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Nghi Xuân, ngày 18 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Chuyên đề chuyên môn cho Tổ trưởng, nhóm trưởng, giáo viên THCS
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
Căn cứ Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của Bộ GD&ĐT
về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường;
Căn cứ Công văn số 1707/SGDĐT-GDPT ngày 16/9/2020 về hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;Công văn số 162/PGDTHCS ngày 17/9/2020 của Phòng GD-ĐT Nghi Xuân về hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ năm học 2020-2021, cấp THCS;
Căn cứ tình hình thực tế, Phòng GD-ĐT Nghi Xuân xây dựng Kế hoạch tổ
chức chuyên đề chuyên môn toàn ngành học kỳ 2, năm học 2020-2021 như sau:
A. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện Chương trình GDPT 2018, cụ thể: Thực
hiện tốt các chuyên đề đã được tập huấn từ Bộ, Sở (tiếp tục nghiên cứu CTGDPT
2018 đối với lớp 6; đổi mới PP và kỹ thuật dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá; xây
dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục và kế
hoạch bài dạy của giáo viên theo Công văn 5512/2020 của Bộ GD&ĐT). Đặc biệt
là tổ chức dạy thể nghiệm theo hướng tiếp cận năng lực học sinh.
- Tạo môi trường hoạt động chuyên môn cho cán bộ, giáo viên và nhân
viên các trường học nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
2. Yêu cầu
- Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng đối với tất cả giáo viên, nhân viên (môn
Tiếng Anh sẽ thực hiện Chuyên đề theo Kế hoạch riêng).
- Hoàn thành các nội dung chuyên đề toàn ngành trước 06/02/2021.
- Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2020-2021, tất cả giáo viên thực hiện đánh giá giờ
dạy của giáo viên (theo mẫu Phiếu đánh giá giờ dạy kèm theo Công văn 5512 của Bộ
GD&ĐT. Tất cả các tổ, nhóm chuyên môn thực hiện dạy thể nghiệm theo hướng tiếp
cận năng lực học sinh (theo mẫu Kế hoạch bài dạy kèm theo Công văn 5512 của Bộ
GD&ĐT) ), mỗi đơn vị tổ chức được ít nhất 2 tiết/học kỳ/môn học và có sự tham
gia dự giờ của lãnh đạo nhà trường.
B. Nội dung các chuyên đề
1. Chuyên đề thư viện:
TT Lĩnh vực

Thời gian

Địa điểm

Báo cáo viên

Thành phần

Chỉ đạo

2
1 Thư viện Chiều 18/01/2021

Xuân An

Cô Minh

11 nhân viên TV

Cô Hường

2. Chuyên đề mô đun 2 (Đổi mới PP và kỹ thuật dạy học)
TT

Môn

Thời gian
(buổi chiều)

Địa điểm
tại THCS

Báo cáo
viên

Thành phần

Chỉ đạo

Tất cả GV dạy Toán (trừ những
Thầy Thiên
người đã tập huấn ở Sở, Bộ)
Tất cả GV dạy Văn (trừ những
2
Văn
19/01/2021 Nguyễn Trãi Cô An
Cô Hường
người đã tập huấn ở Sở, Bộ)
3
Lý
20/01/2021 Nguyễn Trãi Thầy Tố
Tất cả GV dạy Lý
Thầy Thiên
4
Hóa
20/01/2021 Nguyễn Trãi Cô Lý
Tất cả GV dạy Hóa
Thầy Thiên
Giáo viên dự kiến dạy Tin lớp 6
5 Tin học 20/01/2021 Thành Mỹ
Cô Lê
Thầy Hùng
(mỗi trường cử ít nhất 01 người)
6 Sử
20/01/2021 Thành Mỹ Cô Huyền Tất cả GV dạy Sử
Cô Hường
7
Địa
20/01/2021 Thành Mỹ Cô Thúy
Tất cả GV dạy Địa
Cô Hường
8 Thể dục 21/01/2021 Xuân Viên Thầy Thành Tất cả giáo viên dạy Thể dục
Thầy Lợi
9
Sinh
21/01/2021 Xuân Viên Thầy Thắng Tất cả GV dạy Sinh
Thầy Lợi
10 C. nghệ 21/01/2021 Xuân Viên Thầy Tuấn Tất cả giáo viên dạy Công nghệ Thầy Thiên
1

Toán

19/01/2021 Nguyễn Trãi Thầy Tý

Lưu ý: Môn GDCD và Mỹ thuật chưa được tập huấn ở Bộ, ở Sở nên chưa thực
hiện; môn Âm nhạc đã thực hiện ở học kỳ 1. Môn Tin học phải kết hợp nghiên
cứu chương trình lớp 6.
3. Chuyên đề Mô đun 3 (đổi mới kiểm tra đánh giá)
TT

