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KẾ HOẠCH
Dạy thực nghiệm và đánh giá Tài liệu Giáo dục địa phương
lớp 2, lớp 6 – tỉnh Hà Tĩnh
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH ngày 24/1/2019 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục phổ thông;
Công văn số 1106/ BGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương
trình giáo dục phổ thông; Công văn số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 về
việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong
chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và tổ chức thực hiện từ năm học 2020-2021;
Căn cứ Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Quy định việc thẩm định tài liệu địa phương;
Căn cứ Văn bản số 733/BGDĐT-GDTrH ngày 01/02/2021 của Bộ GDĐT về
việc tổ chức dạy thực nghiệm và lấy ý kiến góp ý bản mẫu sách giáo khoa;
Căn cứ Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh về Kế hoạch Biên soạn, thẩm định và tổ chức thực tài liệu Giáo dục địa
phương; để chuẩn bị tốt cho công tác biên soạn thẩm định và triển khai trong
năm học 2021-2022, Ban biên soạn Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh
xây dựng Kế hoạch dạy thực nghiệm, đánh giá Tài liệu Giáo dục địa phương
tỉnh lớp 2, lớp 6 - Tỉnh Hà Tĩnh, gồm các nội dung:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đánh giá mức độ đạt chuẩn của tài liệu theo Khung nội dung tổng thể
Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh; nội dung cụ thể ở khung nội dung của
tài liệu lớp 2, lớp 6;
- Đánh giá mức độ phù hợp của tài liệu với đối tượng, nhận thức, tâm lý lứa
tuổi học sinh lớp 2, lớp 6 và tình hình địa phương;
- Sự phù hợp về hình thức tổ chức, phương pháp dạy học theo chương trình
giáo dục phổ thông 2018; đánh giá tính khả thi, mức độ đáp ứng yêu cầu của tài
liệu để bổ sung, hoàn thiện Tài liệu trước khi Bộ GDĐT phê duyệt.
2. Yêu cầu
- Tài liệu dạy thực nghiệm và đánh giá là bản thảo tài liệu của Ban biên soạn
Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 tỉnh Hà Tĩnh ban hành;
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- Tổ chức dạy thực nghiệm tài liệu tại một số lớp 2, lớp 6 ở cơ sở giáo dục
tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn tỉnh;
- Chọn địa điểm dạy phù hợp với các đối tượng, vùng miền trong tỉnh;
- Các lớp dạy thực nghiệm đang dạy bộ sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 chương
trình GDPT 2006 và tiếp cận Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Thành phần tham dự: một số thành viên Ban Biên soạn, Hội đồng thẩm
định, đại diện các Phòng GDĐT, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 (*) năm học 2020-2021.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Dạy thử nghiệm
1.1. Dạy thực nghiệm Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 tỉnh Hà
Tĩnh sẽ được tiến hành tại 04 trường (TH, THCS) thuộc 02 huyện khác nhau, gồm:
Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, THCS Tô Hiến Thành, huyện Thạch Hà và
Trường Tiểu học Cẩm Quang, THCS Nguyễn Hữu Thái, huyện Cẩm Xuyên.
1.2. Thời gian dạy: Dự kiến trong các ngày 08, 09/4/2021.
1.3. Kế hoạch dạy và người dạy thực nghiệm:
(Kế hoạch dạy học gửi kèm)
1.4. Thành phần tham gia dự giờ và đánh giá:
- Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Tác giả tham gia cùng Sở GDĐT Hà
Tĩnh phối hợp biên soạn tài liệu;
- Sở Giáo dục và Đào tạo: Một số thành viên trong Ban Biên soạn, Hội đồng
thẩm định Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Phòng GDPT; Đại
diện lãnh đạo Phòng và chuyên viên phụ trách cấp tiểu học, THCS (huyện Thạch
Hà, huyện Cẩm Xuyên); Ban giám hiệu và tất cả giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 của các
trường đặt địa điểm dạy thực nghiệm.
2. Đánh giá kết quả bài dạy và nội dung bài học trong Tài liệu
2.1. Hình thức:
Đánh giá tiết dạy theo hình thức ghi phiếu đánh giá theo các nội dung trọng
tâm (theo mẫu phiếu đánh giá quy định tại Văn bản số 733/BGDĐT-GDTrH).
2.2. Nội dung:
- Đánh giá nội dung các hoạt động dạy thực nghiệm trên lớp:
+ Hoạt động khởi động (dạy chủ đề), hoặc chuyển tiếp (dạy học tích hợp);
+ Các hoạt động dạy học theo chủ đề (hình thành và phát triển năng lực,
phẩm chất của học sinh; các mức độ nhận thức của bài học; kết quả đạt được của
học sinh);
- Đánh giá về nội dung bài học trong Tài liệu:
+ Đánh giá chung (Hình thức, nội dung);
+ Phương tiện và cách thức thể hiện bài dạy - học thực nghiệm (phương tiện dạy
(*)

Giáo viên dạy môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân tại lớp 6.
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học, sự phù hợp với học sinh; thời lượng cho dạy - học; sự phối hợp của
HS-GV, sự hứng thú học tập của học sinh, sử dụng phương pháp dạy học...
3. Đánh giá Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 - tỉnh Hà Tĩnh
3.1. Hình thức đánh giá:
Nghiên cứu Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 - tỉnh Hà Tĩnh (bản
điện tử- Gửi kèm), sau đó cá nhân ghi phiếu đánh giá.
3.2. Nội dung đánh giá:
Theo các tiêu chí đánh giá Tài liệu giáo dục địa phương của Thông tư
33/2020/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT (phiếu đánh giá kèm theo);
3.3. Thời gian, thành phần đánh giá:
- Thời gian hoàn thành đánh giá: Sở sẽ thông báo thời gian cụ thể.
- Thành phần: Tất cả cán bộ quản lí (CBQL) và giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 ở
trường TH, THCS, trường TH&THCS trong toàn tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Biên soạn cung cấp đầy đủ bản thảo Tài liệu Giáo dục địa phương
lớp 2, lớp 6 - tỉnh Hà Tĩnh, Phiếu đánh giá tiết dạy cho giáo viên dạy thực nghiệm
và các thành viên tham gia đánh giá tiết dạy; bản thảo Tài liệu và Phiếu đánh giá
Tài liệu cho các thành viên tham gia đánh giá Tài liệu đến các Phòng GDĐT.
2. Phòng GDĐT huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên chỉ đạo và hướng dẫn các
trường TH, THCS được chọn dạy thực nghiệm chuẩn bị các điều kiện, bố trí giáo
viên dạy thực nghiệm và các thành phần tham gia đánh giá tiết dạy.
3. Phòng GDĐT các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo và hướng dẫn các đối
tượng tham gia đánh giá đầy đủ, đúng yêu cầu; tổng hợp ý kiến đánh giá Tài liệu
GDĐP lớp 2, lớp 6 của đơn vị mình và gửi tổng hợp về Sở GDĐT (theo địa chỉ
email, lớp 2: chucnguyentien@gmail.com, lớp 6: tranthaitoan@hatinh.edu.vn; thời
gian gửi về Sở sẽ thông báo sau).
4. Thư ký Ban biên soạn tổng hợp ý kiến về đánh giá giờ dạy thực nghiệm,
đánh giá Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 - tỉnh Hà Tĩnh trình Ban biên
soạn trước ngày 21/4/2021./.
Nơi nhận:
- Các Phòng GDĐT;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Thành viên Ban biên soạn, Hội đồng thẩm
định TLGDĐP Hà Tĩnh;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, GDPT.

Q. GIÁM ĐỐC

Đặng Thị Quỳnh Diệp

