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KẾ HOẠCH
Kiểm tra công tác dạy học tiếng Jrai, Bahnar năm học 2019-2020
Căn cứ Công văn số 1487/SGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học
2019-2020;
Nhằm tiếp tục kiểm tra, rà soát việc thực hiện dạy học tiếng Jrai và
Bahnar trên địa bàn tỉnh, góp phần trong việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
việc dạy học tiếng DTTS trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày
26/12/2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông, Sở GDĐT ban
hành kế hoạch kiểm tra việc tổ chức dạy và học tiếng Jrai, Bahnar năm học 2019
-2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. Mục đích
1. Kiểm tra công tác dạy và học tiếng Jrai, Bahnar như một bộ môn trong
các trường tiểu học tại 07 Phòng GDĐT: Pleiku, An Khê, Phú Thiện, Chư
Prông, Đak Đoa, Krông Pa và Chư Pah.
2. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để có những chỉ đạo kịp thời
các đơn vị trong việc dạy tiếng dân tộc thiểu số, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo
nhằm thực hiện việc dạy học tiếng DTTS theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. Nội dung, thời gian và địa điểm kiểm tra
1. Nội dung
- Kiểm tra các loại hồ sơ liên quan đến việc dạy tiếng Jrai, Bahnar của nhà
trường và giáo viên giảng dạy như: Kế hoạch, chương trình, tài liệu, giáo án, …
- Dự giờ, góp ý, trao đổi kinh nghiệm tiết dạy cho giáo viên dạy tiếng Jrai,
Bahnar.
2. Thời gian, địa điểm kiểm tra: (Theo phụ lục đính kèm)
IV. Tổ chức thực hiện
1. Giao Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục chuyên nghiệp chủ trì,

2
phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học và phòng Giáo dục Tiểu học để tổ chức
thực hiện kế hoạch này.
2. Các phòng GDĐT thông báo kế hoạch kiểm tra của Sở GDĐT cho các
đơn vị và cá nhân có liên quan được biết; đồng thời mỗi Phòng GDĐT cử 01 đại
diện tham gia với Đoàn kiểm tra trong thời gian Đoàn làm việc tại các trường
tiểu học được kiểm tra.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Thông tin chi tiết xin
liên hệ với bà H’Mer, chuyên viên Phòng Giáo dục thường xuyên và Giáo dục
chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, điện thoại: 0986486426./.
Nơi nhận:
- Các Phòng GDĐT: Pleiku, An Khê, Phú Thiện
Chư Prông, Đak Đoa, Krông Pa, Chư Pah;
- Phòng GDTH, GDTrH Sở (phối hợp thực hiện);
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, Phòng GDTX-GDCN.
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