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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Số:995

/PGD&ĐT-GDTHCS

Diên Khánh, ngày 19 tháng 11 năm 2021

V/v hướng dẫn một số nội dung đối
với lớp 6 Chương trình GDPT 2018

Kính gửi: Các trưởng THCS, trường tiểu học và THCS.
Thực hiện Công văn số 3079/SGDĐT-GDTrHTX ngày 18 tháng 11 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung đối với lớp 6
Chương trình GDPT 2018;
Để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục trung học năm học
20212022 thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 6, từ ngày 01 tháng 10
đến ngày 30 tháng 10 năm 2021, Sở GDĐT đã triển khai tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng mô đun 4 Chương trình GDPT 2018 về “Xây dựng kế hoạch dạy học và
giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học, trung học
phổ thông” cho giáo viên toàn tỉnh. Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng và
hướng dẫn, chỉ đạo của Sở GDĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường
triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Chương trình GDPT 2018 các môn học/hoạt động giáo dục xây dựng theo
hướng mở (01 chương trình nhiều bộ sách giáo khoa), mỗi bộ sách giáo khoa
thiết kế khác nhau (theo bài học hoặc chủ đề). Khi xây dựng kế hoạch bài dạy
cho mỗi bài dạy/chủ đề giáo viên có thể thực hiện trong nhiều tiết học bảo đảm
đủ thời gian dành cho mỗi hoạt động để học sinh thực hiện hiệu quả.
2. Tổ chức triển khai việc xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) lớp 6
Chương trình GDPT 2018 theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đúng
quy định như đã tập huấn, bồi dưỡng Phụ lục 4 Công văn số 5512/BGDĐTGDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT. Trong đó lưu ý:
- Phần mục tiêu gồm năng lực và phẩm chất
+ Về năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì (biểu hiện cụ thể
của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động
học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình
môn học/hoạt động giáo dục.
+ về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của
phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của học sinh trong quá trình
thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
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- Phần thiết bị dạy học và học liệu: Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và
học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm
đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào
thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp).
- Tiến trình dạy học: Mỗi bài học/chủ đề được xây dựng thành các hoạt động
học với mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập và tổ chức thực hiện linh hoạt,
sáng tạo, hiệu quả, chất lượng đảm bảo các yêu cầu về phương pháp, kĩ thuật
dạy học, thiết bị dạy học và học liệu, phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình
dạy học.
3. Nội dung giáo dục địa phương: Các nhà trường tiếp tục thực hiện theo
hướng dẫn tại Công văn số 2130/SGDĐT-GDTrHTX, ngày 24 tháng 8 năm 2021
của Sở GDĐT tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục lớp 6 từ
năm học 2021-2022 (Phòng Giáo dục có Văn bản 662 ngày 30/8/2021). Trong đó
lưu ý các nhà trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch trong tổng số tiết quy định để bố
trí đủ tiết kiểm tra, đánh giá.
4. Việc dự giờ trao đổi chuyên môn, đánh giá, xếp loại giờ dạy giáo viên,
các nhà trường tiếp tục thực hiện theo Công văn số 1869/SGDĐT-GDTrHTX, ngày
14 tháng 9 năm 2018 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy đối với
giáo viên trung học .
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các các trường triển khai thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc đề nghị liên hệ với
Phòng Giáo dục (nơi chuyên môn GDTHCS) để trao đổi, thống nhất./.
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT, để th/hiện);
- Phòng GDTrHTX của Sở GDĐT (VBĐT, để b/cáo);
- Lãnh đạo PGD&ĐT (VBĐT);
- Lưu: VT, GDTHCS.
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