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Kính gửi: Các trường TH&THCS, THCS trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 563/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Gia Lai hướng dẫn điều chỉnh nội dung các môn học đối với giáo
dục trung học năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn biên
soạn Chương trình học kỳ II để tổ chức dạy và học phù hợp với thời gian còn lại
của năm học 2019-2020 như sau:
1. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ
thông tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 và hướng dẫn thực
hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kỳ II năm học 2019-2020
tại Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020; đồng thời vẫn tiếp tục
thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng
dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát
triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn điều
chỉnh tại Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017).
2. Biên soạn lại Chương trình dạy học các môn học của học kỳ II năm học
2019-2020 như sau:
- Đối với lớp 9 với thời lượng còn lại tối đa là 10 tuần thực học.
- Các khối lớp khác thực hiện theo nội dung Công văn số 1113/BGDĐTGDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giảm trừ thời gian dạy học
tương ứng với nội dung đã được điều chỉnh (Dự kiến học từ ngày 20/4/2020 đến
ngày 15/7/2020, 12 tuần thực học).
- Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, các trường chủ động
điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học (dạy học theo chủ đề/chuyên
đề; tích hợp liên môn . . .) phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường.
3. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản
theo Công văn số 5482/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 và các nội dung “Không
dạy”; “Không làm”; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc,
tự xem, tự làm, tự thực hiện)” theo hướng dẫn tại Công văn số 1113/BGDĐTGDTrH ngày 30/3/2020.
Trên đây là hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung các môn học để tổ
chức dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của học kỳ II năm học 2019-2020.
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Yêu cầu các trường TH&THCS, THCS nghiêm túc triển khai thực hiện; gửi kế
hoạch dạy học của lớp 9 trước ngày 10/4/2020 để báo cáo về Sở GD&ĐT (các
khối lớp khác trước 15/4/2020 để theo dõi) qua chuyên môn THCS. Trong quá
trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Phòng Giáo dục và
Đào tạo (bộ phận chuyên môn THCS) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện (B/c);
- Đăng website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CM THCS.
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