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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sử dụng
các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực theo hướng tiếp cận
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở năm 2020.

Căn cứ Công văn số 654/PGDĐT ngày 18/9/2019 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Phụng Hiệp về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung
học năm học 2019-2020;
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp xây dựng kế hoạch tổ chức
hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học
tích cực theo hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp trung
học cơ sở năm 2020, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả
việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển
năng lực và phẩm chất học sinh;
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bồi dưỡng kỹ năng sử
dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; giúp giáo viên tự đánh giá
năng lực nghề nghiệp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao
nghiệp vụ hoạt động giáo dục.
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn
thông qua dự giờ, phân tích giờ dạy và nghiên cứu bài học;
II. NỘI DUNG
- Tổng quan về các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực theo hướng
tiếp cận Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
- Xây dựng Chương trình giáo dục tổng thể trong nhà trường đối với cấp
trung học cơ sở.
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng các chuyên đề dạy học; tổ chức dạy học
và đánh giá giờ dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
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- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong giáo
viên và học sinh.
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Báo cáo viên
- Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;
- Công chức, viên chức phụ trách chuyên môn THCS của Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Phụng Hiệp và các trường có cấp THCS trực thuộc.
2. Thành phần tham dự
Tổng số đại biểu (dự kiến): 180 người, thành phần cụ thể gồm:
- Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng (phụ trách trung học cơ sở), Tổ
trưởng, Tổ phó chuyên môn các trường có cấp THCS trực thuộc. Đối với các
trường THPT (có cấp THCS), thành phần tham dự do nhà trường đề cử tham gia.
- Giáo viên cốt cán bộ môn thuộc các môn thi và giáo viên đăng ký dự thi
Hội thi Giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp huyện năm học 2019-2020.
* Lưu ý:
- Các trường hoàn thành cập nhật (trực tuyến) danh sách đại biểu tham dự
Hội nghị (đã gửi qua email các trường) trước ngày 25/02/2020. Trường bổ sung
danh sách theo thành phần nêu trên và cập nhật đầy đủ thông tin cán bộ quản lí,
giáo viên đã có tên trong danh sách.
- Mỗi trường chuẩn bị tối thiểu từ 02 laptop để phục vụ thực hành (trường
tự chuẩn bị ổ điện).
3. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị
- Thời gian: 03/2020 (sẽ thông báo cụ thể sau).
- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp.
4. Kinh phí
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí tổ chức Hội nghị, chi thù lao báo
cáo viên, nước giải khát giữa giờ theo quy định hiện hành.
- Các trường chi công tác phí cho cán bộ, giáo viên dự Hội nghị theo quy
định hiện hành.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Triển khai kế hoạch đến các cơ sở giáo dục trong huyện; thành lập Tổ báo
cáo viên; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tập huấn; kinh phí hội nghị.
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2. Các trường THCS, THPT (có cấp THCS)
- Cử cán bộ, giáo viên tham dự hội nghị tập huấn theo đúng thành phần
quy định tại mục III.2. Đăng ký danh sách dự hội nghị đúng thời gian quy định.
- Tổ chức nghiên cứu triệt các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Hậu Giang, gồm:
+ Công văn số 1148/SGDĐT–GDTrH ngày 12/11/2015 về việc hướng dẫn
đánh giá giờ dạy học theo chuyên đề;
+ Công văn số 923/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 31/10/2017 về việc
hướng dẫn tổ chức dự giờ, thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ
(nhóm) chuyên môn từ năm học 2017 - 2018 đối với GDTrH;
+ Công văn số 112/SGDĐT-GDTrH ngày 05/02/2018 về việc hướng dẫn
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng phát triển năng
lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;
+ Công văn số 901/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/7/2018 về việc hướng
dẫn tổ chức dạy học và đánh giá giờ dạy học theo định hướng phát triển năng lực
học sinh;
Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng sử dụng
các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực theo hướng tiếp cận Chương trình
Giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở năm 2020 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện Phụng Hiệp. Những vấn đề cần trao đổi liên hệ trực tiếp Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp (qua bộ phận Nghiệp vụ THCS: đ/c
Trung,
0909.138499,
email:
Phạm
Thành
ĐT:
trungpt.phunghiep@haugiang.edu.vn)./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT;
- Các trường phổ thông có cấp THCS trong
huyện;
- Lưu: VP, NV.
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