“Tập huấn trực tuyến cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường THCS, trường
THPT về nhận thức và đáp ứng giới trong hoạt động giảng dạy”
Trong khuôn khổ Sáng kiến của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp
Quốc (UNESCO) và Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái ở
Việt Nam: Trao quyền cho trẻ em gái và phụ nữ vì một xã hội bình đẳng hơn”, Cục Nhà
giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục (Cục Nhà giáo), với sự hỗ trợ kỹ thuật của Văn
phòng UNESCO tại Hà Nội, triển khai xây dựng và tổ chức khóa tập huấn thí điểm cho
khoảng 200 CBQL và giáo viên các trường THCS, trường THPT của 3 Sở GD&ĐT: Hà
Nội, Thừa Thiên Huế và Tp. Hồ Chí Minh về "Nhận thức và đáp ứng giới trong hoạt
động giảng dạy" do các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực về Giới, Bình đẳng giới
xây dựng.

Giúp người học:
 Nhận biết đúng và đầy đủ các khái niệm cơ bản liên quan đến giới, bình đẳng giới
và các vấn đề liên quan đến giới.
 Có thông tin và hiểu kĩ hơn về các chính sách, pháp luật của Nhà nước và của
ngành giáo dục về bình đẳng giới.
 Có kỹ năng nhận biết các định kiến giới trong sách giáo khoa, công tác giảng dạy
và quản lý trường học.
 Thực hiện dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục có nhạy cảm giới, thúc
đẩy bình đẳng giới trong lớp học và trong nhà trường.

Khóa học bao gồm 3 Module với 11 bài học, cung cấp các nội dung về:

 Kiến thức về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới nói chung và
trong lĩnh vực giáo dục nói riêng.
 Lồng ghép giới trong các môn học trong các môn học chính khóa và trong các hoạt
động giáo dục ngoại khóa, trong công tác lập kế hoạch, quản lý giáo dục và trong
các hoạt động phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng

Thời gian, địa điểm và hình thức tập huấn
 Khóa học được thực hiện từ ngày 30/3/2017 đến hết ngày 25/4/2017.
 Hình thức tập huấn: qua mạng internet.
Cụ thể:
Các học viên có thể học tại nhà, tại trường/trung tâm hoặc tại Sở GD&ĐT, do Sở
GD&ĐT quy định.
Tài liệu và tài khoản tập huấn sẽ được Ban tổ chức gửi về địa chỉ email cho từng
học viên tham gia tập huấn.

 Hoàn thành đúng tiến độ của khóa học;
 Làm bài tập trắc nghiệm sau mỗi phần bài học hoặc làm bài tập của mỗi bài trước
khi chuyển sang phần mới hoặc bài mới;
 Ngoài ra các học viên có thể tham khảo thêm các thông tin theo như hướng dẫn của
khóa học.
 Hệ thống sẽ tự động đánh giá kết quả học tập; Ban tổ chức thường xuyên theo dõi
sự chuyên cần của mỗi người học và tham gia trực diễn đàn để cùng trao đổi, thảo
luận với học viên;

 Sau khóa học, Ban tổ chức sẽ có báo cáo, đánh giá kết quả khóa học, thông báo về
các Sở GD&ĐT.

