SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CĐSP ĐÀ LẠT

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

Số: 42/CĐSP-ĐT
V/v Đăng ký chuyên đề
Bồi dưỡng thường xuyên năm 2020

Đà Lạt, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Các Phòng, Khoa chuyên môn.
Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;
Để chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng thường xuyên đạt kết quả tốt, nhà trường đề
nghị các đơn vị triển khai từng cán bộ, giảng viên đăng ký chuyên đề bồi dưỡng thường
xuyên năm 2020.
1. Nội dung bồi dưỡng
1.1. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí các trường MN, TH, THCS
1.2. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên (MN, TH, THCS)
- Về khoa học cơ bản;
- Về đổi mới PP, hình thức tổ chức dạy học;
- Về hoạt động trải nghiệm;
- Về Tâm lí học đường; …
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành chương trình giáo dục phổ thông; Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày
12/11/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên,
cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm
giáo dục thường xuyên;
Đề nghị các đơn vị yêu cầu các cán bộ, giảng viên chủ động nghiên cứu kỹ nội dung
các môn học, các hoạt động giáo dục, báo cáo số 85/BC-KTĐBCL ngày 09/9/2019 của
Hiệu trưởng trường CĐSP Đà Lạt về việc báo cáo kết quả khảo sát học viên về mức độ
đáp ứng của chương trình BDTX hè năm học 2018 – 2019, để xây dựng và đăng ký các
chuyên đề bồi dưỡng phù hợp.
2. Đối tượng
Cán bộ quản lí, giáo viên các trường MN, TH, THCS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
3. Thời gian
Các lớp bồi dưỡng dự kiến tổ chức vào thời gian nghỉ hè năm học 2019-2020.
4. Kinh phí
Chi từ nguồn kinh phí bồi dưỡng thường xuyên 2020 do Sở GD&ĐT cấp.
5. Các nội dung cần trình bày trong bản đăng ký (theo mẫu đính kèm)
Nhà trường đề nghị các đơn vị tích cực triển khai cho cán bộ, giảng viên đăng ký
chuyên đề bồi dưỡng và nộp về phòng ĐT-KH&CN trước ngày 27/03/2020.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, ĐT.
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