UBND HUYỆN VỊ XUYÊN
PHÒNG GD & ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 205 /PGD

Vị Xuyên, ngày 30 tháng 10 năm 2017

V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo
dục phổ thông hiện hành theo định hướng
phát triển năng lực và phẩm chất
học sinh từ năm học 2017-2018 và
thống nhất một số nội dung sau hội thảo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học
20172018;
Căn cứ Công văn số 1223/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2017 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học
20172018;
Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GD&ĐT về việc
Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học.
Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra
đánh giá; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn của truờng trung học/trung
tâm GDTX qua mạng.
Công vẫn số 945/SGDĐT-GDTrH ngày 14/9/2017 của Sở GD&ĐT về việc
Tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên.
Công văn số 992/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;
Căn cứ Hội thảo cấp THCS lần 1 ngày27/10/2017. Phòng Giáo dục và Đào tạo
yêu các đơn vị trường THCS thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
1.1. Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh
giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của
chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội
dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin
mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung,
bài tập, câu hỏi trong sách giáo khoa vượt quá mức độ cần thiết về kiến thức, kỹ
năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những
nội dung ngoài sách giáo khoa.
1.2. Căn cứ chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề,
rà soát nội dung các bài tập trong sách giáo khoa hiện hành tương ứng với chủ đề
đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn;
(Xây dựng các chủ đề liên môn: Chủ đề liên môn bao gồm các nội dung dạy học
gần giống nhau, có liên quan chặt chẽ với nhau trong các môn học của chương

trình hiện hành; Chủ đề liên môn với nội dung giáo dục liên quan đến các vấn đề
thời sự của địa phương, đất nước, ví dụ: Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, Bảo
vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn nước, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên
tai, an toàn giao thông.... Các chủ đề liên môn này được bổ sung vào kế hoạch
dạy học và hoạt động giáo dục của nhà trường)….từ đó, xây dựng kế hoạch giáo
dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực,
phẩm chất học sinh phù họp với điều kiện thực tế của nhà trường.
2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
2.1. Các trường tăng cường bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên về hình thức,
phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng
tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc
thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và
ngoài lớp học.
2.2. Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách
giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ
học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập,
thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng
hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
3. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá
3.1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày
12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học
sinh trung học phổ thông (đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông);
3.2. Nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập của học sinh phù họp với kế hoạch giáo dục từng môn học, hoạt
động giáo dục của nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của
học sinh. Tuyệt đối không kiểm tra, đánh giá những nội dung, bài tập, câu hỏi
vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ
thông hiện hành. Thực hiện đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh bằng
các hình thức khác nhau: đánh giá qua việc quan sát các hoạt động trên lớp; đánh
giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; đánh giá qua việc học sinh báo
cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, báo cáo
kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình về kết quả thực hiện
nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng hình thức đánh giá nói trên thay cho
các bài kiểm tra thực hành.
4. Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục
4.1. Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường, phân
phối chương trình trực thuộc để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo thực hiện
chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; theo dõi, giám sát quá trình thực
hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường; quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo
quy định hiện hành và kế hoạch giáo dục của nhà trường; chú trọng các biện pháp
nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và tạo động lực cho giáo viên tích
cực, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục. Tăng cường hoạt
động chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra của dựa trên kế hoạch giáo dục của nhà trường.
(Việc phê duyệt hoàn thành trước 5/11/2017, các đơn vị duyệt trực tiếp tại Bộ
phận chuyên môn phòng GD&ĐT, lịch duyệt trong hòm thư nội bộ trường).

