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1

Tổ chức kiểm định 02 chương trình đào tạo giáo viên theo

tiêu chuẩn quốc gia: (Sư phạm Hóa học và Giáo dục Tiểu

học)

HD01-2020

2
Hỗ trợ 05 cán bộ của Nhà trường được cử đào tạo Thạc sỹ

về đo lường đánh giá
HD02-2020

3

Xây dựng 03 chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo

viên phổ thông: Phát triển chương trình giáo dục nhà

trường cấp Tiểu học, cấp THCS, cấp THPT

HD03-2020

4 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ HD04-2020

5
Tổ chức khóa học ngắn hạn về ICT cho giảng viên sư

phạm để thiết kế, sử dụng ICT trong đào tạo trực tuyến
HD05-2020

6 Cải tiến quy trình tuyển sinh tất cả các hệ HD06-2020

7

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

sinh viên: Xây dựng hồ sơ năng lực của sinh viên sư phạm

thông qua kết quả đánh giá theo chuẩn đầu ra của một số

học phần.

HD07-2020

8

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.

HD08-2020

9
Hỗ trợ sinh viên hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm sau khi

tốt nghiệp
HD09-2020

10 Đánh giá năng lực Nhà trường theo bộ chỉ số TEIDI HD10-2020

11

Hỗ trợ và giám sát các Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh

Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh quản lý, khai thác hệ thống đánh

giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của GVPT và CBQL

CSGDPT

HD11-2020

12
Phát triển tài liệu 03 mô-đun được phân công (GVTH 06;

GVTHCS 06; GVTHPT 06) dùng cho BDTX  GVPT
HD12-2020

13

Phát triển tài liệu 03 mô-đun được phân công (QLTH 06;

QLTHCS 06; QLTHPT 06) dùng cho BDTX CBQL

CSGDPT

HD13-2020

14
Triển khai tập huấn BDTX 01 mô-đun (mô-đun 2) cho

2.967 GVPT CC theo kế hoạch (03 ngày trực tiếp)
HD14-2020

15
Giám sát việc triển khai BDTX 04 mô-đun (Mô-đun 1, 2,

3, 4) GVPT  đại trà
HD15-2020

16 Các hoạt động truyền thông năm 2020 HD16-2020

17 Quản lý Chương trình tại Trường HD17-2020

Nghệ An ngày 19 tháng 4 năm 2020
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18 Giám sát và Đánh giá Chương trình HD18-2020

19

Hội thảo – Tập huấn về bồi dưỡng giáo viên phổ thông của

các trường vệ tinh về kỹ năng sư phạm để thiết kế bài

giảng, thực hành môn học theo Chương trình GDPT 2018

và Sách giáo khoa được lựa chọn

HD19-2020

20

Hỗ trợ 01 đề tài hợp tác nghiên cứu về đổi mới giáo dục

tại khu vực Bắc Trung Bộ: Phát triển đội ngũ giáo viên

phổ thông người dân tộc thiểu số các tỉnh Bắc Miền Trung

HD20-2020

21

Phát triển tài liệu 03 mô-đun được phân công (QLTH 05;

QLTHCS 05; QLTHPT 05) dùng cho BDTX CBQL

CSGDPT: Quản trị chất lượng giáo dục trường

THPT/THCS/Tiểu học

HD21-2020

22
Triển khai tập huấn BDTX mô đun 3 cho 2.967 GVPT CC

theo kế hoạch (03 ngày trực tiếp)
HD22-2020

(Danh sách này gồm có 22 nhiệm vụ)


