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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tiếp nhận bàn giao và tập huấn phần
mềm soạn giảng Trí Việt Elearning

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã
Thực hiện công văn số 1550/SGDĐT-KHTC ngày 20/7/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Gia Lai về việc tiếp nhận bàn giao phần mền soạn giảng Trí Việt
Elearning, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã An Khê yêu cầu Hiệu trưởng các trường
Tiểu học trên địa bàn thị xã thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức tiếp nhận bàn giao và tham gia tập huấn sử dụng phần mềm soạn
giảng Trí Việt Elearning theo nội dung tại công văn số 1550/SGDĐT-KHTC ngày
20/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai. (đính kèm công văn này)
2. Cử cán bộ, giáo viên có trình độ và năng lực ứng dụng CNTT trong quản lí
và dạy học tham gia tập huấn, chuyển giao phần mềm. Mỗi trường Tiểu học thành lập
01 điểm cầu tham gia tập huấn trực tuyến. Quán triệt cán bộ, giáo viên tham gia phải
nghiêm túc tiếp thu trong quá trình tập huấn, để triển khai tập huấn lại cho toàn trường
đảm bảo chất lượng, chuẩn bị máy tính xách tay và các thiết bị phụ trợ khác, đảm bảo
đường truyền internet … để thực hành, tiếp nhận phần mềm. Cán bộ, giáo viên tham
gia tập huấn phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid theo quy định.
Cung cấp địa chỉ email của trường, cán bộ, giáo viên tham gia với cán bộ kỹ
thuật các lớp (Lớp số 2) để trao đổi thông tin và tiến hành các thủ tục pháp lý chuyển
giao phần mềm.
Kiểm tra, đánh giá và tiếp nhận phần mềm, ký biên bản bàn giao với đơn vị
cung cấp.
3. Tổ chức tập huấn và chuyển giao phần mềm đến từng cán bộ, giáo viên
trong trường sử dụng thành thạo để biên soạn giáo án điện tử phục vụ công tác giảng
dạy, biên tập bài giảng e-Learning triển khai dạy học trực tuyến, thực hiện Chuyển đổi
số quốc gia trong ngành giáo dục.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn thị xã nghiêm túc thực
hiện. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, đề nghị nhà trường kịp thời báo cáo
về PGDĐT (qua bộ phận chuyên môn) để được hỗ trợ./.
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