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Đồng Tháp, ngày 16 tháng 9 năm 2019

V/v tham gia Chương trình “
Tìm
kiếm đại sứE-Learning Việt
Nam”

Kính gửi:
- Trưởng phòng Phòng GDĐT huyệ
n, thịxã, thành phố;
- Các đơn vịtrực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số507/GD&TĐ, ngày 10 tháng 9 năm 2019 của
Báo Giáo dục & Thời đại vềviệc tham gia Chương trình “
Tìm kiếm đại sứ
E-Learning Việt Nam”
.
Nay SởGiáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các đơn vịnội
dung và hình thức tham gia cụthểnhưsau:
1. Đối tượng tham gia: Tất cảcông dân Việt Nam trên 18 tuổi, có
kiến thức và kỹnăng tốt vềmột môn học, một lĩ
nh vực bất kỳtrong xã
hội.
2. Hình thức và nội dung bài dựthi:
Bài dựthi được thểhiện dưới dạng văn bản (hỗtrợbài giảng thuộc
mọi nền tảng như: file excel, word, power point, scorm, pdf, html5…) hoặc
dưới dạng video, không bịgiới hạn lĩ
nh vực và sốlượng bài thi, nhưng
không được gửi bài dựthi có nội dung trùng lặp.
Các lĩ
nh vực bao gồm: Khối phổ thông, (từ Mầm non, Tiểu học,
THCS, THPT); Khối đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề, Khối kỹnăng
mềm; Khối kiến thức xã hội, Khối Văn hóa, Văn nghệ, Thểdục - thểthao.
3. Giải thưởng:
- Tác giảcủa 05 tác phẩm xuất sắc sẽtrởthành đại sứ E-Learning
Việt Nam.
- Mỗi đại sứđược nhận giải thưởng trịgiá 500 triệu đồng, bao gồm:
+ 100 triệu đồng tiền mặt;
+ Gói tài trợ phát triển sự nghiệp trịgiá 400 triệu đồng bao gồm:
website chuyên nghiệp bán khóa học trọn đời; Sửdụng phần mềm soạn
giảng E-Learning Avina Authoring Tools Pro trọn đời; Thiết kếbài giảng

tại studio theo tiêu chuẩn quốc tế; Truyền thông marketing thương hiệu
cá nhân.
4. Thời gian nhận và hình thức gửi bài dựthi:
- Thời gian nhận bài: Từ04/9 đến 04/10/2019.
- Hình thức gửi bài: Bài dự thi gửi vềBan Tổchức qua website:
http://daisuelearningvietnam.com/
5. Công bốkết quả:
Công bốsau 10 ngày kểtừngày hạn cuối nộp bài dựthi.
Đêm gala trao giải được tổchức tại Hà Nội hoặc thành phốHồChí
Minh.
SởGDĐT yêu cầu thủtrưởng các đơn vịthông tin rộng rãi đến cán
bộ, giáo viên được biết có nhu cầu và tham gia chương trình. Trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần liên hệ: Ông Nguyễn
Hồng Thủy, Báo Giáo dục & Thời đại; Điện thoại: 0982.202.286 đểđược
trao đổi, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Nhưtrên;
- Lưu: VT, N, 3b.
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