Môn
Toán

Thời gian
Địa điểm
Báo cáo
(buổi chiều)
viên
28/01/2021 Nguyễn Trãi Cô Mai

Văn

28/01/2021

Xuân An

Lý

29/01/2021

Nguyễn Trãi Thầy Tố

Hóa
Tin học

29/01/2021
29/01/2021

Nguyễn Trãi Cô Lý
Thành Mỹ
Cô Lê

Sử
Địa

29/01/2021
29/01/2021

Thành Mỹ
Thành Mỹ

1
Cô An Hà

2
3
4
5
6
7
8

Thể dục 02/02/2021
Sinh
02/01/2021

9
10 Â.nhạc

03/02/2021

Cô Huyền
Cô Thúy

Thành phần

Chỉ đạo

Tất cả GV dạy Toán (trừ những Thầy Thiên
người đã tập huấn ở Sở, Bộ)
Tất cả GV dạy Văn (trừ những Cô Hường
người đã tập huấn ở Sở, Bộ)
Tất cả GV dạy Lý
Thầy Thiên
Tất cả GV dạy Hóa
Thầy Thiên
Giáo viên dự kiến dạy Tin lớp 6 Thầy Hùng
(mỗi trường cử ít nhất 01 người)
Tất cả GV dạy Sử
Cô Hường
Tất cả GV dạy Địa
Cô Hường

Xuân Viên Thầy Thành Tất cả giáo viên dạy Thể dục
Nguyễn Trãi Thầy Thắng Tất cả GV dạy Sinh

Thầy Lợi
Thầy Lợi

Tiên Yên

Thầy Lợi

Thầy Hậu

Tất cả giáo viên dạy Âm nhạc

Lưu ý: Môn GDCD và Mỹ thuật chưa được tập huấn ở Bộ, ở Sở nên chưa thực
hiện; môn Công nghệ đã thực hiện ở học kỳ 1.
4. Chuyên đề về xây dựng kế hoạch giáo dục tổ, nhóm chuyên môn.

3

TT
1
2
3
4

Môn

Thời gian
(buổi chiều)
Công Nghệ 30/01/2021
GDCD
30/01/2021
Địa lý
30/01/2021
Văn
02/02/2021

Địa điểm

Báo cáo viên

Thành phần

Thành Mỹ
Xuân Viên
Xuân Viên
Xuân An

Thầy Trung
Cô Vinh
Cô Hạnh
Cô Bùi Hương

Tất cả GV dạy môn Công nghệ
Tất cả GV dạy GDCD
Tất cả GV dạy Địa lý
GVCC, T. trưởng, N. trưởng

Chỉ đạo
Thầy Thiên
Cô Hường
Cô Hường
Cô Hường

C. Tổ chức thực hiện
- Các thành viên Phòng GD: Chỉ đạo các đồng chí báo cáo viên chuẩn bị bài
giảng phù hợp với điều kiện thực tế, cách thức thực hiện để đảm bảo chất lượng;
thống kê danh sách các giáo viên tham gia từ các trường; quản lý lớp chuyên đề.
Nếu vì lý do chính đáng mà không thực hiện đúng thời gian thì báo cáo với lãnh
đạo Phòng để xin ý kiến (nhưng phải hoàn thành trước 06/02/2021).
- Các Báo cáo viên: Chuẩn bị bài giảng, phối hợp với đơn vị sở tại bố trí
máy chiếu và trang thiết bị phục vụ lớp chuyên đề; gửi bài giảng cho các giáo viên
để tiếp tục nghiên cứu và thực hiện hiệu quả; đồng thời lập nhóm Zalo để trao đổi
chuyên môn, nhất là CT GDPT 2018.
- Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS: Gửi Kế hoạch này cho các
giáo viên toàn trường biết để thực hiện kịp thời, đầy đủ; lập Danh sách các giáo
viên tham dự các chuyên đề và gửi bản mềm về Phòng, cụ thể: Các môn Toán, Lý,
Hóa, Công nghệ theo địa chỉ Trungthiennd@gmail.com, các môn Văn, Sử, Địa,
GDCD theo địa chỉ Bichhuong177@gmail.com, các môn Sinh, Thể, Âm nhạc
theo địa chỉ Ngocloinx@gmail.com và môn Tin học theo địa chỉ
Heromt@gmail.com.
- Hiệu trưởng các trường được bố trí địa điểm tổ chức chuyên đề: Bố trí
Phòng, trang thiết bị phục vụ theo đề nghị của Báo cáo viên.
- Giáo viên tham dự chuyên đề: Chuẩn bị máy tính và thực hiện nghiêm túc
các yêu cầu của Báo cáo viên.
Nhận được kế hoạch này, đề nghị các đơn vị và các cá nhân liên quan thực
hiện nghiêm túc, có hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Phòng GDPT Sở (b/c);
- Các trường THCS, TH-THCS;
- Lãnh đạo, CV phòng;
- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)
Nguyễn Trung Thiên

