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UBND HUYỆN KIM BẢNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 310/KH-PGDĐT-TH  
V/v triển khai tập huấn, bồi dưỡng chuyên 

môn cấp Tiểu học hè năm 2018. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

         Kim Bảng, ngày  09 tháng  8 năm 2018 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học 

Thực hiện công văn số: 1290/SGDĐT – GDTH ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo Hà Nam – Giáo dục Tiểu học về việc triển khai tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn cấp Tiểu học hè năm 2018. Phòng Giáo dục và Đào tạo Kim Bảng 

xây dựng Kế hoạch triển khai tập huấn cụ thể như sau: 

1. Mục tiêu 

- Nâng cao nhận thức tư tưởng ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên 

tiểu học nhằm thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi 

mới kiểm tra đánh giá và quản lý quá trình giáo dục học sinh theo định hướng phát triển 

phẩm chất, năng lực người học; tổ chức các hoạt động trải ngiệm một cách linh hoạt, phù 

hợp với thực tiễn địa phương và nhà trường. 

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán có khả năng tập huấn, hỗ trợ 

giáo viên tiểu học về thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học, dạy học phát 

triển năng lực môn Toán, Tiếng Việt, phương pháp, hình thức, tổ chức dạy học hoạt động 

trải nghiệm, dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới, nâng cao năng lực dạy học môn 

Tiếng Anh cấp tiểu học. 

2. Nội dung, phương pháp, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng 

a. Nội dung 

- Nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng học sinh cần đạt đối với môn Tiếng Anh 

các khối lớp 3, 4, 5. 

- Phương pháp dạy học phát triển “khả năng sử dụng ngôn ngữ cơ bản” của 

học sinh ở cấp Tiểu học. 

- Hội thảo, tập huấn: Nâng cao năng lực dạy học Mĩ thuật theo định hướng 

phát triển năng lực. 

- Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá hoạt động trải nghiệm  

cho học sinh Tiểu học. 

- Tập huấn và dạy học môn Toán cấp Tiểu học theo định hướng chương trình 

giáo dục phổ thông mới. 

- Tập huấn và dạy học môn Tiếng Việt cấp Tiểu học theo định hướng chương 

trình giáo dục phổ thông mới. 
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- Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu học. 

- Hội thảo, tập huấn xây dựng văn hóa đọc và phát triển mô hình thư viện thân 

thiện trường tiểu học. 

b. Nội dung tập huấn, thời gian, địa điểm và thành phần cụ thể theo từng 

lớp tham dự như sau: 

- Trong tháng 8/2018 có 5 đợt tham dự tập huấn. Cụ thể như sau: 

* Đợt 1: Tập huấn Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá hoạt 

động trải nghiệm  cho học sinh Tiểu học. 

+ Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 13/8/2018 (thứ hai); 

+ Địa điểm: Tại trường Tiểu học xã Nhật Tân; 

+ Thành phần:  Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Tiểu học; 

   Hiệu trưởng, toàn bộ phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng 

chuyên môn khối 1; khối 2,3 và khối 4,5 các trường Tiểu học (có danh sách kèm 

theo); 

+ Giảng viên: TS Đinh Thị Kim Thoa 

* Đợt 2: Hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực dạy học Mĩ thuật theo định 

hướng phát triển năng lực. 

+ Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 14/8/2018 (thứ ba); 

+ Địa điểm: Hội trường khách sạn Hải Đăng, Thành phố Phủ Lý; 

+ Thành phần:  Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Tiểu học; 

   Toàn bộ giáo viên Mĩ thuật dạy tại các trường Tiểu học 

trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo); 

+ Giảng viên: Chuyên viên Vụ GDTH 

* Đợt 3: Tập huấn và dạy học môn Toán cấp Tiểu học theo định hướng 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 

+ Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 15/8/2018 (thứ tư); 

+ Địa điểm: Tại trường Tiểu học xã Nhật Tân; 

+ Thành phần:  Chuyên viên phụ trách Tiểu học; 

   Hiệu trưởng, toàn bộ phó Hiệu trưởng và Tổ trưởng 

chuyên môn khối 1; khối 2,3 và khối 4,5 các trường Tiểu học (có danh sách kèm 

theo); 

+ Giảng viên: PGS.TS Trần Diên Hiển 

* Đợt 4: Tập huấn nội dung chuẩn kiến thức, kỹ năng học sinh cần đạt đối với 

môn Tiếng Anh các khối lớp 3, 4, 5. 
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+ Thời gian: 02 ngày. Cụ thể 7 giờ 30 phút, ngày 17 và ngày 18/8/2018 (thứ 

sáu, thứ bảy); 

+ Địa điểm: Hội trường khách sạn Hải Đăng, Thành phố Phủ Lý; 

+ Thành phần: Chuyên viên phụ trách Tiếng Anh Tiểu học; Toàn bộ giáo viên 

Tiếng Anh dạy tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện (có danh sách kèm theo); 

* Đợt 5: Tập huấn Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh Tiểu học. 

