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Triển khai dạy học và đăng ký tài liệu theo bộ sách
Tiếng Việt Công nghệ giáo dục cho học sinh lớp 1
Kính gửi: Các trường Mầm non và Tiểu học trực thuộc
Thực hiện công văn số 37/SGDĐT-GDTH ngày 12/01/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) Thừa Thiên Huế về việc triển khai dạy học Tiếng Việt Công nghệ giáo dục (CNGD)
cho học sinh lớp 1 năm học 2016-2017 và công văn số 1012/SGDĐT-GDTH ngày 09/5/2016
của Sở GD&ĐT về việc đăng ký tài liệu dạy học theo bộ sách Tiếng Việt CNGD cho học sinh
lớp 1, năm học 2016-2017 có 28 trường tiểu học trên địa bàn thành phố (có danh sách đính

Ảnh

Lịch công tác tuần

kèm) sẽ dạy học môn Tiếng Việt theo sách CNGD.
Liên hệ

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho giáo viên và học sinh có đủ tài liệu dạy và học theo bộ sách
Tiếng Việt CNGD lớp 1, Phòng GD&ĐT thành phố Huế yêu cầu các trường có kế hoạch triển

Video

khai bộ sách trên và kịp thời thông báo đến những phụ huynh có con em sắp bước vào học
Tài nguyên
Bài giảng E-learning và
Tích hợp liên môn

lớp 1 lưu ý một số nội dung sau:
1. Đối với các trường Mầm non:
Thông báo đến phụ huynh các lớp trẻ 5 tuổi đăng ký mua bộ sách Tiếng Việt CNGD lớp
1 (theo danh mục đính kèm) tại trường tiểu học sẽ cho con vào học lớp 1 năm học 2016-2017
(đối với trường tiểu học dạy học môn Tiếng Việt CNGD) cùng lần khi nộp hồ sơ tuyển sinh vào
lớp 1.
2. Đối với 28 trường tiểu học dạy học theo bộ sách Tiếng Việt CNGD cho học sinh
lớp 1:
- Mua đủ sách dành cho giáo viên sẽ bố trí dạy lớp 1 năm học 2016-2017 và bổ sung
cho thư viện để làm tài liệu dạy học và tham khảo (theo danh mục đính kèm).
- Dự kiến số lượng khả năng tuyển sinh lớp 1 để đăng ký đặt mua trước cho học sinh
kịp thời có sách để học vào đầu năm học mới.
- Niêm yết, thông báo rộng rãi cho phụ huynh học sinh biết bộ sách Tiếng Việt CNGD
lớp 1 (theo danh mục đính kèm) do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành và trực tiếp
đăng ký với nhà trường để mua giúp.
- Các trường đăng ký số liệu các loại tài liệu cần cung ứng (theo mẫu) và nộp về bộ

Tài nguyên
Phần mềm hữu ích

phận phổ thông Phòng GD&ĐT (đ/c Khuyến) hạn cuối ngày 26/5/2016 để tổng hợp gửi Sở
GD&ĐT liên hệ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung ứng cho các đơn vị.

Kho tư liệu tham khảo
Thư viện
Bài viết chuyên môn

Tải file

Thứ Hai, 13/11/2017
Buổi sáng
- 7h30: Chấm thi Giáo viên dạy giỏi THCS
(theo QĐ)
- Chuẩn bị hồ sơ PCGD tỉnh kiểm tra (tổ
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Khoa học & giáo dục

Mã xác nhận

Báo điện tử
Trường THCS
Phòng Giáo dục
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Trường THPT
Thư giản, giải trí
Các tin khác
Thông báo về việc tổ chức Kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam - 20/11.
THÔNG BÁO SỐ 2 Về việc tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng
và Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2017-2018

Xem các video khác
Lượt truy cập : 2351613
Trực tuyến : 86

THÔNG BÁO Về việc tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

http://tphue.thuathienhue.edu.vn/tin-tuc/trien-khai-day-hoc-va-dang-ky-tai-lieu-theo-bo-sach-tieng-viet-cong-nghe-giao-duc-cho-hoc-sinh-lop-1.htm

2/3

11/14/2017

Triển khai dạy học và đăng ký tài liệu theo bộ sách Tiếng Việt Công nghệ giáo dục cho học sinh lớp 1 - PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
Báo cáo số liệu phục vụ công tác tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2018-2019
Thông báo phòng chống cơn bão số 13
THÔNG BÁO SỐ 02 "Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố
dự thi cấp Tỉnh Năm học 2017-2018"
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KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin năm học 2017-2018

Khoa học & giáo dục

Thông báo về tình hình sau lũ lụt và thay đổi lich thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp
Thành phố năm học 2017-2018
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Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học

Phòng Giáo dục

Thông báo về việc phòng chống lũ lụt.

Trung tâm GDTX

Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học do lũ lụt.
THÔNG BÁO Về việc triệu tập bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố dự thi

Trung tâm Hướng nghiệp

cấp Tỉnh Năm học 2017-2018

Trường Tiểu học

Báo cáo kinh phí tiền lương của giáo viên nhân viên nghỉ hưởng chế độ thai sản

Trường THPT

năm 2017.
Thư giản, giải trí
Thông báo Về việc đăng ký tham dự lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp
viên chức - Đợt 3, năm 2017
Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Nâng cao năng lực sư phạm cho đội
ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông
Xem thêm
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