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Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo
Thực hiện Công văn số 1244/BGDĐT-GDTH ngày 10/4/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bồi dưỡng thực hiện Chương trình GDPT 2018
cho tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học và Công văn số 1262/BGDĐT-GDTH
ngày 14/4/2020 của Bộ GDĐT về việc điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng thực hiện
Chương trình GDPT 2018 cho tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học, Sở GDĐT
triệu tập tham gia bồi dưỡng trực tuyến về thực hiện Chương trình GDPT 2018 cho
tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học, cụ thể như sau:
1. Nội dung, chương trình, tổ chức bồi dưỡng
- Nội dung bồi dưỡng: Tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Mô
đun 1).
- Chương trình bồi dưỡng (Theo Phục lục 1a kèm theo).
- Tổ chức bồi dưỡng: Học viên của 17 đơn vị huyện, thị xã, thành phố được
chia thành các lớp theo môn học/hoạt động giáo dục.
(Khu vực, thời gian bồi dưỡng theo Phụ lục 2a kèm theo).
2. Thành phần và số lượng tham gia bồi dưỡng
a) Thành phần
Chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của Sở GDĐT, chuyên viên phụ
trách giáo dục tiểu học của phòng GDĐT và tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học
(TTCM) chưa tham gia các khóa bồi dưỡng giáo viên cốt cán do các trường Đại học
Sư phạm tham gia Chương trình ETEP tổ chức.
b) Số lượng học viên: 70 người
- Sở GDĐT: 01 người
- Phòng GDĐT: 17 người/17 phòng GDĐT
- TTCM các trường: 52 người
Trong đó số học viên tham gia các lớp bồi dưỡng (tính theo các môn học,
hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018) như sau: Tiếng
Việt (08 người), Toán (08 người), Đạo đức (08 người), Tự nhiên và Xã hội và
Khoa học (08 người), Hoạt động trải nghiệm (08 người), Tin học (06 người), Công
nghệ (06 người), Giáo dục thể chất (06 người), Âm nhạc (06 người), Mĩ thuật (06
người).
(Thành phần, số lượng học viên tham gia các môn học/hoạt động giáo dục
theo danh sách đính kèm Công văn này).
3. Cách thức tiến hành và thời gian tổ chức bồi dưỡng
a) Trước khi tham gia bồi dưỡng trực tuyến qua mạng học viên tự học qua hệ
thống bồi dưỡng trực tuyến, hoàn thành trước ngày 20/4/2020.
b) Học viên tham gia khóa bồi dưỡng trực tuyến theo các bước sau:

- Chuẩn bị máy tính hoặc laptop hoặc thiết bị phù hợp khác đảm bảo có bộ
phận thu hình và thu thanh (camera và micro); kết nối đường truyền Internet ổn
định.
- Cài đặt phần mềm quản lý bồi dưỡng trực tuyến và đăng nhập vào lớp học
(theo đường link, mã ID và Password học viên nhận được trước khi bắt đầu khóa
bồi dưỡng trực tuyến 02 ngày do Dự án RGEP cung cấp).
- Tham gia lớp học theo chương trình bồi dưỡng trực tuyến tại Phụ lục 1a và
thời gian tổ chức bồi dưỡng cho các lớp theo môn học tại Phục lục 2a.
4. Chế độ cho học viên tham gia các khóa học bồi dưỡng trực tuyến do Ban
quản lý Dự án hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (RGEP) chi trả theo quy định hiện
hành.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT tạo mọi điều
kiện thuận lợi để các học viên tham gia bồi dưỡng đúng kế hoạch, đảm bảo chất
lượng. Mọi vướng mắc xin liên hệ đ/c Nguyễn Tiến Bình, Phòng GDTH, ĐT
0971816799 để kịp thời giải quyết.
Lưu ý đối với các phòng GDĐT:
- Phòng GDĐT cử GV phụ trách CNTT của đơn vị để hỗ trợ GV trong quá
trình tham gia tập huấn, bố trí vị trí ngồi học sao cho phù hợp để mọi GV phải tham
gia đầy đủ và đảm bảo kĩ thuật, không để vì một lí do gì mà GV vắng mặt trong quá
trình tham gia tập huấn.
- Theo dõi học viên trong quá trình học (điểm danh, ý thức tham gia học tập,
kiểm tra kĩ thuật đường truyền,…).
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- Như trên;
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