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Châu Thành, ngày 14 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai bồi dưỡng mô đun 3 cho giáo viên các trường trung học cơ sở
thực hiện Chương trình GDPT 2028
Thực hiện Công văn số 742/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 29 tháng 3 năm 2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai bồi dưỡng modun 3 cán bộ quản
lý, giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS) thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm 2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên các trường
trung học cơ sở thực hiện Chương trình GDPT 2018 - năm 2021, cụ thể như sau:
1. Nội dung
Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh THCS theo hướng phát triển phẩm chất,
năng lực”.
2. Đối tượng tham gia bồi dưỡng
Cán bộ quản lý và giáo viên cấp trung học cơ sở, trừ giáo viên tiếng Anh cấp
THCS.
3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự
- Mô đun 3 đã được mở trên hệ thống LMS từ lúc 10:00 ngày 10/3/2021. Thời
gian hoàn thành bồi dưỡng của CBQL và GV trên địa bàn tỉnh An Giang chậm nhất đến
ngày 15/5/2021.
- Thời gian tập huấn hướng dẫn triển khai trực tiếp mỗi môn là 01 (một) ngày
(đính kèm phụ lục).
Lưu ý:
- Cán bộ quản lý tham dự modun 3 đối với các môn phụ trách giảng dạy.
- Các đơn vị có thể cử giáo viên tham dự tất cả các môn được phân công phụ trách
giảng dạy đối với modun 3.
- Giáo viên đảm bảo an toàn theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.
- Giáo viên mang theo máy laptop hoặc sử dụng điện thoại thông minh có kết nối
3G khi tham dự tập huấn.

4. Yêu cầu để bắt đầu học Mô đun 3
Đối với giáo viên: (1) Hoàn thành mô đun 01 (được chấm đạt); (2) Đang học mô
đun 2; (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn TEMIS (ghi kết quả đánh giá và tải minh
chứng).
5. Hình thức bồi dưỡng
Thực hiện theo hình thức tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ trên hệ
thống học tập trực tuyến (LMS) kết hợp với hoạt động sinh hoạt chuyên môn tại
trường/cụm trường, với sự hỗ trợ của đội ngũ GV cốt cán.
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6. Tổ chức thực hiện
6.1. Đối với Phòng GDĐT
Bộ phận chuyên môn bậc trung học cơ sở chịu trách nhiệm chính trong việc triển
khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị (nơi đặt địa điểm tổ chức tập huấn)
chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp với bộ phận kế toán phòng
GDĐT trong việc thực hiện thanh, quyết toán kinh phí.
6.2. Các trường THCS và đơn vị có liên quan
- Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị cử CBQL, giáo viên tham gia tập
huấn theo đúng số lượng, thành phần, thời gian và địa điểm nêu trong Kế hoạch. Có kế
hoạch và bố trí kinh phí tổ chức triển khai tập huấn lại cho giáo viên và các đơn vị trực
thuộc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
- Chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức thành chuyên đề bồi dưỡng cho tổ chuyên môn,
giáo viên trong đơn vị.
- Các đơn vị được bố trí lớp tập huấn, phối hợp với bộ phận chuyên môn THCS,
Phòng GDĐT trong việc chuẩn bị tốt điều kiện tổ chức tập huấn.
7. Kinh phí
- Về tập huấn trực tuyến: Viettel Châu Thành sẽ tiếp tục mở hệ thống LMS để hỗ
trợ CBQL và GV các cơ sở giáo dục trực thuộc Phòng GDĐT tiếp tục bồi dưỡng mô đun
3 bằng tài khoản mà CBQL và GV đã sử dụng để bồi dưỡng mô đun 1 và 2. Mọi chi tiết
về tài khoản bồi dưỡng, các đơn vị liên hệ với Ông Nguyễn Hoàng Lê Duy, cán bộ
Viettel An Giang, số điện thoại 0868 767767.
- Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trực tiếp do Phòng GDĐT tổ chức thực hiện theo
Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An
Giang, Nghị quyết ban hành qui định chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức
tỉnh An Giang; được chi từ ngân sách sự nghiệp tập trung phân bổ năm 2021 cho Phòng
GDĐT theo dõi và sử dụng.
- CBQL, giáo viên tham gia tập huấn được thanh toán công tác phí theo quy định
hiện hành, tạm ứng và quyết toán tại đơn vị công tác.
Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng mô dun 3 cán bộ quản lý, giáo viên các trường
trung học cơ sở thực hiện Chương trình GDPT 2018 - năm 2021./.
Nơi nhận:
- Ban lãnh đạo;
- Các trường THCS;
- Trường THCS Bình Thạnh Đông-PT;
- Trường THCS Phan Thành Long-CM;
- Lưu: VT, CMTHCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lâm Chí Thành
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Kế hoạch số 365/KH-PGDĐT ngày 14/4/2021 của Phòng GDĐT Châu Thành)

