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Căn cứ Công văn số 1697/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2018 của Sở GD&ĐT về 

việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cột cán kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa 
học, kỹ thuật của học sinh trung học, Phòng GD&ĐT Kim Bảng xây dựng kế hoạch tập 
huấn cán bộ quản lý, giáo viên kỹ năng hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học, kỹ thuật 
của học sinh trung học, như sau: 
    1. Mục đích tập huấn: Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ 
sở trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu kho học; tăng cường kỹ năng đánh giá và 
lựa chọn những dự án KHKT có chất lượng, đảm bảo mục tiêu của cuộc thi KHKT cấp 
huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. 
   2. Nội dung tập huấn: 

- Kỹ năng hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; phương thức hướng dẫn học 
sinh xây dựng ý tưởng, chọn đề tài, các bước thực hiện đề tài, thu thập, xử lý dữ liệu, 
trình bày, thuyết minh sản phẩm nghiên cứu. 

- Kỹ năng đánh giá dự án KHKT của học sinh trung học; quy trình, tiêu chí đánh 
giá, chấm điểm, xét chọn các dự án KHKT. 

- Thực hành đánh giá một dự án KHKT cụ thể. 
- Các nhóm lĩnh vực tập huấn: 
    + Lĩnh vực 1: Toán học - Hệ thống nhúng- Phần mềm hệ thống- Robot và các 

máy thông minh. 
    + Nhóm lĩnh vực 2: Hóa học, sinh hóa 
    + Nhóm lĩnh vực 3: Khoa học động vật - Khoa học thực vật - Y sinh và kho 

học sức khỏe – Sinh học tế bào phân tử. 
    + Nhóm lĩnh vực 4: Khoa học môi trường - Khoa học trái đất và môi trường. 
    + Nhóm lĩnh vực 5: Khoa học vật liệu - Vật lý và thiên văn - Năng lượng vật lí 
    + Nhóm lĩnh vực 6: Khoa học xã hội và nhân văn 
    + Nhóm lĩnh vực 7: Kỹ thuật cơ khí. 

    

   3. Tập huấn tại Sở GD&ĐT: Thực hiện theo công văn số 1697/SGDĐT-GDTrH ngày 
10/10/2018 của Sở GD&ĐT về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cột cán kỹ năng 
hướng dẫn, đánh giá dự án khoa học,kỹ thuật của học sinh trung học. Phòng GD&ĐT đã 
lập danh sách gửi Sở. Phòng cử các đồng chí sau là nhóm trưởng của các nhóm: 

- Nhóm lĩnh vực 1: Đ/c Giang (THCS Thanh Sơn) 
- Nhóm lĩnh vực 2: Đ/c Phần (THCS Đồng Hóa) 
- Nhóm lĩnh vực 3: Đ/c Thơm (THCS Thanh Sơn) 
- Nhóm lĩnh vực 4: Đ/c Đường (THCS THụy Lôi) 
- Nhóm lĩnh vực 5: Đ/c Tòng (THCS Tượng Lĩnh) 
- Nhóm lĩnh vực 6: Đ/c Hồng (THCS TT Quế) 
- Nhóm lĩnh vực 7: Đ/c Quang (THCS Khả Phong) 
Nhiệm vụ của nhóm tham gia tập huấn tại Sở: Tiếp thu nội dung tập huấn để là 

báo cáo viên tập huấn cấp huyện. Nhóm trưởng của nhóm quản lý các thành viên trong 
nhóm, phân công thực hiện báo cáo viên tập huấn cấp huyện. 



Đề nghị các trường in sao danh sách, công văn của Sở, Phòng gửi đến tận tay các 
đồng chí được cử đi tập huấn tại Sở. 
   4. Tập huấn tại huyện. 
       4.1. Thành phần: 

- Lãnh đạo, cán bộ phòng GD&ĐT 
- Cán bộ, giáo viên đã tham dự tập huấn tại Sở GD&ĐT 

  - 100% CBQL, giáo viên của các trường. Yêu cầu các trường lập danh sách theo 
mẫu trước đây, mỗi trường đều tham gia đủ 7 mhóm lĩnh vực, riêng cột “Nhóm lĩnh vực 
tập huấn” chỉ ghi nhóm lĩnh vực theo số thứ tự. Gửi danh sách này qua hộp thư của đ/c 
Vũ trước ngày 18/10/2018 
      4.2. Hình thức tập huấn tại huyện: Tập huấn qua mạng “Trường học kết nối” kết 
hợp với tập huấn trực tiếp. Thời lượng 7 ngày 

- Giai đoạn 1 (05 ngày):Tập huấn qua mạng “ Trường học kết nối” tại mỗi đơn vị. 
Yêu cầu học viên tham gia tập huấn sử dụng tài khoản các nhân đăng nhập, nghiên cứu 
tài liệu, tham khảo và hoàn thành những nhiệm vụ được giao trên mạng “ Trường học kết 
nối”. Thời gian từ 22/10/2018 đến 26/10/2018 

- Giai đoạn 2(01 ngày): Tập huấn trực tiếp tại các lớp do Phòng GD&ĐT tổ chức. 
Học viên trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên và hoàn thành những sản phẩm 
theo yêu cầu của khóa tập huấn. 
    4.3. Tập huấn trực tiếp tại huyện: 
         * Thời gian tập huấn tại huyện 01 ngày: Ngày chủ nhật 28/10/2018: buổi sáng từ 7 
giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. 
         * Địa điểm: 

+ Tại trường THCS Thanh Sơn tập huấn các nhóm lĩnh vực: 2 – 3 – 4 – 6 
+ Tại trường THCS Nhật Tân tập huấn các nhóm lĩnh vực: 1 – 5 – 7  

       Đề nghị 2 trường THCS Thanh Sơn, THCS Nhật Tân chuẩn bị hội trường, máy 
chiếu, máy tính, bàn ghế để triển khai nhiệm vụ tập huấn. 
         * Thành phần 

+ Báo cáo viên đã được cử tham gia tập huấn tại Sở GD&ĐT.  
+ CBQL, giáo viên được các trường cử đi tập huấn. 

       * Tập huấn tại trường:  
- Sau khi tập huấn cấp huyện yêu cầu các trường phổ biến những nội dung chính 

của nội dung tập huấn: Hướng dẫn xây dựng ý tưởng, chọn đề tài, các bước thực hiện đề 
tài, thu thập, xử lý dữ liệu, thuyết minh sản phẩm nghiên cứu... 

- Hoàn thành báo cáo theo mẫu tình hình tập huấn giáo viên tại huyện và học sinh 
tại trường; gửi báo cáo về Phòng bằng văn bản vào ngày 29/10/2018. 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 
các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Tổ THCS đề 
hướng dẫn giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 
- Bộ phận chuyên môn THCS phòng GD&ĐT; 
- Các trường THCS; 
- Lưu: VT. 

 
 

 
 



 


