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        UBND HUYỆN LÝ NHÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 658 /KH-PGDĐT-GDTH                     Lý Nhân, ngày 13  tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường

Năm học 2016-2017

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với cấp Tiểu 
học; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Nhân xây dựng kế hoạch tổ chức sinh 
hoạt chuyên môn liên trường, cụ thể như sau:
I- Mục đích yêu cầu:

- Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lí trong chỉ đạo chuyên môn, 
nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động 
dạy học, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp dạy học và các 
hoạt động đánh giá học sinh,... cho giáo viên; tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên 
được giao lưu, học hỏi lẫn nhau và phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp kinh 
nghiệm của mình trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

- Các buổi sinh hoạt chuyên môn phải được đổi mới và tổ chức nghiêm túc, 
có hiệu quả thiết thực, tránh hình thức. 

- Hiệu trưởng các trường được chọn đặt địa điểm sinh hoạt chuyên môn cần 
chuẩn bị chu đáo các điều kiện để buổi sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả cao nhất.
II- Kế hoạch cụ thể:

1. Đối với cán bộ quản lý,  giáo viên cơ bản các trường trong toàn huyện.
1.1- Phân cụm sinh hoạt chuyên môn:
- Cụm 1 gồm các trường: Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Nguyên Lý.
- Cụm 2 gồm các trường: Nhân Chính, Đạo Lý, Bắc Lý, Đức Lý. 
- Cụm  3 gồm các trường: Chân Lý, Nhân Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh.
- Cụm 4 gồm các trường: Phú Phúc, Nhân Hoà, Nhân Hậu, Tiến Thắng.

 - Cụm 5 gồm các trường: Nhân Mỹ, Xuân Khê, Nhân Nghĩa, Nhân Bình. 
- Cụm 6 gồm các trường: Công Lý, Nhân Khang, Đồng Lý, Vĩnh Trụ.
1.2- Thời gian, địa điểm tổ chức

LẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

15/10/2016 Văn Lý (1), Nhân Chính(2), Chân Lý(3) 
1

22/10/2016 Phú Phúc(4), Nhân Mỹ(5), Công Lý(6)
17/12/2016 Hợp Lý(1), Đạo Lý (2), Nhân Đạo (3).

2
24/12/2016 Nhân Hoà (4), Xuân Khê (5), Nhân Khang (6).
11/02/2017 Chính Lý (1), Bắc Lý (2), Nhân Hưng (3), 

3
18/02/2017 Nhân Hậu (4), Nhân Nghĩa (5), Đồng Lý (6).
08/4/2017 Nguyên Lý (1), Đức Lý (2), Nhân Thịnh (3). 

4
15/4/2017 Tiến Thắng (4), Nhân Bình (5), Vĩnh Trụ (6).
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1.3 - Nội dung sinh hoạt chuyên môn:
- Đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 (sửa đổi);
- Mô hình VNEN: Phương pháp tổ chức lớp học theo mô hình VNEN; việc 

điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học; sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập; trao đổi kinh 
nghiệm giảng dạy, tổ chức, quản lý lớp học theo mô hình VNEN;

- Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 - CGD.
- Phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy môn Tự nhiên và Xã hội, khoa học.
- Việc tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt 

động tập thể, các câu lạc bộ trong trường học.
- Việc điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh 

tiểu học; tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển 
năng lực học sinh.

- Công tác chủ nhiệm lớp, kỹ năng hướng dẫn học sinh tham gia olympic 
môn học, giải Toán và Tiếng Anh qua mạng Iternet.

2. Đối với giáo viên Thể dục, Mỹ thuật, Âm nhạc
2.1- Phân cụm sinh hoạt chuyên môn:
- Cụm 1 gồm giáo viên các trường: Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý, 

Nguyên Lý, Nhân Khang, Đồng Lý, Vĩnh Trụ. 
- Cụm 2 gồm giáo viên các trường: Đạo Lý, Bắc Lý, Đức Lý, Chân Lý, Nhân 

Đạo, Nhân Hưng, Nhân Thịnh, Nhân Chính. 
- Cụm 3 gồm giáo viên các trường: Phú Phúc, Nhân Hoà, Nhân Hậu, Tiến 

Thắng, Nhân Mỹ, Xuân Khê, Nhân Nghĩa, Nhân Bình.
* Phân công người phụ trách các nhóm.
- Nhóm giáo viên Âm Nhạc

Nhóm trưởng Nhóm phó
Cụm

Họ và tên Trường TH Họ và tên Trường TH
1 Nguyễn Thị Thu Phương Vĩnh Trụ Bùi Thị Hải Nguyên Lý
2 Trương Thị Hải Chân Lý Lê Thị Hồng Điệp Đức Lý
3 Đoàn Hải Anh Nhân Bình Trương Thị Hồng Điệp Nhân Mỹ

