UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 75/KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 23 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH
Hoạt động Hội đồng chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp
Năm học 2018 - 2019
Căn cứ Quyết định số 746/QĐ-SGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng chuyên môn cấp
tiểu học tỉnh Đồng Tháp, năm học 2018 - 2019;
Căn cứ Công văn số 62/HD-SGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Sở GDĐT
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm
học 2018 - 2019;
Hội đồng chuyên môn (HĐCM) cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch
hoạt động năm học 2018 - 2019 như sau:
I. Mục tiêu
Củng cố hoạt động của HĐCM, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tồn tại,
tập trung nâng cao chất lượng; trở thành trụ cột vững chắc trong công tác tham mưu, tư
vấn, hỗ trợ chuyên môn cho Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị trực thuộc.
II. Tổ chức và hoạt động
Thực hiện theo Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐCM cấp tiểu học tỉnh
Đồng Tháp ban hành theo Quyết định số 911/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014
của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp.
III. Nội dung hoạt động
1. Kiện toàn nhân sự các tổ, đề xuất thay đổi những thành viên không đủ năng
lực, phẩm chất hoặc không có điều kiện tham gia.
2. Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu học tỉnh
Đồng Tháp năm học 2018 - 2019 và xuất phát từ nhu cầu thực tế tại các trường, các tổ
bàn bạc, thống nhất chọn những nội dung mang tính cấp thiết nhất để xây dựng kế
hoạch cụ thể, có nhiều giải pháp hay, sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo
dục tiểu học.
3. Tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện Văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 Qui định đánh giá học sinh tiểu học trong các tiết
dạy.
4. Chia sẻ các tham luận về cách làm hay, mang tính hiệu quả trong công tác
quản lí điều hành ở trường, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa
hoàn thành, những mô hình mang tính đột phá,...
5. Tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm với đơn vị bạn.
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6. Xây dựng “Nguồn học liệu mở” và củng cố, phát huy các hộp thư điện tử của
tổ nhằm phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, chia sẻ các tài liệu tham khảo, bài
giảng, kinh nghiệm cho đồng nghiệp.
7. Mời các chuyên gia, báo cáo viên về tập huấn, chia sẻ những nội dung cần
thiết giúp năng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lí, giáo viên.
8. Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động của các tổ đảm bảo tính đa dạng, phong
phú, hấp dẫn, hiệu quả. Từng bước tiếp cận với Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
(Đính kèm các hoạt động chi tiết)
IV. Kinh phí
1. Kinh phí chi hỗ trợ các thành viên HĐCM thực hiện theo Quy chế tổ chức và
hoạt động của Hội đồng chuyên môn cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp, kể từ năm học 2014
- 2015 ban hành theo Quyết định số 910/QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của
Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp.
2. Kinh phí chi các hoạt động của HĐCM: biên soạn, in ấn tài liệu, hội thảo, hội
giảng chi theo quy định hiện hành.
3. Chi công tác phí cho các thành viên và giáo viên tham gia HĐCM theo quy
định hiện hành.
V. PHỐI HỢP THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT, Trường tiểu học
- Chỉ đạo đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng
lực học sinh; vận dụng đổi mới phương pháp dạy học.
- Về giáo án và các loại hồ sơ sổ sách: Thực hiện theo Điều lệ trường tiểu học;
tạo điều kiện để cán bộ quản lí, giáo viên tham gia HĐCM.
- Phòng GDĐT thành lập HĐCM cấp huyện năm học 2018 -2019, xây dựng kế
hoạch hoạt động, cuối học kì 1 và cuối năm học báo cáo kết quả hoạt động về Sở
GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học).
- Phòng GDĐT và trường tiểu học tăng cường hợp tác trong các hoạt động của
HĐCM; khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để chuyên viên, giáo viên cốt cán tham
gia HĐCM.
2. Các Tổ chuyên môn (thuộc HĐCM Sở)
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ.
- Báo cáo kết quả các buổi họp định kì, đột xuất (chậm nhất 3 ngày sau khi họp
xong).
- Báo cáo hoạt động tổ vào cuối mỗi học kì:
+ Học kì I: trước ngày 15/01/2019.
+ Học kì II và cả năm: trước ngày 15/6/2019.
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Trên đây là kế hoạch hoạt động của HĐCM cấp tiểu học tỉnh Đồng Tháp năm
học 2018 - 2019. Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo kịp thời với Sở
GDĐT (qua Phòng Giáo dục Tiểu học số điện thoại 0277.3857697 hoặc Email:
phonggdth.sodongthap@moet.edu.vn) để được chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT, trường TH (thực hiện);
- Các tổ CM thuộc HĐCM Sở (thực hiện);
- Giám đốc, các PGĐ (để báo cáo);
- Trưởng các phòng CMNV Sở (phối hợp);
- Lưu: VT, GDTH, ThA, 05b.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo
dục và Đào tạo
Email:
sgddt@dongthap.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh Đồng
Tháp
Thời gian ký:
24.10.2018 09:51:50
+07:00

