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KẾ HOẠCH
Tập huấn sử dụng sách giáo khoa và dự giờ hỗ trợ chuyên môn giáo viên
thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 7 và lớp 10
năm học 2022-2023
Căn cứ vào lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT);
Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa (SGK) và
dự giờ hỗ trợ chuyên môn giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
2018 đối với lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Nâng cao khả năng hiểu biết chương trình SGK cho cán bộ quản lý và
giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 7 và lớp 10.
- Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cán bộ quản lý và giáo viên
trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học, kiểm tra, đánh giá học
sinh theo SGK mới.
2. Yêu cầu
Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 7 và lớp 10 năm học
2022-2023 được tham gia tập huấn; nắm vững cấu trúc, nội dung của SGK, thực
hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 7 và lớp 10.
II. Nội dung tập huấn
- Tập huấn 100% cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục phổ thông tìm
hiểu cấu trúc, nội dung SGK lớp 7 (đối với THCS) và lớp 10 ( đối với THPT).
- Đội ngũ giáo viên cốt cán tham gia tập huấn sử dụng SGK, phương pháp
dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với chương trình lớp 7 và lớp 10 do các nhà
xuất bản có SGK được lựa chọn tổ chức.
- Đội ngũ giáo viên cốt cán tập huấn cho giáo viên sử dụng SGK, phương
pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá đối với chương trình lớp 7 và lớp 10 theo nội
dung đã được các nhà xuất bản có SGK được lựa chọn tập huấn.
- Hội đồng bộ môn cấp huyện, cấp tỉnh dự giờ, hỗ trợ chuyên môn cho giáo
viện dạy lớp 7 và lớp 10 trên địa bàn tỉnh.
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- Tổ chức Hội thảo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá
trình thực hiện chương trình SGK lớp 7 và lớp 10.
III. Hình thức tập huấn
- Sở GDĐT phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức tập huấn trực tiếp hoặc
trực tuyến cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS sử dụng sách giáo
khoa lớp 7 và cán bộ quản lý, giáo viên cấp THPT sử dụng sách giáo khoa lớp 10.
- Sở GDĐT tổ chức tập huấn trực tiếp cho giáo viên cấp THCS, cấp THPT
phương pháp tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực phù hợp với chương trình SGK được lựa chọn, theo nội dung được
các nhà xuất bản đã tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán.
- Sở GDĐT tổ chức Hội thảo trực tiếp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc
trong quá trình sử dụng SGK các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.
IV. Kế hoạch thực hiện các nội dung tập huấn
1. Tập huấn tìm hiểu cấu trúc, nội dung SGK lớp 7 và lớp 10
- Thời gian: tháng 5-6 /2022.
- Thành phần: 100% cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS và THPT.
- Địa điểm tập huấn: Sở sẽ có công văn hướng dẫn riêng.
2. Tham gia tập huấn cốt cán tại các điểm do các nhà xuất bản tổ chức
- Đội ngũ cốt cán tham gia tập huấn sử dụng SGK, phương pháp dạy học và
kiểm tra đánh giá lớp 7, lớp 10 ở tất cả các bộ môn do các nhà xuất bản tổ chức.
- Thời gian: từ tháng 6-7/2022.
- Số lượng tham gia tập huấn: 3-5 người/môn.
3. Tập huấn giáo viên THCS và THPT sử dụng SGK, PPDH, KTĐG đối
với lớp 7 và lớp 10.
3.1. Đối với lớp 7:
a) Tập huấn 6 môn : Toán, Ngữ văn, KHTN, Lịch sử và Địa lí, GDTC,
Tiếng Anh
- Thời gian: từ tháng 7-8/2021
- Thành phần: giáo viên cấp THCS dạy các môn Toán, Ngữ văn, KHTN,
Lịch sử và Địa lí, GDTC, Tiếng Anh.
- Địa điểm: tại 11 địa điểm huyện, thị xã, thành phố (trong đó thành phố
Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức mỗi đơn vị gồm 2 địa điểm), dự
kiến 11 địa điểm như sau:
+ TP.Vũng Tàu - cụm 1: Trường THCS Nguyễn Văn Linh;
+ TP.Vũng Tàu - cụm 2: Trường THCS Nguyễn An Ninh;
+ TP.Bà Rịa: Trường THCS Lê Quang Cường;
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+ TX.Phú Mỹ - cụm 1: Trường THCS Phú Mỹ.
+ TX. Phú Mỹ - cụm 2: Trường THCS Phan Chu Trinh;
+ Huyện Châu Đức – cụm 1: Trường THCS Châu Đức;
+ Huyện Châu Đức – cụm 2: Trường THCS Phan Bội Châu;
+ Huyện Long Điền: Trường THCS Văn Lương;
+ Huyện Đất Đỏ: Trường THCS Đất Đỏ;
+ Huyện Xuyên Mộc: Trường THCS Phước Bửu;
+ Huyện Côn Đảo: Trường THCS Lê Hồng Phong;
- Báo cáo viên tập huấn: đội ngũ cốt cán cấp tỉnh đã tham gia tập huấn do
các nhà xuất bản tổ chức, mỗi tổ 2 báo cáo viên/địa điểm.
b) Tập huấn 6 môn : Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD,
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
- Thời gian: từ tháng 7-8/2022
- Thành phần: Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Hoạt động
trải nghiệm, hướng nghiệp.
