Tiêu chí đánh giá bài giảng dự thi 

- Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá tại Điều 3, Ban Tổ chức, Hội đồng chấm 

thi xây dựng biểu điểm để đánh giá và chấm điểm cho sản phẩm đăng ký dự thi. 

- Việc đánh giá kết, xây dựng biểu điểm của bài giảng được thực hiện dựa 

trên một số tiêu chí chính như sau: 

1. Về mặt công nghệ 

- Bài giảng e-Learning được tạo ra từ các phần mềm công cụ soạn bài giảng 

sau khi xuất bản sản phẩm hoàn thiện phải đáp ứng yêu cầu chuẩn SCORM, chạy 

trên trình duyệt web chuẩn HTML5. 

- Sử dụng các công nghệ để thiết kế thí nghiệm ảo, phần mềm mô phỏng, 

video định dạng mp4 có tính tương tác cao, audio định dạng mp3. 
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- Ghi hình và lời giảng (tiếng) khi giảng bài, lời giảng phải đảm bảo tính sư 

phạm, lôi cuốn, hấp dẫn, phù hợp, chính xác khi xuất hiện chữ và hiệu ứng. Hình 

ảnh phải sắc nét; cảnh quay phù hợp với nội dung bài giảng. 

- Âm thanh chuẩn (âm thanh nền không át âm thanh giảng bài); màu sắc, 

phông chữ, hình ảnh, hiệu ứng phải hài hòa, sắc nét, dễ tiếp nhận cho người xem. 

- Kết hợp tốt giữa các yếu tố: âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng, nghe, nhìn, thao 

tác, tương tác giữa thầy và trò… 

- Sử dụng các đường kết nối khi cần. 

- Tính mẫu mực trong thiết kế để người khác có thể áp dụng theo. 

- Công nghệ dạy học phải thể hiện được sự tương tác giữa thầy và trò phải 

đảm bảo khoa học, thân thiện dễ sử dụng; đáp ứng được các yêu cầu về đổi mới 

dạy học hiện nay. 

- Có đủ các File, đóng gói theo chuẩn SCORM. 

- Công nghệ thiết kế xây dựng bài giảng phải có tính mở để có thể sửa chữa, 

cập nhật, bổ sung dữ liệu cho bài giảng sau này (nếu cần). 

2. Bài giảng phải đáp ứng các yêu cầu về đổi mới: phương pháp; hình 

thức tổ chức dạy học; hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá 

Khi thiết kế sản phẩm bài giảng, tác giả phải kết hợp hài hoà các phương 

pháp đảm bảo mỗi phương pháp khi sử dụng phải thể hiện được sự tương tác giữa 

thầy và trò (bằng các thao tác điều khiển bài giảng thông qua các hình thức như trả 

lời các câu hỏi, làm bài trắc nghiệm, …). 

2.1. Về phương pháp dạy học 

- Phương pháp tổ chức dạy học được thiết kế trong sản phẩm dự thi phải đáp 

ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp lấy người học là trung tâm, đảm bảo người 

học là chủ thể của các hoạt động, cụ thể: 

+ Với bậc học MN:  

(1). Phương pháp quan sát trực quan: Cho trẻ quan sát hình ảnh, video về sự 

vật hiện tượng. 

(2). Phương pháp dùng lời: Giáo viên thiết kế các clip trò chuyện, các câu 

hỏi tương tác giúp trẻ hiểu và lĩnh hội kiến thức. 

(3). Phương pháp thực hành, trải nghiệm: Giáo viên thiết kế các trò chơi học 

tập giúp trẻ thực hành, luyện tập các kiến thức, kỹ năng trong hoạt động. 

(4). Phương pháp tình cảm khích lệ: Sau mỗi câu hỏi tương tác có các tín 

hiệu động viên, khen ngợi trẻ. 
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(5). Phương pháp nêu gương đánh giá: Nêu gương các bạn hoạt động tích 

cực trong hoạt động vừa tổ chức. 

