SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH TẬP HUẤN CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ HÈ NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số

STT

Môn

Văn
2

4

25/08/2021

26/8/2021

8g00

20/08/2021

25/08/2021

27/8/2021

8g00

Tổ trưởng chuyên môn các trường THPT.
Chuyên viên, GVML THCS

15/08/2021

25/08/2021

26/08/2021

8g00

Tổ trưởng chuyên môn, Chuyên viên, Giáo
viên mạng lưới cấp THCS,Giáo viên lớp 6 Các quận số

15/08/2021

25/08/2021

26/08/2021

9g00

Tổ trưởng chuyên môn, Chuyên viên, Giáo
viên mạng lưới cấp THCS, Giáo viên lớp 6 Các quận chữ, TP Thủ Đức

15/08/2021

25/08/2021

26/08/2021

10g00

Toán

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
Tập huấn Triển khai thực hiện
lực học sinh
Chương trình GDPT mới môn
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá
Toán lớp 6
theo định hướng phát triển năng lực học sinh
3. Thiết kế bài dạy Toán 6

Toán

Tập huấn Thiết kế kế hoạch
bài dạy bổ sung chương trình
môn Toán 9

1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Toán THCS
Theo chương trình GDPT hiện hành (tinh thần
công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT Giáo Tổ trưởng chuyên môn, Chuyên viên, Giáo
dục phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy học viên mạng lưới cấp THCS
cho học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi học
sinh học chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT.

15/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

8g00

Sinh

Tập huấn Thiết kế kế hoạch
bài dạy bổ sung chương trình
môn Sinh 9

1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Sinh THCS
Theo chương trình GDPT hiện hành (tinh thần
công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT Giáo Tổ trưởng chuyên môn, Chuyên viên, Giáo
dục phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy học viên mạng lưới Môn Sinh cấp THCS
cho học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi học
sinh học chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT.

12/08/2021

25/08/2021

21/08/2021

8g00

12/08/2021

25/08/2021

21/08/2021

8g00

Sinh

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện Toàn bộ giáo viên Sinh học cấp THPT cụm 1,
Tập huấn Giáo viên về Dạy hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng 2, 3, 4
học đáp ứng yêu cầu phát triển lực học sinh
Năng lực học sinh THPT 2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá
Toàn bộ giáo viên Sinh học cấp THPT cụm 5,
theo định hướng phát triển năng lực học sinh
6, 7, 8

12/08/2021

25/08/2021

21/08/2021

8g00

09/08/2021

25/08/2021

19/8/2021

14g00

10/08/2021

25/08/2021

20/8/2021

8g30

25/08/2021

18/08/2021

8g30

10

12

8g00

Toán

1. Rà soát chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành trên cơ sở văn bản 3280/BGDĐT-GDTrH;
2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT
3. Kỹ thuật xây dựng ma trận, đặc tả cho bài kiểm
tra đánh giá định kỳ

đến

25/8/2021

Tập huấn Giáo viên kỹ năng
xây dựng ma trận, đặc tả đề
kiểm tra môn Toán THPT

9

11

Từ

Thời gian
trao đổi trực giờ bắt đầu
tuyến

25/08/2021

Văn

6

8

thời gian tập huấn trực
tuyến trên hệ thống LMS

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
Tập huấn Chương trình GDPT lực học sinh
mới môn Ngữ Văn lớp 6
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá Chuyên viên, GVML phòng GDĐT, Tổ trưởng
chuyên môn, giáo viên dạy Ngữ văn 6 các
theo định hướng phát triển năng lực học sinh
trường thuộc Thành phố Thủ Đức và các Quận,
3. Thiết kế bài dạy Ngữ văn 6
20/08/2021
huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi,
Hốc Môn, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò
Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh
1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
Tập huấn Giáo viên về Dạy
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
HĐBM, Tổ trưởng chuyên môn các trường
học đáp ứng yêu cầu phát triển lực học sinh
THPT
Năng lực học sinh
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá
theo định hướng phát triển năng lực học sinh

5

7

số lượng/nội dung mô đun (phương pháp, kế
đối tượng tập huấn
hoạch, kiểm tra đánh giá )