- Địa điểm: tại 3 địa điểm như sau:
+ Trường THCS Châu Đức - huyện Châu Đức gồm các đơn vị: huyện Châu
Đức, huyện Xuyên Mộc .
+ Trường THCS Long Toàn –Tp. Bà Rịa gồm các đơn vị: Tp.Bà Rịa, Tx.
Phú Mỹ.
+ Hội trường Trường THCS Nguyễn Huệ - huyện Long Điền, gồm các đơn
vị: huyện Long Điền, TP Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ.
- Báo cáo viên tập huấn: đội ngũ cốt cán cấp tỉnh đã tham gia tập huấn do
các nhà xuất bản tổ chức, mỗi tổ 2 báo cáo viên/địa điểm.
3.2. Đối với lớp 10:
a) Tập huấn 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Thời gian: tháng 7- 8/2022.
- Thành phần: giáo viên dạy các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
- Địa điểm: Dự kiến tại Trường CĐSP tỉnh, mỗi môn 03 lớp.
- Báo cáo viên tập huấn: đội ngũ cốt cán cấp tỉnh đã tham gia tập huấn do
các nhà xuất bản tổ chức, mỗi tổ 2 báo cáo viên/địa điểm.
b) Tập huấn 12 môn: Lý, Hóa, Sinh, Tin, Lịch sử, Địa lí, Công nghệ,
GDTC, QPAN, KTPL, Mĩ thuật, Âm Nhạc.
- Thời gian: tháng 7- 8/2022.
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- Thành phần: giáo viên dạy các môn Lý , Hóa, Sinh, Tin, Lịch sử, Địa lí ,
Công nghệ, GDTC, QPAN, KTPL, Mĩ thuật, Âm Nhạc.
- Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh và tại các trường THPT trên địa bàn
thành phố Bà Rịa (sẽ có thông báo cụ thể).
- Báo cáo viên tập huấn: đội ngũ cốt cán cấp tỉnh đã tham gia tập huấn do
các nhà xuất bản tổ chức, mỗi tổ 2 báo cáo viên/địa điểm.
4. Dự giờ hỗ trợ chuyên môn lớp 7 và lớp 10
- Thời gian: từ tháng 10, 11, 12 năm 2022.
- Thành phần: đội ngũ báo cáo viên cốt cán cấp tỉnh, hội đồng bộ môn cấp
tỉnh, hội đồng bộ môn cấp huyện.
- Địa điểm: tại các trường THCS, THPT.
- Số lượng các trường dự kiến dự giờ, hỗ trợ chuyên môn: mỗi đơn vị
huyện, thị xã, thành phố dự 02 trường THCS và 01 trường THPT; mỗi thành
viên dự: từ 4-5 tiết/ngày/trường.
- Nội dung: dự giờ giáo viên dạy lớp 7 và lớp 10. Góp ý, hướng dẫn cho
giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy và vận dụng các phương pháp dạy học tích
cực theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
5. Tổ chức Hội thảo giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện sách giáo khoa môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh lớp 7 và lớp 10.
- Thời gian: 03 ngày, 01 ngày/môn (dự kiến tháng 12 năm 2022)
- Địa điểm: Hội trường trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Hội trường
CĐSP tỉnh.
- Thành phần:
+ Khách mời: Tác giả sách giáo khoa được lựa chọn các môn Toán, Ngữ
văn, Tiếng Anh lớp 7, lớp 10.
+ Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách môn thuộc Sở GDĐT, chuyên viên phụ
trách THCS các Phòng GDĐT, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên chủ
chốt của đơn vị tham gia dạy lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023.
V. Kinh phí thực hiện các nội dung trên
- Sở GDĐT chi trả kinh phí tập huấn, kinh phí hỗ trợ chuyên môn các
trường và kinh phí hội thảo.
- Các đơn vị cử học viên tham gia hội thảo tập huấn, chi trả công tác phí
theo chế độ hiện hành.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
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- Chuẩn bị nội dung, tài liệu tập huấn; thành lập quyết định tổ báo cáo viên,
họp báo cáo viên, phân công địa điểm, thời gian tập huấn cho các tổ báo cáo
viên;
- Tổ chức các lớp tập huấn, Hội thảo, hỗ trợ chuyên môn tại các đơn vị.
- Báo cáo kết quả tập huấn về Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Bộ GDĐT;
2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp Sở GDĐT tổ chức các lớp tập huấn, hỗ trợ chuyên môn thuộc
khối THCS;
- Chỉ đạo, quản lý việc tập huấn của cán bộ, giáo viên thuộc khối THCS.
3. Các cơ sở giáo dục phổ thông
- Chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tập huấn (đối với các đơn vị
được chọn đặt điểm tập huấn);
- Tích cực tham gia tập huấn đầy đủ, có chất lượng, hoàn thành tốt các
khóa tập huấn theo đúng kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch tập huấn sử dụng SGK và dự giờ, hỗ trợ chuyên môn
lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023, Sở GDĐT yêu các Phòng GDĐT, các đơn
vị trực thuộc triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch. Trong quá trình thực
hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ ông: Trần Văn Thương, Phòng
GDTrH-TX, số điện thoại: 0987080114, để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND huyện,tx,tp (để phối hợp);
- Các Phòng GDĐT (để thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHTX.
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