+ Với cấp học TH và THCS: Kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền 

thống (thuyết trình, trực quan, làm mẫu,…) với các phương pháp dạy học tích cực 

như: 

(1). Phương pháp giải quyết vấn đề: Thông qua bài giảng, giáo viên tạo ra 

các tương tác về những tình huống có vấn đề, điều khiển HS phát hiện vấn đề, hoạt 

động tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo để giải quyết vấn đề và thông qua đó 

chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng và đạt được những mục đích học tập mà yêu 

cầu bài học đặt ra. 

(2). Phương pháp dạy học dự án: Thông qua các kỹ thuật dạy học mà giáo 

viên sử dụng trong thiết kế bài giảng (các tương tác giữa người học với sản phẩm 

bài giảng) để điều khiền, giúp đỡ học sinh tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập 

mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, 

trong quá trình xây dựng nội dung bài dạy giáo viên sử dụng nhiều cách đánh giá 

khác nhau để giúp học sinh tạo ra những sản phẩm có chất lượng. 

(3). Phương pháp bàn tay năn bột: Thông qua các tương tác trong bài giảng 

để điều khiển, hướng dẫn người học tiến hành các thí nghiệm do chính người học 

chuẩn bị để qua đó người học tìm ra được câu trả lời đặt ra. 

- Các phương pháp sử dụng trong sản phẩm phải luôn đảm bảo: 

+ Lấy mục đích đáp ứng nhu cầu tự học của người học là cơ bản. 

+ Bài giảng hấp dẫn, lôi cuốn, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. 

+ Phù hợp với đối tượng hướng tới. 

+ Tạo tình huống học tập, định hướng người học, nêu và giải quyết vấn đề... 

2.2. Hình thức tổ chức dạy và học 

- Bài giảng phải đáp ứng hình thức học tập của người học: cá nhân, tổ nhóm, 

học tập trực tuyến (học online), và hình thức học tập offline. 

- Bài giảng phải hỗ trợ cho người giáo viên trong công tác đổi mới hình thức 

tổ chức dạy và học hiện nay. 

2.3. Hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá 

Qua việc tương tác giữa thầy và trò được thiết kế trong sản phẩm ở từng nội 

dung, từng hoạt động của bài học, người học được kiểm tra, đánh giá về sự hiểu 

biết của mình thông qua các yêu cầu thông qua các hoạt động của bài giảng đưa ra 

như: Các dạng bài tập trắc nghiệm, các câu hỏi có nhiều lựa chọn, các câu hỏi điền 

khuyết, câu hỏi ghép nối, …. Đáp ứng được các yêu cầu về đổi mới phương pháp 

đánh giá, kiểm tra của bài dạy. 
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3. Yêu cầu về cấu trúc của bài giảng 

3.1. Trang/Slide đầu của bài giảng   

- Trang đầu bài giảng phải trình bày đầy đủ theo mẫu sau 

Mục tin Ví dụ về trang bìa bài dự thi 

Thông tin cuộc thi 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

Cuộc thi cấp thị xã về thiết kế bải giảng e-Leaning 

Năm học 2019-2020 

Tiêu đề bài dự thi Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên 

Chủ đề Môn Vật lý, lớp 8A1 

Thông tin tác giả Giáo viên: Hoàng Văn An 

E-mail thcs.mk2.hvan@dongtrieu.edu.vn 

Điện thoại liên lạc Điện thoại di động: 0384.565.968 

Đơn vị công tác Trường THCS Mạo Khê II 

Thôn/Khu, Xã/Phường, 

Thị xã, Tỉnh 

Khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Tháng/Năm Tháng …./2019 

- Phông nền, màu sắc, ảnh hài hòa phù hợp cho mọi đối tượng. 

3.2. Phần nội dung của bài giảng 

- Được thiết kế theo kịch bản, kế hoạch giảng dạy của tiết dạy. 

- Đảm bảo đủ các hoạt động dạy học của 01 tiết dạy theo quy định. 

- Nội dung kiến thức truyền đạt đảm bảo chính xác, khoa học theo chương 

trình sách giáo khoa hiện hành 

- Bảo đảm tính hệ thống, làm rõ trọng tâm, liên hệ thực tế có tính giáo dục cao 

(theo chương trình sách giáo khoa; chương trình giáo dục của môn, khối, lớp, cấp học). 

- Tính sáng tạo, thiết thực, bám sát thực tế, khoa học và đổi mới. 

- Tính hoàn thiện, hệ thống đối với từng bài giảng và từng môn. 

