SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN
Số: 100-2/KH-LTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC TẾ MOS – Năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2021 của UBND Thành
phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng Tin học cho
học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 2030”;
Căn cứ Kế hoạch số 1274/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng Tin
học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai
đoạn 2021 - 2030”; Sở GDĐT hướng dẫn triển khai dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế của
Đề án “Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ
Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030” cho học sinh trung học và
chuyển đổi số, năm học 2021 - 2022

Căn cứ theo đề xuất của Tổ Tin học và tình hình thực tế nhà trường
Trường THPT Lê Thánh Tôn tổ chức dạy học Tin học cấp Trung học PT theo chuẩn
quốc tế năm học 2021 – 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
-

Thực hiện Kế hoạch số 1274/KH-SGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở GDĐT về
triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh
phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 2030” (sau đây gọi là Kế hoạch dạy học Tin học theo chuẩn quốc tế) trong năm học 2021
- 2022.

2. Yêu cầu:
- Có ý thức học tập nghiêm túc và chủ động lựa chọn nghề nghiệp tương lai.
- Có tác phong công nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường học tập.
- Bảo quản và thực hiện an toàn điện khi sử dụng các thiết bị.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, DẠY TIN HỌC THEO CHUẨN QUỐC TẾ
1. Đối tượng dạy tin học chuẩn quốc tế: Học sinh khối 10 ( NH: 2021-2022) và
Lớp 11( NH: 2022-2023)
2. Nội dung dạy tin học chuẩn quốc tế: Microsoft PowerPoint 2016. Word, Excel
- Tài liệu dạy tin học chuẩn quốc tế: MOS (giáo trình của IIG Việt nam).
3. Chương trình:
HỌC KÌ 1 – LỚP 10
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- Tạo, quản lý và cộng tác trên file PowerPower
Bài 1: Đặc điểm mới của - Nâng cao bản trình chiếu với video, hình ảnh
powerpoint 2016
và hoạt hình.
- Cung cấp và chia sẻ bản thuyết trình hiệu quả.
- Làm quen với giao diện người dùng
POWERPOINT 2016
Bài 2: Khám phá
- Tạo và lưu bản trình chiếu
powerpoint 2016
- Mở, di chiển và đóng file trình chiếu
- Hiển thị file trình chiếu theo nhiều cách.
- Thêm và xoá các slide
Bài 3: Làm việc với các - Thêm các slide với nội dung đã có
slide
- Chia bản trình chiếu thành các vùng
- Săp sếp các slide và các vùng
- Nhập văn bản trong placeholder
- Thêm các ô văn bản
- Chỉnh sửa văn bản
Bài 4: Làm việc với văn
- Chỉnh lại văn bản cho đúng và thay đổi kích
bản trong slide
thước văn bản khi nhập
- Kiểm tra chính tả và chọn những từ tốt nhất
- Tìm, thay thế văn bản và font
- Áp dụng theme
- Sử dụng dải màu sắc và dải font
- Thay đổi nền slide
Bài 5: Định dạng slide
- Thay đổi giao diện của placeholder
- Thay đổi canh lề, khoảng trống, kích thước và
giao diện của văn bản
Bài 6: Thêm hoạt cảnh
- Sử dụng các hoạt cảnh có sẵn trong silde
vào powerpoint 2016
- Tuỳ chỉnh các hiệu ứng hoạt cảnh
Bài 7: Thêm âm thanh
- Thao tác với các các file âm thanh trong slide
và video vào bản trình
- Thao tác với các file video trong slide
chiếu
- Làm việc trong môi trường cộng tác
- Lưu bản trình chiếu theo các định dạng khác
nhau
Bài 8: Chia sẻ và đánh
- Gửi bản trình chiếu trực tiếp từ PowerPower
giá bản trình chiếu
- Đặt mật khẩu bảo vệ bản trình chiếu
- Thêm và đánh giá các chú thích
- Trộn các phiên bản trình chiếu
- Thêm hình ảnh và hình Clip Art
Bài 9: Nâng cao giao
- Thêm sơ đồ vào slide
diện trình chiếu bằng
- Thêm biểu đồ vào slide
các thành phần trực
- Vẽ hình trong slide
quan
- Thêm hiệu ứng dịch chuyển giữa các slide
Bài 10: Hoàn thiện bản
trình chiếu cho buổi
thuyết trình

- Tuỳ chỉnh bản trình chiếu với các đối tượng
người nghe khác nhau
- Diễn tập thuyết trình
- Chuẩn bị bản trình chiếu khi làm việc từ xa
- Lưu bản trình chiếu thành định dạng video
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- Thay đổi các thiết lập chương trình mặc định
- Tuỳ chỉnh thanh Ribbon
- Tuỳ chỉnh thanh công cụ Quick Access Toolbar

