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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đánh giá sau bồi dưỡng NLSP
qua bài kiểm tra ELTeach và bài
thực tế cuối khóa

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường đơn vị thuộc, trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 589/ĐHNN-TTNNVH ngày 09/8/2021 của Trường
Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế về việc đánh giá sau bồi dưỡng NLSP qua bài
kiểm tra ELTeach và bài thực tế cuối khóa.
Thực hiện công tác đánh giá sau bồi dưỡng năng lực sư phạm (NLSP) cho
150 giáo viên tiếng Anh các cấp đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
cho giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh năm 2021 theo Công văn số
1443/SGDĐT-TCCB ngày 08/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 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 triển khai cho giáo viên thực hiện kế
hoạch ôn tập, làm bài kiểm tra và bài thực tế cuối khóa, cụ thể:
Kế hoạch kiểm tra ôn tập và làm bài kiểm tra ELTeach sẽ được thông báo
cho giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng NLSP vào tháng 11/2021 để làm bài
vào tháng 12/2021.
Về bài thực tế cuối khóa, mỗi giáo viên tham gia khóa bồi dưỡng NLSP
cần phải nộp file báo cáo và các minh chứng hoạt động qua đường link do các
giảng viên phụ trách các lớp gửi.
Chuyển hướng dẫn đánh giá cuối khóa bồi dưỡng NLSP 2021 và mẫu báo
cáo bài thực tế cuối khóa đính kèm đến các giáo viên tiếng Anh đã tham gia lớp
bồi dưỡng NLSP 2021 để thực hiện.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, TCCB.

Nguyễn Văn Long

