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Số: 493/SGDĐT-GDTrH

Sơn La, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v nâng cao chất lượng giáo dục
thể chất và thể thao trường học

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Thông báo số 158/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo, Sở chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kết
luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 158/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
2. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá
môn giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học theo hướng tăng cường
thực hành, bám sát khung chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương
trình GDPT, tạo hứng khởi, yêu thích môn học đối với học sinh.
3. Đưa nội dung dạy học giáo dục thể chất vào sinh hoạt chuyên môn cụm để
triển khai có hiệu quả nhiệm vụ về giáo dục thể chất, thể thao trong trường học.
4. Mở các câu lạc bộ trong nhà trường (bóng bàn, bóng chuyền, bóng rổ,
bóng đá, cầu lông, bơi, võ cổ truyền,…) phù hợp với điều kiện của từng đơn vị
và nhu cầu, nguyện vọng của học sinh để thu hút nhiều giáo viên và học sinh
tham gia; chủ động lựa chọn ít nhất một môn thể thao thế mạnh của đơn vị để
phát triển thành phong trào; khuyến khích học sinh học bơi để phòng, chống
đuối nước.
5. Vận dụng tối đa điều kiện cơ sở vật chất sẵn có để tổ chức hiệu quả nội
dung giáo dục thể chất; chủ động phối hợp với các trung tâm văn hóa, thể thao
và các câu lạc bộ văn hóa, thể thao tại địa phương để đa dạng hóa cơ sở vật chất
phục vụ cho nội dung giáo dục thể chất trong trường học; rà soát và xây dựng kế
hoạch cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy môn giáo dục thể
chất, đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong đầu tư cho giáo dục thể chất,
thể thao trường học
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./.
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