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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo
dục (HĐGD) tin học cấp Tiểu học năm học 2019 - 2020, ngày 18/12/2020 Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức tập huấn triển khai HĐGD tin học cho cán bộ
quản lý các phòng GDĐT và cán bộ quản lý, giáo viên dạy môn Tin học các trường
tiểu học. Để việc triển khai đạt hiệu quả, Sở GDĐT hướng dẫn các Phòng GDĐT tổ
chức các HĐGD tin học cho học sinh cấp Tiểu học như sau:
Mục tiêu: giúp học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với tin học và bồi dưỡng phát
triển năng lực tin học, tư duy khoa học máy tính, nuôi dưỡng đam mê khám phá khoa
học, công nghệ cho học sinh cấp Tiểu học.
Nội dung: gồm các nội dung cơ bản Học vấn số hoá phổ thông, Công nghệ thông
tin và truyền thông và Khoa học máy tính. Tích hợp dạy học kĩ năng sử dụng máy tính,
phần mềm với dạy học tư duy thuật toán, lập trình bằng ngôn ngữ lập trình trực quan
phù hợp với độ tuổi học sinh tiểu học. Các trường tham khảo tài liệu theo phụ lục đính
kèm công văn này.
Thời gian triển khai: đối với các trường có đủ điều kiện có thể triển khai ngay từ
Học kì II năm học 2020 – 2021.
Giáo viên: Sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, đảm bảo dạy đủ định mức 23
tiết/tuần. Đối với các trường đã bố trí giáo viên tin học dạy đủ hoặc trên 23 tiết/tuần,
hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện xã hội hoá, huy động các nguồn
lực để tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục tin học đảm bảo công khai, minh bạch,
thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính. Việc tổ chức các HĐGD tin học đảm
bảo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận của học sinh và cha mẹ học sinh.
Nhận được công văn này các Phòng GDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các trường tiểu
học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển
khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Sở GDĐT (Phòng Giáo dục tiểu
học), số điện thoại 02.753.826.130 để được hướng dẫn.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTH.
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Em học lập trình với Kodu 1
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Giáo dục Việt Nam
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Em học lập trình Scratch 5

Giáo dục Việt Nam