Chuyên viên, GVML phòng GDĐT, Tổ trưởng
chuyên môn, giáo viên dạy Ngữ văn 6 các
20/08/2021
trường Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

1

3

Nội dung tập huấn/lớp

2217 /KH-SGDĐT ngày 10 tháng 08 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Lý

Thiết kế kế hoạch bài dạy bổ
sung chương trình vật lý 9

1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Vật lý
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành (tinh
thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT
1. Tổ trưởng chuyên môn.
Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy 2. Giáo viên mạng lưới.
học cho học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi
3. Giáo viên dạy lớp 9.
học sinh học chương trình GDPT 2018 ở cấp
THPT.

Lý

Tập huấn Giáo viên kỹ năng
xây dựng ma trận, đặc tả đề
kiểm tra môn Vật lý THPT

1. Rà soát chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành trên cơ sở văn bản 3280/BGDĐT-GDTrH;
2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT
3. Kỹ thuật xây dựng ma trận, đặc tả cho bài kiểm
tra đánh giá định kỳ

13

Hoá

Tập huấn Thiết kế kế hoạch
bài dạy bổ sung chương trình
môn Hoá 9

HĐBM, Tổ trưởng chuyên môn các trường
THPT

Chuyên viên, GVML phòng GDĐT, Tổ trưởng
chuyên môn, giáo viên dạy Hoá học 9 các
10/08/2021
1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Vật lý
trường Quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành (tinh
thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT
Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy
học cho học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi
học sinh học chương trình GDPT 2018 ở cấp
THPT.

STT

Môn

Nội dung tập huấn/lớp

Hoá

Tập huấn Thiết kế kế hoạch
bài dạy bổ sung chương trình
môn Hoá 9

số lượng/nội dung mô đun (phương pháp, kế
tratrình
đánhmôn
giáVật
) lý
1. Mô đun: hoạch,
Rà soátkiểm
chương
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành (tinh
thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT
Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy
học cho học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi
học sinh học chương trình GDPT 2018 ở cấp
THPT.

đối tượng tập huấn

thời gian tập huấn trực
tuyến trên hệ thống LMS
Từ

đến

Thời gian
trao đổi trực giờ bắt đầu
tuyến

Chuyên viên, GVML phòng GDĐT, Tổ trưởng
chuyên môn, giáo viên dạy Hoá học 9 các
trường thuộc Thành phố Thủ Đức và các Q/h:
10/08/2021
Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ Chi, Hốc
Môn, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp,
Phú Nhuận, Bình Thạnh

25/08/2021

19/08/2021

8g30

Toàn bộ giáo viên Hóa học cấp THPT cụm 1,
2, 3, 4

10/08/2021

25/08/2021

25/08/2012

8g30

Toàn bộ giáo viên Hóa học cấp THPT cụm 5,
6, 7, 8

10/08/2021

25/08/2021

26/08/2012

8g30

17

Chuyên viên, GV mạng lưới, GV dạy môn
KHTN từ Quận 1 đến Quận 8.

15/08/2021

29/08/2021

21/08/2021
26/08/2021

8g00

18

Chuyên viên, GV mạng lưới, GV dạy môn
KHTN từ Quận 10 đến Quận 12 và Thành phố
Thủ Đức

15/08/2021

29/08/2021

22/08/2021
27/08/2021

8g00

15/08/2021

29/08/2021

23/08/2021
28/08/2021

8g00

15/08/2021

29/08/2021

24/08/2021
29/08/2021

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới, Tổ trưởng và
GV khối 9 môn Lịch sử các quận số từ 1 đến
12

15/08/2021

25/08/2021

18/08/2021

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới, Tổ trưởng và GV
khối 9 môn Lịch sử các quận huyện chữ và TP
Thủ Đức

