UBND TỈNH PHÚ YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72/SGDĐT-GDTrH

Phú Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2021

V/v tập huấn sử dụng bộ SGK
Cánh Diều lớp 6

Kính gửi:
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trưởng các trường THCS-THPT, Phổ thông Duy Tân.
Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-SGDĐT, ngày 18/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Phú Yên về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa và bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên
sử dụng sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học
2021-2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
Thực hiện Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên
về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 sử dụng
trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
phối hợp với Công ty Đầu tư Xuất bản-Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức tập
huấn sử dụng bộ SGK Cánh diều lớp 6 năm học 2021-2022 do Nhà xuất bản Sư phạm
(NXBSP) phát hành, nội dung cụ thể như sau:
1. Nội dung tập huấn
Tập huấn sử dụng SGK Cánh Diều lớp 6 các môn học, hoạt động giáo dục do
NXBSP phát hành đã được UBND tỉnh phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ
thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
2. Đối tượng tham gia tập huấn
- Chuyên viên của phòng GDĐT phụ trách cấp THCS;
- 100% cán bộ quản lý các trường có cấp học THCS (tập huấn theo môn giảng dạy);
- 100% giáo viên dạy cấp THCS của các cơ sở giáo dục có lựa chọn SGK Cánh Diều lớp 6 của
NXBSP;
- Khuyến khích giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đã lựa chọn sách giáo
khoa lớp 6 của các Nhà xuất bản khác tham gia.
3. Thời gian, hình thức tập huấn
a) Thời gian
- Mỗi môn học, hoạt động giáo dục tập huấn 01 (một) buổi; buổi sáng từ 7h30 đến
11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00;
- Thời gian tập huấn đối với các môn học, hoạt động giáo dục cụ thể như sau:
Ngày
Buổi
Môn học, hoạt động giáo dục
Sáng Ngữ văn 6; Toán 6; Giáo dục thể chất 6.
26/6/2021
Chiều Khoa học tự nhiên 6; Giáo dục công dân 6; Công nghệ 6.
28/6/2021
Sáng Âm nhạc 6; Mĩ thuật 6; Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 6.
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b) Hình thức tập huấn: Phòng họp zoom.
- Điểm cầu chính dành cho các báo cáo viên: Tại Công ty VEPIC.
- Điểm cầu địa phương: Mỗi phòng GDĐT chuẩn bị 03 điểm cầu (03 điểm cầu/03
môn/01 buổi) do phòng GDĐT bố trí để tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý toàn địa
bàn (bao gồm các trường phổ thông có nhiều cấp học). Phòng GDĐT bố trí và thông báo
địa điểm đặt các điểm cầu cho trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn biết để cùng
tham gia tập huấn.
- Lưu ý:
+ Cán bộ quản lý và giáo viên truy cập vào đường link http://shorturl.at/svKU1 để
tham khảo tài liệu trước khi tham gia tập huấn;
+ Thời khoá biểu chi tiết: bao gồm các thông tin về Báo cáo viên, link zoom, thời
gian kiểm tra zoom tương ứng với từng điểm cầu Sở GDĐT sẽ gửi các Phòng GDĐT trước
thời gian bắt đầu tập huấn 02 ngày (Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau);
+ Phụ trách hỗ trợ kĩ thuật: Lê Thị Lan Phương - CB VEPIC, số điện thoại:
0377607075.
4. Công tác chuẩn bị
- Các điểm cầu địa phương phải có nhân viên/viên chức phụ trách kỹ thuật để đảm
bảo chất lượng các buổi tập huấn trực tuyến;
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19 (đo thân nhiệt, rửa tay sát
khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giữa các học viên...);
- Hạ tầng kỹ thuật:
+ Đường truyền Internet: ổn định, tốc độ cao;
+ Màn hình lớn, màn chiếu tại mỗi điểm cầu đảm bảo tất cả giáo viên tham dự có thể
cùng xem và tương tác với báo cáo viên;
+ Âm thanh: sử dụng hệ thống microphone, loa họp trực tuyến để đảm bảo tất cả các
cán bộ, giáo viên tham dự có thể nghe rõ, phát biểu và tương tác thuận tiện.
Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan triển
khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cần thêm thông tin, liên hệ với Phòng Giáo
dục Trung học (ông Ngô Quốc Hưng, số điện thoại 0983.561.654) để được hướng dẫn
thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Công ty VEPIC (để ph/h);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTrH.
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Ngô Ngọc Thư