- Nhóm giáo viên Mỹ Thuật
Nhóm trưởng Nhóm phó

Cụm
Họ và tên Trường TH Họ và tên Trường TH

1 Trần Văn Biên Vĩnh Trụ Nguyễn Thị Phương Nhân Khang
2 Trần Thị Hồng Lụa Nhân Hưng Trần Thị Hồng Hạnh Đức Lý
3 Nguyễn Thị Huyền Nhân Nghĩa Trần Thị Lan Hương Nhân Hậu

- Nhóm giáo viên Thể dục
Nhóm trưởng Nhóm phó

Cụm
Họ và tên Trường TH Họ và tên Trường TH

1 Trần Xuân Phước Nguyên Lý Nguyễn Tiến Nam Đồng Lý
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2 Trương Văn Khiêm Nhân Đạo Nguyễn Tiến Hưng Chân Lý
3 Trần Thanh Tùng Tiến Thắng Nguyễn Văn Thành Phú phúc

    
   2.2- Thời gian, địa điểm tổ chức:

LẦN THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM

15/10/2016 Văn Lý(1), Chân Lý(2) 
1

22/10/2016 Phú Phúc(3)
17/12/2016 Hợp Lý(1), Đạo Lý (2)

2
24/12/2016 Xuân Khê (3)
11/02/2017 Bắc Lý (2)

3
18/02/2017 Nhân Hậu (3), Đồng Lý (1).
08/4/2017 Nguyên Lý (1), Nhân Thịnh (2). 

4
15/4/2017 Tiến Thắng (3).

2.3 - Nội dung sinh hoạt chuyên môn:
- Đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014 (sửa đổi);
- Việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát 

triển năng lực học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí 
học sinh tiểu học.

- Việc tổ chức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh lồng lồng ghép 
với các tiết học

- Môn Mỹ thuật: Dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới của Đan Mạnh.
- Môn Âm nhạc: Vận dụng mô hình VNEN vào giảng dạy môn Âm nhạc; 

việc đưa các làn điệu dân ca địa phương vào các tiết học; tổ chức các hoạt động tập 
thể, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh…

- Môn Thể dục: Vận dụng mô hình VNEN vào giảng dạy môn Thể Dục; tổ 
chức, hướng dẫn, sáng tạo các trò chơi phục vụ các tiết học khác; phương pháp bồi 
dưỡng học sinh năng khiếu TDTT…

3. Đối với giáo viên môn Tiếng Anh
1- Phân nhóm sinh hoạt chuyên môn:
- Nhóm 1 gồm giáo viên các trường: Văn Lý, Hợp Lý, Chính Lý, Công Lý, 

Nguyên Lý, Vĩnh Trụ.
- Nhóm 2 gồm giáo viên các trường: Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý, Nhân Đạo, 

Nhân Hưng, Đức Lý.
- Nhóm 3 gồm giáo viên các trường: Nhân Thịnh, Phú Phúc, Nhân Hoà, 

Nhân Hậu, Tiến Thắng, Nhân Mỹ.
- Nhóm 4 gồm giáo viên các trường: Xuân Khê, Nhân Bình, Nhân Nghĩa, 

Nhân Chính, Nhân Khang, Đồng Lý.
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* Phân công người phụ trách các nhóm.
Nhóm trưởng Nhóm phó

Nhóm
Họ và tên Trường TH Họ và tên Trường TH

1 Nguyễn Thị Bích Liên Văn Lý Nguyễn Thị Hằng Nga Vĩnh Trụ
2 Kiều Thị Thạo Bắc Lý Nguyễn Thị Quyên Đức Lý
3 Nguyễn Thị Hoa Phú Phúc Nguyễn Thị Hồng Ngát Nhân Mỹ
4 Nguyễn Thị Bẩy Nhân Khang Trần Thị Mây Nhân Chính

2.3 - Thời gian, địa điểm.
Lần Thời gian Địa điểm Ghi chú

24/9/2016 Vĩnh Trụ (1), Đức Lý (2)
1

24/9/2016 Nhân Mỹ (3), Nhân Khang (4)
15/10/2016 Văn Lý (1), Chân Lý (2)  

2
22/10/2016 Phú Phúc (3), Nhân Chính (4)
19/11/2016 Chính Lý (1), Nhân Đạo (2)

3
26/11/2016 Nhân Thịnh (3), Nhân Nghĩa (4)
17/12/2016 Hợp Lý (1), Đạo Lý (2)

4
24/12/2016 Nhân Hoà (3), Xuân Khê (4)
21/01/2017 Nguyên Lý (1), Bắc Lý (2)

5
21 /01/2017 Tiến Thắng (3), Nhân Khang (4)
11/02/2017 Vĩnh Trụ (1), Bắc Lý (2)

