UBND HUYỆN HOA LƯ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 641 /PGD&ĐT-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hoa Lư, ngày 12

tháng 10 năm 2021

V/v tham dự bồi dưỡng xây dựng,
thực hiện kế hoạch bài dạy và ứng dụng
công nghệ thông tin trong dạy học
môn Tiếng Anh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học
Thực hiện Công văn số 1276/SGD&ĐT-GDTH ngày 08/10/2021 của Sở
GD&ĐT Ninh Bình về việc bồi dưỡng xây dựng, thực hiện kế hoạch bài dạy môn
Tiếng Anh, Phòng GD&ĐT triển khai như sau:
1. Thành phần tham dự: 100% giáo viên dạy Tiếng Anh của các trường
tiểu học.
2. Thời gian: Ngày 19/10/2021, bắt đầu từ 7h30.
3. Địa điểm: Trường TH Trường Yên
4. Giảng viên:
- Đ/c Trần Thị Giang, Chuyên viên Sở GD&ĐT;
- Đ/c Ninh Thị Lụa, Giáo viên Trường TH Gia Trấn, huyện Gia Viễn;
- Đ/c Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường TH Ninh Hòa.
5. Nội dung: Xây dựng kế hoạch bài dạy
- English 5, Unit 5, Lesson 1(1,2,3)
- English 5, Unit 5, Lesson 2(4,5,6)
Phòng GD&ĐT yêu cầu:
- Hiệu trưởng các trường cử giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng đủ thành phần,
đảm bảo thời gian; chỉ đạo giáo viên tham gia chủ động nghiên cứu, chuẩn bị kế
hoạch bài dạy, máy tính xách tay, tích cực chia sẻ tại lớp bồi dưỡng và thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Yên:
+ Thực hiện tiết dạy theo nội dung được phân công.
+ Chuẩn bị hội trường, loa míc, máy chiếu/ ti vi thông minh/thiết bị thông
minh có kết nối internet, wifi đảm bảo.
Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học thực hiện nghiêm
túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo PGD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTH. Nh

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Tiến Lực

