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V/v tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp
THPT năm 2020 cho học viên
giáo dục thường xuyên

Kính gửi:
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Căn cứ Công văn số 2186/BGDĐT-GDTX ngày 18/6/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đối với học
viên giáo dục thường xuyên;
Căn cứ vào tình hình thực tế việc triển khai thực hiện kế hoạch năm học
2019-2020 của các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường
xuyên trên địa bàn tỉnh.
Nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2020 cho học
viên giáo dục thường xuyên (GDTX), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ
trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Thông báo số
327/TB-SGDĐT ngày 26/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết
luận của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị nâng cao tỷ lệ đỗ tốt
nghiệp THPT cho học viên GDTX.
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá học lực của học viên
Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại học lực của học viênđược thực
hiện theo quy định hiện hành và Công văn số 715/SGDĐT-GDTX ngày
28/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học
kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở giáo dục thường xuyên.
3. Tổ chức ôn tập, tăng cường kiểm tra, đánh giá
- Quán triệt sâu sắc nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và
học viên về tầm quan trọng của việc dạy và học ôn tập thi tốt nghiệp THPT, xem
đây là giải pháp trực tiếp góp phần nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp; thường xuyên
động viên, nhắc nhở học viên chuyên cần tham gia ôn tập trên lớp, tự ôn tập tại
nhà.
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- Căn cứ vào kế hoạch dạy học đã được điều chỉnh, các đơn vị chủ động
xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ôn tập thi tốt nghiệp THPT; lựa chọn
phương pháp ôn tập phù hợp với nội dung từng môn học và năng lực người học.
Tùy vào tình hình thực tế của mỗi đơn vị, có thể triển khai một số giải pháp sau:
+ Củng cố kiến thức đã học; tăng cường luyện tập bằng cách giải bài tập;
khai thác hiệu quả bộ đề thi tham khảo các môn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ
chức biên soạn và các nguồn tài liệu tham khảo khác.
+ Phân nhóm học viên theo năng lực học tập để có giải pháp hỗ trợ, giúp
đỡ. Đặc biệt quan tâm giúp đỡ, nâng cao năng lực đối với những học viên có
nguy cơ cao hỏng tốt nghiệp.
+ Chỉ đạo giáo viên có biện pháp kết hợp giữa ôn tập trên lớp, ôn tập theo
nhóm và tự ôn tập ở nhà; biên soạn đề thi thử bám sát cấu trúc đề tham khảo thi
tốt nghiệp THPT năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cho học viên
thực hành giải bài tập, chấm điểm và đánh giá kết quả ôn tập để kịp thời phát
hiện và bổ sung kiến thức, điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn tập.
+ Khuyến khích giáo viên và học viên lập các nhóm trên mạng xã hội như
zalo, facebook để phục vụ mục đích ôn tập.
- Đối với những học viên đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
những năm trước nhưng chưa tốt nghiệp THPT, nếu có nguyện vọng được tham
gia học ôn tập, căn cứ vào số lượng và điều kiện thực tế, các đơn vị có thể sắp
xếp học chung với học viên đang theo học hoặc tổ chức lớp ôn thi riêng.
- Khuyến khích các đơn vị tổ chức ôn thi cho học viên và có biện pháp
động viên học viên theo học đầy đủ đến 31/7/2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quan tâm đúng
mức, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm góp phần quan trọng
vào việc nâng cao kết quả học tập nói chung, nâng cao tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT
nói riêng cho học viên giáo dục thường xuyên./.
Nơi nhận:
- Như trên(thực hiện);
- UBND các huyện (phối hợp chỉ đạo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTX-GDCN.
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