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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nam Định, ngày 02 tháng 11 năm 2015

V/v: Rút kinh nghiệm dạy học theo mô
hình VNEN, năm học 2015 - 2016

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
Căn cứ biên bản của các đoàn hỗ trợ những đơn vị tham gia mở rộng mô hình
trường tiểu học mới Việt Nam năm học 2015-2016. Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh
nghiệm và chỉ đạo các Phòng Giáo dục thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu sau:
1. Tổ chức tập huấn, hội thảo, rút kinh nghiệm đối với tất cả giáo viên dạy theo mô
hình VNEN (thời lượng ít nhất 1ngày) tập trung vào các nội dung:
- Các giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của Hội đồng tự quản; cách điều hành,
lập kế hoạch hàng tuần, hàng tháng của HĐTQ, các Ban.
- Kĩ năng tổ chức, điều hành các nhóm học tập, kĩ năng quan sát xử lí tình huống
của giáo viên;
- Kĩ thuật tự học của học sinh (học cá nhân, chia sẻ cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt
động chung cả lớp)
- Tăng cường phát triển và phát huy hiệu quả các công cụ học tập (10 bước học
tập, sử dụng hướng dẫn học, các công cụ hỗ trợ học tập trong lớp, ...)
- Hoạt động với cộng đồng: Tăng cường tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt
động trải nghiệm, ứng dụng, học ngoài không gian lớp học, hoạt động theo chủ đề, chia
sẻ với cộng đồng, thường xuyên có các câu hỏi, bài tập ứng dụng và tạo cơ hội cho học
sinh phản hồi việc thực hành các câu hỏi, bài tập ứng dụng ...
(Các phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức xong trong tháng 11/2015, có thể mời
báo cáo viên cấp tỉnh, trung ương tư vấn, hỗ trợ).
2. Thực hiện hoạt động dạy học theo đúng mô hình VNEN, nghiêm cấm vừa dạy
theo VNEN vừa dạy theo phương pháp truyền thống.
3. Yêu cầu giáo viên chuẩn bị phương án giải quyết các tình huống, bài tập và các
đơn vị kiến thức trong Hướng dẫn học, tài liệu, nội dung bổ trợ.
4. Tạo mọi điều kiện, cơ hội để phụ huynh học sinh đến trường quan sát hoạt động
dạy học và cùng tham gia giáo dục, đánh giá học sinh, tham gia các hoạt động tăng cường
cơ sở vật chất.
5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm đối với các nhà trường, giáo
viên thực hiện không triệt để các hoạt động dạy học, giáo dục theo VNEN.
Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Phòng Giáo dục và
Đào tạo nghiêm túc thực hiện./.
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