T
T
1

2

3

Môn

Tin học

GDCD

Âm nhạc

Thời gian
(Tập trung
lúc 7h30)
29/4/2021

(Tập trung
lúc 7h30)
29/4/2021

(Tập trung
lúc 7h30)
29/4/2021

Địa điểm

Thành phần

Nội dung

THCS
Vĩnh
Nhuận

- Ông Đặng Vĩnh ThiệnTHCS HBT-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy Tin học
các trường THCS tham dự

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Tin học thực
hiện Modun 3 CT
GDPT 2018
Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn GDCD thực
hiện Modun 3 CT
GDPT 2018

- Ông Nguyễn Thanh Phong
(HĐBM)-THCS An Hòa-phụ
THCS
trách
Vĩnh Hanh - Tất cả giáo viên dạy GDCD
các trường THCS tham dự
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn
(HĐBM)-THCS Cần Đăng;
Ông Nguyễn Thái HưngTHCS Cần THCS Vĩnh Thành-phụ trách
Đăng
- Tất cả giáo viên dạy Âm
nhạc các trường THCS tham
dự
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Hoạt
động trải
nghiệm

(Tập trung
lúc 7h30)
05/5/2021

Phòng
GDĐT

5

Mỹ thuật

23/4/2021

THCS An
Châu

6

Công
nghệ

(Tập trung
lúc 7h30)
07/5/2021

Phòng
GDĐT

7

Khoa
học tự
nhiên

(Tập trung
lúc 7h30)
28/4/2021

THCS
Vĩnh Bình

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Âm nhạc
thực hiện Modun
3 CT GDPT 2018

- Mời Ông Võ Trường GiangTHCS Bình Thạnh Đông, Phú
Tân-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy hoạt
động trải nghiệm các trường
THCS tham dự
- Bà Phạm Thị Ngọc Em
THCS An Châu-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy Mỹ
thuật các trường THCS tham
dự
- Mời Ông Nguyễn Thái
Bằng-THCS Phan Thành
Long, Chợ Mới-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy Công
nghệ các trường THCS tham
dự

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
hoạt động trải
nghiệm thực hiện
Modun 3 CT
GDPT 2018
Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Mỹ thuật
thực hiện Modun
3 CT GDPT 2018
Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Công nghệ
thực hiện Modun
3 CT GDPT 2018

- Ông Huỳnh Minh Vương
(THCS Vĩnh Lợi); Bà Dương
Thị Phượng (THCS Vĩnh

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Khoa học tự
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T
T

Môn

Thời gian

(Tập trung
lúc 7h30)
07/5/2021

(Tập trung
lúc 7h30)
27/4/2021
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Thành phần

