
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1
Tổ chức tập huấn cho cán bộ viên chức phụ trách công tác

đảm bảo chất lượng cấp đơn vị
HD01.1-2019

2
Tổ chức kiểm định chương trình đào tạo giáo viên theo tiêu

chuẩn quốc gia (Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu học)
HD01.2-2019

3
Tổ chức 01 Hội thảo quốc tế về phát triển chương trình bồi 

dưỡng thường xuyên và dạy học theo hướng tiếp cận năng lực
HD02-2019

4

Hỗ trợ nghiên cứu cho đề tài về khoa học giáo dục: Nâng cao

năng lực giảng dạy thực hành - thí nghiệm khoa học tự nhiên

cho giáo viên THCS đáp ứng yêu cầu chương trình phổ thông

mới

HD03-2019

5

Hỗ trợ nghiên cứu cho đề tài về khoa học giáo dục: Thiết kế 

chủ đề và hướng dẫn dạy học tích hợp môn Lịch sử - Địa lý 

theo hướng phát triển năng lực cho học sinh cấp trung học cơ 

sở theo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể mới

HD04-2019

6
Tổ chức mời chuyên gia nước ngoài tư vấn cho giảng viên về 

phát triển chương trình theo hướng tiếp cận năng lực
HD05-2019

7

Hợp tác nghiên cứu và chuyển giao về phát triển chương trình,

tài liệu bồi dưỡng tư vấn tâm lý học đường cho giáo viên phổ

thông trong khu vực Bắc Trung Bộ 

HD06-2019

8

Tổ chức 1 khóa bồi dưỡng giáo viên phổ thông của các trường

vệ tinh về kỹ năng sư phạm để thực hiện các hoạt động thực

hành cũng như giảng dạy trực tuyến

HD07-2019

9 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ HD08-2019

10

Tổ chức 1 khóa bồi dưỡng cho giảng viên sư phạm và giảng

viên quản lý giáo dục về chuyên môn nghiệp vụ tập trung vào

các lĩnh vực: Chương trình bồi dưỡng thường xuyên của  ETEP

HD09-2019

11
Tổ chức 01 lớp nâng cao năng lực Tiếng Anh cho giảng viên

sư phạm, giảng viên quản lý giáo dục 
HD10-2019

12 Tổ chức 1 hội thảo - tập huấn về giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực HD11-2019

13
Hỗ trợ giảng viên nâng cao năng lực giảng dạy có ứng dụng

ICT nhằm phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên
HD12-2019

14 Cải tiến quy trình tuyển sinh tất cả các hệ HD13-2019

15
Cải thiện tính hiệu quả của quy trình kiểm tra đánh giá sinh

viên 
HD14-2019

Nghệ An, ngày 28 tháng 7 năm 2019

DANH SÁCH NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM 

ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (ETEP) NĂM 2019

STT Tên nhiệm vụ Mã số nhiệm vụ Ghi chú



16

Cải thiện hoạt động ngoại khóa của sinh viên, hỗ trợ sinh viên 

người học thuộc các nhóm thiệt thòi, dân tộc thiểu số, vùng 

khó khăn.

HD15-2019

17
Hỗ trợ sinh viên hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm sau khi tốt 

nghiệp
HD16-2019

18 Đánh giá năng lực Trường theo bộ chỉ số TEIDI HD17-2019

19 Triển khai BDTX  modules 1 cho 1.477 GVPTCC cấp tiểu học. HD18-2019

20 Triển khai BDTX modules1  cho 244 GVPTCC cấp THPT. HD19-2019

21 Triển khai BDTX  modules 1 cho 1.246 GVPTCC cấp THCS. HD20-2019

22
Giám sát việc triển khai BDTX cho GVPT đại trà và CBQL

CSGDPT cấp tiểu học
HD21-2019

23 Các hoạt động truyền thông của Chương trình năm 2019 HD22-2019

24 Các hoạt động quản lý của Ban quản lý cấp trường HD23-2019

25 Các hoạt động giám sát và đánh giá Chương trình năm 2019 HD24-2019

(Ấn định danh sách này có 25 nhiệm vụ)


