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  nh g i:  

  - Các trường trung học phổ thông; 

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh; 

- Các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường 

xuyên huyện, thành phố; 

- Các phòng giáo dục – đào tạo huyện, thành phố. 
 

 

Báo Giáo dục & Thời đại phối hợp với Tập đoàn Hương Việt tổ chức và 

phát động Chương trình “Tìm kiếm Đại Sứ E-Learning Việt Nam”. 

Chương trình khuyến kh ch những người hoạt động trong lĩnh vực đào tạo 

(không giới hạn ngành nghề nhưng có thể chuyển tải kiến thức) áp dụng phương 

pháp công nghệ hiện đại trong giảng dạy nhằm tạo ra khóa học sinh động, hiệu 

quả, không kém các khóa học truyền thống, giúp người học tiết kiệm thời gian, 

công sức, tiền bạc nâng cao hiệu quả. 

Đối tượng tham gia: Tất cả công dân Việt Nam trên 18 tuổi, có kiến thức 

và kỹ năng tốt vê một môn học, một lĩnh vực bất kỳ trong xã hội. 

Hình thức và nội dung bài dự thi: 

Bài dự thi được thể hiện dưới dạng văn bản (hỗ trợ bài giảng thuộc mọi 

nền tảng như: file excel, word, power point, scorm, pdf, html5...) hoặc dưới dạng 

video, không bị giới hạn lĩnh vực và số lượng bài thi, nhưng không được g i bài 

dự thi có nội dung trùng lặp. 

Các lĩnh vực bao gồm:  hối Phổ thông (từ Mầm non, Tiểu học, THCS, 

THPT);  hối đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề,  hối kỹ năng mềm;  hối kiến 

thức xã hội,  hối Văn hóa, Văn nghệ, Thể dục - thể thao. 

Giải thưởng: 

Tác giả của 05 tác phẩm xuất sắc sẽ trở thành đại sứ E-Learning Việt Nam. 

Mỗi đại sứ được nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, bao gồm: 

+ 100 triệu đồng tiền mặt; 

+ Gói tài trợ phát triển sự nghiệp trị giá 400 triệu đồng bao gồm: website 

chuyên nghiệp bán khóa học trọn đời; S  dụng phần mềm soạn giảng E-Learning 

Avina Authoring Tools Pro trọn đời; Thiết kế bài giảng tại studio theo tiêu chuẩn 

quốc tế; Truyền thông marketing thương hiệu cá nhân. 

Thời gian nhận và hình thức g i bài dự thi: 

Thời gian nhận bài: từ 04/9 - 04/10/2019. 

Hình thức g i bài: 

Bài dự thi g i qua website: http://daisueleamingvietnam.com 

Công bố kết quả: Công bố sau 10 ngày kể từ ngày hạn cuối nộp bài dự thi. 

http://daisueleamingvietnam.com/
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Đêm gala trao giải được tổ chức tại Hà Nội hoặc thành phố Hồ Ch  Minh. 

Hưởng ứng Chương trình trên, Sở Giáo duc dục và Đào tạo yêu cầu các 

trường trung học phổ thông; Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp 

tỉnh; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện, thành phố; 

phòng giáo dục – đào tạo huyện, thành phố tuyên truyền, tham gia Chương trình 

với những nội dung sau: 

1. Triển khai, tham dự Chương trình “Tìm kiếm Đại Sứ E-Learning Việt 

Nam”  

2. Tổ chức tuyên truyền tới giáo viên, cán bộ quản l  giáo dục về mục 

đ ch,   nghĩa của Chương trình; khuyến kh ch và tạo điều kiện để đông đảo nhà 

giáo, cán bộ quản l  giáo dục các nhà trường và cơ sở giáo dục hưởng ứng và 

tham dự. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Hồng Thủy, Báo Giáo dục & 

Thời đại; Điện thoại: 0982.202.286 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với ph ng CTTT, Sở 

GDĐT Hà Nam (email: phongcntt.sohanam@moet.edu.vn) để được giải quyết./.  

 

Nơi nhận:           
- Như trên;           

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Báo GD&TĐ; 

- Website ngành; 

- Lưu: VT, CTTT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạ  Anh T  n 
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