UBND HUYỆN DIÊN KHÁNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 844 /PGD&ĐT-GDTHCS

Diên Khánh, ngày08 tháng 10 năm 2021

V/v hoàn thiện mô đun 3 và triển khai
bồi dưỡng đại trà mô đun 4 cho giáo viên
THCS thực hiện Chương trình giáo dục
phổ thông 2018

Kính gửi:
- Các trường trung học cơ sở;
- Các trường tiểu học và THCS.
Thực hiện công văn số 2513/SGDĐT-GDTrHTX ngày 04 tháng 10 năm 2021
của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 3, 4 cho
giáo viên phổ thông thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các trường trung học cơ sở
(THCS) và các trường tiểu học và THCS thuộc huyện thực hiện một số nội dung
như sau:
1. Một số yêu cầu đối với các trường
a) Rà soát, nhắc nhở việc tự học của giáo viên đối với mô đun 3 trên LMS
(sản phẩm nộp lên hệ thống LMS sau khi có hướng dẫn của giáo viên cốt cán)
trước khi tiến hành bồi dưỡng đại trà Mô đun 4;
b) Thông báo kế hoạch tự học mô đun 4 cho toàn bộ giáo viên biết và thực
hiện (hệ thống học tập trực tuyến cho giáo viên phổ thông (LMS) đã được mở từ
ngày 01 tháng 10 năm 2021).
c) Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên là đội ngũ giáo viên cốt cán
của Phòng GD&ĐT tham gia hỗ trợ cho giáo viên đại trà trong đợt bồi dưỡng.
d) Để đảm bảo 100% giáo viên hoàn thành các mô đun và tham gia giảng
dạy Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đề nghị các trường cử giáo viên tham
gia các lớp bồi dưỡng đầy đủ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên
học tập, hoàn thành tốt nội dung các lớp bồi dưỡng.
đ) Nhập Danh sách GV tham gia bồi dưỡng Mô đun 4 trên Google Drive
trước ngày 11/10/2021.
e) Nhà trường có trách nhiệm chuyển đường link tập huấn kịp thời cho GV
khi có thông báo từ Phòng GD&ĐT.
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2. Phương thức bồi dưỡng
2.1. Bồi dưỡng trực tuyến
- Giáo viên (GV) tự học trên hệ thống học tập trực tuyến LMS, liên hệ với
GVCC để được hỗ trợ khi cần thiết trong 07 ngày/mô đun.
Mô đun M4: 07 ngày trực tuyến qua mạng LMS, từ ngày 9/10/2021 đến ngày
15/10/2021 cho tất cả các bộ môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử,
Địa lý, Tin học; Toán, Hoạt động trải nghiệm, GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật,
Công nghệ, GDTC (14 môn)
-

2.2. Bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo (trực tuyến)
a) Thời gian bồi dưỡng
- Mô đun M4: 01 ngày, bắt đầu 7h30 ngày 16/10/2021 (Thứ Bảy) cho các bộ
môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học (07 môn);
Mô đun M4: 01 ngày, bắt đầu 7h30 ngày 23/10/2021 (Thứ Bảy) cho các
bộ môn Toán, Hoạt động trải nghiệm, GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, GDTC
(07 môn);
-

b) Hệ thống phần mềm sử dụng trong tập huấn trực tuyến
Trước ngày tập huấn trực tuyến, Phòng GD&ĐT sẽ tổng hợp và chuyển đường
link tập huấn của các môn cho các trường.
Phần mềm Zoom: cho các bộ môn Toán, Lý, Sinh và Hoạt động trải nghiệm,
GDCD, Mỹ thuật (06).
-

Phần mềm Google Meet: cho các bộ môn Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử, Địa lý,
Tin học, Âm nhạc, Công nghệ, GDTC (08)
-

2.3. Tự học, hoàn thành các bài tập trên hệ thống học tập trực tuyến LMS
Sau khi tham gia 01 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua lớp học ảo, GV có 07 ngày
để hoàn thành các bài tập trên hệ thống học tập trực tuyến LMS.
3. Một số yêu cầu đối với giáo viên khi tham gia bồi dưỡng
a) Hoàn thành 100% các nội dung tự học qua mạng. Kết quả này sẽ được
thông báo tự động trên hệ thống LMS.
b) Hoàn thành các bài tập trắc nghiệm, bài tập thực hành, phiếu khảo sát...
trên hệ thống LMS
c) Tham dự đầy đủ thời gian học trực tiếp qua lớp học ảo (vắng trên 20% thời
gian học sẽ không được công nhận kết quả bồi dưỡng). Khi tham gia học trực tiếp qua
lớp học ảo, GV cần:
Sử dụng máy tính cá nhân phải kết nối mạng internet có đường truyền ổn
định cùng với các thiết bị hỗ trợ kỹ thuật khác thuận lợi cho việc tập huấn trực tuyến;
-

Căn cứ vào phần mềm sử dụng của môn trong tập huấn, GV cài đặt
phần mềm tương ứng để chuẩn bị cho tập huấn;
-
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GV cần đăng nhập vào lớp học sớm 15 phút so với quy định để kiểm tra
đường link của lớp học (đề phòng trường hợp không đăng nhập được, cần hỗ trợ);
-

Bật camera, tắt micro trong suốt thời gian học trực tuyến. Chỉ bật micro khi
có ý kiến (bằng cách gõ vào hộp chatbox hoặc lựa chọn biểu tượng giơ tay) hoặc được
giáo viên cốt cán đề nghị phát biểu;
-

-

GV cần phản hồi với GVCC khi gặp sự cố về âm thanh hoặc hình ảnh.

Lưu ý: Tất cả giáo viên phải sử dụng email công vụ …..dk@khanhhoa.edu.vn
4. Một số yêu cầu đối với giáo viên cốt cán khi tập huấn bồi dưỡng
-

Hỗ trợ cho GV trong suốt quá trình bồi dưỡng;

GVCC có trách nhiệm hướng dẫn GV trong 01 ngày bồi dưỡng trực tiếp qua
lớp học ảo về nội dung tập huấn của Mô đun M4 trên cơ sở đảm bảo cả về nội dung và
hình thức;
-

-

Điểm danh lớp học trong quá trình tập huấn;

Hoàn thiện việc chấm bài cho GV sau khi GV đã hoàn thành các bài tập trên
hệ thống học tập trực tuyến LMS. Nhắc nhở, hỗ trợ cho GV trong quá trình hoàn
thành các bài tập trong quá trình tập huấn. Hỗ trợ các GV thuộc Phòng GD&ĐT
Khánh Vĩnh trong quá trình tập huấn và chấm điểm ở một số bộ môn (nếu có);
-

GVCC cần phản hồi kịp thời các thông tin về đợt tập huấn về cho Phòng
GD&ĐT khi cần thiết.
-

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiên cứu
triển khai. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
đơn vị cần báo cáo về Phòng Giáo dục (nơi chuyên môn GDTHCS) để trao đổi,
thống nhất hướng giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Phòng GDĐT Nha Trang (VBĐT, hỗ trợ);
- Phòng GDĐT Khánh Vĩnh (VBĐT, phối hợp);
- Lãnh đạo, CV PGD&ĐT DK (VBĐT);
- Lưu: VT, GDTHCS.
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