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Số: 960/PGDĐT-GDTHCS

An Phú, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v điều chỉnh hoạt động chuyên môn

tháng 10/2021 trong điều kiện dịch
COVID-19

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trực thuộc
Thực hiện Công văn số 3011/SGDĐT-GDTrH.GDTX ngày 15 tháng 10
năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc điều chỉnh hoạt động
chuyên môn tháng 10/2021 trong điều kiện dịch COVID-19 đối với giáo dục
phổ thông và giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (THCS) và trung học
phổ thông.
Trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động dạy học từ ngày 04/10/2021
đến ngày 16/10/2021, Phòng GDĐT đề nghị hiệu trưởng các trường THCS điều
chỉnh hoạt động chuyên môn trong tháng 10 năm 2021, cụ thể như sau:
1. Về tổ chức dạy học áp dụng từ ngày 18/10/2021:
- Đối với khối lớp 9: số tiết dạy học trực tuyến tối đa 28 tiết/tuần;
- Đối với các khối lớp còn lại của cấp THCS: số tiết dạy học trực tuyến vẫn
giữ nguyên tối đa 24 tiết/tuần;
- Đối với khối lớp 6 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018: việc
tổ chức dạy học các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Nghệ thuật, Nội
dung giáo dục địa phương, các đơn vị thực hiện theo đúng Hướng dẫn số
784/HD-PGDĐT ngày 30/8/2021 của Phòng GDĐT.
Lưu ý: Số tiết dạy mỗi buổi không quá 04 tiết, một ngày không quá 07 tiết.
2. Rà soát kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, đảm bảo thực hiện đúng
theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT và
Công văn số 834/PGDĐT-GDTHCS ngày 20/9/2021 của Phòng GDĐT.
3. Động viên đội ngũ giáo viên nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin để
phục vụ cho chuyên môn, tổ chức trao đổi thảo luận nhằm thiết kế các hoạt động
dạy học trực tuyến có hiệu quả, hạn chế các tiết dạy trực tuyến không mang tính
tương tác giữa giáo viên và học sinh như: cho học sinh xem bài giảng đã ghi
hình cả tiết dạy, ghép nhiều lớp để dạy học trực tuyến, độc thoại cho học sinh
chép...
4. Tiếp nhận học sinh từ nơi cư trú ngoài địa bàn tỉnh An Giang vào học tại
trường, rà soát, thống kê số học sinh không tham gia học trực tuyến hoặc học
sinh cần bổ sung kiến thức trong thời gian học trực tuyến để có dự kiến biên chế
lớp sau khi học sinh trở lại học trực tiếp. Trong thời điểm dạy học trực tuyến,
nhà trường cần biên chế lớp học phù hợp, hạn chế thấp nhất việc biên chế phát

sinh thêm lớp sau khi học sinh trở lại học trực tiếp.
5. Tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên theo tiến độ dạy học
của từng môn học. Việc kiểm tra đánh giá định kì (giữa kì), các đơn vị cần chủ
động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như: cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, phần
mềm, ngân hàng câu hỏi kiểm tra, nội quy kiểm tra, tập huấn giáo viên và học
sinh... làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện. Phòng GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ
thể để các đơn vị thực hiện trong thời gian tới.
Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên hệ
về Phòng GDĐT (bộ phận Giáo dục THCS) để được hướng dẫn thêm.
Yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS chủ động, linh hoạt xây dựng
phương án dạy học để bố trí số tiết của các môn học và hoạt động giáo dục trong
tháng 10 năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Phòng GDTrH-GDTX);
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường THCS trực thuộc;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDTHCS.
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