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Số:1874/ SGDĐT-GDTH
V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông 2018
cấp tiểu học

Gia Lai, ngày 08 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo
Thực hiện Công văn số 3977/BGDĐT-GDTH ngày 05/10/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương
trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học;
Trong thời gian đầu năm học, Sở GDĐT đã tiến hành kiểm tra, khảo sát
ở một số đơn vị và nhận thấy các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch
thực hiện chương trình lớp 1 phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường; các
giáo viên dạy lớp 1 đã bước đầu áp dụng được các phương pháp, kỹ thuật dạy
học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nề nếp dạy học
đã ổn định, tạo được sự chủ động, tự tin trong học tập cho học sinh lớp 1 đối
với hầu hết các môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa
mới.
Để tiếp tục hỗ trợ các nhà trường, giáo viên trong việc triển khai thực
hiện hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Sở GDĐT
đề nghị các phòng GDĐT thực hiện một số nội dung sau:
1. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương
trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa
các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển
khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học sinh
hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà
cho học sinh. Thời khóa biểu cần bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và
hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và
tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh
lớp 1. Tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo Công văn số
1920/SGDĐT-GDTH ngày 18/10/2016 của Sở GDĐT một cách linh hoạt.
2. Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy
học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học; tổ chức sinh
hoạt chuyên môn theo hướng dẫn tại Công văn số 1562/SGDĐT-GDTH ngày
07/9/2020 của Sở GDĐT về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện
Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tăng cường trao đổi thông tin để
cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành
cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình.

3. Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên, phát
huy vai trò của đội ngũ giáo viên cốt cán trong việc hỗ trợ đồng nghiệp.
4. Đối với giáo viên dạy lớp 1 tăng cường tự học, tự bồi dưỡng nâng cao
năng lực nghề nghiệp, trao đổi chia sẻ chuyên môn cùng đồng nghiệp trong và
ngoài nhà trường thông qua sinh hoạt chuyên môn trường, cụm trường.
Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các phòng GDĐT tăng
cường nắm bắt thông tin phản ánh từ các nhà trường, giáo viên và phụ huynh
học sinh để trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời và tổng hợp các ý
kiến phản ánh về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục tiểu học).
Yêu cầu các phòng GDĐT nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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