15/08/2021

25/08/2021

19/08/2021

8g00

Tổ trưởng và GV môn Lịch sử THPT Cụm; 1,
2, 3, 4

15/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

8g00

Tổ trưởng và GV môn Lịch sử THPT Cụm: 5,
6, 7, 8

15/08/2021

25/08/2021

26/08/2021

8g00

1 Mô đun:Hướng dẫn thực hiện chương trình môn
Lịch sử & Địa lí lớp 6 năm 2018 gồm các nội dung
sau:
1. Mục tiêu chương trình;
2. Yêu cầu cần đạt;
3. Nội dung giáo dục;
4. Hướng dẫn thực hiện chương trình.;
5. Hoạt động kiểm tra kiến thức

Chuyên viên, GV mạng lưới, GV Lịch sử và
GV Địa lý dạy khối 6 năm học 2021-2022 các
quận số từ 1 đến 12

09/08/2021

25/08/2021

11/08/2021

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới , GV Lịch sử và
GV Địa lý dạy khối 6 năm học 2021-2022 các
quận, huyện chữ và TP Thủ Đức

09/08/2021

25/08/2021

12/08/2021

8g00

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
Tập huấn thực hiện chương lực học sinh
trình môn GDCD năm 2018 2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá
theo định hướng phát triển năng lực học sinh
3. Thiết kế bài dạy GDCD

Chuyên viên, GV mạng lưới, GV GDCD dạy
khối 6 năm học 2021-2022

10/08/2021

25/08/2021

18/08/2021

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới , GV GDCD dạy
khối 9 năm học 2021-2022

10/08/2021

25/08/2021

19/08/2021

8g00

HĐBM, Tổ trưởng chuyên môn các trường
THPT

10/08/2021

25/08/2021

20 /8/2021

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới, GV dạy GDTC
khối 6 năm học 2021-2022 các quận số từ 1
đến 12

12/08/2021

25/08/2021

23/8 - 25/8

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới , GV dạy GDTC
khối 6 năm học 2021-2022 các quận, huyện
chữ và TP Thủ Đức

12/08/2021

25/08/2021

23/8 - 25/8

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới, GV dạy GDTC
khối 9 năm học 2021-2022 các quận số từ 1
đến 12

12/08/2021

25/08/2021

23/8 - 25/8

8g00

14

15
Hoá
16

KHTN
19

20

21
Sử
22

23

Sử

24

1. Rà soát chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành trên cơ sở văn bản 3280/BGDĐT-GDTrH;
Tập huấn Giáo viên kỹ năng
2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
xây dựng ma trận, đặc tả đề
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT
kiểm tra môn Hoá học THPT
3. Kỹ thuật xây dựng ma trận, đặc tả cho bài kiểm
tra đánh giá định kỳ

01 Moddule gồm các nội dung:
1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
Tập huấn Triển khai thực hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
Chuyên viên, GV mạng lưới, GV dạy môn
Chương trình GDPT mới môn lực học sinh
KHTN lớp 6
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá KHTN: quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình,
Tân Phú, Bình Thạnh, Bình Tân
theo định hướng phát triển năng lực học sinh
3. Thiết kế bài dạy khối 6
Chuyên viên, GV mạng lưới, GV dạy môn
KHTN 5 huyện: Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ, Củ
Chi, Hóc Môn và Bình Chánh
1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Lịch sử
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành (tinh
Tập huấn rà soát chương trình thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT
môn Lịch sử năm 2006 theo Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy
CT năm 2018
học cho học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi
học sinh học chương trình GDPT 2018 ở cấp
THPT.
1 Mô đun: tập huấn ma trận kiểm tra, đánh giá cho
giáo viên môn Lịch sử THPT theo Văn bản số
1092/BGDĐT-GDTrH, ngày 19/3/2021 về tập
huấn cán bộ quản lí, gáo viên về KTĐG kết quả
học tập của học sinh THPT, gồm các nội dung:
Tập huấn ma trận đề GV môn - Rà soát chương trình giáo dục hiện hành theo văn
Lịch sử THPT
bản số 3280/BGDĐT-GDTrH;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá theo thông
tư 26/TT-BGDĐT
- Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định
kì theo ma trận đề, đặc tả kiểm tra,đánh giá theo
môn Lịch Sử

25
Lịch sử và Địa lý

Tập huấn thực hiện chương
trình môn Lịch sử và Địa lí
năm 2018

26

27
GDCD
28

29

1. Rà soát chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành trên cơ sở văn bản 3280/BGDĐT-GDTrH;
2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT
3. Kỹ thuật xây dựng ma trận, đặc tả cho bài kiểm
tra đánh giá định kỳ

