
CHUYÊN ĐỀ CẤP HUYỆN 

“Dạy học môn Toán theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh  

và tiếp cận Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học" 

 

Thực hiện Công văn số 1315/BGDĐT-GDTH ngày 16/4/2020 của Bộ GDĐT về 

việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp 

tiểu học, ngày 26/11/2020 tại trường tiểu học Nam Sơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức hội thảo chuyên đề cấp huyện “Dạy học môn Toán theo hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực học sinh và tiếp cận Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học". 

Thành phần tham dự có 153 đại biểu gồm: Chuyên viên giáo dục tiểu học Phòng 

Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ban Giám hiệu và 124 giáo viên (tổ trưởng chuyên môn 

khối 1 khối 4 và giáo viên dạy lớp 1) của 31/31 trường tiểu học trong huyện tham 

gia. Mục tiêu chuyên đề nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL-GV về thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, qua đó đề xuất các giải pháp, tháo gỡ khó 

khăn dạy học môn Toán cấp tiểu học và đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng 

nghiên cứu bài học. Các hoạt động tại Hội thảo gồm: Dự giờ 2 tiết môn: Môn Toán lớp 

1 - bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống - bài Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 4) và môn 

Toán lớp 4  bài Nhân với số có hai chữ số (tiết 1) theo hướng phát triển phẩm chất năng 

lực học sinh và tiếp cận CTGDPT 2018 cấp tiểu học; Hội thảo, sinh hoạt chuyên môn 

theo hướng nghiên cứu bài học; trao đổi một số nội dung liên quan đến sinh hoạt chuyên 

môn, trong đó tập trung làm rõ về sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, một số khó khăn 

lúng túng của nhà trường, tổ khối, giáo viên trong quá trình thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 nói riêng và về công tác quản lý hoạt động dạy học, quản trị nhà 

trường của Hiệu trưởng nói chung. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm một số nội dung còn 

tồn tại thiếu sót sau đợt kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường học. 

Đại biểu tham dự đã thật sự nghiêm túc, tập trung, cầu thị, trách nhiệm, tích cực 

trong quá trình tham gia dự chuyên đề; các nội dung thảo luận, trao đổi, chia sẻ thiết 

thực, đã bám sát mục tiêu hội thảo chuyên đề, đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn 

trong quá trình dạy học môn Toán cấp tiểu học được đội ngũ CBQL và giáo viên đánh 

giá cao hiệu quả, ý nghĩa của hội thảo chuyên đề.  

Theo nội dung thảo luận, các ý kiến của CBQL và giáo viên, cô Lưu Thị Hiền – 

chuyên viên giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo đã trao đổi, giải đáp các thắc 

mắc và định hướng một số nội dung tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Trọng./. 



MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 

 

Quang cảnh Hội thảo 

 

Tiết dạy minh hoạ chuyên đề 



 

Tiết dạy minh hoạ chuyên đề 

 



 

Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (bước thứ ba) 

Các đại biểu phát biểu thảo luận    



 

Cô Lưu Thị Hiền – Chuyên viên giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo  

đã trao đổi, giải đáp các thắc mắc và định hướng một số nội dung tiếp tục thực hiện 

trong giai đoạn tiếp theo 


