UBND HUYỆN MANG YANG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28 /KH-PGDĐT

Mang Yang, ngày 03 tháng 7 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tiếp tục triển khai dạy học thí điểm môn Tiếng Anh
cấp Trung học cơ sở năm học 2020-2021
Căn cứ Kế hoạch số 2946/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ
thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 của tỉnh Gia Lai”;
Căn cứ Kế hoạch số 1125/KH-SGDĐT ngày 02/7/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Gia Lai về “Tiếp tục triển khai dạy học thí điểm môn Tiếng Anh cấp
Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2020-2021” (sau đây gọi là Kế
hoạch số 1125, gửi kèm theo Công văn này).
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai
dạy học thí điểm môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2020-2021
như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) môn Tiếng Anh thí điểm cấp
THCS được phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03/01/2012 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT áp dụng từ lớp 6 tại các trường THCS (gọi tắt là Chương
trình Tiếng Anh thí điểm cấp THCS). Chương trình với thời lượng dạy học tối
thiểu 03 tiết/tuần theo các chủ điểm, chủ đề quen thuộc, gần gũi với học sinh; quan
tâm 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó chú trọng phát triển 2 kĩ năng nghe,
nói; tạo hứng thú học tập của học sinh và đánh giá học sinh theo kết quả đầu ra.
Yêu cầu kết quả đạt được đối với từng lớp cấp THCS như sau:
- Hết lớp 6, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương A2.1;
- Hết lớp 7, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương A2.2;
- Hết lớp 8, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương A2.3;
- Hết lớp 9, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương A2.
2. Yêu cầu
- Để có cơ sở biên chế học sinh tham gia học theo Chương trình Tiếng Anh
thí điểm cấp THCS, có kế hoạch tổ chức thi khảo sát môn Tiếng Anh ở đầu cấp học,
đối với những học sinh đã được học Chương trình Tiếng Anh thí điểm, các trường
Tiểu học (TH), TH &THCS có dạy thí điểm Tiếng Anh ghi cụ thể trong học bạ của
học sinh các lớp học thí điểm ở mỗi năm học: “Đã học Chương trình Tiếng Anh
thí điểm”.
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- Các trường THCS, TH&THCS (sau đây gọi chung là trường THCS) rà soát
số lượng học sinh lớp 5 đã được học chương trình GDPT môn Tiếng Anh thí điểm,
chuẩn bị các điều kiện về giáo viên đạt chuẩn và cơ sở vật chất để làm căn cứ lập kế
hoạch triển khai thí điểm ở các trường THCS.
- Các trường TH, trường THCS làm tốt công tác tuyên truyền và thông báo
rộng rãi đến phụ huynh và học sinh kế hoạch triển khai khảo sát môn Tiếng Anh thí
điểm.
II. LỰA CHỌN GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM
- Trường THCS đăng kí các giáo viên Tiếng Anh đạt năng lực ngôn ngữ để
dạy chương trình thí điểm: Giáo viên THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu
tương đương Bậc 4 (B2)theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT.
- Việc công nhận năng lực (đạt trình độ Bậc 4) của giáo viên căn cứ vào một
trong các yếu tố sau:
+ Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; IELTS; CAE; FCE
còn hiệu lực.
+ Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các đơn vị được giao nhiệm vụ
đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 và
Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GD&ĐT.
+ Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các tổ chức có chức năng đánh
giá năng lực ngoại ngữ cấp thông qua khảo sát do Sở GD&ĐT Gia Lai tổ chức.
- Mỗi lớp Tiếng Anh thí điểm yêu cầu có 02 giáo viên giảng dạy, trong đó có
01 giáo viên dạy chính thức và 01 giáo viên dạy dự phòng (đối với các trường có từ
02 giáo viên Tiếng Anh trở lên).
III. HỌC SINH THAM GIA HỌC THÍ ĐIỂM VÀ CHƢƠNG TRÌNH,
TÀI LIỆU DẠY HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Học sinh
Học sinh bắt đầu học Chương trình Tiếng Anh thí điểm cấp THCS từ lớp 6
phải có năng lực ngôn ngữ tối thiểu tương đương Bậc 1 (A1) theo Khung tham
chiếu năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) hoặc Khung năng lực ngoại ngữ
6 bậc dành cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014. Việc công nhận đạt trình độ Bậc 1 của học sinh căn cứ
vào một trong các yếu tố sau:
- Học sinh đã hoàn thành Chương trình Tiếng Anh 04 tiết/tuần ở cấp TH và
có điểm hoặc đánh giá được ghi đầy đủ trong học bạ.
- Học sinh đạt yêu cầu qua khảo sát do Sở GD&ĐT Gia Lai tổ chức.