- Tư liệu sử dụng phải hợp lý (ghi hình, phim, hình ảnh, âm thanh…). 

- Tính rõ ràng trong tích dẫn nguồn tài liệu, học liệu tham khảo. 

Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ không xếp giải đối với bài giảng tham gia dự thi Hội 

thị cấp thị xã năm 2019, nếu bài giảng đó có nội dung trùng lặp lại nội dung của 

các bài giảng đã đạt giải khuyến khích trở lên trong Hội thi cấp thị xã năm 2018.  

3.3. Trang/Slide kết thúc (phần cuối của bài giảng) 
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- Lời cảm ơn: Cảm ơn ngắn gọn (người giúp đỡ hỗ trợ, người cung cấp tài 

liệu dữ liệu trong quá trình thiết kế bài giảng, …). 

- Đưa ra các thông tin liên hệ với tác giả: Địa chỉ (nhà riêng, số điện thoại, email, …). 

- Những tài liệu, tư liệu tham khảo trong quá trình thiết kế, tạo ra sản phẩm. 

4. Bản quyền sản phẩm và phần mềm thiết kế 

- Các tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền phần mềm sử dụng trong quá 

trình thiết kế, xây dựng bài giảng của mình theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Bài giảng dự thi của các tác giả (cá nhân, tập thể) đảm bảo không vi phạm 

bản quyền về sở hữu trí tuệ. 

- Toàn bộ bài giảng dự thi đạt giải trong Hội thi sẽ được công bố trên cổng 

thông tin của Phòng GD&ĐT, và đưa vào kho học liệu điện tử trở thành tài liệu 

dùng chung, tham khảo cho giáo viên, học sinh và phụ huynh, và bản quyền bài 

giảng thuộc Phòng GD&ĐT. 

Điều 4. Quy đinh về đăng ký sản phẩm bài giảng dự thi 

1. Về cách trình bày trên sản phẩm nộp dự thi 

Bài giảng dự thi được đóng gói và lưu trên đĩa CD/VCD/DVD/USB, ổ cứng 

hay bất kỳ thiết bị lưu trữ số nào (gồm mã nguồn của sản phẩm; sản phẩm đã xuất 

bản hoàn chỉnh theo chuẩn SCORM chạy trên nền của web) có dán nhãn sản phẩm 

theo mẫu dưới đây. 

Mẫu nhãn sản phẩm bài giảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU 

Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2019-2020 

                

 Bài giảng: …. 

Môn …, lớp … 

Giáo viên: Lê Văn A 

………..@dongtrieu.edu.vn 
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2. Đóng gói sản phẩm bài giảng đăng ký dự thi  

* Mỗi bài dự thi nộp cho Ban Tổ chức bắt buộc phải gồm: 

- Thư mục chứa bài giảng dự thi đã xuất bản theo chuẩn SCORM chạy trên 

trình duyệt web (BAIDUTHI); 

- Tệp mã nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài giảng dự thi 

(TEPNGUON); 

- Thuyết minh bài giảng dự thi (dạng tệp văn bản) (THUYETMINH).  

3. Đăng ký sản phẩm dự thi 

- Sản phẩm bài giảng đăng ký dự thi, và danh sách sản phẩm bài giảng đăng 

ký dự thi Hội thi cấp thị xã của các đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 2 gửi kèm và gửi  

về Phòng GD&ĐT qua bộ phận CNTT tiếp nhận. 

- Các đơn vị đăng ký và nộp sản phẩm dự thi Hội thi cấp thị xã từ ngày 

16/12/2019 đến ngày 18/12/2019. 

Điều 5. Giải thưởng của Hội thi  

1. Số lượng, cơ cấu và giá trị giải thưởng 

Căn cứ vào kết quả chấm thi, tổng số sản phẩm đăng ký dự thi của mỗi đơn 

vị, Ban Tổ chức Hội thi xem xét, xếp giải và trao giải thưởng cho các sản phẩm bài 

giảng của cá nhân, tập thể và đơn vị. 

1.1. Giải cá nhân, tập thể 

- Giải cá nhân, tập thể thiết kế bài giảng được xét và xếp giải chung theo 

tổng số sản phẩm bài giảng đăng ký dự thi của từng cấp học; sản phẩm bài giảng 

được xếp giải có tổng số điểm đạt được xếp từ cao xuống thấp. 

* Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích xét và xếp giải cho từng cấp học.  

* Tổng số giải dự kiến: 03 giải Nhất; 19 giải Nhì; 30 giải Ba; 50 giải 

Khuyến khích 

- Cụ thể: 

+ Cấp học MN: Dự kiến số lượng giải là: 01 giải nhất; 06 giải nhì; 10 giải 

ba; 16 giải khuyến khích. 

+ Cấp Tiểu học: Dự kiến số lượng giải là: 01 giải nhất; 07 giải nhì; 10 giải 

ba; 18 giải khuyến khích. 

+ Cấp THCS: Dự kiến số lượng giải là:  01 giải nhất; 06 giải nhì; 10 giải ba; 

16 giải khuyến khích. 
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- Giá trị giải thưởng: Tổng số giá trị giải thưởng dự kiến là 51.200.000(đ), 

cụ thể: Với mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được cấp giấy chứng nhận và 

phần thưởng tương ứng là 1 triệu, 8 trăm nghìn, 6 trăm nghìn, 3 trăm nghìn. 

1.2. Giải thưởng trao cho các đơn vị 

- Giải thưởng trao cho các đơn vị được xét và xếp theo tổng số điểm của đơn 

vị đạt được, xếp từ cao xuống thấp.  

- Tổng số điểm của đơn vị được tính theo quy tắc: 

Tổng số điểm = Điểm tiêu chí 1+Điểm tiêu chí 2+Điểm tiêu chí 3+Điểm tiêu 

chí 4+Điểm tiêu chí 5 

+ Điểm tiêu chí 1 = Tổng số sản phẩm đăng ký dự thi của đơn vị x 0,5(đ); 

+ Điểm tiêu chí 2 = Tổng số sản phẩm đăng ký dự thi của đơn vị đạt giải 

Khuyến khích x 3(đ);  

+ Điểm tiêu chí 3 = Tổng số sản phẩm đăng ký dự thi của đơn vị đạt giải Ba 

x 5(đ); 

+ Điểm tiêu chí 4 = Tổng số sản phẩm đăng ký dự thi của đơn vị đạt giải  

Nhì x 8(đ); 

+ Điểm tiêu chí 4 = Tổng số sản phẩm đăng ký dự thi của đơn vị đạt giải 

Nhất x 10(đ). 

- Trong trường hợp các đơn vị có tổng số điểm bằng nhau, BTC sẽ xét theo 

thứ tự ưu tiên là: Số lượng giải Nhất, Nhì, Ba, KK; sau đó đến tổng số sản phẩm 

bài giảng của mỗi đơn vị đăng ký dự thi; tiếp theo căn cứ vào kết quả thực hiện 

việc ứng dụng CNTT của đơn vị năm học 2018-2019. 

- Số lượng giải dự kiến xét, xếp và trao thưởng cho các đơn vị: 

+ Giải Nhất: 01 giải. 

+ Giải Nhì: 03 giải. 

+ Giải Ba: 06 giải. 

+ Giải Khuyến khích: 09 giải. 

- Giá trị giải thưởng: Tổng số giá trị giải tập thể dự kiến là 14.700.000(đ), 

cụ thể: Với mỗi giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được cấp giấy. chứng nhận và 

giá trị giải thưởng tương ứng là 1,5 triệu; 1 triệu; 8 trăm nghìn; 6 trăm nghìn 

Điều 6. Giải quyết khiếu nại, phúc khảo  

- Các sản phẩm vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ sẽ bị huỷ kết quả và 

thu hồi quyết định xếp giải nếu có. 
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- Ban Tổ chức không tổ chức chấm phúc khảo lại các sản phẩm bài giảng đã 

được chấm thi.  

Điều 7. Kinh phí tổ chức Hội thi 

- Tổ chức Hội thi cấp trường: Các trường MN, TH và THCS tự chuẩn bị 

kinh phí tổ chức Hội thi cấp cơ sở tại đơn vị. 