Nguyễn Minh Tâm
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN CẤP TỈNH NĂM HỌC 2018 - 2019
( Kèm theo Kế hoạch số: 75 /KH-SGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2018)

STT THÁNG

1

2

3

11/2018

TỔ CM

THỜI
GIAN
(Dự kiến)

Tiếng
Việt;
Xã hội

- Hội giảng: dạy và học phân môn Tập
làm văn lớp 5.
- Hội giảng môn Khoa học lớp 4.
- Tham luận: Một số hoạt động trải
nghiệm trong dạy học môn Đạo đức cho
học sinh tiểu học.

Toán

Hội giảng môn Toán 4 và chia sẻ tham
luận dạy học phát triển năng lực học sinh.

11/2018
(Chiều)

Quản lí;
Tin học

- Hội thảo: Nâng cao chất lượng hoạt
động thư viện trường tiểu học.
- Phương pháp dạy Tin học cấp Tiểu học:
Tích hợp các kỹ thuật.
đánh giá trong giảng dạy; Chia sẻ kinh
nghiệm dạy lập trình Scratch; Bồi dưỡng
học sinh thi Tin học trẻ không chuyên;
Thực hành một tiết dạy.

12/2018
(Sáng)

12/2018

4/2019

ĐỊA
ĐIỂM

NỘI DUNG

Quản lí;
Thể dục

- Hội thảo: Vai trò của Hiệu trưởng trong
công tác chuẩn bị thực hiện chương trình
giáo dục phổ thông mới trong trường tiểu
học.
- Hội giảng 01 tiết Thể dục.

Toán;
Xã hội

- Dạy học Toán thông qua hoạt động trải
nghiệm sáng tạo.
- Dạy học tích hợp liên môn các môn học
Xã hội: Giáo dục đạo đức và kĩ năng HS
theo định hướng Stem với chủ đề:
“Chúng em bảo vệ môi trường”; Tổ chức
câu lạc bộ khoa học: “Trồng cây, làm
vườn hoa”.
- Hoạt động trải nghiệm: HS tìm hiểu về
lịch sử địa phương, đến thăm một di tích
lịch sử tại Lai Vung.
- Hội giảng môn Lịch sử, lớp 5.

GHI
CHÚ

11/2018
(Sáng)
Lấp Vò

huyện
Thanh
Bình
12/2018
(Chiều)

huyện
Lai
Vung

4/2019
(Cả
ngày)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁC TỔ NĂM HỌC 2018 - 2019
( Kèm theo Kế hoạch số 75/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 10 năm 2018)
STT

1

TỔ CM

Thể dục

NỘI DUNG

GHI CHÚ

Học tập kinh nghiệm bóng đá học đường tại trường Tiểu học
Thanh Mỹ 1, huyện Tháp Mười
11/2018

2

Tiếng
Anh

Hội giảng môn Tiếng Anh lớp 5, tham luận trao đổi chia sẻ kinh
nghiệm về phương pháp giảng dạy tại huyện Tháp Mười

3

Mĩ
Thuật

Hội giảng 2 tiết tại TP Sa Đéc

4

Thể dục

Giao lưu bóng đá tại huyện Hồng Ngự

5

Âm
nhạc

Hội giảng 2 tiết dạy và báo cáo tham luận tại thành phố Cao Lãnh

Tiếng
Việt

Thao giảng Luyện từ và câu lớp 2 tại thành phố Cao Lãnh

7

Tiếng
Anh

Hội thảo Xây dựng mô hình thiết kế trò chơi tiếng Anh trong các
tiết dạy tại Tam Nông

8

Toán

Học tập kinh nghiệm việc giảng dạy môn Toán thông qua hoạt
động trải nghiệm sáng tạo

6

12/2018

9

Mĩ thuật Học tập kinh nghiệm việc giảng dạy theo phương pháp Đan Mạch

10

Thể dục

Tham gia hoạt động thể dục thể thao gây quỹ hỗ trợ học sinh khó
khăn tại huyện Châu Thành

3/2019

4/2019

HK II

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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