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- Học sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International;
TOEFL Junior; IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặc tương đương
có hiệu lực.
Lưu ý: Chứng chỉ Movers, Flyers phải đạt tối thiểu 10 khiên (Shield).
2. Chƣơng trình, tài liệu dạy học, kiểm tra đánh giá
Tài liệu dạy học chính là bộ sách giáo khoa Tiếng Anh được xây dựng theo
Chương trình Tiếng Anh thí điểm do Bộ GD&ĐT ban hành. Giáo viên có thể sử
dụng thêm các tài liệu tham khảo khác có chất lượng để góp phần nâng cao hiệu quả
dạy và học.
IV. TỔ CHỨC KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGÔN NGỮ
Để đảm bảo chất lượng dạy và học, Sở GD&ĐT sẽ tổ chức khảo sát năng lực
ngôn ngữ cho học sinh lớp 6 của năm học 2020-2021 như sau:
1. Đối tƣợng tham gia khảo sát
Toàn bộ học sinh lớp 6 của năm học 2020 - 2021 tại các trường có đăng ký
dạy học Tiếng Anh thí điểm (trừ những học sinh đã học chương trình Tiếng Anh thí
điểm ở cấp TH hoặc có Chứng nhận năng lực ngôn ngữ theo Mục III tại Kế hoạch
này).
2. Nội dung khảo sát
Đề thi khảo sát cấp THCS gồm có các kỹ năng: Nghe, đọc, viết và kiến thức
ngôn ngữ.
3. Công tác chuẩn bị
- Các trường THCS: Đăng ký dạy Tiếng Anh thí điểm, đăng ký giáo viên dạy
chính thức và giáo viên dạy dự phòng; dự kiến số lớp và số học sinh/lớp; lập danh
sách học sinh tham gia khảo sát, danh sách cán bộ coi thi, chấm thi khảo sát.
- Các trường THCS gửi dự kiến số lớp, số học sinh/lớp và giáo viên dạy,
danh sách Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi (theo mẫu tại Phụ lục). Thời gian
gửi về Phòng GD&ĐT ngay sau khi khóa sổ tuyển sinh năm học 2020 – 2021
một (01) ngày để tổng hợp gửi về Sở GD&ĐT theo qui định. Bản mềm Danh sách
gửi về địa chỉ email: phamthangpgdmangyang@gmail.com.
Lưu ý: Các trường có đăng ký tổ chức khảo sát và dạy Tiếng Anh thí điểm
chủ động xét tuyển học sinh vào lớp 6, năm học 2020-2021 sớm hơn kế hoạch để
đảm bảo thời gian khảo sát.
4. Địa điểm và thời gian khảo sát
- Địa điểm khảo sát: Tại các trường THCS.
- Thời gian khảo sát: Dự kiến ngày 03-04 tháng 8/2020.
5. Tổ chức khảo sát
- Sở GD&ĐT ra đề thi khảo sát.
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- Phòng GD&ĐT in sao đề, tổ chức coi thi, chấm thi khảo sát,…
- Dựa vào điểm khảo sát, các trường THCS chọn học sinh có điểm khảo sát
từ cao xuống thấp (tối thiểu 5/10 điểm) đến đủ số lượng biên chế số lớp đã đăng ký.
Những học sinh không đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu để tham gia thí điểm sẽ học
theo chương trình hiện hành. Các trường báo cáo số lượng lớp và số lượng học sinh
đủ điều kiện học Tiếng Anh thí điểm về Phòng GD&ĐT ngay sau khi có kết quả
khảo sát (bản mềm gửi về địa chỉ email: phamthangpgdmangyang@gmail.com).
6. Kinh phí tổ chức khảo sát
Các Trường THCS tham gia khảo sát bố trí và chi trả kinh phí tổ chức khảo
sát thí điểm Tiếng Anh lớp 6 của năm học 2020 - 2021 theo quy định hiện hành.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các Trƣờng Tiểu học:
- Cung cấp chính xác số tiết học/tuần, số học sinh lớp 5 đã học chương trình
giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh hệ 10 năm cho trường THCS trên cùng địa
bàn.
- Làm tốt công tác tuyên truyền và thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học
sinh của nhà trường kế hoạch triển khai khảo sát môn Tiếng Anh thí điểm.
2. Đối với các trƣờng THCS:
Tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan tại Kế hoạch này.
3. Đối với các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT:
Thực hiện nội dung có liên quan tại Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ
được giao và giải đáp mọi vướng mắc phát sinh từ các trường học.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường học có liên quan triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Các trường TH, THCS, TH&THCS (thực hiện);
- Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT;
- Đăng Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, TC.
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