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V/v triệu tập giáo viên cốt cán cấp trung
học tham gia bồi dưỡng mô đun 4
năm 2021

Kính gửi:
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Các phòng giáo dục và đào tạo.
Ngày 01/9/2021, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ban hành
Công văn số 914/ĐHSP-ETEP về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên phổ thông
cốt cán đợt 1 năm 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triệu tập giáo viên cốt cán cấp trung học
tham gia bồi dưỡng mô đun 4 năm 2021 dành cho giáo viên cốt cán như sau:
1. Hình thức, thời gian, địa điểm
- Hình thức: Bồi dưỡng trực tiếp qua các lớp học ảo.
- Thời gian: Từ ngày 21/9/2021 đến ngày 24/9/2021.
- Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng sẽ cập nhật địa
điểm cụ thể của các điểm cầu lớp học tại website: https://etep.ued.udn.vn/. Học
viên xem thông tin cập nhật trước khi tham gia bồi dưỡng.
2. Yêu cầu đối với giáo viên cốt cán khi tham gia bồi dưỡng
- Tự học trực tuyến qua hệ thống E-Learning của Bộ GDĐT theo kế hoạch.
- Tham gia Bồi dưỡng trực tiếp qua các lớp học ảo của Trường Đại Sư
phạm, Đại học Đà Nẵng.
(Kèm theo Kế hoạch Bồi dưỡng mô đun 4 cho giáo viên phổ thông cốt cán
của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng ngày 25/8/2021, danh sách
giáo viên cốt cán được duyệt từng lớp (đợt 3, đợt 4)).
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện,
nếu vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục
Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, điện thoại
0905275756) để được hướng dẫn giải quyết./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.

Nguyễn Văn Long

