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V/v triển khai bồi dưỡng đại trà mô dun 4
cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo
dục phổ thông trên hệ thống LMS

Kính gửi:
- Các trường TH, PTDTBT TH
- Các trường THCS, PTDTBT THCS, TH & THCS, PTDTBT TH&THCS
Căn cứ Công văn số 2076/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 04/10/2021 về
việc triển khai bồi dưỡng đại trà mô dun 4 cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở
giáo dục phổ thông trên hệ thống LMS;
Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai bồi dưỡng đại trà mô dun 4 cho
giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trên hệ thống LMS cụ thể
như sau:
1. Tên mô đun bồi dưỡng, thời gian triển khai
- Đối với giáo viên: Tên mô đun “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục
theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”. Nội
dung bồi dưỡng bắt đầu mở trên hệ thống LMS từ ngày 01/10/2021.
- Đối với cán bộ quản lý: Tên mô đun “Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và
công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT”.
Nội dung bồi dưỡng bắt đầu mở trên hệ thống LMS từ ngày 01/11/2021.
- Nội dung: Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục
môn học, kế hoạch bài dạy theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đánh
giá giờ dạy của giáo viên.
2. Tổ chức thực hiện
a) Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo
- Triển khai, đôn đốc công tác bồi dưỡng đại trà mô đun 4 đến các đơn vị
trường trực thuộc phòng.
- Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của cán bộ quản lý cốt cán cấp
Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc Phòng GD&ĐT. Phân cụm trường để giáo
viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán hỗ trợ và chấm bài cho giáo viên, cán bộ
quản lý đại trà cấp Tiểu học và THCS.
b) Đối với các trường TH, THCS
- Chỉ đạo cán bộ phụ trách tài khoản quản trị của đơn vị đăng nhập vào

hệ thống tập huấn LMS theo đường link: taphuan.csdl.edu.vn; thêm cán bộ quản
lý, giáo viên dự trù của đơn vị tham gia bồi dưỡng lên hệ thống để giáo viên, cán
bộ quản lý đăng ký môn học và thực hiện bồi dưỡng trực tuyến.
- Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của giáo viên cốt cán thuộc đơn
vị (nếu có).
- Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện học tập và hoàn thành các
nội dung bồi dưỡng, phiếu khảo sát trên hệ thống LMS trước khi tham gia bồi
dưỡng trực tiếp.
c) Đối với giáo viên và cán bộ quản lý cốt cán
- Hoàn thành xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp và tham gia hỗ trợ
đồng nghiệp trong quá trình bồi dưỡng đại trà.
- Đôn đốc và chấm bài cuối khóa cho giáo viên và cán bộ quản lý đại trà
được phân công hỗ trợ.
Căn cứ nội dung công văn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
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