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Bà Rịa, ngày12 tháng 10 năm 2020

V/v tham dự chuyên đề “Dạy học theo chủ
đề trong môn lịch sử ở trường trung học cơ sở”.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa.
Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học, đồng thời tăng cường việc
đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng các phần mềm dạy học nhằm nâng cao
hiệu quả giảng dạy. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuyên đề “ Dạy học theo
chủ đề trong môn lịch sử ở trường trung học cơ sở” với các nội dung như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Đại diện Ban giám hiệu các trường THCS;
- Thành viên Hội đồng bộ môn Lịch sử, Địa, GDCD;
- Giáo viên được phân công giảng dạy môn Lịch sử.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Vào lúc 8 giờ 00, ngày 15/10/2020, tại trường THCS Phước Nguyên.
- Đính kèm nội dung chuyên đề (Lưu ý: Hiệu trưởng các trường chuyển file
cho giáo viên nghiên cứu và in ấn mang theo khi tham dự chuyên đề).
3. Nội dung: Tổ bộ môn Lịch sử trường THCS Phước Nguyên thực hiện gồm:
- Báo cáo chuyên đề
- Dự giờ tiết dạy thể nghiệm.
- Trao đổi, góp ý nội dung chuyên đề.
Nhận được công văn này phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
trường THCS sắp xếp công việc, cử giáo viên tham dự chuyên đề đúng thời gian và
thành phần nói trên./.
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