UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1443 /SGDĐT-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 08 tháng 7 năm 2021

V/v thông báo lịch học, hình thức học 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 đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 488/ĐHNN-TTNNVH ngày 02/07/2021 của Trường
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế về việc thông báo điều chỉnh hình thức học bồi
dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp phổ thông của Sở GD&ĐT Gia Lai năm 2021,
Tiếp tục thực hiện công văn số 1407/SGDĐT-TCCB ngày 02/7/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc cử giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm cho giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh 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 thông báo lịch học, hình thức học bồi dưỡng đến giáo viên
tham gia lớp bồi dưỡng, cụ thể:
- Chuyển hình thức học trực tiếp sang hình thức học trực tuyến để đảm bảo
yêu cầu phòng chống dịch (giáo viên chuẩn bị: máy tính có kết nối internet; cài đặt
sẵn phần mềm Zoom được cập nhật mới; Microphone và loa).
- Thời gian học: Bắt đầu học trực tuyến từ lúc 07 giờ 30 phút ngày
12/7/2021.
- Lớp học trực tuyến được chia thành 5 lớp theo danh sách đính kèm.
- Các tài liệu và lịch học chi tiết Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học Huế đã
gửi qua địa chỉ email cho từng giáo viên mà đơn vị đã cung cấp; nếu sau ngày
02/7/2021 các giáo viên chưa nhận được tài liệu và lịch học thì điền ngay thông tin
vào link http://forms.gle/kugBKNMFrZsEYHrFA.
Để khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả, 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 thông báo đến giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Long