- Tổ chức Hội thi cấp thị xã: Kinh phí tổ chức thi Hội thi cấp thị xã được 

trích từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục (dành cho hoạt động hàng năm) của Phòng 

GD&ĐT thị xã. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

Phòng GD&ĐT thành lập Ban Tổ chức, Hội đồng chấm thi để tổ chức triển 

khai Hội thi cấp thị xã 

1. Ban tổ chức 

- Ban Tổ chức do đồng chí Trưởng phòng GD&ĐT làm Trưởng ban, các 

đồng chí lãnh đạo và chuyên viên quản lý các bộ phận chuyên môn, công nghệ 

thông tin, tài chính-kế hoạch, tổng hợp thi đua là các thành viên phối hợp tổ chức. 

- Ban Tổ chức Hội thi có trách nhiệm tổ chức triển khai Hội thi theo kế 

hoạch số 1036/KH-PGD&ĐT ngày 05/11/2019 của Phòng GD&ĐT Đông Triều về 

việc tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2019-2020. 

- Ban Tổ chức xây dựng biểu điểm đánh giá và chấm điểm cho sản phẩm bài 

giảng  đăng ký dự thi theo quy định tại Điều 3 thể lệ này. 

- Tổ chức đánh giá và tổng kết Hội thi cấp thị xã. 

2. Hội đồng chấm thi 

- Giám khảo là giáo viên cốt cán của các bộ môn thuộc các cấp học từ mầm 

non đến THCS và đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên có trình độ về công nghệ 

thông tin. 

- Hội đồng chấm thi, tổ chức chấm thi theo biểu điểm do BTC xây dựng; 

đánh giá, tổng hợp, sắp xếp kết quả chấm thi từ cao xuống thấp,  báo cáo BTC xem 

xét, xếp giải và tổng kết Hội thi. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

Thể lệ này ban hành để tổ chức các nội dung của Hội thi xây dựng trong kế 

hoạch số 1036/KH-PGD&ĐT ngày 05/11/2019 của Phòng GD&ĐT Đông Triều, 

về việc tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2019-2020. 
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Phụ lục 1: 

DANH MỤC CÁC PHẦN MỀM GỢI Ý 
  

1. Adobe Presenter (www.adobe.com);  

2. Articulate Presenter (http://www.articulate.com);  

3. Adobe Captivate (http://www.adobe.comlproducts/captivate.html);  

4. Adobe Authorware (http://www.adobe.com/products/authorware);  

5. iSpring (http://www.ispringsolutions.com);  

6. MS Producer, tai v€ tu http://edu.net.vn  

7. Raptivity (http://www.raptivity.com);  

8. eXe (http://exeleaming.org);  

9. RELOAD (http://www.reload.ac.uk);  

10. Udutu (http://www.udutu.com);  

11. CourseLab (http://www.courselab.com);  

12. authorPoint (http://www.authorgen.com);  

13. Tham khảo tài nguyên giáo dục: 

- http://www.edumedia-sciences.comlenl  

- http://www.edumedia-share.coml  

- http://smarttech. com/ classroomsuite  

- http://www.edrawsoft.coml  

- http://www.yenka.com  

 

 

 

http://www.articulate.com/
http://www.adobe.comlproducts/captivate.html
http://www.adobe.com/products/authorware/
http://www.ispringsolutions.com/
http://edu.net.vn/
http://www.raptivity.com/
http://exeleaming.org/
http://www.reload.ac.uk/
http://www.udutu.com/
http://www.courselab.com/
http://www.authorgen.com/
http://www.edumedia-sciences.comlenl/
http://www.edumedia-share.coml/
http://www.edrawsoft.coml/
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Phụ lục 2: 

TRƯỜNG.................. 

DANH SÁCH BÀI GIẢNG ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI CẤP THỊ XÃ 

 

TT 
Bài giảng 

Họ và tên tác giả Số điện thoại 
Điểm chấm 

tại đơn vị Tên bài Lớp/độ tuổi Môn Tiết dạy/bài dạy 

1        

2        

3        

4        

…        

Lưu ý:  - Danh sách bài giảng đăng ký dự thi phải trùng khớp với số lượng sản phẩm bài giảng và thông tin trên sản phẩm bài giảng gửi về đăng ký dự thi, tránh 

trường hợp có tên không có bài hoặc ngược lại. 
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