Nội dung

Bình); Bà Q.N.T.Hiền Hòa
(THCS Vĩnh Hanh)-HĐBMphụ trách
-Tất cả giáo viên dạy môn
Khoa học tự nhiên các
trường THCS Vĩnh Thành,
Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận, Tân
Phú, Vĩnh An, Vĩnh Bình,
Vĩnh Hanh tham dự

nhiên thực hiện
Modun 3 CT
GDPT 2018

- Ông Huỳnh Minh Vương
(THCS Vĩnh Lợi); Bà Dương
Thị Phượng (THCS Vĩnh
Bình); Bà Q.N.T.Hiền Hòa
(THCS Vĩnh Hanh)-HĐBMphụ trách
- Tất cả giáo viên dạy môn
Khoa học tự nhiên các
trường THCS An Hòa, QCT,
Bình Thạnh, Cần Đăng, An
Châu, HBT tham dự

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Khoa học tự
nhiên thực hiện
Modun 3 CT
GDPT 2018

- Bà Huỳnh Ngọc Song Hà
(HĐBM)-CV Phòng GDĐT;
Ông Lư Quốc Tùng-THCS
Tân Phú-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy môn
THCS
Toán các trường THCS Vĩnh
Vĩnh Hanh
Thành, Vĩnh Lợi, Vĩnh
Nhuận, Tân Phú, Vĩnh An,
Vĩnh Bình, Vĩnh Hanh tham
dự

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Toán thực
hiện Modun 3 CT
GDPT 2018

- Bà Huỳnh Ngọc Song Hà
(HĐBM)-CV Phòng GDĐT;
Ông Lư Quốc Tùng-THCS
Tân Phú-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy môn
Toán các trường THCS An
Hòa, QCT, Bình Thạnh, Cần
Đăng, An Châu, HBT tham
dự

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Toán thực
hiện Modun 3 CT
GDPT 2018

Phòng
GDĐT

Toán

(Tập trung
lúc 7h30)
04/5/2021
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Địa điểm

Ngữ văn

(Tập trung
lúc 7h30)
28/4/2021

THCS
Phòng
GDĐT

- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn
THCS
(HĐBM)-THCS QCT-phụ
Vĩnh Hanh
trách

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Ngữ văn

5

T
T

Môn

Thời gian

(Tập trung
lúc 7h30)
05/5/2021

10

11

12

Giáo dục
thể chất

Địa lý

Lịch sử

(Tập trung
lúc 7h30)
03/5/2021

(Tập trung
lúc 7h30)
03/5/2020

(Tập trung
lúc 7h30)
04/5/2020

Địa điểm

Thành phần

Nội dung
thực hiện Modun
3 CT GDPT 2018

THCS
Quản Cơ
Thành

- Tất cả giáo viên dạy Ngữ
văn các trường THCS Vĩnh
Thành, Vĩnh Lợi, Vĩnh
Nhuận, Tân Phú, Vĩnh An,
Vĩnh Bình, Vĩnh Hanh tham
dự
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoàn
(HĐBM)-THCS QCT-phụ
trách
- Tất cả giáo viên dạy Ngữ
văn các trường THCS An
Hòa, QCT, Bình Thạnh, Cần
Đăng, An Châu, HBT tham
dự
- Ông Huỳnh Trung Hiếu THCS Bình Thạnh-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy giáo
dục thể chất các trường
THCS tham dự

THCS
Vĩnh An

- Bà Bùi Thanh An (HĐBM)THCS Vĩnh An-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy Địa lý
các trường THCS tham dự

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Địa lý thực
hiện Modun 3 CT
GDPT 2018

- Ông Nguyễn Hà GiangTHCS Vĩnh Nhuận-phụ trách
- Tất cả giáo viên dạy Lịch sử
các trường THCS tham dự

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Lịch sử thực
hiện Modun 3 CT
GDPT 2018

Phòng
GDĐT

THCS
Vĩnh
Nhuận

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn Ngữ văn
thực hiện Modun
3 CT GDPT 2018

Tập huấn hướng
dẫn giáo viên
môn giáo dục thể
chất thực hiện
Modun 3 CT
GDPT 2018
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