ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gò Vấp, ngày 15 tháng 8 năm 2021

LỊCH TẬP HUẤN
CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HÈ NĂM 2021

S
T
T

Môn

Nội dung tập huấn/lớp

Số lượng/nội dung mô đun (phương
pháp, kế hoạch, kiểm tra đánh giá )

Đối tượng tập huấn

Thời gian tập
huấn trực tuyến Thời gian
Giờ
Ghi chú
trên hệ thống LMS trao đổi
bắt đầu
trực tuyến
Từ

1

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh
Tập huấn Chương trình GDPT
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra
Ngữ Văn
mới môn Ngữ Văn lớp 6
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
học sinh
3. Thiết kế bài dạy Ngữ văn 6

2

Toán

3

Toán

4

Sinh

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
Tập huấn Triển khai thực hiện chất, năng lực học sinh
Chương trình GDPT mới môn 2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra
Toán lớp 6
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
học sinh
3. Thiết kế bài dạy Toán 6
1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Toán
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành
Tập huấn Thiết kế kế hoạch
(tinh thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH)
bài dạy bổ sung chương trình theo CT Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung
môn Toán 9
nội dung dạy học cho học sinh khối 9 để đáp
ứng yêu cầu khi học sinh học chương trình
GDPT 2018 ở cấp THPT.
1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Sinh
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành
Tập huấn Thiết kế kế hoạch
(tinh thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH)
bài dạy bổ sung chương trình theo CT Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung
môn Sinh 9
nội dung dạy học cho học sinh khối 9 để đáp
ứng yêu cầu khi học sinh học chương trình
GDPT 2018 ở cấp THPT.

đến

- Thầy Lê Minh Kim Long (TTCM)
- Cô Trương Thị Thanh Hải
20/8/2021 25/8/2021
- Thầy Trương Quang Bảo
- Cô Ngô Thị Oanh

26/8/2021

8g00

- Cô Tạ Thị Bích (TTCM)
- Cô Đào Thị Trang
- Cô Nguyễn Thị Ánh Ly
- Cô Phạm Thị Trà Giang

15/8/2021 25/8/2021

26/8/2021

10g00

15/8/2021 25/8/2021

25/8/2021

8g00

12/8/2021 25/8/2021

21/8/2021

8g00

- Cô Tạ Thị Bích (TTCM)

Cô Phạm Diễm Xuân (TTCM)

S
T
T

Môn

Nội dung tập huấn/lớp

Số lượng/nội dung mô đun (phương
pháp, kế hoạch, kiểm tra đánh giá )

Đối tượng tập huấn

Thời gian tập
huấn trực tuyến Thời gian
Giờ
Ghi chú
trên hệ thống LMS trao đổi
bắt đầu
trực tuyến
Từ

5

6

7

8

9

Lý

Hoá

Thiết kế kế hoạch bài dạy bổ
sung chương trình vật lý 9

1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Vật lý
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành
(tinh thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH)
theo CT Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung
nội dung dạy học cho học sinh khối 9 để đáp
ứng yêu cầu khi học sinh học chương trình
GDPT 2018 ở cấp THPT.

09/8/2021 25/8/2021

19/8/2021

14g00

Tập huấn Thiết kế kế hoạch
bài dạy bổ sung chương trình
môn Hoá 9

1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Hóa học
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành
(tinh thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH)
- Thầy Nguyễn Ngọc Huy (NTCM)
theo CT Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung - Cô Trương Thị Kiều Oauh - Giáo 10/8/2021 25/8/2021
nội dung dạy học cho học sinh khối 9 để đáp viên giảng dạy môn Hóa 9
ứng yêu cầu khi học sinh học chương trình
GDPT 2018 ở cấp THPT.

19/8/2021

8g30

15/8/2021 29/8/2021

23/08/2021
28/08/2021

8g00

15/8/2021 25/8/2021

19/8/2021

8g00

- Cô Nguyễn Thị Bích Nụ (TTCM GV giảng dạy môn Sử - Địa 6)
09/8/2021 25/8/2021
- Cô Trần Thị Thùy - GV giảng dạy
môn Sử - Địa 6

12/8/2021

8g00

18/8/2021

8g00

01 Moddule gồm các nội dung:
1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
Tập huấn Triển khai thực hiện
chất, năng lực học sinh
KHTN Chương trình GDPT mới môn
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra
KHTN lớp 6
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
học sinh
3. Thiết kế bài dạy khối 6
1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Lịch sử
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành
Tập huấn rà soát chương trình (tinh thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH)
Sử
môn Lịch sử năm 2006 theo
theo CT Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung
CT năm 2018
nội dung dạy học cho học sinh khối 9 để đáp
ứng yêu cầu khi học sinh học chương trình
GDPT 2018 ở cấp THPT.
1 Mô đun:Hướng dẫn thực hiện chương trình
môn Lịch sử & Địa lí lớp 6 năm 2018 gồm các
nội dung sau:
Tập huấn thực hiện chương
Lịch sử và
1. Mục tiêu chương trình;
trình môn Lịch sử và Địa lí
2. Yêu cầu cần đạt;
Địa lý
năm 2018
3. Nội dung giáo dục;
4. Hướng dẫn thực hiện chương trình.;
5. Hoạt động kiểm tra kiến thức

