
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
   Số:       /SGDĐT-GDTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                       Đắk Lắk, ngày        tháng 5 năm 2020 

V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn  

thực hiện Chương trình giáo dục 

 phổ thông cấp Tiểu học 

 

               Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các trường phổ thông có cấp tiểu học; 

 - Trung tâm Hỗ trợ phát triển GDHN trẻ khuyết tật. 

 

Thực hiện Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/04/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông (GDPT) cấp Tiểu học; với mục đích quản lý thống nhất nội 

dung chỉ đạo về sinh hoạt chuyên môn; xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt 

chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học. Qua đó, góp phần 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tiểu 

học để thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh; xây dựng môi trường thân thiện, tích cực, tự học; nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các cơ sở giáo dục tiểu học. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đối với 

cấp Tiểu học từ năm học 2020-2021 như sau: 

I. Nội dung và cách thức sinh hoạt chuyên môn 

1. Tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 

Vào đầu năm học, tổ trưởng chuyên môn giao nhiệm vụ cho giáo viên 

nghiên cứu Chương trình GDPT (Chương trình tổng thể, Chương trình các môn 

học và hoạt động giáo dục ở tiểu học), đề xuất nội dung cần thảo luận trong năm 

học, trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt thực hiện. 

Thành viên trong tổ chuyên môn tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung theo kế 

hoạch; chia sẻ, trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt chuyên môn. 

2. Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục 

Căn cứ vào chương trình môn học/hoạt động giáo dục, kế hoạch giáo dục 

của nhà trường, sách giáo khoa và tài liệu dạy học có liên quan, tổ chuyên môn 

xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung chương trình môn học/hoạt động giáo dục 

theo tuần, học kì trong năm học. Tổ trưởng chuyên môn trình Hiệu trưởng nhà 

trường phê duyệt thực hiện. 

3. Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học 

Bước 1. Xây dựng bài học minh họa 

- Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất lựa chọn bài học minh họa căn cứ 
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vào mục đích cụ thể của buổi sinh hoạt chuyên môn. Việc lựa chọn giáo viên dạy 

học minh họa cần đảm bảo các giáo viên trong tổ chuyên môn đều lần lượt tham 

gia. Khuyến khích giáo viên tự nguyện đăng kí dạy học minh họa. 

- Giáo viên dạy học minh họa nghiên cứu chương trình môn học, kế hoạch 

dạy học môn học, sách giáo khoa và tài liệu dạy học liên quan, phối hợp với các 

giáo viên khác trong tổ chuyên môn để xây dựng bài học minh họa. Việc xây 

dựng bài học minh họa cần đảm bảo xác định rõ yêu cầu cần đạt của bài học. Căn 

cứ vào yêu cầu cần đạt của bài học, giáo viên có thể chủ động, linh hoạt điều 

chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp và kĩ thuật dạy học, 

đánh giá quá trình học tập của học sinh,... cho phù hợp với đối tượng học sinh và 

điều kiện dạy học, phù hợp với việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực 

học sinh. Lưu ý, không tổ chức dạy trước bài học minh họa. 

Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ 

Trên cơ sở bài học minh họa đã được xây dựng, giáo viên thực hiện dạy 

học để tổ chuyên môn dự giờ, phân tích bài học. Khi dự giờ, cần tập trung quan 

sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, 

hướng dẫn học của giáo viên theo các yêu cầu sau: 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ ràng và phù hợp với 

khả năng của học sinh, thể hiện ở yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn 

thành khi thực hiện nhiệm vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích 

thích được hứng thú nhận thức của học sinh; đảm bảo cho tất cả học sinh tiếp 

nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện nhiệm vụ học tập: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ 

nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn của học 

sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp, hiệu quả; không có học sinh bị "bỏ 

quên". 

- Trình bày kết quả và thảo luận: hình thức trình bày kết quả thực hiện 

nhiệm vụ phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật dạy học tích cực được sử 

dụng; khuyến khích cho học sinh trao đổi, thảo luận với nhau về nội dung học tập; 

xử lí những tình huống sư phạm nảy sinh một cách hợp lí. 

- Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận xét về quá 

trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ và những ý kiến trao đổi, thảo luận của học sinh nhằm 

giúp học sinh có hứng thú, niềm tin trong học tập, cải thiện được kết quả học tập; 

chính xác hóa các kiến thức mà học sinh đã học được thông qua hoạt động. 

Trong quá trình tổ chức dạy học và dự giờ, khuyến khích giáo viên dự giờ 

quan sát, ghi chép kết hợp với ghi hình hoạt động học của học sinh để sử dụng khi 

phân tích bài học, nhưng không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy học của giáo 

viên và học sinh. 
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Bước 3. Phân tích bài học 

Toàn trường hoặc tổ chuyên môn tổ chức trao đổi, chia sẻ, tập trung vào 

các nội dung: 

- Hoạt động học của học sinh: khả năng tiếp nhận và mức độ “sẵn sàng” 

thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp; sự tích cực, chủ động, 

sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập; sự tích 

cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả, sản phẩm học tập; 

sự chính xác, phù hợp của kết quả, sản phẩm học tập; thái độ và cảm xúc của học 

sinh trong từng hoạt động. 

- Tổ chức hoạt động học cho học sinh: cách thức chuyển giao nhiệm vụ học 

tập; cách quan sát, theo dõi, phát hiện những khó khăn của học sinh; biện pháp hỗ 

trợ, khuyến khích học sinh tự học, hợp tác; việc phân tích, nhận xét kết quả hoạt 

động, quá trình học tập của học sinh. 

- Một số nguyên nhân tác động đến hoạt động học của học sinh: kế hoạch 

bài học (yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học, các hoạt động học,...); sự tương tác 

giữa học sinh với học sinh, học sinh với giáo viên, giáo viên với học sinh; tâm lí, 

sinh lí học sinh; không khí lớp học,... 

Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày 

Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được 

qua dự giờ, các giáo viên chủ động, sáng tạo áp dụng vào các bài học hàng ngày 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng giáo dục và đào tạo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện kế 

hoạch sinh hoạt chuyên môn tại các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn. 

- Quy định và chỉ đạo tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên môn theo 

trường, cụm trường phù hợp với từng đối tượng giáo viên, từng địa bàn (thuận lợi, 

khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số…), điều kiện thực tế của các nhà trường, 

đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học. 

- Kịp thời có hình thức khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình 

tiên tiến trên địa bàn hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. 

- Kịp thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp xử lý hợp lý trong hoạt 

động sinh hoạt chuyên môn tại địa bàn; tổng hợp ý kiến của các cơ sở giáo dục 

tiểu học và báo cáo Sở GDĐT trong quá trình tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên 

môn. 

2. Cơ sở giáo dục tiểu học 

- Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch sinh hoạt 

chuyên môn của các tổ chuyên môn; tham gia, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá hiệu quả 

việc thực hiện sinh hoạt chuyên môn tại đơn vị. Lưu ý: Không đánh giá giáo viên 

và không xếp loại giờ dạy trong sinh hoạt chuyên môn. 
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- Tổ chức thực hiện các nội dung sinh hoạt chuyên môn theo quy định.  

- Kịp thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp xử lý hợp lý trong hoạt 

động sinh hoạt chuyên môn tại các tổ chuyên môn; tổng hợp ý kiến của các tổ 

chuyên môn, báo cáo phòng GDĐT trong quá trình thực hiện sinh hoạt chuyên 

môn tại nhà trường. 

- Cán bộ quản lý, giáo viên các trường tiểu học nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tự giác, chủ động đề xuất các nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện để 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo 

dục phổ thông cấp Tiểu học. 

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi về email nội bộ Phòng GDTH, 

Sở GDĐT trước ngày 10/6 hàng năm.   

Trên đây là hướng dẫn thực hiện sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương 

trình GDPT đối với cấp Tiểu học. Sở GDĐT đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện hướng dẫn này từ năm học 2020-2021; 

 Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Sở 

GDĐT (qua phòng GDTH) ĐT: 02623 856.704 để được hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Lưu: VT,  GDTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

  

 

 

 

Lê Thị Thanh Xuân   
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