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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia cuộc thi “Thiết kế bài
giảng điện tử”

Kính gửi: Các trường Mầm non/Mẫu giáo, Tiểu học, THCS, TH&THCS
trong thị xã.
Thực hiện Công văn số 2144/SGDĐT-QLCLGDCN ngày 21/9/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc tham gia cuộc thi ”Thiết kế bài giảng điện
tử”.
Nhằm hưởng ứng sâu rộng Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử do Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GDĐT) tổ chức, góp phần xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có
chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá góp
phần nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin
và chuyển đổi số trong dạy và học.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã yêu cầu các đơn vị thực hiện một
số công việc sau:
1. Phổ biến, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo
viên tham gia Cuộc thi đạt hiệu quả cao (cá nhân hoặc theo nhóm).
2. Hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, chi tiết Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử
của Bộ GDĐT (thể lệ kèm theo) đến cán bộ, giáo viên trong đơn vị biết để triển khai
thực hiện.
3. Gửi danh sách giáo viên đăng ký tham gia Cuộc thi (nếu có) về Phòng
GDĐT qua email: bndanh.gialai@moet.edu.vn theo mẫu đính kèm.
Các đơn vị dựa vào kết quả của cá nhân tham gia dự thi để làm căn cứ ưu tiên
xem xét thi đua cuối năm tại đơn vị.
Trong quá trình triển khai nếu các đơn vị có vấn đề gì vướng mắc, liên hệ với
Phòng GDĐT để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CMTHCS.
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