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Thành phố Hồ Chỉ Mình, ngày^i^thảng 3 năm 2021

v ề thông báo vè việc triền khai bồi dưỡng

đại trà mô đun 3 cho GV&CBQLCSGDPT
và hoàn thành báo cáo, TEMIS

Kính gửi:
-

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;
Hiệu trường trường Trung học phổ thông;
Giám đốc Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX;
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BGDĐT ngày 12/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) về tổ chức bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ
thông (CBQLCSGDPT), giảng viên sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục chủ chốt
năm 2021 (Trong khuôn khổ các dự án ODA); Công văn 5016/BGDĐT-GDTđĩ ngày
20/11/2020 về việc đẩy mạnh triền khai bồi dưỡng và xây dựng báo cáo quản lý thông
tin về BDTX cho đội ngũ GV&CBQLCSGDPT theo hình thức trực tuyến;
Căn cứ Công văn 747/BGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc gia hạn thời gian hoàn thành xây dựng báo cáo TEMIS; Công văn số
110/CV-ETEP ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ban Quản lý Chương trình ETEP - Bộ
Giáo dục và Đào tạo về thông báo việc triền khai bồi dưỡng đại trà mô-đun 3 cho GV
và CBQLCSGDPT (đỉnh kềm);
Ngày 13 tháng 01 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Cônẹ vãn số
105/SGDĐT-TCCB về v ề hướng dẫn thời gian hoàn thành chương trình bôi dưỡng
Mô-đun 1,2, 3 chương trình GDPT 2018 và xây dựng báo cáo TEMIS (đỉnh kềm).
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị thực hiện
các nội dung sau:
1.
Đôn đốc giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên
cấp học tiều học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoàn thành chương trình bồi
dưỡng đại trà mô-đun 3 trước ngày 31 tháng 03 năm 2021 (theo Công văn số
105/SGDDT-TCCB ngày 13 tháng 01 năm 2021 của Sờ Giáo dục và Đào tạo). Nội
dung triển khai bồi dưỡng thường xuyên Mô đun 3 như sau:
- Tên Mô đun 3: “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực” đối với GV và “Quản trị tài chính trường tiều học theo
hướng tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trinh” đối với CBQLCSGDPT.
- Thời gian triển khai: Mô đun 3 bắt đầu được mờ trên LMS từ 10.00 giờ ngày
10/3/2021.
- Yêu cầu để bắt đầu học Mô đun 3:
+ Đối với giáo viên: (1) Hoàn thành mô đun 1 (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).
1

+ Đối với cán bộ quản lý: (1) Hoàn thành mô đun 1 (được chấm đạt); (2) Đang
học mô đun 2; (3) Hoàn thành tự đánh giá theo chuẩn ừến TEMIS (ghi kết quả đảnh
giá và tải m inh chửng); (4) Hiệu trưởng ghi kết quả đánh giá của 100% giáo viên của
trường ừên TEMIS; (5) Hiệu trưởng phê duyệt ke hoạch hỗ trợ đồng nghiệp của Giáo
viên cốt cán của trường; (6) Hiệu trưởng phê duyệt báo cáo kết quả hỗ trợ đồng nghiệp
của Giáo viên cốt cán của trường.
2. Tiếp tục rà soát phân công đội ngũ giáo viên và cán bộ quàn lý cơ sở giáo
dục phồ thông cát cán thực hiện hỗ trợ đồng nghiệp tự bồi dưỡng, đánh giá kết quả bồi
dưỡng giáo viên đại trà.
3. v ề thực hiện xây dựng bảo cáo quản lý thông tin bồi dưỡng thường xuyên
và đánh giá chuẩn theo hlnh thức trực tuyến (báo cáo TEMIS): Bộ Giáo dục và Đào
tạo đã có Công văn 747/BGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2021 về việc gia hạn thời gian
hoàn thảnh xây dựng báo cáo TEMIS. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị có
tên trong danh sách (ẩính kèm) hoàn thành báo cáo TEMIS để bắt đầu học mô-đun 3
(theo hướng dẫn tại Công vãn số 110/CV-ETEP ngày 10 tháng 3 nám 2021 của Ban
Quản lý Chương t ì n h ETEP - Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Sở Giáo dạc vả Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị nehiêm túc
triển khai và thực hiện các nội dung hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện,
nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ
chức cán bộ, điện thoại: 028 38290927) để được hướng dẫn, giải đáp kịp thời.<ị^
Nơi nhận:
- Như trẽn (kèm danh sách, các VB liên quan);
- Ban Giám đốc Sở GĐ&ĐT;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCCB.J^^'
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