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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập huấn vận dụng cách đánh
giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo
dục phổ thông năm 2020

Kính gửi:
- Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trường THPT, THPT Chuyên, PTDT Nội trú.
Căn cứ Kế hoạch số 1657/QLCL-TTĐGCLGD ngày 20 tháng 10 năm 2020
của Cục Quản lý Chất lượng về việc tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào
đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông tại các tỉnh năm 2020;
Thực hiện Công văn số 1701/QLCL-TTĐGCLGD ngày 26 tháng 10 năm
2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc tập huấn Vận dụng cách đánh giá giáo
dục phổ thông 2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm
Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trường THPT, THPT Chuyên, PTDT Nội trú tỉnh tham
gia tập huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông
năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần tham gia tập huấn:
1.1. Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo cử 15 người gồm: 01 lãnh đạo cấp
phòng; Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng và giáo viên cấp THCS thuộc 03 lĩnh vực: Toán
học, Đọc hiểu (Ngữ Văn), Khoa học (Sinh học/Vật lý/Hóa học).
1.2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Trung tâm
Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường THPT, THPT Chuyên, PTDT nội trú tỉnh mỗi
đơn vị cử 04 người gồm: Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng (Giám đốc/Phó Giám đốc
Trung tâm) và 03 giáo viên thuộc 03 lĩnh vực: Toán học, Đọc hiểu (Ngữ Văn), Khoa
học (Sinh học/Vật lý/Hóa học).
* Lưu ý: Các đơn vị khi cử thành phần tham gia tập huấn phải chia đều 03 lĩnh
vực riêng lĩnh vực Khoa học phải có đầy đủ các môn.
3. Thời gian và địa điểm tập huấn:
- Thời gian: Các ngày 15, 16, 17/11/2020

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Hậu Giang, số 10, đường Ngô Quyền,
phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố;
Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; Trường THPT, THPT Chuyên, PTDT
Nội trú tỉnh cử thành phần tham gia tập huấn đúng quy định và gửi danh sách đăng
ký (bản giấy) về Phòng QLCL-CSVC, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang và gửi
Email qua địa chỉ: nganntk@haugiang.edu.vn trước ngày 06/11/2020.
(Đính kèm mẫu danh sách đăng ký tham gia tập huấn và Kế hoạch
1657/QLCL-TTĐGCLGD của Cục Quản lý chất lượng)

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, QLCL-CSVC.P3
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