
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Số:          /SGDĐT-GDTH 

V/v Tổ chức chuyên đề môn Công nghệ 

và Hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học  

năm học 2022-2023 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Hà Nội, ngày         tháng       năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các trường chuyên biệt, trực thuộc Sở. 
 

Tiếp theo Công văn số 2886/SGDĐT-GDTH ngày 20/9/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo về việc tổ chức chuyên đề giáo dục tiểu học năm học 2022-2023, 
Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chuyên đề môn Công nghệ và Hoạt động trải 
nghiệm với những nội dung cụ thể như sau: 

1. Nội dung: Mỗi chuyên đề, đại biểu dự tiết dạy thực tế, qua đó thảo 
luận, trao đổi, giải đáp các vướng mắc về nội dung tiết dạy, hình thức tổ chức, 
phương pháp dạy học bộ môn, đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

2. Thời gian, địa điểm tổ chức: Cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm. 

3. Thành phần tham dự chuyên đề: Mỗi phòng Giáo dục và Đào tạo cử 01 
đại diện Lãnh đạo hoặc chuyên viên, 01 lãnh đạo trường, 02 giáo viên dạy lớp 3; 
trường chuyên biệt, trực thuộc cử 01 lãnh đạo nhà trường. 

4. Công tác chuẩn bị: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện thị xã, các trường chuyên 
biệt tổng hợp các nội dung theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm gửi về Sở Giáo dục và 
Đào tạo (qua Phòng Giáo dục tiểu học; mail gdtieuhoc@hanoiedu.vn). Thời gian 
trước 15h00 ngày 04/11/2022. 

- Đơn vị được đặt địa điểm tổ chức chuyên đề của Thành phố cần chuẩn bị 
chu đáo các điều kiện để Hội nghị chuyên đề đạt hiệu quả cao. 

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; Hiệu 
trưởng các trường chuyên biệt, trực thuộc Sở cử đại biểu tham gia đầy đủ, đúng 
thành phần; cán bộ, giáo viên dự chuyên đề chuẩn bị tài liệu, nội dung chuyên 
môn và ý kiến đề xuất cần giải quyết để thảo luận, trao đổi./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;  

- Lưu: VT, GDTH. 

      KT. GIÁM ĐỐC 

      PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

     Phạm Xuân Tiến 

 

mailto:gdtieuhoc@hanoiedu.vn;


PHỤ LỤC 1 

(Đính kèm Công văn số        /SGDĐT-GDTH ngày       /11/2022 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

I. Chia cụm: Theo Công văn số 2886/SGDĐT-GDTH ngày 20/9/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức chuyên đề giáo dục tiểu học năm học 2022-

2023. 

II. Thời gian, thành phần, môn học, địa điểm tổ chức chuyên đề 

Thứ 

tự  

Thời gian, 

Thành phần dự 
Môn học, địa điểm 

1 

Thứ Tư 

ngày 9/11/2022 

Cụm 1 

Khai mạc: 8h 

 

Hoạt động trải nghiệm: trường Tiểu học Phúc Diễn, 

quận Bắc Từ Liêm 

 

 

Công nghệ: trường tiểu học Đông Ngạc A, quận Bắc 

Từ Liêm 

 

2 

Thứ Sáu 

ngày 11/11/2022 

Cụm 2 

Khai mạc: 8h 

 

 

Hoạt động trải nghiệm: trường Tiểu học An Hưng, 

quận Hà Đông 

 

Công nghệ: trường Tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC 2 

 (Đính kèm Công văn số        /SGDĐT-GDTH ngày       /11/2022 

 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo………………….. 

 

 NỘI DUNG CẦN TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN  

 

STT Môn 
Nội dung cần trao đổi 

 

   1 Công nghệ lớp 3  

 

2 

 

Hoạt động trải nghiệm lớp 3  

 

 

 

Người lập biểu                                                             Lãnh đạo Phòng GDĐT 
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