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Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2018

V/v thông báo kết quả chương trình
bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho
giáo viên tiếng Anh THCS và THPT –
Khóa tháng 7 năm 2018.

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận được Công văn số 90/3A-CV ngày 07 tháng 9 năm
2018 của Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục 3A báo cáo cuối khóa và kết quả thi của các
học viên tham gia khóa học bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho giáo viên tiếng Anh
THCS và THPT – Khóa tháng 07 năm 2018.
Sở GDĐT thông báo tình hình tổ chức các lớp học, sự tham gia học tập, làm việc của
các giáo viên và kết quả thi, cụ thể như sau:
+ Số học viên triệu tập đi học: 559 giáo viên.
+ Số học viên đi học: 499 giáo viên.
+ Số học viên được cấp chứng chỉ phương pháp sư phạm: 494 giáo viên.
+ Số học viên chưa hoàn thành khóa học: 4 giáo viên.
(Bảng điểm chi tiết đính kèm)
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các giáo viên đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng
phương pháp sư phạm khóa tháng 7/2018 liên hệ phòng Giáo dục Trung học vào 03 ngày
14, 15 và 16 tháng 11 năm 2018 để nhận chứng chỉ và liên hệ phòng Kế hoạch- Tài chính để
nhận chế độ hỗ trợ kinh phí theo quy định./.
Lưu ý: Để thuận lợi, khi đi giáo viên nhớ mang theo giấy Chứng minh nhân dân.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Website Sở;
- Lưu: VT, KHTC, PhuongBT.
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