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PHÒNG GIẢO DỤC VẢ ĐẢO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc [ập - T ự do - H ạnh phúc

Sô: (ĩỹ /PGDĐT-GDTH

Lộc Ninh, ngày 13 thảng 01 năm 2022

V/v tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I,
năm học 2021 - 2022 cấp Tiểu học

Kính gửi: Các trường tiểu học, trường TH&THCS trong huyện
Thực hiện Công văn số 95/SGDĐT-GDTHMN ngày 12/01/2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc tham dự Hội nghị đánh giá tình hình
triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2021-2022, cấp Tiểu học;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị sơ
kết học kỳ I nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm
học 2021 - 2022 cấp Tiểu học với những nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự Hội nghị
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT (2 ngươi).
- Hiệu trưỏTig hoặc Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học, trường TH&THCS
(22 người).
2. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị
- Thời gian; ngày 20/01/2022 (01 buổi), khai mạc lúc 8 giờ 00 phút.
- Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT.
3. Nội dung Sơ kết
3.1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, năm học 2021-2022 đối
với giáo dục tiểu học.
3.2. Đárứỉíề&GÔrig tác chỉ đạo dạy học, kiểm tra cuối học kỳ I theo hình
thức trực tuý:ện,’Mríh**hoạt theo các hình thức khác nhằm úng phó với dịch bệnh
Covid-19
i^ĩíĩổơu^iễn biến phức tạp.
3.3. PhữGÍffJ^Ổttợốg nhiệm vụ học kỳ II, năm học 2021-2022.
Ngoài Ĩiíiững-ổọĩ dung trên, các trường cần chuẩn bị ý kiến chia sẻ, rút kinh
nghiệm trohg quá trình thực hiện:
- v ề công táữ quản lý chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ' dạy học trực tuyến, nêu
cụ thể nhũng thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai.
- Các giải pháp thực hiện khắc phục khó khăn đối với những đối tượng học
sinh không thể tham gia học hoặc kiểm tra định kỳ theo hình thức trực tuyến.
.'- Đánh giá hiệu quả của dạy học trực tuyến (nêu cụ thể kết quả đạt được,
những hạn chế và định hướng khắc phục trong thời gian tiếp theo).
3.4. Tham luận

- Trường TH Lộc Điền A: Đánh giá công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện
dạy học trực tuyến đối với lớp 1, 2 theo Chương trình giáo dục phô thông 2018.
- Trường TH Lộc Hưng: Đánh giá việc dạy và học trực tuyến, dạy học linh
hoạt theo các hình thức khác trong học kỳ I, năm học 2021-2Ồ22.
- Trường TH Lộc Tấn A: Thực hiện điều chỉnh Kế hoạch giáo dục nhà
trường nhằm đảm bảo chương trình, mục tiêu, chất lượng giáo dục ứng phó với đại
dịch Covid-19.
- Trường TH Lộc Ninh B: Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
kiểm tra cuối học kỳ I, năm học 2021-2022.
- Trường TH Lộc Hiệp: Đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện xây
dựng video Bài giảng trực tuyến nội dung cốt lõi các môn học, hoạt động giáo dục
trong Chưong trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học.
- Trường TH&THCS LỘG Thịnh: Chia sẻ về các ứng dụng phần mềm đang
được thực hiện dạy học trực tuyến tại trường.
* Lưu ý: Yêu cầu đối với nội dung các tham luận cần đánh giá cụ thể về
những thuận lợi, khó khăn và hướng khắc phục mà các trường đã thực hiện trong
thời gian qua. Những tham luận về công tác dạy học, kiểm tra định kỳ theo hình
thức trực tuyến, linh hoạt theo hình thức khác cần nêu cụ thể những biện pháp đã
thực hiện nhằm khắc phục tình trạng đối với những học sinh không thể tham gia
học, kiểm tra cuối học kỷ I theo hình thức trực tuyến.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường tham dự đầy đủ, đúng thành phần. Các
trường được phân công bài tham luận chuẩn bị nội dung và trình bày với thời gian
không quá 10 phút./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTH.
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