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 Kính gửi: Các ông (bà) Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở trong huyện. 
 

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo các văn bản hướng dẫn của Bộ 
GD&ĐT và Sở GD&ĐT Hà Nam, Phòng GD&ĐT Kim Bảng hướng dẫn tổ chức Hội thảo 
và Sinh hoạt chuyên môn (SHCM) cho giáo viên trong năm học 2018-2019, cụ thể như sau:  

 A. Hội thảo và Sinh hoạt chuyên môn  

 I. Mục đích, yêu cầu 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ 
quản lý, giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định 
hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, đổi mới sinh hoạt chuyên môn thông qua 
hoạt động nghiên cứu bài học một cách thiết thực hiệu quả. Chuẩn bị tốt điều kiện tiếp cận 
và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 

2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và 
cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 
5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 
của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 4/10/2016 về tổ chức sinh 
hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên; công văn 
số 1291/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam về việc Hội thảo và tổ 
chức dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”.   

3. Đổi mới hình thức Hội thảo và Sinh hoạt chuyên môn trong trường và cụm trường 
nhằm phát hiện và phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện đổi 
mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Tiếp tục phát huy những thành tố tích cực 
của mô hình trường học mới vận dụng vào chương trình hiện hành để phát triển phẩm chất 
năng lực học sinh. 

 4. Thống nhất phương thức tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn trong các 
nhà trường, tạo tiền đề thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông trong giai đoạn tới. 

 II. Nội dung Hội thảo, Sinh hoạt chuyên môn 

 1. Tổ chức SHCM dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh và theo phương 
pháp "nghiên cứu bài học". Thảo luận về phương pháp và kĩ thuật tổ chức hoạt động học 
theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học hiệu quả.  

 Hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm sau một năm tổ chức dạy học theo phương pháp “Bàn 
tay nặn bột”. Năm học 2018-2019 tiếp tục thực hiện quy định giảng dạy tối thiểu 1 
tiết/tháng theo phương pháp "Bàn tay nặn bột" đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học 
theo công văn số 1291/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nam. 

Thảo luận, giải quyết những vấn đề chuyên môn phát sinh trong quá trình giảng dạy 
của giáo viên và thực hiện những nội dung SHCM theo chỉ đạo (nếu có) của Bộ GD&ĐT, 
của Sở GD&ĐT và của Phòng GD&ĐT. 

 2. Tiếp tục cập nhật, chọn lọc những thành tố tích cực của mô hình trường học mới 
để áp dụng trong dạy học nhằm thực hiện tốt việc thực hiện chương trình hiện hành theo 
định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Trên cơ sở kết quả thực hiện năm học 
2017-2018, năm học 2018-2019 cần tiếp tục áp dụng và phát huy hiệu quả phương pháp tổ 
chức dạy học theo 5 hoạt động (Khởi động - Hình thành kiến thức - Luyện tập - Vận dụng - 



Tìm tòi mở rộng); kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm và kỹ thuật hướng dẫn học sinh tự ghi 
chép bài học. 

3. Tiếp tục thảo luận, đi sâu về kỹ thuật thiết kế, soạn giáo án theo tiến trình 5 hoạt 
động dạy học trên lớp; kỹ thuật đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, chốt kiến thức, hướng dẫn học 
sinh ghi bài, giao nhiệm vụ và hướng dẫn học bài ở nhà.  

4. Chia sẻ, học hỏi những kinh nghiệm hay trong quá trình tham gia tập huấn và 
SHCM trên trang "Trường học kết nối".  

Triển khai ứng dụng phần mềm Master elearning (do công ty TNHH phần mềm Sao 
Sài Gòn cung cấp) để thiết kế giáo án và tham dự cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning do 
Bộ GD&ĐT tổ chức. 

 5. Thảo luận về đổi mới kiểm tra, đánh giá: Phương pháp, kỹ thuật biên soạn câu hỏi 
trắc nghiệm, ma trận đề kiểm tra, biên soạn đề kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ; xây dựng 
ngân hàng câu hỏi đề kiểm tra theo những nội dung đã được Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT 
tập huấn trong tháng 8/2018. 

 6. Hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm ôn tập thi vào lớp 10-THPT. 

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn cấp trường. 

 Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn cho 
giáo viên trong nhà trường. 

