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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/SGDĐT-GDTrH-GDTX

V/v tập huấn trực tiếp qua lớp học ảo mô
đun 1 môn tiếng Anh thực hiện Chương
trình GDPT 2018

Kính gửi:

Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2021

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- TT GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Kế hoạch số 1761/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng đại trà mô đun 1 và mô đun 4 cho
giáo viên môn tiếng Anh của các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên,
giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tổ chức tập huấn trực tiếp mô đun 1 môn
Tiếng Anh thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý và giáo
viên phổ thông đại trà. Nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung tập huấn
Mô đun 01: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
2. Đối tượng tham dự tập huấn tập huấn
- Giáo viên môn tiếng Anh các cơ sở giáo dục trong tỉnh (gồm cấp tiểu học,
trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và trung
tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên cấp huyện).
- Công chức phụ trách môn tiếng Anh cấp tiểu học, trung học và giáo dục
thường xuyên trong toàn tỉnh (cấp Phòng và Sở GD&ĐT).
2. Hình thức, thời gian, phần mềm tập huấn
2.1. Hình thức: Tập huấn trực tiếp qua lớp học ảo trên LMS Viettel.
2.2. Thời gian: 02 (02 ngày), cụ thể:
a) Cấp Tiểu học: 11 – 12/12/2021 (test lớp học: 09h00, ngày 10/12/2021)
b) Cấp THCS: 10 – 11/12/2021 (test lớp học: 14h00, ngày 09/12/2021)
c) Cấp THPT: 11 – 12/12/2021 (test lớp học: 14h00, ngày 10/12/2021)
3. Phần mềm tập huấn: CBQL, GV sử dụng tài khoản học tập huấn mô đun
1 trên LMS Viettel để tham gia học tập huấn: https://taphuan.csdl.edu.vn/BDTX/Lớp học
ảo (Lứu ý: Phải sử dụng trình duyệt web Google Chrome, ứng dụng Zoom)

4. Kinh phí
- Sở GD&ĐT chi kinh phí tổ chức lớp, báo cáo viên.
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- Các cơ sở giáo dục phổ thông, CBQL, GV tự chuẩn bị tài liệu tập huấn (tài
liệu có sẵn trên LMS tương ứng với các mô đun).
5. Tổ chức thực hiện
- Sở GD&ĐT phối hợp với viettel Hậu Giang tổ chức lớp theo qui định.
- Lãnh đạo các đơn vị: Sắp xếp, tạo điều kiện để CBQL, GVPT đại trà của
đơn vị dự tập huấn đúng thành phần, thời gian quy định.
- Tất cả giáo viên tham dự tập huấn: Tự trang bị tài liệu về nội dung tập huấn
đã được cung cấp trên LMS, SGK hiện hành của cấp học, máy tính (laptop), camera,
tai nghe, micro, internet để tham dự tập huấn.
Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện để CBQL và GV
tham dự tập huấn đầy đủ theo qui định (không được vắng)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX, P11.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Thúy Hằng