10
GDCD

đến

Tập huấn thực hiện chương
trình môn GDCD năm 2018

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
học sinh

- Cô Lê Thùy Dung (TTCM)
- Cô Phạm Thị Ngọc Hậu - Giáo
viên giảng dạy môn Lý 9

- Cô Lê Thùy Dung
- Cô Phạm Thị Ngọc Hậu
- Cô Nguyễn Thị Toàn
- Cô Trương Thị Kiều Oanh

- Cô Nguyễn Thị Bích Nụ (TTCM)

- Cô Lê Thị Thảo Nguyên

10/8/2021 25/8/2021

S
T
T

Môn

GDCD

Nội dung tập huấn/lớp

Tập huấn thực hiện chương
trình môn GDCD năm 2018

11

12

13

GDTC

Tập huấn Triển khai thực hiện
Chương trình GDPT mới môn
GDTC lớp 6

GDTC

1. Tập huấn rà soát chương
trình môn Thể Dục năm 2006
theo CT năm 2018.
2. Định hướng xây dựng kế
hoạch kiểm tra đánh giá theo
thông tư 26/TT-BGDĐT

- Triển khai việc dạy học môn
Công nghệ theo chương trình
Công nghệ GDPT 2018
14 Nữ công - Cập nhật các kiến thức thực
(THCS) tế về các kỹ năng chế biến món
ăn trong chương III: Nấu ăn
trong gia đình

15

Tin

Số lượng/nội dung mô đun (phương
pháp,
hoạch,
kiểm
giá )
1. Dạy
họckế
chương
trình
giáotra
dụcđánh
phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
học sinh
3. Thiết kế bài dạy GDCD
1 Mô đun:Hướng dẫn thực hiện chương trình
môn GDTC lớp 6 năm 2018 gồm các nội dung
sau:
1. Mục tiêu chương trình.
2. Yêu cầu cần đạt.
3. Nội dung giáo dục.
4. Hướng dẫn thực hiện chương trình.
5. Hoạt động kiểm tra kiến thức
1 Mô đun gồm các nội dung:
1. Rà soát chương trình môn GDTC THCS
Theo chương trình GDPT hiện hành (theo tinh
thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo
CT Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung nội
dung dạy học cho học sinh khối 9 để đáp ứng
yêu cầu khi học sinh học chương trình GDPT
2018 ở cấp THPT.
2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra
đánh giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT.
3. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện
chương trình.
Phần 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình
GDPT 2018.
Phần 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo
dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực.
Phần 4: gv thực hiện các kỹ năng chế biến món
ăn, mở rộng kiến thức thực tế, ứng dụng trong
việc giảng dạy bộ môn

Phần 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình
GDPT 2018.
- Triển khai việc dạy học môn
Phần 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo
Tin học theo Chương trình
dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
GDPT 2018.
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

Đối tượng tập huấn

Thời gian tập
huấn trực tuyến Thời gian
Giờ
Ghi chú
trên hệ thống LMS trao đổi
bắt đầu
trực tuyến
Từ

- Cô Lê Thị Thảo Nguyên

đến

10/8/2021 25/8/2021

19/82021

8g00

- Thầy Lê Minh Triệu ( TTCM GV giảng dạy môn GDTC 6)

12/8/2021 25/8/2021 23/8 - 25/8

8g00

- Thầy Lê Minh Triệu ( TTCM GV giảng dạy môn GDTC 9)
- Thầy Phạm Tùng Bách - GV
giảng dạy môn GDTC 9

12/8/2021 25/8/2021 23/8 - 25/8

8g00

- Cô Phạm Vũ Phương Dung
(NTCM )
15/82021 12/8/2021 25/8/2021
- Cô Nguyễn Thị Thùy Trang - Giáo
17/8/2021
viên dạy Công nghệ lớp 6,

8g00

- Cô Huỳnh Thị Thanh Trúc
16/8/2021
(NTCM -giáo viên dạy Tin học lớp
Tổ chức theo
6)
09/8/2021 25/8/2021
nhóm ở từng
- Cô Trần Thị Thanh Huyền - Giáo
PGD
viên dạy Tin học lớp 6,

8g00

S
T
T

Môn

Nội dung tập huấn/lớp

Số lượng/nội dung mô đun (phương
pháp, kế hoạch, kiểm tra đánh giá )

Đối tượng tập huấn

Thời gian tập
huấn trực tuyến Thời gian
Giờ
Ghi chú
trên hệ thống LMS trao đổi
bắt đầu
trực tuyến
Từ

