
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:   3207 /SGDĐT-NV1 
 

V/v triệu tập cán bộ, giáo viên tham gia tập 

huấn vận dụng cách đánh giá PISA vào đổi 

mới đánh giá giáo dục phổ thông 2019. 

Đồng Nai, ngày   14   tháng 10 năm 2019 
 

 

Kính gửi:   

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;  

- Các trường trung học phổ thông; 

- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1117/QLCL-TTĐGCLGD ngày 02/10/2019 của Cục 

Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn Vận dụng cách đánh 

giá PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông 2019; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triệu tập cán bộ, giáo viên các phòng 

GD&ĐT, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Trung tâm 

GDNN-GDTX (gọi chung là đơn vị) tham gia tập huấn vận dụng cách đánh giá 

PISA vào đổi mới đánh giá giáo dục phổ thông 2019 do Cục Quản lý chất lượng 

phối hợp cùng Ban Quản lý Chương trình giáo dục trung học giai đoạn 2 tổ chức 

tại tỉnh Đồng Nai như sau: 

1. Thành phần tham dự: 

1.1. Sở GD&ĐT: Trưởng phòng, Phó phòng, chuyên viên phòng Nghiệp vụ 1 

và phòng Nghiệp vụ 2 (Bộ phận Khảo thí và Kiểm định CLGD). 

1.2. Các phòng GD&ĐT: mỗi đơn vị cử 06 người gồm 01 chuyên viên phụ 

trách bậc học THCS và 05 giáo viên cốt cán ở các môn học: Toán, Ngữ văn, Vật lý, 

Hóa học, Sinh học. 

1.3. Các trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX có từ 15 lớp trở xuống: mỗi 

đơn vị cử 01 người là phó Hiệu trưởng (đối với trường THPT), 01 phó Giám đốc (đối 

với trung tâm GDNN-GDTX). 

1.4. Các trường THPT, trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX có từ 

16 lớp trở lên, mỗi đơn vị cử 04 người gồm: 01 phó Hiệu trưởng/phó Giám đốc, 01 

giáo viên môn Toán, 01 giáo viên môn Ngữ văn và 01 giáo viên dạy một trong các 

môn Sinh học, Vật lý, Hóa học. 

Lưu ý: Các đơn vị lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn (theo 

mẫu) gửi qua email: pisadongnai@gmail.com trước 16 giờ 00 ngày 16/10/2019. 

2. Thời gian và địa điểm: 

2.1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 21/10/2019 đến ngày 23/10/2019, khai mạc 

lúc 08 giờ 00 ngày 21/10/2019. 

2.2. Địa điểm: Trường Đại học Đồng Nai, phường Tân Hiệp, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

3. Nội dung tập huấn: 

mailto:pisadongnai@gmail.com
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3.1. Giới thiệu về PISA, cách đánh giá của PISA và các nhiệm vụ trọng tâm của 

PISA chu kỳ 2018, 2021; 

3.2. Giới thiệu về quy trình đánh giá trên diện rộng theo chuẩn quốc tế PISA và 

cách vận dụng vào đánh giá trên lớp học, đánh giá cấp tỉnh; 

3.3. Giới thiệu các dạng câu hỏi thi PISA được OECD phát hành công cộng; 

3.4. Giới thiệu kỹ thuật xây dựng bài thi và kỹ thuật viết các câu hỏi đánh giá 

năng lực ở 3 lĩnh vực: Toán học, Khoa học, Đọc hiểu; 

3.5. Thực hành xây dựng các bài kiểm tra trong nhà trường phổ thông Việt 

Nam vận dụng cách đánh giá PISA. 

3.6. Phân tích, đánh giá, hoàn thiện câu hỏi. 

4. Công tác chuẩn bị và tổ chức hiện: 

4.1. Sở GD&ĐT: Phối hợp cùng trường Đại học Đồng Nai, Cục Quản lý chất 

lượng Bộ GD&ĐT chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho khóa tập huấn. 

4.2. Các đơn vị tham gia tập huấn:  

- Lập và gửi danh sách cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn theo quy định. 

- Thanh toán tiền xe đi, về, tiền công tác phí, tiền lưu trú cho cán bộ, giáo viên 

tham gia tập huấn đúng theo quy định. 

- Tổ chức triển khai, tập huấn cho cán bộ, giáo viên đơn vị ngay sau khi kết 

thúc khóa tập huấn cấp tỉnh. 

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai 

thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các 

đơn vị liên hệ về Sở GD&ĐT (qua phòng Nghiệp vụ 1, ông Phan Đức Kỷ, ĐT 

0918272621) để được hướng dẫn giải quyết./. 

 Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT (để b/c); 

- Trường Đại học Đồng Nai (để p/h thực hiện); 

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; 

- Phòng: TCCB, KHTC, NV1, NV2 Sở GD&ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT;   

- Lưu: VT, NV1 (kỷ).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch 
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ĐƠN VỊ:………………………… 

 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN 

CÁCH ĐÁNH GIÁ PISA VÀO ĐỔI MỚI ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Môn Dân tộc Giới tính 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

                    

.........ngày...tháng 10 năm 2019 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Lưu ý: Mẫu này các đơn vị lập và gửi email về Sở GDĐT trước ngày 16/10/2019. Điền 

đầy đủ thông tin và không thay đổi cấu trúc mẫu trên. 
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