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V/v thông báo triệu tập bồi dưỡng
i tr cho giáo viên thực hiện Chương
trình Giáo dục phổ thông 2018
(mô un 5)

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục v Đ o t o các huyện, thị xã, th nh phố;
- Hiệu trưởng các trư ng THPT v trực thuộc.
Căn cứ Kế ho ch số 37/KH-BGDÐT ngày 12/01/2021 của Bộ Giáo dục v
Đ o t o về việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ
thông, giảng viên sư ph m, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt năm 2021 (Trong
khuôn khổ các dự án ODA);
Căn cứ Công văn số 647/CV-ETEP ng y 19/11/2021 của Ban Quản lý chương
trình ETEP - Bộ Giáo dục v Đ o t o về việc triển khai bồi dưỡng GVPT,
CBQLCSGDPT Mô un 5&9 năm 2021;
Căn cứ Công văn số 942/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/03/2022 của Bộ
Giáo dục v Đ o t o về việc bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục
phổ thông thực hiện Chương trình GDPT 2018 v xây dựng Báo cáo TEMIS năm
2022;
Sở Giáo dục v Đ o t o ề nghị Trưởng Phòng Giáo dục v Đ o t o các
huyện, thị xã, th nh phố; Hiệu trưởng các trư ng THPT v trực thuộc triển khai
thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thông báo Danh sách giáo viên i tr từ lớp 1 ến lớp 12 thuộc ơn vị
mình quản lý có kết quả “Đ t” mô un 4 tiếp tục tham gia bồi dưỡng trực tuyến
trên hệ thống LMS mô un 5 (có Danh sách kèm theo).
2. Thông báo Danh sách giáo viên cốt cán tham gia hỗ trợ các lớp bồi
dưỡng i tr (Có Danh sách phân công cốt cán kèm theo).
3. Hình thức bồi dưỡng
Giáo viên tự bồi dưỡng thư ng xuyên, liên tục, t i chỗ qua hệ thống học tập
trực tuyến LMS kết hợp các ho t ộng sinh ho t chuyên môn hoặc bồi dưỡng trực
tiếp t i trư ng hoặc cụm trư ng với sự hỗ trợ của ội ngũ cốt cán.
4. Nội dung bồi dưỡng
Mô un 5: Tư vấn v hỗ trợ học sinh Tiểu học/THCS/THPT trong ho t
ộng giáo dục v d y học.
5. Thời gian bồi dưỡng
- Mô un 5: Từ ng y 22/3/2022 ến ng y 30/3/2022: Giáo viên i tr ăng
nhập v tự học online (trực tuyến) trên hệ thống LMS. Giáo viên i tr ho n
th nh các b i tập bồi dưỡng của mô un 5 trên hệ thống LMS trước ng y
07/4/2022 (bao gồm các tiêu chí đạt chương trình bồi dưỡng mô đun 5).
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Lưu ý: Trong quá trình học tập, giáo viên i tr sẽ ược ội ngũ giáo viên
cốt cán hỗ trợ cùng với sự trợ giúp chuyên môn của giảng viên sư ph m chủ chốt
của trư ng Đ i học sư ph m – Đ i học Huế tham gia Chương trình ETEP thông
qua hệ thống học tập trực tuyến LMS.
6. Nhiệm vụ của giáo viên cốt cán
- Hỗ trợ giáo viên i tr truy cập v o t i khoản học tập v cập nhật hồ sơ cá
nhân trên hệ thống LMS.
- Hỗ trợ GVPT tự học trên hệ thống LMS (hướng dẫn trao ổi thảo luận...).
- Kiểm tra tiến ộ giáo viên i tr tự học online (trực tuyến) v nhắc nhở,
ốc thúc các giáo viên i tr ho n th nh các nhiệm vụ trên hệ thống.
- Kiểm tra tiến ộ nộp sản phẩm tập huấn lên hệ thống.
- Chấm/ ánh giá các b i tập ho n th nh mô un của giáo viên
thống LMS.

i tr trên hệ

- Hướng dẫn giáo viên i tr trả l i Phiếu khảo sát trực tuyến sau từng mô
un v chương trình bồi dưỡng.
7. Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, th nh phố; Hiệu trưởng các
trư ng THPT v trực thuộc cử cán bộ ã tham gia bồi dưỡng (hoặc cán bộ CNTT)
hỗ trợ, giám sát các lớp bồi dưỡng. Chịu trách nhiệm theo dõi, ôn ốc, kiểm tra,
giám sát việc triển khai thực hiện các ho t ộng theo kế ho ch. Báo cáo kết quả
ho t ộng tự bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (mô un 5) về Sở
Giáo dục v Đ o t o (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ng y 12/4/2022.
8. Công văn n y thay thế cho Công văn số 241/SGDĐT-TCCB ngày
08/02/2022 của Sở Giáo dục v Đ o t o về việc thông báo triệu tập bồi dưỡng i
tr cho giáo viên thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (mô un 9).
Thủ trưởng các ơn vị thông báo, triển khai nội dung trên ến các giáo viên,
ơn vị trực thuộc quản lý biết, thực hiện; t o iều kiện cho giáo viên tham gia bồi
dưỡng theo úng th i gian quy ịnh. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc báo cáo về Sở Giáo dục v Đ o t o (qua phòng Tổ chức cán
bộ) ể xem xét, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Giám ốc Sở;
- Lưu: VT, KH-TC, GDTrH, GDMN-TH, TCCB.
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