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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 626 /SGDĐT-GDTH
V/v bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ
sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình
giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Gia Lai, ngày 15 tháng 4 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương;
- Trường TH, THCS&THPT Sao Việt.
Thực hiện Công văn số 1201/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2020 về việc bồi dưỡng
giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình giáo dục phổ
thông 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Phòng GDĐT chuẩn bị các
điều kiện để triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cấp tiểu học, cụ thế như sau:
1. Đối tượng, nội dung và thời lượng bồi dưỡng
a) Đối tượng bồi dưỡng là giáo viên, cán bộ quản lý của địa phương
b) Nội dung và thời lượng bồi dưỡng
- Đối với giáo viên:
Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018” (theo Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019
của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành danh mục bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản
lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán để thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo
viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phố thông). Thời lượng: 40 tiết.
Riêng đối với giáo viên dự kiến phân công dạy lớp 1 năm học 2020-2021, ngoài
việc bồi dưỡng mô đun 1 như trên sẽ được tố chức bồi dưỡng cho tât cả giáo viên các nội
dung: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triến phẩm chất, năng lực học sinh
tiểu học; kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực
học sinh tiểu học; xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phấm
chất, năng lực học sinh tiếu học.
Đối với cán bộ quản lý:
Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả cán bộ quản lý mô đun 1: “Quản trị hoạt động dạy
học, giáo dục trong trường tiếu học/trung học cơ sở/trung học phô thông” (theo Quyết
định số 4660/QĐ-BGDĐT ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành danh
mục bồi dưỡng giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phố thông cốt cán để
thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ
thông). Thời lượng: 40 tiết.
Riêng đối với cán bộ quản lý cấp tiểu học ngoài được bồi dưỡng mô đun 1 như trên,
cần được bồi dưỡng các nội dung theo hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải
trình; Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở
tiểu học.
Hình thức bồi dưỡng
Việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý được thực hiện theo hình thức tự bồi
dưỡng qua mạng kết hợp với tố chức sinh hoạt tố/nhóm chuyên môn trong trường 1hoặc
cụm trường. Các Phòng GDĐT huy động và bảo đảm chế độ, điều kiện cho đội ngũ giáo
viên cốt cán và cán bộ quản lý cốt cán (đã được cử đi tham dự tập huấn về CTGDPT

2018) hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ
theo đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH ngày
20/8/2019. Cụ thể như sau:
a) Tự bồi dưỡng qua mạng
Nội dung các mô đun bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán và cán bộ quản lý cơ
sở giáo dục phổ thông cốt cán năm 2019 và năm 2020 được thực hiện trên hệ thống quản
lý bồi dưỡng qua mạng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hỗ trợ
miễn phí. Ngoài ra, trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Tập đoàn Viettel hỗ
trợ miễn phí tài khoản cho giáo viên được phân công dạy lớp 1, năm học 2020-2021 đế
tham gia bồi dưỡng mô đun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phố thông
2018”.
Để triển khai bồi dưỡng đại trà cho giáo viên và cán bộ quản lý tại địa phương, các
Phòng GDĐT chuẩn bị một số nội dung sau:
- Lập danh sách toàn bộ giáo viên, cán bộ quản lý tiểu học tham gia bồi dưỡng (Phụ
lục 2a, 2b);
- Lập danh sách, phân công giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phô
thông cốt cán hỗ trợ học tập trực tuyến và đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục phổ thông tự bồi dưỡng qua mạng (Phụ lục 3a, 3b);
- Theo dõi, giám sát hoạt động tự học (có tương tác giữa: giáo viên với giáo viên;
giáo viên với giáo viên cốt cán; giáo viên với báo cáo viên; cán bộ quản lý với cán bộ
quản lý; cán bộ quản lý với cán bộ quản lý cốt cán; cán bộ quản lý cốt cán với báo cáo
viên);
- Báo cáo kết quả hoạt động tự đánh giá và bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018 của học viên tại địa phương (Phụ lục 1).
b) Tổ chức bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn
Căn cứ vào kết quả tự bồi dưỡng qua mạng, các Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch
tố chức sinh hoạt chuyên môn tố/nhóm (theo trường hoặc cụm trường) để trao đối, thảo
luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tiễn nhà trường.
2. Tổ chức thực hiện
Các Phòng GDĐT:
- Quản lý, chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp
phát triển nghề nghiệp liên tục của đội ngũ cốt cán tại địa phương;
- Chỉ đạo giám sát, đánh giá bồi dưỡng học viên trên địa bàn quản lý, giám sát việc
tự bồi dưỡng của học viên với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán; Giám sát các hoạt động hỗ
trợ phát triển nghề nghiệp của giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục cho học
viên liên quan đến các mô đun học tập (bao gồm: truy cập hệ thống quản lý học tập, hỗ
trợ của học viên, giải đáp thắc mắc); Cập nhật các dữ liệu về bồi dưỡng học viên của địa
phương vào phần mềm giám sát đánh giá bồi dưỡng học viên của Bộ GDĐT; Phối hợp
với các cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên tổ chức giám sát bồi
dưỡng học viên tại địa phương để đảm bảo chất lượng bồi dưỡng cũng như xây dựng báo
cáo quản lý hoạt động bồi dưỡng qua mạng theo yêu cầu của Sở GDĐT và Bộ GDĐT.
- Lập danh sách giáo viên, cán bộ quản lý các trường tiểu học hoàn thành các mô
đun bồi duỡng khi học viên đáp ứng yêu cầu: (i) Tự học qua mạng được hệ thống bồi
dưỡng qua mạng đánh giá tự động là đạt; (ii) Được đội ngũ cốt cán, những người đã được
giao nhiệm vụ hỗ trợ cho từng nhóm, đánh giá là đạt; (iii) Được các cơ sở thực hiện
nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, đánh giá là đạt.
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- Khẩn trương lập danh sách theo các Phụ lục 2a, Phụ lục 2b, Phụ lục 3a, Phụ lục
3b gửi về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Tiểu học) trước ngày 18/4/2020; Báo cáo kết quả

hoạt động tự đánh giá và bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 tại địa phương theo phụ lục 1 gửi về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục tiểu học),
đợt 1 vào trước 25/7/2020, đợt 2 trước 10/01/2021.
Các báo cáo gửi về Sở GDĐT theo địa chỉ: Phòng Giáo dục Tiểu học- Sở Giáo dục
và Đào tạo. Bản mềm danh sách (file Excel) các phụ lục gửi về địa chỉ email:
nguyentienbinh78@gmail.com.
Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triến khai thực hiện kịp thời. Trong
quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở GDĐT (Phòng
Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT Gia Lai) để phối hợp, giải quyết.
Nơi nhận:
- Như trên:
- Lưu: VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC Sở Giáo dục và
tạo
PHÓ GIÁM ĐỐC Đào
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