BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 299/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v Hội thảo nâng cao năng lực đào tạo,
bồi dưỡng của các trường sư phạm

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:
- Các sở giáo dục và đào tạo,
- Các cơ sở đào tạo giáo viên (Cao đẳng, Đại học),
- Học viện quản lý giáo dục.
Triển khai Kế hoạch số 14/KH-BGDĐT ngày 09/1/2015 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên và cán bộ quản lý của các trường sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo như sau:
1. Nội dung
1.1. Phiên toàn thể (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ
trì)
- Báo cáo đề dẫn về yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và vai trò, trách
nhiệm và các giải pháp nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ
quản lý giáo dục phổ thông của các trường sư phạm.
- Phát biểu tham luận của chuyên gia giáo dục WB về năng lực của giáo
viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông và đổi mới trường sư phạm.
- Báo cáo tổng quan kết quả hội thảo của các trường sư phạm phía Nam
(Viện Nghiên cứu giáo dục – ĐHSP Hà Nội)
- Phát biểu tham luận của một số địa phương về thực trạng chất lượng, khả
năng đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục của sinh viên sư phạm tại các trường
phổ thông và nhu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo
dục phổ thông ở địa phương.
- Phát biểu tham luận của một số trường sư phạm về thực trạng và giải
pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục
phổ thông.
1.2. Các phiên chuyên sâu
a) Phiên thảo luận về việc đổi mới công tác đào tạo ở trường sư phạm
(Trường Đại học sư phạm Hà Nội chủ trì)
- Nâng cao năng lực giảng viên các trường sư phạm.
- Phương thức đào tạo giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục.
- Năng lực của sinh viên sư phạm và xây dựng chuẩn đầu ra cho đào tạo
sinh viên sư phạm gắn với Chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
- Xây dựng chương trình theo chuẩn đầu ra (các lĩnh vực kiến thức chung,
kiến thức chuyên ngành, kiến thức giáo dục học; thời lượng học lí thuyết và thực
hành; thời lượng thực hành sư phạm…).
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- Phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo giáo viên.
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn ở trường sư phạm.
- Các điều kiện cho việc thực thi chương trình sư phạm mới: biên soạn
giáo trình, học liệu; phòng học và đường truyền; trường thực hành sư phạm; sự
gắn kết giữa nhu cầu đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục của các địa
phương với yêu cầu đào tạo của trường sư phạm.
b) Phiên thảo luận về việc trường sư phạm tham gia đổi mới công tác bồi
dưỡng giáo viên (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì)
- Phương thức bồi dưỡng và hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả bồi
dưỡng giáo viên.
- Năng lực của giáo viên và xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên
theo theo Chuẩn nghề nghiệp.
- Phương pháp bồi dưỡng và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả bồi
dưỡng giáo viên.
- Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý giáo dục các cấp (Sở/phòng giáo dục
và đào tạo) với trường sư phạm và trường phổ thông trong hoạt động bồi dưỡng
giáo viên.
- Vai trò và sự gắn kết đội ngũ giáo viên cốt cán và giảng viên sư phạm
đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác bồi dưỡng của giáo viên phổ thông.
c) Phiên thảo luận về việc đổi mới công tác đào tạo ở Học viện Quản lý
giáo dục (Học viện Quản lý giáo dục chủ trì)
- Chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ quản lý giáo dục.
- Bồi dưỡng cán bộ quản lý theo Chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên.
- Vai trò và sự gắn kết đội ngũ cán bộ quản lý cốt cán và giảng viên sư
phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác bồi dưỡng của giáo viên phổ thông.
1.3. Phiên tổng kết (Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ
trì)
- Các nhóm thảo luận báo cáo kết quả.
- Kết luận của Thứ trưởng về: giải pháp nâng cao năng lực đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục phổ thông cho các trường sư phạm.
2. Thời gian
02 ngày, từ ngày 04/2 đến hết ngày 05/2/2015 (không kể thời gian đi và
về). Khai mạc 8h30 ngày 04/2/2015.
3. Địa điểm: Khách sạn Đà Nẵng, số 1-3 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP Đà
Nẵng.
4. Thành phần
- Sở giáo dục và đào tạo: Mỗi sở giáo dục và đào tạo cử 02 đại biểu, gồm
01 lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo và 01 chuyên viên phụ trách công tác bồi
dưỡng thường xuyên giáo viên.
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- Các cơ sở đào tạo giáo viên (trường đại học, cao đẳng): Mỗi đơn vị cử 02
đại biểu, gồm 01 Lãnh đạo, 01 đại diện phòng đào tạo hoặc chủ nhiệm khoa.
Tổng số: 382 đại biểu.
5. Kinh phí đối với đại biểu tham dự hội thảo
Chương trình phát triển giáo dục trung học hỗ trợ kinh phí ăn, ngủ của đại
biểu trong thời gian hội thảo.
Kinh phí đi lại của đại biểu do đơn vị cử đi thanh toán theo chế độ công tác
phí hiện hành.
* Chương trình phát triển giáo dục trung học bố trí chỗ nghỉ cho đại biểu
các sở giáo dục và đào tạo tại Khách sạn Mộc Lan, số 6 Lê Lợi, Quận Hải Châu,
TP Đà Nẵng; các đại biểu của các cơ sở đào tạo giáo viên nghỉ tại khách sạn Đà
Nẵng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cử đại biểu tham dự hội thảo
đủ số lượng, đúng thành phần. Quyết định, kèm theo danh sách đại biểu gồm bản
mềm gửi về địa chỉ email: dvbinh@moet.edu.vn, bản cứng có đóng dấu đỏ đại
biểu nộp cho ban tổ chức khi dự tập huấn. Mọi chi tiết cần biết thêm xin liên hệ
Đặng Văn Bình, ĐT: 04.36230502; DĐ: 098.5160980./.
Nơi nhận:
-

Bộ trưởng (để báo cáo);
Như kính gửi (để thực hiện);
CTrPTGDTrH (để thực hiện);
Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.
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