 Thời gian sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 02 buổi chiều, vào các ngày 10 và 25 hằng 
tháng (nếu trùng với ngày chủ nhật thì chuyển sang ngày kế tiếp).   

Báo cáo kết quả SHCM của trường về Phòng GD&ĐT bằng văn bản (đ/c Lê Thị Huệ 
nhận) sau ngày tổ chức SHCM (ngày 11 và 26 hằng tháng) theo mẫu gửi kèm. 

 2. Sinh hoạt chuyên môn và hội thảo liên trường (cụm trường) 

- Thời gian tổ chức: Năm học 2018-2019 tổ chức sinh hoạt chuyên môn và hội thảo 
cụm trường 03lần/môn/năm học, cụ thể: 

+ Học kỳ I: Tổ chức trong tháng 10/2018 và tháng 12/2018. 

+ Học kỳ II: Tổ chức trong tháng 02/2019. 

 Kỳ sinh hoạt chuyên môn mỗi tháng chia làm 02 ngày (02 buổi chiều).  

 Ngày thứ nhất các môn:  Ngữ văn; Toán; Hóa học; Âm nhạc; Mỹ thuật; Công nghệ.  

 Ngày thứ hai các môn: Lịch sử, Địa lý, GDCD; Vật Lý; Sinh học, Thể dục, Tiếng Anh 

 Riêng các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học tổ chức theo hình thức Hội thảo dạy học 
theo phương pháp "Bàn tay nặn bột". 

 - Địa điểm tổ chức: Năm học 2018-2019 cụm trường và địa điểm tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn cụm trường quy định như sau: 

 

Cụm Trường THCS 
Địa điểm 
SHCM 

Trưởng cụm 

 

1 

Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Lê Hồ, 
Tân Sơn, Đại Cương, Nhật Tựu Đại Cương Đ/c Lê Đức Toản 

 

2 

Ba Sao, Liên sơn, Khả Phong, 
Thụy Lôi, Ngọc Sơn, TT Quế Khả Phong Đ/c Nguyễn Tuấn Kiệt 

 

3 

Thanh Sơn, Thi Sơn, Văn Xá, 
Đồng Hóa, Hoàng Tây, Nhật Tân Nhật Tân Đ/c Dương Bình Trọng 

 



- Thành phần: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn và 
100% giáo viên giảng dạy các bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn. 

Phòng GD&ĐT giao cho các đồng chí trưởng cụm phối hợp với Hiệu trưởng các 
trường trong cụm tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo đúng nội dung quy định. Xây dựng kế 
hoạch (phân công các trường dạy minh họa các môn, cử cán bộ quản lí điều hành, thư kí ghi 
biên bản) và nộp về Phòng GD&ĐT (đ/c Huệ nhận) trong kỳ giao ban công tác tháng trước 
khi tổ chức sinh hoạt chuyên môn.  

Theo phân công của trưởng cụm, các trường THCS phân công, giao nhiệm vụ cho 
giáo viên của trường dạy minh họa SHCM liên trường (khuyến khích cử những giáo viên 
đăng ký dự thi giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2018- 2019).  

3. Sinh hoạt chuyên môn và Hội thảo cấp huyện. 

- Thời gian tổ chức:  Trong tháng 4/2019  

- Địa điểm: tại trường THCS Thanh Sơn và THCS Tân Sơn 

+ Tại Thanh Sơn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Thể dục, Công nghệ, Âm nhạc. 

+ Tại Tân Sơn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Mỹ thuật, Tiếng Anh. 

 (giao Hiệu trưởng hai trường làm cụm trưởng) 

- Thành phần:  

+ Mời lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục trung học - Sở GD&ĐT;  

+ Lãnh đạo Phòng; chuyên viên Tổ THCS; 

+ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; tổ trưởng, tổ phó chuyên môn các trường THCS.  

+ 100% giáo viên giảng dạy các bộ môn hội thảo và tổ chức sinh hoạt chuyên môn. 

* Lưu ý: 

- Các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học hội thảo dạy học theo phương pháp “Bàn tay 
nặn bột”.  

- Trường THCS có giáo viên được phân công dạy minh họa chuẩn bị bài dạy và 
thông báo cho trường đặt địa điểm tên bài dạy (trước ít nhất 1 tuần) để bố trí phòng học và 
học sinh. 