6
18/02/2017 Nhân Hậu (3), Nhân Nghĩa (4)
18/3/2017 Văn Lý (1), (2) Đạo Lý (2)

7
25/3/2017 Tiến Thắng (3), Nhân Chính (4)
8/4/2017 Công Lý (1), Đức Lý (2)

8
15/4/2017 Tiến Thắng (3), Nhân Bình (4)

2.4- Nội dung sinh hoạt chuyên môn:
- Dạy từ 01 đến 02 tiết tại phòng học bộ môn (Tổ chức ở trường nào thì giáo 

viên trường đó dạy; trường có 01 giáo viên thì dạy 01 tiết,). Nội dung tiết dạy theo 
phân phối chương trình tại thời điểm sinh hoạt chuyên môn; nhận xét, rút kinh 
nghiệm giờ dạy.

- Trao đổi việc thực hiện chương trình tháng trước, thống nhất cách giải quyết 
các vướng mắc ở bài dạy nếu có, thảo luận các chủ đề sinh hoạt chuyên môn của 
tháng và thống nhất phương pháp giảng dạy, cách xử lý kiến thức theo từng bài, từng 
tiết dạy của tháng tới (kiến thức trọng tâm cho từng bài, tiết dạy, lựa chọn phương 
pháp bộ môn, thủ pháp giảng dạy phù hợp, chuẩn bị đồ dùng dạy học, giáo cụ trực 
quan, tranh ảnh, thiết bị dạy học).
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- Luyện phát âm các từ mới phải dạy trong chương trình tháng tới.
- Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo 4 kỹ 

năng. Tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng 
lực học sinh. 

- Phương pháp bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn 
thành môn học, hướng dẫn học sinh tham gia Olympic môn học và thi Tiếng Anh 
qua mạng Iternet. 

- Trao đổi kỹ năng sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học và cách khai thác, sử 
dụng trang website sách mềm online (sachmem.vn) và trang website tài liệu online 
(heid.vn)

2.5- Chủ đề sinh hoạt chuyên môn theo từng tháng:
- Tháng 9: Thảo luận chương trình tiếng Anh lớp 5 và Quyết định 1479 ngày 

10/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành dạng đề thi đánh giá năng lực 
sử dụng tiếng Anh bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. 
Đăng ký sử dụng tài khoản sách mềm online và tài liệu online.

- Tháng 10: Xem bài dạy DEMO tiết dạy mẫu của chuyên gia nước ngoài 
(tiết dạy kỹ năng nghe) và thảo luận phương pháp dạy kỹ năng Nghe; Trao đổi các 
sử dụng phần mềm tạo flash card “Anki” sử dụng trang website sách mềm online. 
Thảo luận thống nhất nội dung hướng dẫn cho học sinh có nguyện vọng tham dự thi 
Olympic tiếng Anh.

- Tháng 11: Xem bài dạy DEMO tiết dạy mẫu của chuyên gia nước ngoài 
(tiết dạy ngữ âm) và thảo luận phương pháp dạy phương pháp dạy ngữ âm và cách 
rèn phát âm cho học sinh.

- Tháng 12: Xem bài dạy DEMO tiết dạy mẫu của chuyên gia nước ngoài 
(tiết dạy kỹ năng Đọc) và thảo luận phương pháp dạy phương pháp dạy Đọc

- Tháng 01/2017: Nhân xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014; nội 
dung ôn tập kiểm tra học kỳ I.

- Tháng 02/2017: Xem bài dạy DEMO tiết dạy mẫu của chuyên gia nước 
ngoài (tiết dạy kỹ năng Viết) và thảo luận phương pháp dạy kỹ năng Viết. Thảo 
luận và chia sẻ kinh nghiệm cách hướng dẫn cho học sinh có nguyện vọng tham dự 
thi Olympic tiếng Anh trên mạng Internet.

- Tháng 3/2017: Phương pháp dạy kỹ năng Nói và cách rèn kỹ năng Nói cho 
học sinh theo mục đích và dạng câu hỏi quy định trong Quyết định 1479 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo.

- Tháng 4/2017: Nhân xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014; nội 
dung ôn tập kiểm tra học kỳ II. 

4- Lưu ý:
- Trước buổi tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường 4 ngày, Hiệu trưởng 

trường đặt địa điểm sinh hoạt chuyên môn, thống nhất với Hiệu trưởng các trường 
trong cụm, xây dựng kế hoạch tổ chức (theo mẫu đính kèm), gửi về Phòng Giáo dục 
và Đào tạo (vào hộp thư điện tử của Đ/C Phạm Trọng Cảnh) để duyệt; sau đó gửi 
cho các trường trong cụm để thực hiện. Kết thúc đợt sinh hoạt chuyên môn báo cáo 
kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo (vào hộp thư điện tử của Đ/C Cảnh).




