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Giám ôc

So Giáo dåc và åo t¡o;

-Giám dóc Trung tâm Giáo dåc thuong xuyên tinh,
Các Truóng phòng Giáo dåc và ào

to.

Truong Dai ioc Dông Tháp là on vË su nghiÇp công l-p, truc thuÙc BÙ Giáo dåc và
dugc BÙ Giáo dåc và ào t¡o cho phép ào t¡o 17 ngành su pham trinh dÙ ¡i

Dào tao,

hoc, áp

úng nhu câu ào t¡o, bôi duông giáo viên. Trong ó có các ngành: Giáo dåc
hÍc; Su pham LËch s và ja lý; Su ph¡m Khoa hÍc tr nhiên.
Cn c Quyêt Ënh 2453/QÐ-BGDÐT
ngày 21/7/2021 cça BÙ Giáo dåc và ào t¡o

Tiêu hÍc, Su ph¡m Tin

ban hành Chuong trinh bôi duong giáo viên Tin hÍc d¡y môn Tin hÍc và Công nghÇ ß
Tieu hoc; Quyêt Ënh 2454/QÐ-BGDÐT ngày 21/7/2021 cça
BÙ Giáo dåc và ào t¡o
ban hành Chuong trinh bôi duöng giáo viên
trung hÍc co sß dy môn Khoa hÍc tr nhiên;

Quyêt dinh 2455/QÐ-BGDÐT ngày 21/7/2021 cça BÙ Giáo dåc và ào t¡o ban hành
Chuuong trinh bôi duõng giáo viên trung hÍc co so d¡y môn Lich së và Dja lý.
De

kip thdi bôi duõng cho Ùi ngü giáo viên duyc phân công giàng day các môn hÍc
moi trong Chuong trinh GDPT 2018 thoi gian tói, Trrong ai hÍc ong Tháp kinh gii ¿n
Quý don vi mÙt só thông tin phói hop to chéc các lÛp bÓi dröong vá cáp chéng chi bÓi
duõng cho giáo viên t¡i Ëa phuong, cu thÃ nhu sau:

1. Churong trinh, ôi turomg, khÑilurong và thÝi gian bôi durïng
Dôi tuyng tham gia bôi drong
Chrong
trinh
1) GV dang day môn Tin hoc

Boi

Khôi lurgng,

thoigian

Tiêu hÍc ä có bng Tin hÍc

Tông

khôi
(Të trung câp trß lên) ho·c có bäng tôt nghiÇp song ngành | lugng kiên théc
durong
toi thiêu cho tëng
giáo viên trong ó có l ngành làtin hoc,

Tin hoc 2) GV ang d¡y môn Tin hÍc ß Tiêu hÍc, chura có bàng Tin hÍc. | oi
ôi tuong:
tugng:
day môn | 3) GV së d¡y môn Tin hÍc và Công nghÇ & Tiêu hoc, chua | 1) 20 tín chi
Tin hoc có bàng Tin hÍc, chua có bang Su ph¡m ky thu-t ho·c Su 2)24 tiín chi
3) 28 tín chi
và Công ph¡m Công nghÇ.
chi.
se day môn Tin hoc và Công nghê à
GV
nghe
hoc,
chra
tin
Tieu hoc có bàng Tin hÍc, ã có bäng Su ph¡m ký thu-t hoc Su ph¡m - ThÝi gian bõi|
duong: 03 tháng
Công nghê
1)Da tót nghiÇp ¡i hÍc, cao áng on ngành su ph¡m ho·c
Boi
Tông khoi

4)

duróng

Tiêu

4).20

cù nhân V-t ly, SP Hóa hoc, SP Sinh hÍcho·c các ngành su lugng ki¿n thtc

giáo viên pham ho·c cë nhân song môn trong dó có I môn là V-t lý | tði thiêu cho tùng
trung hÍc ho·c Hóa hÍc ho·c Sinh hÍc.
co so day 2) ä tôt nghiÇp ¡i hÍc, cao äng
môn
Khoa

ôi tugng:
các ngành su ph¡m ho·c | 1) 36 tín chi

cu nhân: V-t lý - Hóa hÍc, Hóa hÍc - Sinh hÍc, Sinh hÍc - | 2) 20 tín chi

hÍc

ty nhien

|HóahÍc.