GDCD

Tập huấn Giáo viên kỹ năng
xây dựng ma trận, đặc tả đề
kiểm tra môn GDCD THPT

GDTC

1 Mô đun:Hướng dẫn thực hiện chương trình môn
GDTC lớp 6 năm 2018 gồm các nội dung sau:
Tập huấn Triển khai thực hiện 1. Mục tiêu chương trình.
Chương trình GDPT mới môn 2. Yêu cầu cần đạt.
GDTC lớp 6
3. Nội dung giáo dục.
4. Hướng dẫn thực hiện chương trình.
5. Hoạt động kiểm tra kiến thức

30

31

32

GDTC

1 Mô đun gồm các nội dung:
1. Rà soát chương trình môn GDTC THCS Theo
chương trình GDPT hiện hành (theo tinh thần công
1. Tập huấn rà soát chương
văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT Giáo dục
trình môn Thể Dục năm 2006
phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy học cho
theo CT năm 2018.
học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi học sinh
2. Định hướng xây dựng kế
học chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT.
hoạch kiểm tra đánh giá theo
2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
thông tư 26/TT-BGDĐT
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT.
3. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện
chương trình.

STT

Môn

GDTC
33

số lượng/nội dung mô đun (phương pháp, kế
hoạch, kiểm tra đánh giá )
1 Mô đun gồm các nội dung:
1. Rà soát chương trình môn GDTC THCS Theo
chương trình GDPT hiện hành (theo tinh thần công
1. Tập huấn rà soát chương
văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT Giáo dục
trình môn Thể Dục năm 2006
phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy học cho
theo CT năm 2018.
học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi học sinh
2. Định hướng xây dựng kế
học chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT.
hoạch kiểm tra đánh giá theo
2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
thông tư 26/TT-BGDĐT
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT.
3. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện
chương trình.
Nội dung tập huấn/lớp

đối tượng tập huấn

Chuyên viên, GV mạng lưới , GV dạy GDTC
khối 9 năm học 2021-2022 các quận, huyện
chữ và TP Thủ Đức

thời gian tập huấn trực
tuyến trên hệ thống LMS

Thời gian
trao đổi trực giờ bắt đầu
tuyến

Từ

đến

12/08/2021

25/08/2021

23/8 - 25/8

8g00

34

Tập huấn Giáo viên Nghề
THCS, THPT về kỹ năng
Nghề Kỹ thuật Dịch
giảng dạy thực hành bộ môn
vụ THCS và THPT
Nghề KTDV (Nấu ăn,
TCMN, Nhiếp ảnh)

Phần 1: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Tổ trưởng chuyên môn các trường THPT.
Phần 2: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng
Toàn thể giáo viên dạy Nghề KTDV Nấu ăn,
phát triển phẩm chất, năng lực. Phần 3: gv ứng
TCMN, Nhiếp ảnh cấp THCS, THPT
dụng các phương pháp, kỹ năng giảng dạy thực
hành bộ môn

12/08/2021

25/08/2021

17/8/2021 20/8/2021

8g00

35

- Triển khai việc dạy học môn
Công nghệ theo chương trình
GDPT 2018
Công nghệ Nữ công
- Cập nhật các kiến thức thực
(THCS)
tế về các kỹ năng chế biến món
ăn trong chương III: Nấu ăn
trong gia đình

Phần 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT
2018.
Phần 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực.
Phần 4: gv thực hiện các kỹ năng chế biến món ăn,
mở rộng kiến thức thực tế, ứng dụng trong việc
giảng dạy bộ môn

12/08/2021

25/08/2021

15/82021 17/8/2021

8g00

Pháp

"Phần 1: Rà soát chương trình tiếng Pháp khối 6
hiện hành
Phần 2: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT
-Tập huấn triển khai chương
Chuyên viên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên
2018.
trình Giáo dục phổ thông 2018
mạng lưới cấp THCS, giáo viên giảng dạy tiếng 08/10/2021
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng
bộ môn tiếng Pháp khối 6
Pháp khối 6
phát triển phẩm chất, năng lực.
Phần 4: thống nhất khung chương trình và các chủ
đề giảng dạy bộ môn tiếng Pháp khối 6.