+ Thời gian: : 02 ngày. Cụ thể 7 giờ 30 phút, ngày 21 và ngày 22/8/2018 (thứ 

ba, thứ tư); 

+ Địa điểm: Thông báo sau; 

+ Thành phần: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Tiểu học; Hiệu trưởng và tổ 

trưởng chuyên môn khối 4 và 5 (có danh sách kèm theo). 

- Tháng 9/2018: có 2 đợt tham dự tập huấn. Cụ thể  thông báo các đơn vị sau. 

- Tháng 12/2018: có 1 đợt tham dự tập huấn. Cụ thể  thông báo các đơn vị sau. 

c. Phương pháp tập huấn 

CBQL, GVTH tự nghiên cứ tài liệu trước khi tham gia tập huấn, chuản bị nội 

dung trao đổi với đồng nghiệp, báo cáo viên. Tập trung trao đổi, thảo luận, thực 

hành thao tác trên máy tính xách tay, xây dựng kế hoạch bài học, thực hành các hoạt 

động theo yêu cầu của báo cáo viên. 

d. Tài liệu tập huấn 

Mỗi học viên chuẩn bị sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, tài liệu có liên quan 

đến nội dung tập huấn. Mỗi trường chuẩn bị một máy tính xách tay có đủ thiết bị kết 

nối để tham gia trong đợt tập huấn. 

3. Tổ chức thực hiện 

a. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng Kế hoạch tập huấn; 

- Quản lý lớp tập huấn. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tập huấn tại các đơn vị Nhà trường. 

- Báo cáo lịch tập huấn các đơn vị trường Tiểu học và Báo cáo kết quả tập 

huấn về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam. 

- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tuyền – Cán bộ Phòng Giáo dục hỗ trợ trường 

Tiểu học Nhật Tân về lắp đặt và chuẩn bị cơ sở vật chất cho lớp tập huấn. 

b. Đối với các trường Tiểu học; 

- Cử đúng, đủ thành phần tham gia; xây dựng và trao đổi ý kiến trong lớp tập huấn. 

- Chuẩn bị kĩ tài liệu theo từng nội dung tập huấn. 
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- Cử CBQL và các Tổ trưởng chuyên môn làm báo cáo viên tập huấn lại cho 

toàn bộ giáo viên trong nhà trường. 

- Kết thúc đợt tập huấn tập trung. Các nhà trường xây dựng Kế hoạch và triển 

khai tập huấn chuyên môn xong trong tháng 8 và tổ chức tập huấn nghiêm túc cho 

tất cả đội ngũ giáo viên trong nhà trường theo lịch thông báo của Phòng Giáo dục. 

(Lưu ý: các đơn vị báo cáo lịch tập huấn cho đồng chí Toàn vào ngày 17/8/2018. 

Căn cứ vào lịch tập huấn của trường, phòng Giáo dục sẽ sắp xếp và thông nhất lại 

lịch tập huấn cho từng đơn vị trường; tổng hợp báo cáo lịch về Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nam) 

- Báo cáo kết quả quá trình tham gia tập huấn về tổ Tiểu học vào ngày 30 

tháng 8 năm 2018.   

c. Đối với trường Tiểu học Nhật Tân 

- Chuẩn bị Hội trường có đủ chỗ ngồi cho học viên tham gia lớp tập huấn; 

- Chuẩn bị bảng viết, máy chiếu, máy tính kết nối, tăng âm loa đài hoạt động tốt; 

đề phòng phương án mất điện. 

- Cử người trông xe và hỗ trợ nước uống cho lớp tập huấn. 

d. Đối với học viên 

- Tham gia tập huấn đúng thời gian địa điểm qui định; 

- Thực hiện nghiêm túc nội qui lớp học; 

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị các ý kiến phát biểu theo nội dung từng đợt 

tập huấn,…, 

 Trên đây là Kế hoạch tập huấn chuyên môn hè năm 2018 cho cán bộ quản lý, 

giáo viên cốt cán và giáo viên dạy Mĩ thuật, giáo viên dạy tiếng Anh tại các trường 

Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bảng yêu cầu Hiệu trưởng các 

trường Tiểu học nghiêm túc triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt nhất./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đao Phòng CM Sở; 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT, TH. 

 

 