4.2. Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ/nhóm chuyên môn dựa
trên nghiên cứu bài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để
hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt
động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết
quả học tập, rèn luyện của học sinh theo định hướng phát triển năng lực, phẩm
chất học sinh. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây
dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường thông qua Hội nghị, Hội thảo, học tập,
giao lưu giữa các trường. Tăng cường tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn
trên trang mạng “trường học kết nối”.
4.3. Kế hoạch dạy học (giáo án) thực hiện theo cấu trúc chung cho tất cả các
môn học (phân môn), bao gồm các nội dung cơ bản như: Mục tiêu (chủ đề);
chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học; tổ chức hoạt động học của học sinh;
rút kinh nghiệm. Trong đó, cần lưu ý:
- Đối với mục tiêu bài học (chủ đề), phải nêu rõ mục tiêu về: Kiến thức, kĩ
năng, thái độ, năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh.
- Tổ chức dạy và học: ( Nêu rõ thời gian thực hiện, phương pháp, kỹ thuật,
phương tiện dạy học trong các hoạt động).
Kết thúc giáo án bổ sung mục Rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh hoặc để trống
dòng để Rút kinh nghiệm hoặc điều chỉnh bổ sung. ( Áp dụng từ 1/11/2017).
5. Xây dựng cảnh quan sư phạm, thư viện nhà trưòng
5.1.Việc xây dựng cảnh quan nhà trường phụ thuộc vào điều kiện của từng
trường, đặc điểm của từng địa phương, tuy nhiên để xây dựng cảnh quan nhà
trường lãnh đạo các trường phải có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo sự đồng
thuận trong cơ quan đơn vị, cụ thể:
- Hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất,
trang thiết bị trong nhà trường.
- Bố trí, sắp xếp các phòng ban, lớp học trong đơn vị một cách hợp lý.
- Đảm bảo công tác vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn và tạo môi trường thân
thiện.
-Chú trọng trồng, chăm sóc cây xanh bóng mát, bồn hoa, cây cảnh một cách
khoa học.
-Bố trí các biển hiệu, khẩu hiệu trong các phòng làm việc, lớp học, khuân viên
nhà trường một cách hợp lý, đảm bảo mỹ quan và có ý nghĩa giáo dục.
- Đặc biệt quan tâm bố trí, sắp xếp phòng hội đồng nhà trường gọn gàng, khoa
học để làm nổi bật các thông tin về nhà trường. Trong phòng hội đồng cân niêm
yết các bảng biểu: Kế hoạch nhà trường, các chỉ tiêu phấn đấu, danh hiệu thi dua,
sĩ số học sinh, hình thức được khen thưởng…
5.2.Thư viện trường học
-Thư viện phải đặt ở trung tâm hoặc vị trí thuận tiện trong nhà trường để phục
vụ việc đọc và mượn sách, báo của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh.
- Xây dựng các loại hình thư viện thân thiện: Thư viện trong lớp, thư viện
ngoài trời (thư viện xanh), thư viện lưu động để học sinh thường xuyên được tiếp
cận với sách, báo, truyện
- Tăng cường các đầu sách, báo, truyện, tài liệu tham khảo.... trong thư viện.
- Giới thiệu, hướng dẫn đọc sách, tổ chức các hoạt động, các câu lạc bộ đọc
sách.... đối với học sinh.

6. Tổ chức hội thảo chuyên môn cụm trường lần 1 năm 2017
Với mục tiêu: Đưa sinh hoạt chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên,
có chất lượng, tránh tổ chức một cách hình thức tại các tổ chuyên môn, trường và
cụm trường. Kịp thời thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải
pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương.
Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn; nâng cao năng
lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học. Tạo
mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ quản lí và giáo viên, giữa
giáo viên và giáo viên, giữa các tổ, khối chuyên môn trong trường và giữa các
trường trung học. Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng
sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng
yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục trung học.
Yêu cầu các trường Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Hội thảo sinh hoạt chuyên
môn theo cụm trường; xây dựng nội dung hội thảo để triển khai nội dung trong
hội thảo cấp huyện lần 1 và những vấn đề khác nẩy sinh trong quá trình tổ chức
thực hiện thực hiện trong tháng 11/2017. Các trường chủ động thống nhất Kế
hoạch hội thảo giữa các đơn vị và gửi kế hoạch về bộ phận CM THCS phòng
GD&ĐT trước ngày 04/11/2017. Kinh phí tổ chức Hội thảo cụm lấy từ nguồn
ngân sách chi thường xuyên của đơn vị.
Đề nghị các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá
trình thực hiện có vướng mắc liên hệ bộ phận chuyên môn phòng GD&ĐT để
được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.