- Trưởng cụm thông báo tên bài dạy các môn cho các trường trong cụm; cử cán bộ 
quản lí điều hành sinh hoạt chuyên môn, tổng hợp biên bản báo cáo phòng GD&&ĐT. 

B. Chuẩn bị tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng e- Learning năm 2019 

1. Mục đích 

- Đẩy mạnh phong trào ứng dụng CNTT trong các đơn vị trường học để đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy và học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực, chủ 
động và tự học của học sinh, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Nâng cao năng lực ứng dụng phần mềm hỗ trợ dạy học, kỹ năng ứng dụng CNTT 
của giáo viên nhằm khai thác tối đa công nghệ và thiết bị được đầu tư. 

- Từng bước xây dựng hệ thống học liệu điện tử có chất lượng, bổ sung vào kho tài 
liệu dùng chung được chia sẻ trên Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Tôn vinh sự sáng tạo và đóng góp của giáo viên tham gia cuộc thi.  

2. Yêu cầu 

Các trường triển khai cài đặt và tập huấn sử dụng phần mềm Master elearning cho 100% 
giáo viên nhà trường; quán triệt giáo viên sử dụng hiệu quả ứng dụng của phần mềm này trong 
thiết kế bài giảng điện tử phục vụ dạy học và tham gia cuộc thi bài giảng e - Learning do Bộ 
GD&ĐT tổ chức. 



Để tham gia cuộc thi đạt kết quả cao, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường 
chủ động xây dựng kế hoạch và phổ biến, hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà 
trường tham gia, động viên 100% giáo viên các bộ môn có bài giảng e-Learning (Năm học 
2018-2019, yêu cầu mỗi trường có ít nhất 01 bài giảng e-Learning/môn học đăng trên Website 
của nhà trường), thời gian đăng trước khi kết thúc học kỳ I (trước ngày 05/01/2019). 

Mỗi trường chọn cử 2 sản phẩm xuất sắc nhất nộp về Phòng GD&ĐT thẩm định, đánh giá 
thi đua công tác ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Thời gian nộp trong ngày 07/01/2019. 

Khi có thông báo của Bộ GD&ĐT về thể lệ cuộc thi Phòng sẽ có hướng dẫn cụ thể sau. 

 3. Hướng dẫn chuẩn bị bài giảng e-Learning dự thi. 

Bài giảng e-Learning có chủ đề là các bài học (tích hợp cả lý thuyết, thực hành, thí 
nghiệm…) thuộc chương trình giáo dục do Bộ GDĐT ban hành ở các môn học thuộc các 
cấp học THCS. 

Mỗi bài giảng dự thi chỉ đứng tên 01 giáo viên. Bài giảng dự thi phải hoàn chỉnh một 
nội dung cụ thể (tối thiểu là một tiết học trong chương trình giáo dục do Bộ GDĐT ban 
hành), chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống, chuẩn mực; tổ chức thực hiện và phân 
phối thời gian bài giảng hợp lý; khuyến khích tự tạo học liệu và ứng dụng công nghệ hiện 
đại (hình ảnh, đồ họa, video…) vào bài giảng. 

Bài giảng phải do chính giáo viên thiết kế, xây dựng, chưa từng được công bố, lưu 
hành, chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo các quy định của Luật Sở 
hữu trí tuệ hiện hành. 

Bài giảng dự thi phải có 03 phần:  

- Phần đầu: trang bìa bài giảng dự thi phải đầy đủ các thông tin theo mẫu sau:  
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG 

Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2018-2019 

Bài giảng: Môi trường nhiệt đới 

Môn Địa lý, lớp 7 

Giáo viên: Lê Văn A 

Email: ttquec2kb@hanam.edu.vn 

Điện thoại di động: 0912345678 

Đơn vị: Trường THCS thị trấn Quế 

Địa chỉ công tác: Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Tháng 12/2018 
 

- Phần nội dung (trình bày theo kịch bản giảng dạy của giáo viên). 

- Phần cuối (trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin 
tham khảo sử dụng trong bài giảng dự thi, không vi phạm bản quyền). 

Ngôn ngữ chính thức sử dụng trong bài giảng là tiếng Việt (trừ bài giảng dự thi môn 
Ngoại ngữ), sử dụng bảng mã Unicode kiểu chữ Times New Roman.   

