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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 5 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 318/KH-SGDĐT ngày 23/02/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Đề án dạy và
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu
tập giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Anh đáp
ứng chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, cụ thể:
1. Thành phần tham gia lớp bồi dưỡng: Giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh
tại các cơ sở giáo dục có tên trong danh sách đính kèm (theo từng lớp học của
từng nội dung bồi dưỡng).
2. Thời gian và địa điểm bồi dưỡng:
a. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 29/5/2021 và các ngày thứ 7, Chủ nhật hàng
tuần trong tháng 6/2021; riêng 2 ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2021 tổ chức học
trực tuyến nội dung mô đun 1 “kiểm tra đánh giá, xây dựng cách thức và phương
pháp đánh giá cho giáo viên, giúp giáo viên biết cách đánh giá học sinh theo chuẩn
đầu ra ở các cấp”; học trực tuyến theo phần mềm học trực tuyến của Trường Đại học
Ngoại ngữ Đà Nẵng (lịch học cụ thể sẽ có thông báo riêng).
b. Địa điểm: Tại Trung tâm GDTX tỉnh Gia Lai, số 61 Lý Thái Tổ, thành
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; để thực hiện nghiêm phòng chống Covid-19, trong hai
ngày học trực tuyến giáo viên không học tập trung.
Để đợt bồi dưỡng đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các đơn
vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần biết thêm chi tiết liên hệ bà
Nguyễn Thị Thanh Thảo, chuyên viên, phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục
và Đào tạo, số điện thoại: 0905275756./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VP, TCCB.
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