
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BRVT 

TT GDTX LONG ĐIỀN – ĐẤT ĐỎ 

            

            Số:  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Long Điền, ngày      tháng     năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện chuyên đề chuyên môn. Năm học 2022-2023 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 2954/SGDĐT-GDTrHTX ngày 13/9/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2022-2023; 

Thực hiện Hướng dẫn số 2806/SGDĐT-GDTrHTX ngày 31/8/2022 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình GDTX cấp THPT từ 

năm học 2022-2023; 

 Thực hiện Kế hoạch chuyên môn số 225/KH-TTGDTXLĐĐĐ, ngày 19 tháng 

10 năm 2022 của Trung tâm GDTX Long Điền – Đất Đỏ về hoạt động chuyên môn 

năm học 2022-2023; 

 Trung tâm GDTX Long Điền – Đất Đỏ xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề 

chuyên môn, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Không ngừng đẩy mạnh hoạt động chuyên môn trong trung tâm.  

- Giải quyết vướng mắc trong quá trình giảng dạy của giáo viên đối với các 

môn học được quy định.  

- Đẩy đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công 

nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy học.  

- Thực hiện hiệu quả việc đánh giá học viên theo Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT 

ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lớp 10); Thông tư 21/2021/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lớp 11 và 

12). 

- Trang bị những kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng 

dạy và học, thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông (2018) đối với lớp 10; các 

khối lớp 11, 12 thực hiện phương pháp giảng dạy hiện đại, tiên tiến. Tất cả đáp ứng 

yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo trong tình hình mới, chú trọng việc dạy học cá thể, 

tổ chức các hoạt động thực hành, rèn luyện kĩ năng, phát triển năng khiếu của học 

viên, thực hiện đổi mới quản lý, đổi mới toàn diện trong trung tâm, tạo cơ hội cho 

giáo viên được trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm dạy học.  

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên trong học tập để đạt 

kết quả tốt. 
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2. Yêu cầu:  

- Tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình, theo kế hoạch 

của trung tâm, mỗi giáo viên thực hiện 01 tiết/ năm. 

- Tổ chức thực hiện 02 chuyên đề tổ Tự nhiên; 02 chuyên đề tổ Xã hội theo 

Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc 

ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; 

- Phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, 

khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm 

giảng dạy, nghiên cứu giáo dục… 

II. NỘI DUNG - HÌNH THỨC:  

1. Nội dung:  

- Tập trung đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện hiệu quả việc đánh giá kết 

quả học tập của học viên theo Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lớp 10); Thông tư 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01 

tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lớp 11 và 12). đổi mới 

phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học viên.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng dạy học nâng cao chất lượng 

dạy học trong từng môn học, bài học.  

2. Hình thức: Dự tiết dạy thực tế (minh họa) để thống nhất:  

- Quy trình, nội dung và phương pháp tiết dạy.  

- Vận dụng đánh giá học viên theo Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lớp 10); Thông tư 21/2021/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với lớp 11 và 

12) trong dạy học  

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng đồ dùng dạy. 

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:  

1. Chuyên đề môn. 

a. Mục tiêu: 

- Củng cố chuyên đề môn trong những năm qua đã thực hiện nhưng đến nay 

vẫn còn vướng mắc. Ứng dụng các phương pháp dạy học thích hợp vào môn học.  

- Dạy theo hướng phát triển năng lực học viên, tập trung vào người học, tập 

trung dạy học theo từng đối tượng, dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng.  

- Đẩy mạnh việc dạy học bằng công nghệ thông tin.  

- 100% giáo viên bộ môn tham gia và sử dụng được máy vi tính để soạn bài, 

truy cập internet lấy thông tin tài liệu phục vụ công tác giảng dạy và bồi dưỡng 

thường xuyên của bản thân.  
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- Nắm chắc các phương pháp, hình thức dạy học theo đặc trưng môn học. 

Đổi mới một số hình thức dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng, với trình độ 

học viên của lớp, của trung tâm.  

b. Biện pháp thực hiện:  

- Các tổ/nhóm chuyên môn họp thống nhất với GVBM tham gia chuyên đề, 

thống nhất phần lí thuyết (nội dung cơ bản của chuyên đề, một số định hướng cơ bản). 

- Tổ chức, phân công thời gian, lịch dạy cụ thể cho GV dạy chuyên đề, mỗi 

tháng 01 tiết/tổ chuyên môn, để chuẩn bị bài dạy vào các buổi trống của tiết 5 trong 

tuần (hạn chế trùng lắp các tiết học trên TKB), để cho GV bộ môn khác hoặc toàn 

trường tham dự.  

- Lên kế hoạch dạy và dự giờ xoay vòng chuyên đề, mỗi GVBM 01 chuyên 

đề/năm.  

- Rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề.  

- Thảo luận về việc dạy tích hợp các nội dung giáo dục….  

- Thảo luận các nội dung tập huấn về chuyên môn do các cấp tổ chức.  

2. Chuyên đề chung trung tâm.  

- Căn cứ vào lịch hoạt động chuyên đề của cụm khối thi đua số 02, trung tâm 

cử cán bộ, giáo viên đúng thành phần tham dự đi học tập, lĩnh hội và triển khai lại 

trong trung tâm.  

