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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 02 tháng 7 năm 2021

V/v cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên giảng
dạy môn tiếng Anh năm 2021

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 101/ĐHNN-TTNNVH ngày 02/02/2021 của Trường
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế về việc phối hợp triển khai bồi dưỡng giáo
viên tiếng Anh các cấp phổ thông năm 2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị
xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở cử giáo viên tham gia
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh năm
2021, cụ thể:
1. Thành phần tham gia lớp bồi dưỡng: Gồm các giáo viên có tên trong
danh sách kèm theo; dự kiến sẽ bố trí 30 giáo viên/lớp.
2. Nội dung bồi dưỡng: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh theo chương
trình tiếng Anh hệ 10 năm và năng lực thực hiện kiểm tra đánh giá môn tiếng
Anh (60 tiết trực tiếp); Tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường học và sử
dụng ngoại ngữ (40 tiết trực tiếp); Năng lực sử dụng tiếng Anh trong lớp học
(EL.Teach) (40 tiết trực tiếp). Tùy vào tình hình thực tế khi triển khai mà số tiết
cho các hình thức bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến có thể điều chỉnh.
3. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian: Dự kiến học vào ngày 12/7/2021.
- Địa điểm tổ chức bồi dưỡng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
(lịch học, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau)
4. Chế độ đi học
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế chịu trách nhiệm chi phí để tổ
chức lớp học: giảng dạy, cung cấp tài liệu học tập, băng đĩa cho học viên từ
nguồn kinh phí do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.
Chi phí cho người học tham gia bồi dưỡng (đi lại, ăn ở, công tác phí) theo
quy định của hiện hành và chế độ được đơn vị cử đi thanh toán (nếu có).
Lưu ý: Trong trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp, việc triển khai bồi dưỡng có thể chuyển sang hình thức trực tuyến. Vì vậy,
yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thông báo đến giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng
thường xuyên theo dõi email cá nhân để cập nhật thông tin và nhận tài liệu
chuẩn bị tham gia lớp bồi dưỡng.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu cần biết thêm chi tiết liên hệ ông
Võ Nguyên Lộc (số điện thoại: 0935693505) chuyên viên, phòng Tổ chức cán
bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.
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