UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 485 /PGDĐT-TH

Đak Đoa, ngày 07 tháng 7 năm 2022

V/v tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV
sử dụng SGK lớp 3 bộ sách Cánh Diều,
năm học 2022 - 2023

Kính gửi:
- - Hiệu trưởng các trường Tiểu học;
- - Hiệu trưởng các trường Tiểu học –Trung học cơ sở.
Thực hiện Công văn số 1717/SGDĐT-GDMNTH ngày 17 tháng 02 năm 2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV sử dụng SGK lớp 3 bộ
sách Cánh Diều, năm học 2022 - 2023, phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác
kiểm tra, đánh giá cho cán bộ quản lý và giáo viên lớp 3 sử dụng bộ sách giáo khoa
“Cánh Diều”, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia tập huấn
- Lãnh đạo, chuyên viên phòng GDĐT: 02 người (Tham gia tập huấn cùng
với đơn vị trường Tiểu học số 1 thị trấn Đak Đoa).
- Toàn bộ cán bộ quản lý và giáo viên dự kiến dạy lớp 3 năm học 2022-2023
của 11 trường đã lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 3 “Cánh Diều” của NXB Đại học
sư phạm.
- Các trường gửi danh sách các điểm cầu và các cá nhân tham gia tập huấn
theo mẫu đính kèm về phòng Giáo dục và Đào tạo đồng thời nhập vào đường link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11vHPyV8hFBWJGs2bfWQUfKvlTONKq
pDs/edit#gid=1159302505 trước ngày 08/7/2022.
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều 13 giờ 30 đến 17
giờ 00.
STT

Ngày tháng

Buổi

Phân phòng bồi dưỡng trực tuyến SGK các môn

Phòng 1

Phòng 2

Ghi chú

1

19/7

Sáng

Đạo đức 3

Công nghệ 3

141

2

19/7

Chiều

Toán 3

Tin học 3

141

3

20/7

Sáng

HĐTN 3

Giáo dục thể chất 3

141

4

20/7

Chiều

TNXH 3

Âm nhạc 3

141

5

21/7

Sáng

Tiếng Việt 3

Mĩ thuật 3

141

- Test điểm cầu vào lúc: 14 h 00-17 h 00 ngày 18 tháng 7 năm 2022.
- Địa điểm: phòng 1, phòng 2 tập trung tại các trường học đã lựa chọn sách giáo
khoa Cánh Diều.
3. Hình thức tập huấn:
- Tập huấn trực tuyến, mỗi đơn vị trường học đã lựa chọn sách giáo khoa
Cánh Diều thiết lập một điểm cầu để vào học. Tuyệt đối không được chia sẻ tài
khoản đến cá nhân hoặc đơn vị khác ngoài các điểm cầu đã được đăng ký, yêu cầu
cán bộ quản lý, giáo viên phải đến điểm cầu của trường để tham gia bồi dưỡng.
- Nền tảng tập huấn: Zoom Meeting (đường link zoom sẽ được gửi trực tiếp
về email các điểm cầu). Mỗi trường cử một cán bộ kỹ thuật phụ trách điểm cầu
trong suốt thời gian diễn ra tập huấn và chuẩn bị 02 phòng họp có đường truyền ổn
định, máy tính, máy chiếu, màn hình tivi, âm thanh,...(Ưu tiên phòng họp giành cho
giáo viên văn hóa, phòng họp giành cho giáo viên bộ môn có thể dùng máy tính cá
nhân).
- Tài liệu bồi dưỡng được đăng tải trên website: www.hoc10.vn.
- Sau buổi tập huấn, NXBĐHSP sẽ gửi đường dẫn (link) khảo sát, đánh giá
tập huấn vào email của từng giáo viên để thực hiện khảo sát. Kết quả khảo sát sẽ
được tính tương đương 20 tiết trong thời lượng 120 tiết theo chương trình bồi
dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên hằng năm và được gửi về phòng
Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra, giám sát.
Đề nghị các trường nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tập huấn
nếu có vướng mắc về kỹ thuật xin liên hệ đến đồng chí Lê Thị Lan Phương, cán bộ
Công ty VEPIC, ĐT: 0961 498 790 để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CMTH.
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