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V/v triển khai bồi dưỡng cho giáo viên cốt
cán cấp tiểu học mô đun 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương;
- Trường TH,THCS&THPT Sao Việt.
Thực hiện Công văn số 3647/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 11 năm 2021 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán
bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán mô đun 5 năm 2021; Công văn số
1157/ĐHSP-ETEP ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học sư phạm – Đại
học Đà Nẵng về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông cốt cán mô đun 5 năm 2021, Sở GDĐT hướng dẫn Chương trình
bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp tiểu học, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
Toàn bộ giáo viên cốt cán đã hoàn thành mô đun 1, 2, 3, 4.
2. Hình thức, thời gian, địa điểm
- Hình thức: Bồi dưỡng trực tiếp thông qua các lớp học ảo
- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 18/11/2021 đến ngày 03/12/2021 (07 ngày qua
LMS: 18 - 24/11/2021; 02 ngày trực tiếp: 25 - 26/11/2021; 07 ngày hoàn thành mô
đun: 27/11/2021 - 03/12/2021).
- Địa điểm: Tập trung điểm cầu tại huyện/thị xã/thành phố. Căn cứ vào tình hình
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn từng huyện/thị xã/thành phố, Ban tổ chức sẽ cập nhật
địa điểm cụ thể của các điểm cầu tại website: https://etep.ued.udn.vn/. Học viên vui
lòng xem thông tin cập nhật trước khi tham gia bồi dưỡng.
3. Yêu cầu đối với giáo viên cốt cán tham gia bồi dưỡng
Tự học trực tuyến E-Learning của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo mô hình 7-2-7.
Nhận được Công văn này đề nghị các Phòng GDĐT thông báo đến giáo viên
phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng đầy đủ, đúng thành phần theo kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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