-

ThÝi

gian bôi

duöng:03 tháng

Bôi
drong

1) Nguoi ã tôt nghiÇp ¡i hÍc, cao ang ngành SP LËch sù- Tong khói
ho·c tôt nghiÇp cao ng
các ngành su pham song môn trong kiên
thúc luomg
toi
giáo viên | ó có 1 môn là LËch sç
thiêu: 20 tín chi.
trung hoc |2) Nguoi dä tôt nghiÇp ¡i hÍc, cao äng ngành SP ja li-Thoi gian bôi|
co sß day ho·c tôt nghiÇp cao ng
các ngành su ph¡m song môn trong
duong: 03 tháng
môn Lich dó có 1 môn là ja lí
sù và Dia |3) Sinh viên nm cuôi các trudong C SP ang hÍc ngành SP
ly
Lich su ho·c các ngành su pham song môn trong dó có 1|
mon là Lich su
4) Sinh viên nm cuôi các truong CÐSP dang hÍc ngành SP
Dja lí hoãc các ngành su ph¡m song môn trong ó có 1 môn
là Dia li
5) Giáo viên ang giáng day môn LËch su, Dja lí ã tôt
nghiÇp ß các truÝng ai hÍc khác mà không có bäng Cë

nhân Su pham

6) Giáo viên ugc

ào t¡o chuyên môn khác có nhu câu d¡y

|Lich sü, ja lí ho·c sëdugc phân công d¡y Ljchsü, ja lí.
2.

Phrong thre, Ëa i¿m

và

hÍc phí
Phuong thc bôi drõng: Truc tuyén k¿t hop trrc ti¿p và tùy theo tinh hinh dËch

bênh Covid-19 t¡i dËa phrong.

Dja diêm hoc trrc tiép: T¡i các huyên, thË xä, thành phô có giáo viên tham gia

boi duõngg
- Hoc phí: 200.000d/1i tín chi.

3. Kinh phi bôi duöng: Kinh phí bôi duöng rgc sit ung të nguôn ngân sách nhà
nuóc câp; Kinh phí cça co quan quàn lý, sù dung cán bÙ, công chérc; Tài tro cça to chéc,
cá nhân trong và ngoài nuóc theo quy dinh cua pháp lu-t; kinh phí tu túc cùa nguoi hÍc.

Viec thu và sië dyng kinh phí bôi duõng dugc thrc hiÇn theo quy dinh cça pháp lu-t và
Quy chê tài chính nÙi bÙ cça Truong ai hÍc Dông Tháp.

4. Thông tin liên lac e phôi hãp to chre lóp bôi duông

Trung tam Bôi duöng Nhà giáo, Truong ¡i hoc Dông Tháp.
Dia chi: S6 783, uong Ph¡m Hïu Lâu, P6, TP. Cao Länh, tinh ông Tháp.
DiÇn tho¡i: 02773 830383 hoac di ông: 0918 627 989 (ThS. Nguyên Htu Dryêt,
Giám doc Trung tâm Bôi dauong Nhà gido), Email: nhduyet@gmail.com.
Truong Dai hÍc ông Tháp råt mong sy quan tâîm và phôi hop cça Quý don vj nhàm
tao dieu kiÇn cho giáo viên duoc tham gia bôi duïng, dáp úng yêur câr triên khai Chuong
trinh GDPT2018 tai các truong phô thông. 12
Trán trong./.
Noi nhân:
Nhu kinh giri (ë phÑi hop);
Luu VT, TTBDNG (Quý).
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