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Số: 1014/KH-PGDĐT

An Phú, ngày 28 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tham gia bồi dưỡng mô đun 1 và mô đun 4
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS
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Thực hiện Kế hoạch số 3113/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức bồi dưỡng mô đun 1 và mô đun
4 Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018 cho giáo viên tiếng Anh cấp
trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông.
Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch tham gia bồi dưỡng mô đun 1 và mô đun 4
CTGDPT 2018 cho giáo viên tiếng Anh cấp THCS, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Trang bị kiến thức, kỹ năng cho giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường
THCS những nội dung về hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018, xây dựng kế
hoạch dạy học và giáo dục bộ môn theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học
sinh THCS.
- Các đơn vị, cá nhân liên quan phải đảm bảo việc tham gia tập huấn đạt chất
lượng, hiệu quả.
II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ TẬP HUẤN
1. Nội dung
- Mô đun 1: Hướng dẫn thực hiện CTGDPT 2018.
- Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Tiếng Anh theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh THCS.
2. Đối tượng dự tập huấn
Tất cả giáo viên tiếng Anh đại trà tại các trường THCS.
III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TẬP HUẤN
1. Hình thức
a) Tự học, tự nghiên cứu tài liệu qua mạng trên hệ thống học tập trực tuyến
(LMS) của Tập đoàn Viettel qua địa chỉ: https://taphuan.csdl.edu.vn với sự hỗ trợ
của đội ngũ giáo viên cốt cán.
b) Giáo viên cốt cán môn Tiếng Anh hướng dẫn, bồi dưỡng, hỗ trợ tập huấn
mô đun 1, mô đun 4 cho giáo viên đại trà môn Tiếng Anh cấp THCS bằng hình
thức trực tuyến (theo kế hoạch tập huấn riêng của Sở GDĐT).
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2. Thời gian
- Mô đun 1: Tháng 11/2021
- Mô đun 4: Dự kiến tháng 12/2021
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các trường THCS
- Cử đầy đủ giáo viên tiếng Anh tham gia tập huấn.
- Theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện hỗ trợ giáo viên hoàn thành nội dung
tập huấn.
- Báo cáo kết quả tham gia tập huấn về Phòng GDĐT khi có yêu cầu.
2. Giáo viên cốt cán
- Hỗ trợ các học viên thực hiện tập huấn trên trang “taphuan.csdl.edu.vn”.
- Giám sát, đánh giá kết quả của học viên lớp phụ trách, hoàn thành chấm bài
của học viên trước khi đợt tập huấn bị khóa trên hệ thống; báo cáo kết quả của
học viên tham gia tập huấn trong lớp được phân công phụ trách.
3. Giáo viên đại trà
Tham gia tập huấn đầy đủ, nghiêm túc và đạt được mục tiêu đề ra.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, liên hệ về Phòng
GDĐT (bộ phận Giáo dục THCS) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH-GDTX (Sở GDĐT);
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường THCS trực thuộc;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDTHCS.
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