Bài giảng phải được xuất bản dưới dạng web, đọc được trên các thiết bị di động như 
máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5). Chú ý tìm phiên bản mới nhất của phần 
mềm đáp ứng chuẩn HTML5. Hiện nay các trường đã được tập huấn và cung cấp phần mềm 
Master elearning (của công ty TNHH phần mềm Sao Sài Gòn), yêu cầu các bài giảng e-
Learning được soạn trên phần mềm này.    

Bài giảng dự thi được đóng gói cẩn thận, lưu trên đĩa CD và ghi đầy đủ các thông tin 
theo mẫu sau: 



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG 

Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2018-2019 

Bài giảng: Môi trường nhiệt đới 

Môn Địa lý, lớp 7 

Giáo viên: Lê Văn A 

Email: ttquec2kb@hanam.edu.vn 

Điện thoại di động: 0912345678 

Đơn vị: Trường THCS thị trấn Quế 

Địa chỉ công tác: Thị trấn Quế, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

Tháng 12/2018 

Bài giảng dự thi bắt buộc phải bao gồm: 

- Thư mục chứa bài giảng dự thi đã xuất bản dưới dạng web (BAIDUTHI). 

- Tệp nguồn thiết kế và các tư liệu để làm bài giảng dự thi (TEPNGUON). 

- Thuyết minh bài giảng dự thi file Word (THUYETMINH). 

* Lưu ý: Hai bài giảng nộp về Phòng GD&ĐT trong ngày 07/01/2019 phải đảm bảo 
tất cả các yêu cầu trên. 

Trên đây là hướng dẫn tổ chức Hội thảo, SHCM cho giáo viên và chuẩn bị tham gia 
cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2018- 2019, Phòng GDĐT yêu cầu các đơn 
vị phổ biến nội dung này tới toàn thể cán bộ, giáo viên; tổ chức thực hiện nghiêm và hiệu 
quả. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, liên hệ về phòng GD&ĐT (tổ THCS) để 
giải quyết./. 

   

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Hà Nam;  

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Bộ phận chuyên môn THCS Phòng GDĐT; 

- Các trường THCS; 

- Lưu: VT, THCS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mẫu báo cáo SHCM trường:  

PHÒNG GD&ĐT KIM BẢNG 

TRƯỜNG THCS … 
 

Số ....../BC-SHCM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

….., ngày …. tháng ….. năm ... 

 
BÁO CÁO TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN ĐỊNH KỲ  

NĂM HỌC 2018-2019 
    

 1. Thời gian tổ chức SHCM: Từ .... giờ đến ... giờ ngày ... tháng ... năm ... 

 2. Hình thức tổ chức SHCM: 

 ...  

 3. Số lượng giáo viên tham gia 

 - Tổ KHTN: Tổng số: ... ; có mặt…; vắng mặt…  

  Họ tên GV vắng   1…… 

     2…… 

 - Tổ KHXH: Tổng số: ... ; có mặt…; vắng mặt…  

  Họ tên GV vắng   1…… 

     2…… 

 - Nhóm GV Tiếng Anh: Tổng số: ... ; có mặt…; vắng mặt…  

  Họ tên GV vắng   1…… 

     2…… 

  4. Nội dung SHCM  

 a. Tổ KHTN 

 - Dạy minh họa: Môn: ... Bài (tiết)… Lớp…; Giáo viên dạy…… 

 - Nội dung thảo luận………………………………………………….. 

 - Kiến nghị, đề xuất ………………………….. 

 b. Tổ KHXH 

 - Dạy minh họa: Môn: ... Bài (tiết)… Lớp…; Giáo viên dạy…… 

 - Nội dung thảo luận………………………………………………….. 

 - Kiến nghị, đề xuất ………………………….. 

 c. Nhóm Tiếng Anh 

 - Dạy minh họa: Môn: ... Bài (tiết)… Lớp…; Giáo viên dạy…… 

 - Nội dung thảo luận………………………………………………….. 

 - Kiến nghị, đề xuất ………………………….. 

  5. Đề xuất, kiến nghị của nhà trường 

 ...  

Nơi nhận: 

- Tổ THCS Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: tổ chuyên môn, VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

(ký tên, đóng dấu) 



 


