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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 28 tháng 02 năm 2017

V/v tổ chức chuyên đề “Dạy học
Tiếng Việt 1 – CNGD”, phần dạy vần
Năm học 2016 - 2017

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.
Thực hiện Công văn số 2043/SGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 9 năm 2016 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm
học 2016 – 2017, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường tiểu
học trên địa bàn có tổ chức dạy Tiếng Việt lớp 1 - Công nghệ giáo dục (TV1-CNGD)
có điều kiện được học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức dạy, học
và đánh giá học sinh đối với môn học,
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề “Dạy học Tiếng Việt lớp 1 – Công
nghệ giáo dục - phần dạy vần” như sau:
1. Nội dung:
- Đánh giá tình hình triển khai, thực hiện chương trình TV1-CGD trong học kỳ
1, năm học 2016 – 2017 (chú ý: các đơn vị cần chuẩn bị một số nội dung thông tin
phản hồi, tập trung chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thời gian triển khai, vận
dụng)
- Báo cáo đề dẫn nội dung dạy và học chương trình (phần dạy vần)
- Dự thao giảng một bài dạy Tiếng Việt (phần dạy vần theo quy trình 4 việc)
- Trao đổi, chia sẻ, rút kinh nghiệm nội dung chuyên đề.
- Giải đáp thắc mắc.
2. Thành phần
a) Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo Sở; Phòng Giáo dục Tiểu học.
b) Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện:
- Đối với các phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện: Cái Răng, Ninh Kiều,
Vĩnh Thạnh và Cờ Đỏ, mỗi đơn vị cử 11 đại biểu: Chuyên viên phụ trách công tác
giáo dục tiểu học, 05 Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng và 05 giáo viên các trường
tiểu học có tổ chức dạy môn Tiếng Việt 1 – CNGD (riêng quận Cái Răng, đơn vị chưa
tổ chức dạy chương trình này cử 11 đại biểu bao gồm chuyên viên, hiệu trưởng hoặc
phó hiệu trưởng và 05 giáo viên là tổ trưởng chuyên môn; Trường Tiểu học Ngô

Quyền, quận Ninh Kiều cử 07 đại biểu là CBQL và 06 giáo viên tham dự với mục
đích tiếp cận triển khai trong năm học 2017 – 2018)
- Các quận, huyện còn lại bao gồm chuyên viên phụ trách tiểu học, 02 hiệu
trưởng hoặc phó hiệu trưởng và 02 giáo viên là tổ trưởng chuyên môn.
3. Thời gian
01 ngày, ngày 09 tháng 3 năm 2017 (khai mạc lúc 7 giờ 30)
4. Địa điểm
Trường Tiểu học Mỹ Khánh 1, huyện Phong Điền.
5. Kinh phí
Chi phí đi lại và ăn, nghỉ, các đơn vị thanh toán cho đại biểu theo quy định hiện
hành.
Đề nghị Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện tạo điều kiện thuận
lợi cho các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần./.
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