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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   An Giang, ngày 25 tháng 8 năm  2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tài liệu giảng dạy 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp 

dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp 
  

              

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 
 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề An 

Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31/8/2022 của Trường Cao 

đẳng nghề An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 4 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định chương trình bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo 

dục nghề nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 1737/QĐ-CĐN ngày 18/8/2022 của Trường Cao đẳng 

nghề An Giang về việc ban hành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp; 

Căn cứ Biên bản số 1746/BB-CĐN ngày 22/8/2022 của Hội đồng thẩm định 

tài liệu giảng dạy bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp dạy trình 

độ cao đẳng, trình độ trung cấp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học. 

      QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu giảng dạy bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung 

cấp, gồm: 

STT Tên Mô đun Số giờ Ghi chú 

1 Cơ sở chung của giáo dục nghề nghiệp 40  

2 Phát triển chương trình đào tạo 40  

3 Chuẩn bị dạy học 44  

4 Dạy học số trong giáo dục nghề nghiệp 28  



5 Thực hiện dạy học 52  

6 Đánh giá trong dạy học 20  

7 Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp 24  

8 Thực tập sư phạm 32  

Điều 2. Phòng Đào tạo - NCKH phối hợp với khoa Sư phạm giáo dục nghề 

nghiệp triển khai tuyển sinh và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ 

đúng theo quy định hiện hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo - NCKH, các đơn vị và cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐ-TB&XH; 

- Tổng cục GDNN;     

- UBND tỉnh AG; 

- Sở LĐTBXH AG; 

- Như Điều 3;     

- Lưu: VT, PĐT-NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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	Trường Cao đẳng nghề An Giang<caodangnghe@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




