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Về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và
môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ
thông 2018 cấp Tiểu học

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 866/SGDĐT-GDMN-TH ngày 24/4/2022 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Bình Định về việc tổ chức dạy học môn Tiếng Anh
và môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (Chương trình
GDPT 2018) cấp Tiểu học; để tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học
Chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học từ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT
yêu cầu các trường tiểu học trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo
Chương trình GDPT 2018
- Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
+ Tham mưu Phòng GDĐT chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức mạng lưới
trường lớp, các điểm trường, lớp học phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị,
đảm bảo thuận lợi và đáp ứng nhu cầu người học để thực hiện mục tiêu giáo dục
Tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.
+ Xây dựng kế hoạch tham mưu Phòng GDĐT có phương án kịp thời tăng
cường đầu tư, bổ sung, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học bảo đảm thực hiện
Chương trình GDPT 2018 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Thông tư số
14/2020/TT-BGDDT ngày 26/5/2020 Ban hành Quy định phòng học bộ môn của
cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021
ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu Tiểu học, đáp ứng các điều kiện để
tổ chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.
- Về đội ngũ giáo viên
+ Tham mưu Phòng GDĐT thực hiện các giải pháp tuyển dụng, hợp đồng
lao động theo hướng dẫn tại Công văn số 371/BGDĐT-NGCBOLGD ngày
26/01/2021 của Bộ GDĐT về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên Tiếng Anh, Tin
học dạy Tiểu học bắt đầu từ năm học 2022 - 2023 bảo đảm đủ giáo viên để tổ
chức dạy học môn Tiếng Anh và môn Tin học theo lộ trình quy định.
+ Sắp xếp và tạo điều kiện để giáo viên được tham gia bồi dưỡng các nội
dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ GDĐT bồi dưỡng giáo viên dạy môn
Tiếng Anh, Tin học ở cấp tiểu học bảo đảm giáo viên được bồi dưỡng về chương
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trình môn học, tập huấn sử dụng sách giáo khoa (SGK) trước khi được phân công
giảng dạy.
- Sách giáo khoa, tài liệu dạy học
Tổ chức nghiên cứu, lựa chọn SGK theo đúng quy định tại Thông tư số
25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT Quy định việc lựa chọn
sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, các quy định của UBND tỉnh và
hướng dẫn của Sở GDĐT và Phòng GDĐT; phối hợp với các đơn vị phát hành
cung ứng SGK để bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ, tuyệt đối
không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK; phối hợp với các Nhà xuất bản có
SGK được lựa chọn tổ chức tập huấn cho giáo viên sử dụng SGK trong quá trình
tổ chức dạy học.
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình môn Tiếng Anh,
Tin học từ năm học 2022-2023 bảo đảm 100% học sinh của đơn vị được học các
môn Tiếng Anh, Tin học theo quy định của Chương trình GDPT 2018.
3. Tham mưu Phòng GDĐT có phương án kịp thời tăng cường đầu tư cơ sở
vật chất đối với đơn vị có nhiều điểm trường (phòng học có thiết bị nghe, nhìn,
thiết bị kết nối internet); xây dựng mô hình dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến
(học tập trực tiếp qua lớp học ảo, một giáo viên tại một thời điểm có thể dạy cho
nhiều hơn một lớp học ở những vị trí địa lý khác nhau); tập huấn, hướng dẫn giáo
viên để thực hiện phương án dạy học linh hoạt tại trường, điểm trường không thể
bố trí giáo viên dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học.
4. Xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng hiệu quả các phòng học bộ môn
đối với các tiết học thực hành bảo đảm thuận lợi, khả thi, an toàn trong tổ chức
hoạt động dạy học; xây dựng ngân hàng máy tính, thiết bị dạy học dùng chung để
bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học tại các trường,
điểm trường theo quy định.
5. Tham mưu Phòng GDĐT thực hiện hợp đồng, bồi dưỡng, tập huấn giáo
viên theo nội dung chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Tiếng Anh, môn
Tin học; xây dựng phương án bố trí giáo viên linh hoạt, hợp lý, hiệu quả bảo
đảm tổ chức dạy học được môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định ở tất cả
các khối lớp thực hiện chương trình giáo dục Tiểu học.
6. Chấp hành tốt việc điều động giáo viên dạy liên trường trong cùng cấp
học (sau khi đã được tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy, chương
trình, SGK môn Tiếng Anh, môn Tin học cấp Tiểu học).
7. Thực hiện quản lý, đánh giá giáo viên, có phương án hỗ trợ cho giáo viên
được điều động, biệt phái dạy liên trường, liên cấp học phù họp với thực tế của
địa phương và bảo đảm đúng quy định.
8. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường để tổ chức dạy học môn Tiếng
Anh, môn Tin học linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể tại cơ sở giáo dục theo
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văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở và Phòng GDĐT, bảo đảm 100% học sinh được
học môn Tiếng Anh, môn Tin học theo quy định của Chương trình GDPT 2018.
9. Đối với các cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên, cần
xây dựng kế hoạch thực hiện môn học linh hoạt, phù hợp, sắp xếp thời khóa biểu
khoa học để thực hiện phương án giáo viên dạy liên trường, dạy tại nhiều điểm
trường; xây dựng phương án dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi đảm bảo
các yêu cầu về cơ sở vật chất, thiết bị, đường truyền và có giáo viên trợ giảng,
phụ trách lớp học tại các điểm cầu; tham mưu các cấp quản lý thực hiện phương
án phối hợp với các tổ chức, cá nhân có chức năng, năng lực cung cấp dịch vụ để
tổ chức dạy học môn Tiếng Anh, môn Tin học bảo đảm thực hiện chương trình
môn học.
Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị thực hiện đầy đủ các nội dung
trên. Đồng thời báo cáo kết quả về Phòng GDĐT bằng văn bản trước ngày
31/5/2022 và gửi bản mền qua hộp thư điện tử: gdthtuyphuoc@gmail.com. Trong
quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản
ánh về Phòng GDĐT (Bộ phận Tiểu học) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (để t/h);
- LĐ Phòng GDĐT (để biết);
- Lưu: VT, TH.
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