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V/v lồng ghép giảng dạy tin học ứng
dụng trong trường trung học cơ sở

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 3481/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 11 tháng 12
năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện việc lồng ghép giảng dạy
tin học ứng dụng trong trường học;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung
học cơ sở thực hiện các nội dung cụ thể sau:
1. Khi chỉ đạo tổ chức giảng dạy môn Tin học, giáo viên chủ động lồng
ghép các nội dung sử dụng internet an toàn, kiến thức về an toàn và an ninh thông
tin trong các tiết dạy thực hành trên máy vi tính. Đồng thời hướng dẫn học sinh
làm quen với thanh toán điện tử, hướng dẫn thực hiện giao dịch điện tử với cơ
quan nhà nước qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ
https://dichvucong.angiang.gov.vn/.
2. Khuyến khích giáo viên xây dựng chuyên đề dạy học ứng dụng Công
nghệ thông tin, riêng giáo viên môn Tin học xây dựng chuyên đề hỗ trợ đồng
nghiệp trong việc xây dựng bài giảng Elearning, dạy học trực tuyến, quay video
bài giảng, bài ôn tập hỗ trợ học sinh học tập tại nhà.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn
này./.
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