17/8/2021

16/8/2021 17/8/2021

8g00

36

37

38

39

40

41

Pháp

Tập huấn rà soát và cập nhật
chương trình tiếng Pháp song
ngữ khối 9 theo định hướng
của chương trình giáo dục phổ
thông 2018.

"Phần 1: Rà soát chương trình tiếng Pháp khối 9
hiện hành
Phần 2: Cập nhật và thay đổi các nội dung chương
Chuyên viên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên
trình theo các quy định mới
mạng lưới cấp THCS, giáo viên giảng dạy tiếng
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng
Pháp khối 9
phát triển phẩm chất, năng lực.
Phần 4: thống nhất khung chương trình và các chủ
đề giảng dạy bộ môn tiếng Pháp khối 9.

18/8/2021

25/8/2021

23/8/202124/8/2021

8g00

Pháp

Phần 1: Cập nhật và thay đổi các nội dung kiểm tra
đánh giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT
Chuyên viên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên
Tập huấn ma trận đề cho Giáo
Phần 2: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng
mạng lưới cấp THPT, giáo viên giảng dạy tiếng
viên THPT.
phát triển phẩm chất, năng lực, thực hành thiết lập Pháp bậc THPT
ma trận đề.

26/8/2021

30/8/2021

30/8/2021

8g00

Trung

Hướng dẫn chương trình GDPT mới 2018
Tập huấn triển khai chương
Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
trình Giáo dục phổ thông 2018 hành đáp ứng yêu cầu
bộ môn tiếng Trung
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
Thiết kế bài dạy khối 6

20/8/2021

25/8/2021

24/8/2021

8g00

17/8/2021

25/08/2021

19/8/2021

8g00

09/08/2021

25/08/2021

16/8/2021
Tổ chức theo
nhóm ở từng
PGD

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới, Tổ trưởng và
GV khối 9 môn Địa lí các quận số từ 1 đến 12

09/08/2021

25/08/2021

17/08/2021

8g00

Chuyên viên, GV mạng lưới, Tổ trưởng và GV
khối 9 môn Địa lí các quận huyện chữ và TP
Thủ Đức

09/08/2021

25/08/2021

17/08/2021

8g00

Toàn thể GV Địa lí THPT (cụm 1, 2, 3, 4)

16/8/2021

25/08/2021

24/08/2021

8g00

Toàn thể GV Địa lí THPT (cụm 5, 6, 7, 8)

16/8/2021

25/08/2021

24/08/2021

8g00

Giáo viên THCS và THPT dạy tiếng Trung

Phần 1. Những vấn đề chung
1. Một số nội dung điều chỉnh trong kiểm tra, đánh
giá cấp trung họ
2. Xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra
3. Một số lưu ý đối với việc viết câu hỏi trắc
Tổ trưởng chuyên môn THPT
nghiệm khách quan nhiều lựa chọn và tự luận
Phần 2.Xây dựng đề kiểm tra đánh giá định kì theo
ma trận đề, đặc tả kiểm tra, đánh giá
Hướng dẫn xây dựng đề kiểm tra, đánh giá định kì
lớp 10, 11, 12

Tin

- Tập huấn hướng dẫn xây
dựng đề kiểm tra, đánh giá
định kì theo ma trận và đặc tả
đề kiểm tra theo định hướng
phát Triển phẩm chất, năng lực
học sinh cấp trung học phổ
thông - môn Tin học

Tin

Phần 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT
2018.
- Triển khai việc dạy học môn Phần 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục Chuyên viên, Giáo viên mạng lưới, Tổ
Tin học theo Chương trình
trưởng/nhóm trưởng chuyên môn, giáo viên
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
GDPT 2018.
THCS
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực.