- Ngoài ra tổ/nhóm chuyên môn tổ chức thảo luận các nội dung có liên quan 

đến dạy và học, các nội dung chỉ đạo, tập huấn của cấp trên.  

3. Chỉ tiêu:  

+ Mỗi giáo viên thực hiện 01 tiết chuyên đề/năm, rãi đều mỗi tháng ít nhất 01 

tiết làm cơ sở đánh giá chuẩn GV theo thông tư 20 BGDĐT. 

+ Trung tâm thực hiên 04 tiết chuyên đề khoảng cuối tháng 02, đầu tháng 03 

năm 2023: Mỗi tổ 02 chuyên đề do tổ chuyên môn lựa chọn theo Thông tư 

12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành 

Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (các môn đang thực 

hiện tại trung tâm).  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

1. Đối với tiết chuyên đề môn:  

- Các tổ/nhóm chuyên môn xây dựng bài dạy, phân công GV dạy, tổ chức dạy 

theo kế hoạch. 

- Ban giám đốc, các tổ chuyên môn dự giờ, rút kinh nghiệm, nhân diện đại trà.  
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- Các tổ/nhóm chuyên môn thực hiện, chuẩn bị các nội dung về chuyên môn; 

các điều kiện phục vụ chuyên đề, xây dựng lịch thực hiện (theo mẫu) gửi về Thầy 

Dũng 15h00’ ngày 30/11/2022. 

Khối Người dạy Môn Tiết Bài dạy Ngày dạy 

      

      

2. Đối với chuyên đề cụm thi đua 02, về triển khai tại trung tâm:  

- Trung tâm cử BGĐ, GV đi tiếp thu đúng thành phần, phù hợp với năng lực, 

trình độ của giáo viên theo từng khối lớp (theo kế họach của Trung tâm GDTX-HN 

Vũng Tàu), như sau: 

STT Tên chuyên đề Trung tâm 

thực hiện 

Thời gian Thành phần tham 

dự 

 

 

 

 

01 

 

Toán 

 

 

 

 

 

Trung tâm 

GDX-HN 

Vũng Tàu 

 

 

 

 

 

Sáng 

26/11/2022 

- Đ/c Dũng PGĐ chịu 

trách nhiệm chung. 

- Thầy Điền, Cô Vân,  

 

Ngữ văn 

- Đ/c Dũng PGĐ chịu 

trách nhiệm chung. 

- Cô Đức, Cô Lam, cô 

Dung 

 

Lịch sử 

- Đ/c Dũng PGĐ chịu 

trách nhiệm chung. 

- Thầy Ngọc 

 

02 

Trao đổi kế hoạch thực 

hiện hoạt động trải 

nghiệm trong chương 

trình THPT 2018 

- Đ/c Dũng PGĐ chịu 

trách nhiệm. 

 

3. Ban giám đốc 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể đến từng tổ chuyên môn, giáo viên 

trong trung tâm. 

- Tổ chức và phân công giáo viên dự giờ đánh giá kết quả sau tiết dạy. 

4. Tổ chuyên môn 

- Triển khai và sắp xếp thời gian dạy cho từng GV trong tổ theo mẫu. 

- Phân công giáo viên có năng lực hỗ trợ giáo viên tham gia trong công tác 

chuẩn bị. 
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5. Giáo viên 

- Chủ động tham gia với tinh thần cầu thị, đổi mới sáng tạo và học tập kinh 

nghiệm của đồng nghiệp. 

- Giáo viên tham dạy chuẩn bị đầy đủ những điều kiện về thiết bị, kiến thức, 

phương pháp để đáp ứng tốt việc tổ chức dạy học, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục 

của tiết dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên. Chủ động lắng nghe 

góp ý của đồng nghiệp trên tinh thần cầu thị. 

- Đề xuất với Ban giám đốc qua tổ trưởng chuyên môn những yêu cầu về cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu tham khảo, phần mềm dạy học nhằm hỗ trợ giúp 

giáo viên hoàn thành tốt nhất bài dạy của mình. 

IV. THỜI GIAN 

1. Thời gian.  

- Thực hiện chuyên đề môn: Từ ngày 01/12/ 2022 đến 30/04/2023.  

- Thực hiên chuyên đề trung tâm: 02 tiết chiều thứ sáu ngày 24/02/2023 từ 

14h00’ đến 17h00’; 02 tiết sáng thứ bảy ngày 25/02/2023. 

- Giáo viên tham gia dạy chuyên đề nộp trước kế hoạch bài dạy về cho ban tổ 

chức trước 03 ngày đối với chuyên đề môn, và 05 ngày đối với chuyên đề bắt buộc để 

sắp xếp. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện chuyên đề chuyên môn năm học 2022-

2023 và chuyên đề bắt buộc dạy chương trình lớp 10 GDTX cấp THPT 2018 của 

Trung tâm GDTX Long Điền – Đất Đỏ; đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên nghiêm 

túc thực hiện./.  

 
 Nơi nhận: 
- Cấp ủy CB (thay báo cáo); 

- Ban Giám đốc (theo dõi); 

- Tổ CM, GV (thực hiện); 

- Website, bản tin công khai; 

- Lưu: VT-CM./. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Dũng 
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