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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tập huấn cho cán bộ, giáo viên tổ chức
dạy học trực tuyến

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh dạy chương
trình GDTX cấp THPT1.
Thực hiện Công văn số 4084/BGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên
trung học; Tiếp theo Công văn số 1202/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 20/9/2021 của Sở
GD&ĐT về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến
cho giáo viên trung học; Công văn số 1258/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 30/9/2021 của
Sở GD&ĐT về việc triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn về phát triển năng lực
số và kỹ năng chuyển số cho học sinh trung học, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn cho cán
bộ, giáo viên tổ chức dạy học trực tuyến với các môn học, cụ thể như sau:
1. Môn học tổ chức tập huấn
Các môn học cấp THCS và THPT: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lí, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Thể dục; Riêng cấp
THCS có thêm môn học: Âm nhạc, Mĩ thuật.
2. Nội dung, chương trình tập huấn
- Một số vấn đề chung về việc dạy học trực tuyến đối với giáo viên.
- Tổ chức dạy học trực tuyến đối với các môn học.
- Hướng dẫn giáo viên phát triển năng lực số và kĩ năng chuyển đổi số cho học sinh
trung học.
3. Hình thức, thời gian tổ chức tập huấn
- Hình thức tổ chức: Tập huấn trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. Mỗi môn
học của mỗi cấp học tương ứng với một phòng tập huấn trực tuyến.
- Thời gian: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 15/11/2021 (thứ Hai).
4. Địa điểm tập huấn
- Điểm cầu trung tâm theo môn học: Các phòng họp của Sở GD&ĐT.
- Điểm cầu tại cơ sở (điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các trường
TH&THCS, THCS, PT DTNT trực thuộc phòng GD&ĐT các huyện, thành phố): Bố trí
các phòng họp trực tuyến tương ứng với mỗi môn học (các phòng họp có tivi thông minh
hoặc máy chiếu kết nối với máy tính có mạng internet truy cập được Microsoft Teams, có
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micro, âm thanh), đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Riêng đối với các đơn
vị đang tổ chức dạy học trực tuyến, mỗi giáo viên tham gia là một điểm cầu tại nơi đang
cư trú.
5. Thành phần tham dự
- Tại điểm cầu trung tâm: Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục trung học và Giáo
dục thường xuyên (GDTrH&GDTX), Sở GD&ĐT phụ trách các môn học; Báo cáo viên
của từng môn học.
- Điểm cầu tại cơ sở: Lãnh đạo đơn vị (cùng chuyên môn), giáo viên các môn học tổ
chức tập huấn.
6. Tổ chức thực hiện
6.1. Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT
- Tham mưu quyết định thành lập Tổ báo cáo viên; thống nhất các nội dung tổ chức
tập huấn; điều hành buổi tập huấn.
- Tạo và gửi đường link phòng tập huấn của các môn học vào ngày 13/11/2021.
6.2. Các đơn vị có giáo viên tham dự tập huấn
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, các trường TH&THCS, THCS, PT DTNT trực
thuộc phòng GD&ĐT các huyện, thành phố:
+ Bố trí phòng họp đảm bảo tốt các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham dự
tập huấn.
+ Cử cán bộ, giáo viên đăng nhập vào hệ thống phòng tập huấn để test thử vào 9 giờ
sáng ngày 15/11/2021.
- Các đơn vị (như kính gửi) tập hợp và gửi danh sách cán bộ, giáo viên tham dự tập
huấn về Phòng GDTrH&GDTX, Sở GD&ĐT (email: phongthpt@bacgiang.edu.vn) trước
ngày 13/11/2021.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Cán bộ, giáo viên
tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định. Trong quá trình thực
hiện, có vướng mắc liên hệ với Sở GD&ĐT (Qua Phòng GDTrH&GDTX, đồng chí
Dương Trọng Phong, số điện thoại 0985574133) để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTrH&GDTX.
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