UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

Số: 2676/SGDĐT-VP
V/v thông báo chương trình đào tạo
miễn phí An ninh mạng khi giảng dạy
từ xa của đại học Adelaide.

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2021

KHẨN

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc;
- Trưởng phòng GDĐT huyện, TX, TP.
Ngày 23/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được Công văn
số 09/CV-TTS-1021 ngày 22/10/2021 của Tổ chức giáo dục QTS Australia về
việc QTS Australia mang đến khóa đào tạo An ninh mạng khi giảng dạy từ xa của
đại học Adelaide, Úc cho giáo viên và cán bộ- công nhân viên ngành giáo dục.
Qua nghiên cứu nội dung chương trình đào tạo An ninh mạng khi giảng dạy từ xa
của đại học Adelaide, Sở GDĐT thông báo chương trình đào tạo miễn phí An ninh
mạng khi giảng dạy từ xa của đại học Adelaide, như sau:
1. Đối tượng tham gia
- Toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục;
- Chương trình chỉ có 100 suất miễn phí trên toàn quốc.
2. Nội dung
- Khóa học Nhận thức và An ninh mạng - được tài trợ bởi Google Australia
& AustCyber và thiết kế bởi trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Khoa học Máy tính
CSER - hiện đang thu hút hơn 40.000 Giáo viên Úc theo học.
- Hiểu và phân biệt các khái niệm liên quan đến an ninh và an toàn mạng.
- Nắm được phương pháp tìm kiếm và truy cập nguồn tài liệu chất lượng
cao phục vụ cho việc giảng dạy.
- Nắm được phương pháp hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ một cách
an toàn và bảo mật.
- Nâng cao nhận thức về công việc, vai trò và ứng dụng thực tế trong lĩnh
vực an ninh mạng.
- Sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận chứng nhận từ Đại học
Adelaide, do Google Australia & AustCyber cấp.
3. Hình thức đào tạo
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- Trực tuyến, linh động thời gian.
- Được hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong quá trình học bởi đội ngũ Cố vấn học
tập QTS;
- Ngôn ngữ: 100% tiếng Anh.
- Thời gian hoàn thành: Từ 5 - 10 giờ.
4. Cách thức tham gia, thời hạn nộp hồ sơ
- Mỗi cá nhân tự đăng ký tham gia;
- Đăng ký tham gia tại website: https://qts.edu.vn/teacher-training-scholarshipscyber- security-and-awareness;

- Hạn chót đăng ký tham gia chương trình: ngày 01/11/2021.
Sở GDĐT đề nghị các công chức cơ quan Sở, Đơn vị trực thuộc Sở, Phòng
GDĐT huyện, thị xã, thành phố và trường THCS triển khai đến cán bộ, công chức
và viên chức trong đơn vị tham gia.
Trân trọng./.
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