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Phú Yên, ngày 15 tháng 3 năm 2021

V/v thông báo triển khai bồi dưỡng đại trà
mô đun 3 cho cán bộ quản lý và giáo viên

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Công văn số 110/CV-ETEP ngày 10/3/2021 của Ban quản lý Chương
trình Etep về việc thông báo triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 3 cho giáo viên và
cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông;
Để triển khai bồi dưỡng đại trà mô đun 3, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo
việc triển khai bồi dưỡng thường xuyên môn đun 3 như sau:
1. Tên mô đun 3
- Đối với giáo viên: “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát
triển phẩm chất, năng lực”;
- Đối với cán bộ quản lý: “Quản trị tài chính trường tiểu học theo hướng tăng
cường tự chủ và trách nhiệm giải trình”.
2. Thời gian triển khai: Mô đun 3 bắt đầu được mở trên hệ thống LMS từ
10h00 ngày 10/3/2021.
3. 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);
- 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 TEMIS (ghi kết quả đánh giá
và tải minh chứng), (4) Hiệu trưởng ghi kết quả đánh giá của 100% giáo viên của
trường trên hệ thống TEMIS, (5) Hiệu trưởng phê duyệt kế 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.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo giáo
viên và cán bộ quản lý thực hiện việc bồi dưỡng thường xuyên môn đun 3 trên hệ
thống LMS./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDMNTH.
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