Máy tính

11

2t

Bài 11: Tuỳ chỉnh
powerpoint 2016
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Hướng dẫn làm câu hỏi
trong Training 1

Từ câu 1 đến câu 11
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Hướng dẫn làm câu hỏi
trong Training 1

Từ câu 12 đến câu 23
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Kiểm tra trên Gmetrix – Bài Training 1
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Kiểm tra trên Gmetrix – Bài Training 2
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Sửa bài và làm bài tập
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Sửa bài và làm bài tập
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Ôn tập

Bài tập: Hướng dẫn Giải bài ôn tập 1
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Máy tính

6

2t

Ôn tập

Máy tính

7

2t

Kiểm tra

Bài tập: Hướng dẫn Giải bài ôn tập 2
Bài ôn tập 2
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Bài 1: Các khái niệm cơ
bản trong EXCEL
Bài 2: Dữ liệu trên bảng
tính
Bài 3: Lập công thức để
tính toán. Sử dụng hàm cơ
bản
Bài 4: Sử dụng các toán
tử và hàm logic
Bài 5: Sử dụng các toán
tử và hàm logic (tt)
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Từ câu 1 đến câu 20

Máy tính

Từ câu 21 đến câu 38

Máy tính

Kiểm tra trên Gmetrix – Bài Training 3

KIỂM TRA 1 TIẾT trên Máy tính

Giới thiệu chức năng và giao diện trong
EXCEL

Máy tính

Giới thiệu các kiểu dữ liệu

Máy tính

Các hàm cơ bản: Sum, Max, Min,
Average, Count,…

Máy tính

Hàm And, Or, Not, IF

Máy tính

Hàm And, Or, Not, IF và bài tập

Máy tính
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Kiểm tra
Bài 6: Trình bầy trang
tính. Thao tác với hàng,
cột và định dạng dữ liệu.
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ
liệu từ danh sách dữ liệu
Bài 9: Biểu diễn dữ liệu
bằng biểu đồ

GHI
CHÚ

KIỂM TRA 1 TIẾT trên Máy tính
Máy tính

Sử dụng các chức năng Sort, Filter

Máy tính

Chèn biểu đồ vào bảng tính

Máy tính

Ôn tập

Máy tính

LỚP 11:
Kế hoạch học mos khối 11 (Có điều chỉnh bổ sung sau)
Khối
lớp
11

Thời lượng (Tiết)

(Học và luyện thi mos Word)

11

(Luyện thi mos Excel)

Chương trình
- Tin học 11 và MOS word 2016, MOS Excel
(tt)
Ôn luyện thi Mos Excel

III. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY TIN HỌC QUỐC TẾ
1. Số lượng lớp học, số lượng học sinh, số lượng giáo viên, thời gian học:
Môn

MOS

Số học sinh

Số lớp

Giáo viên
Hồ Quốc Dũng
Nguyễn Hải Triều
Bùi Lê Trang
Lê Bình Phương Thu
Lê Thị Mỹ Tiên

2. Địa điểm dạy tin học quốc tế: Môn MOS dạy tại 02 phòng vi tính của trường.
3. Số tiết học tin học quốc tế, phân công GV dạy tin học quốc tế.
- Thời gian học: từ 07/9/2021 đến 20/5/2022.

5

- Số tiết: 2tiết/tuần theo Thời khóa biểu chính khóa.
4. Quy định về hồ sơ, sổ sách: Sổ ghi điểm, Sổ ghi đầu bài, tất cả theo mẫu của Sở
GD-ĐT.
5. Kiểm tra đánh giá:
- Mỗi HK: Giáo viên bộ môn nghề cho học sinh kiểm tra và vào điểm 3 đợt
theo quy định như các môn học khác,
Đợt 1: 1 cột hs1 ;
Đợt 2: 1 cột hs 1, 1 cột hs 2, 1cột điểm miệng ;
Đợt 3 : kiểm tra học kỳ.
IV.

ĐIỀU KIỆN VÀ KINH PHÍ ĐẢM BẢO:
- Học sinh đăng ký học Tin học quốc tế MOS ngay từ đầu năm vào lớp 10
- Học 2 năm lớp 10 và 11.
- Cuối mỗi đợt thi lấy chứng chỉ: MOS POWERPOIN, MOS WORD,
MOS EXCEL
- Học sinh học 2 tiết /tuần, Học phí 100.000 đ/ tháng, lệ phí thi từ 650.000đ
đến 800.000 đ/chứng chỉ- tính theo tiền USD . Trường tạm thu lệ phí
150.000 đ/ tháng); Lệ phí thi chỉ thu đủ.
- Bình quân thu 250.000 đ/ tháng/ HS. Khi học trực tiếp mới thu tiền.

Nơi nhận:
- Hội Đồng trường THPT Lê Thánh Tôn
- P.GDTrH – SGD&ĐT;
- Tổ Tin học;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Phan Hường

