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THÔNG BÁO 

V.V triển khai dạy thực nghiệm và đóng góp ý kiến cho Tài liệ  Gi o dục đ   ph  ng  

tỉnh   nh Ph ớc lớp 10 

  Thực hiện Công văn số   /SGDĐT-GDTrH, ngày 25/5/2022 của Sở Giáo dục & Đào tạo 

Bình Phước về việc triển khai dạy thực nghiệm và đóng góp ý kiến cho Tài liệu Gi o dục đ   

phư ng tỉnh Bình Phước lớp 10. Ban giám hiệu thông b o đến các tổ chuyên môn Ngữ văn, 

L ch sử - GDCD, Đ a lí, ban hoạt động hướng nghiệp-trãi nghiệm nội dung sau: 

  - Đối với tổ L ch sử-GDCD: Cử giáo viên xây dựng Kế hoạch bài dạy và triển khai 

dạy thực nghiệm 2 tiết/chủ đề được phân công (môn L ch sử chủ đề 2, môn GDCD chủ đề 3 – 

có đính kèm); Triển kh i cho c c gi o vi n trong tổ nghiên cứu Tài liệu lớp 10 và lấy ý kiến 

đóng góp đối với chủ đề của bộ môn L ch sử, GDCD. Tổ chức đ nh gi  kết quả dạy thực 

nghiệm, tổng hợp ý kiến đóng góp cho chủ đề của bộ môn. 

  - Đối với tổ Ngữ văn, Đ a lí,   n Hđ HN-trãi nghiệm: Triển kh i cho c c gi o vi n 

trong tổ nghiên cứu Tài liệu lớp 10 và lấy ý kiến đóng góp đối với chủ đề của bộ môn Ngữ 

văn.  

 Thời gian nộp báo cáo đóng góp ý kiến cho chủ đề, danh sách giáo viên dạy thực 

nghiệm về phó hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Huân: trước 05/6/2022. 

  Nhận được thông b o này đề ngh  các tổ Ngữ văn, L ch sử - GDCD, Đ a lí, ban hoạt 

động hướng nghiệp-trãi nghiệm nghiêm túc thực hiện. Mọi thắc mắc liên hệ PHT Nguyễn 

Ngọc Huân để được giải đ p. 

        Bù Đốp, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

          Phó hiệu trưởng 

 

 

         Nguyễn Ngọc Huân 

 