16

Địa lí

đến

Chương trình địa lí lớp 9 hiện hành và chương
trình địa lí 9 tổng thể (1 module)
Tập huấn rà soát chương trình Các nội dung phải xây dựng và dạy bổ sung
Địa lí lớp 9 THCS chuẩn bị
trong lớp 9 THCS hiện hành (1 module)
- Cô Nguyễn Thị Bích Nụ (TTCM cho việc thực hiện chương
Những thay đổi trong kiểm tra đánh giá lớp 9 - Cô Trần Thị Thùy - GV giảng dạy 09/8/2021 25/8/2021
trình Địa lí lớp 10 THPT 2018 THCS hiện hành cho phù hợp lớp 10 tổng thể môn Địa 9
2018 (1 module)
Xây dựng kế hoạch bài dạy theo chương trình
tổng thể 2018 (1 module)

Tập huấn giáo viên nghề
THCS về phương pháp dạy
học thực hành bộ môn nghề
17 Công nghệ
(Điện, Tự động hóa, Vẽ kỹ
thuật, ...) qua hình thức dạy
học trực tuyến

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
học sinh
3. Xây dựng kế hoạch bài dạy

17/82021

8g00

'- Cô Phạm Vũ Phương Dung
(NTCM )

10/8/2021 25/8/2021

15/8/2021

8g00

- Cô Phạm Vũ Phương Dung
(NTCM - GV giảng dạy môn CN
9)

12/8/2021 25/8/2021

17/8/2021

8g00

Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên
Công nghệ THPT

12/8/2021 25/8/2021

17/8/2021

8g00

Phần 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình
GDPT 2018.
Hoạt động Hoạt động trải nghiệm, hướng
Phần 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo - Cô Đỗ Thị Thanh Huyền - HT
20
Nghiệp chương trình GDPT
Trải
dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. - Cô Ngô Thị Tuyết Trinh - PHT
nghiệm 2018 - Lớp 6
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực.

15/8/2021 25/8/2021

25/8/2021

8g00

Xây dựng kế hoạch giáo đơn
Xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương - Cô Đỗ Thị Thanh Huyền - HT
vị thực hiện chương trình giáo
trình giáo dục phổ thông 2018
- Cô Ngô Thị Tuyết Trinh - PHT
dục phổ thông 2018

15/8/2021 25/8/2021

26/8/2021

8g00

1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Công
nghệ THCS Theo chương trình GDPT hiện
hành (tinh thần công văn 3280/BGDĐTGDTrH) theo CT Giáo dục phổ thông 2018 và
bổ sung nội dung dạy học cho học sinh khối 9
để đáp ứng yêu cầu khi học sinh học chương
trình GDPT 2018 ở cấp THPT.
1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
Tập huấn Giáo viên thiết kế kế
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
hoạch bài dạy, dạy học đáp
chất, năng lực học sinh
ứng yêu cầu phát triển Năng
19 Công nghệ
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra
lực học sinh môn Công nghệ
đánh giá theo định hướng phát triển năng lực
THPT qua hình thức dạy học
học sinh
trực tuyến.
3. Xây dựng kế hoạch bài dạy
Tập huấn giáo viên thiết kế kế
hoạch bài dạy môn Công nghệ
18 Công nghệ 9 THCS, rà soát chương trình
Công nghệ 9 năm 2006 theo
chương trình GDPT 2018

21

CBQL

S
T
T

Môn

Nội dung tập huấn/lớp

Số lượng/nội dung mô đun (phương
pháp, kế hoạch, kiểm tra đánh giá )

Đối tượng tập huấn

Thời gian tập
huấn trực tuyến Thời gian
Giờ
Ghi chú
trên hệ thống LMS trao đổi
bắt đầu
trực tuyến
Từ

đến

22

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh.
2. Rà soát chương trình lớp 9 chương trình
GDPT hiện hành với CT Giáo dục phổ thông
Tập huấn Triển khai thực hiện 2018 để đề ra phương hướng thực hiện và bổ
Âm nhạc Chương trình GDPT 2018 lớp sung nội dung dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu - Thầy Phạm Minh Nhật
6 và Chương trình 2006 lớp 9 khi học sinh học chương trình GDPT 2018 ở
cấp THPT.
3, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện
chương trình
4. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra
đánh giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT.

16/8/2021 20/8/2021

23/8/2021

- 8g00
- 13g30

23

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông
hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm
chất, năng lực học sinh.
2. Rà soát chương trình lớp 9 chương trình
GDPT hiện hành với CT Giáo dục phổ thông
Tập huấn Triển khai thực hiện 2018 để đề ra phương hướng thực hiện và bổ
- Cô Trần Thị Trang Nhã
Mỹ thuật Chương trình GDPT 2018 lớp sung nội dung dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu
- Cô Lê Thị Hải Hưng
6 và Chương trình 2006 lớp 9 khi học sinh học chương trình GDPT 2018 ở
cấp THPT.
3, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện
chương trình
4. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra
đánh giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT.
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Môn Tiếng Anh có lịch thông báo sau.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Ban giám hiệu;
- Cán bộ MLCM;
- Tổ trưởng chuyên môn;
- Giáo viên;

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

- Lưu: VT.

Đỗ Thị Thanh Huyền

