UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 719 /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày16 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tập huấn xây dựng, phát triển môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ
cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở
Căn cứ Kế hoạch số 2946/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ
trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của tỉnh Gia Lai”;
Căn cứ Kế hoạch số 318/KH-SGDĐT ngày 23/02/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Đề án dạy và
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch tập huấn xây dựng, phát
triển môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên cấp tiểu học (TH)
và trung học cơ sở (THCS), cụ thể như sau:
1. Mục đích
Tăng cường kĩ năng xây dựng và phát triển môi trường dạy học và sử dụng
ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh cấp TH và THCS trong các trường
phổ thông; nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ dạy học và sử dụng
tiếng Anh; góp phần triển khai hiệu quả Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân.
2. Nội dung
Tập huấn sử dụng tài liệu “Sổ tay hướng dẫn xây dựng, phát triển môi
trường học và sử dụng ngoại ngữ” ban hành theo quyết định số 2473/QĐBGDĐT ngày 22/8/2019 của Bộ GDĐT; hỗ trợ giáo viên xây dựng và phát triển
môi trường dạy học và sử dụng ngoại ngữ, tạo động lực học tập môn tiếng Anh
trong các trường TH và THCS.
3. Số lượng, thành phần
- Số lượng: 150 người cấp TH (03 lớp) và 100 người cấp THCS (02 lớp).
Số lượng giáo viên phân bổ theo từng đơn vị tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Thành phần:
+ Giáo viên tiếng Anh cấp TH và THCS trên địa bàn tỉnh.
+ 01 cán bộ phụ trách cấp TH và 01 cán bộ phụ trách cấp THCS ở mỗi
phòng GDĐT.
4. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 03 ngày, gồm 01 ngày trực tuyến và 02 ngày trực tiếp, dự kiến
vào các ngày 23, 24, 25 tháng 04 năm 2021.

- Địa điểm tập huấn trực tiếp: Tại thành phố Pleiku, cụ thể sẽ thông báo sau.
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Sở GDĐT
- Phòng Giáo dục Trung học và Phòng Giáo dục Tiểu học: Xây dựng, triển
khai kế hoạch; chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức tập huấn.
- Phòng Kế hoạch Tài chính: Phối hợp với các phòng chuyên môn xây
dựng và quyết toán kinh phí tổ chức tập huấn theo quy định.
5.2. Các phòng GDĐT
- Cử cán bộ phụ trách và giáo viên tiếng Anh tham gia lớp tập huấn đúng
thành phần và đối tượng. Mỗi cấp học (TH và THCS) cử 01 giáo viên tiếng Anh
cốt cán làm nhóm trưởng.
- Tổ chức tập huấn các nội dung về xây dựng môi trường dạy học và sử
dụng ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh phục vụ cho công tác giảng dạy
tại đơn vị ngay sau khóa tập huấn.
6. Công tác báo cáo
Để kịp thời gửi tài liệu cho các giáo viên nghiên cứu và tham gia tập huấn
trực tuyến vào ngày 23/4/2021, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị lập danh sách
thành viên tham dự tập huấn ở từng cấp học theo Phụ lục 2 đính kèm, gửi về Sở
GDĐT (qua địa chỉ email:giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước 15 giờ 00
phút ngày 19/4/2021.
7. Kinh phí
Sở GDĐT chi trả kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, các đơn vị cử người
tham dự tập huấn chi trả công tác phí theo quy định hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn xây dựng, phát triển môi trường dạy học và
sử dụng ngoại ngữ cho giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Yêu
cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
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