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Số: 441 /SGDĐT-GDTH

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 4 năm 2018

V/v tập huấn đánh giá thường xuyên,
đánh giá định kì các môn học.

Kính gửi: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 1251/BGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai tập huấn tại địa phương và tổng kết năm
học 2017 - 2018;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức lớp tập huấn đánh giá thường xuyên,
đánh giá định kì các môn học/hoạt động giáo dục cho cán bộ quản lí, giáo viên cốt
cán cấp tỉnh và hướng dẫn tổ chức cấp huyện như sau:
1. Mục đích
- Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về đánh giá
thường xuyên, đánh giá định kì các môn học/hoạt động giáo dục.
- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán có khả năng tập huấn,
hỗ trợ cho các cán bộ quản lí, giáo viên tiểu học về đánh giá thường xuyên, đánh giá
định kì các môn học/hoạt động giáo dục.
- Củng cố việc xây dựng ma trận đề, thiết kế đề kiểm tra định kì theo ma trận,
theo các tiêu chí, mức độ qui định tại Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày
28 tháng 9 năm 2016 của Bộ GDĐT và Công văn số 1646/SGDĐT-GDTH ngày 07
tháng 12 năm 2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá học sinh kể từ năm
học 2016 - 2017.
2. Thời gian và địa điểm
- Thời gian: ngày 26/4/2018. Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút.
- Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT, số 6 đường Võ Trường Toản, phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
3. Số lượng và thành phần tham dự
- Mỗi Phòng GDĐT cử 08 đại biểu, gồm có các thành phần sau:
+ Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT phụ trách tiểu học: 02 người.
+ Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn: 01 người.
+ Tổ trưởng chuyên môn khối lớp 1, khối lớp 2 hoặc lớp 3, khối lớp 4 hoặc
lớp 5: 03 người.
+ Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 01 người.
+ Giáo viên dạy môn Tin học: 01 người.

- Tổ trưởng, Tổ phó, Thư kí các tổ chuyên môn của Hội đồng chuyên môn cấp
tỉnh theo Quyết định số 821/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Sở GDĐT
về việc thành lập Hội đồng chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học
2017 - 2018 và Quyết định số 15/QĐ-SGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Sở
GDĐT về việc thay thế và bổ sung lãnh đạo và thành viên hội đồng chuyên môn cấp
tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm học 2017 - 2018.
- Trường Nuôi dạy trẻ Khuyết tật tỉnh 04 người: 01 Lãnh đạo, 03 Tổ trưởng.
Phòng GDĐT lập danh sách đại biểu (kể cả Tổ trưởng, Tổ phó, Thư kí các tổ
chuyên môn của Hội đồng chuyên môn cấp tỉnh) tham dự lớp tập huấn gửi email
cho Phòng Giáo dục Tiểu học - Sở GDĐT trước ngày 20/4/2018, theo mẫu đính
kèm.
Các đại biểu tham dự sẽ là lực lượng hỗ trợ cho địa phương trong việc triển
khai, tổ chức thực hiện nội dung này. Do đó, đề nghị Trưởng phòng Phòng GDĐT
các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn cán bộ, giáo viên nhiệt tình, có năng lực và có
tinh thần trách nhiệm cao.
4. Nội dung
- Giới thiệu chung đánh giá thường xuyên và các kĩ thuật đánh giá thường
xuyên.
- Hướng dẫn kĩ thuật đánh giá thường xuyên các môn học/hoạt động giáo dục:
+ Phân tích các kĩ thuật đánh giá thường xuyên thông qua các tình huống diễn
ra thực tế ở các môn học/hoạt động giáo dục.
+ Thực hành, minh họa về các kĩ thuật đánh giá thường xuyên.
- Phân tích, đánh giá các ma trận đề và đề kiểm tra định kì, xây dựng và điều
chỉnh các ma trận đề và đề kiểm tra định kì.
5. Phương pháp
Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu, các đề kiểm tra minh họa, đại biểu trao đổi,
thảo luận với đồng nghiệp, trình bày, chia sẻ kinh nghiệm trước lớp và báo cáo viên
kết luận.
6. Kinh phí
- Sở GDĐT chi kinh phí tổ chức lớp tập huấn.
- Các đơn vị chi công tác phí cho đại biểu thuộc đơn vị mình theo quy định
hiện hành.
7. Chuẩn bị
- Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ
GDĐT về việc Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Công văn số 1646/SGDĐTGDTH ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá học
sinh kể từ năm học 2016 – 2017.
- Các đề kiểm tra định kì học kì I, năm học 2017 - 2018 của trường tiểu học
do Sở GDĐT cung cấp.
- Tài liệu tập huấn Nâng cao năng lực ra đề kiểm tra định kì; Chuẩn kiến thức
kĩ năng; sách giáo khoa và tài liệu tham khảo khác phục vụ việc xây dựng ma trận
đề và đề kiểm tra định kì.
- Đại biểu mang theo máy tính xách tay.

8. Tổ chức thực hiện
Sau lớp tập huấn cấp tỉnh, các Phòng GDĐT có kế hoạch triển khai, tập huấn
ngay cho tất cả các trường tại địa phương trước khi các trường tổ chức kiểm tra định
kì cuối năm học 2017 - 2018 và báo cáo kết quả về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục
Tiểu học).
Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
cử đúng, đủ thành phần đại biểu và có kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu
quả tại địa phương.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc các đơn vị
phản hồi kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học, số điện thoại
0277.3857697 hoặc Email: phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn) để được hướng
dẫn thống nhất thực hiện./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở (để b/c);
- Lưu : VT, ThA, 17b.
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của Sở GDĐT về việc tập huấn đánh giá thường xuyên, đánh giá định kì)
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Tổng cộng danh sách này có … người.
…….., ngày ….. tháng …. năm 2018
Trưởng phòng