42

Địa lí
43

44
Địa lí
45

Chuyên viên, Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên
mạng lưới cấp THCS; TTCM, Giáo viên mạng
lưới và toàn thể giáo viên dạy Công nghệ lớp 6,
lớp 9 (chọn Modul giảng dạy Nấu ăn)

Chương trình địa lí lớp 9 hiện hành và chương
trình địa lí 9 tổng thể (1 module)
Tập huấn rà soát chương trình Các nội dung phải xây dựng và dạy bổ sung trong
Địa lí lớp 9 THCS chuẩn bị lớp 9 THCS hiện hành (1 module)
cho việc thực hiện chương Những thay đổi trong kiểm tra đánh giá lớp 9
trình Địa lí lớp 10 THPT 2018 THCS hiện hành cho phù hợp lớp 10 tổng thể 2018
(1 module)
Xây dựng kế hoạch bài dạy theo chương trình tổng
thể 2018 (1 module)
Ma trận đặc tả lớp 10 (1 module)
Ma trận đặc tả lớp 11 (1 module)
Tập huấn ma trận đặc tả môn
Ma trận đặc tả lớp 12 (1 module)
Địa lí THPT
Quy trình xây dựng ngân hàng đề kiểm tra (1
module)

STT

46

47

48

49

Môn

thời gian tập huấn trực
tuyến trên hệ thống LMS
Từ

đến

Thời gian
trao đổi trực giờ bắt đầu
tuyến

Công nghệ

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
Chuyên viên, giáo viên mạng lưới PGD, Tổ
lực học sinh
trưởng chuyên môn, Giáo viên Nghề cấp
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá
THCS
theo định hướng phát triển năng lực học sinh
3. Xây dựng kế hoạch bài dạy

10/08/2021

25/08/2021

15/8/2021

8g00

Công nghệ

Tập huấn giáo viên nghề
THPT về phương pháp dạy
học thực hành bộ môn nghề
(Điện, Tự động hóa, Vẽ kỹ
thuật ...) qua hình thức dạy học
trực tuyến

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
lực học sinh
3. Xây dựng kế hoạch bài dạy

10/08/2021

25/08/2021

16/8/2021

8g00

Công nghệ

Tập huấn giáo viên thiết kế kế
hoạch bài dạy môn Công nghệ
9 THCS, rà soát chương trình
Công nghệ 9 năm 2006 theo
chương trình GDPT 2018

1. Mô đun: Rà soát chương trình môn Công nghệ
THCS Theo chương trình GDPT hiện hành (tinh
thần công văn 3280/BGDĐT- GDTrH) theo CT
Chuyên viên, Giáo viên mạng lưới PGD,
Giáo dục phổ thông 2018 và bổ sung nội dung dạy
TTCM , giáo viên dạy Công nghệ 9
học cho học sinh khối 9 để đáp ứng yêu cầu khi
học sinh học chương trình GDPT 2018 ở cấp
THPT.

12/08/2021

25/08/2021

17/8/2021

8g00

Công nghệ

Tập huấn Giáo viên thiết kế kế
hoạch bài dạy, dạy học đáp
ứng yêu cầu phát triển Năng
lực học sinh môn Công nghệ
THPT qua hình thức dạy học
trực tuyến.

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
lực học sinh
Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên Công nghệ
2. Xây dựng ma trận, đặc tả và đề kiểm tra đánh giá THPT
theo định hướng phát triển năng lực học sinh
3. Xây dựng kế hoạch bài dạy

12/08/2021

25/08/2021

17/8/2021

8g00

TTCM và giáo viên nghề THPT

Phần 1: Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT
2018.
Hoạt động trải nghiệm, hướng
Phần 2: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục
Nghiệp chương trình GDPT
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
2018 - Lớp 6
Phần 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng
phát triển phẩm chất, năng lực.

Lãnh Đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Quận
huyện, thành phố Thủ Đức, Hiệu Trưởng, Phó
Hiệu Trưởng các trường THCS, phổ thông có
nhiều cấp học có cấp THCS;

15/08/2021

25/08/2021

25/08/2021

8g00

Xây dựng kế hoạch giáo đơn
Xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương
vị thực hiện chương trình giáo
trình giáo dục phổ thông 2018
dục phổ thông 2018

Lãnh Đạo phòng Giáo dục và Đào tạo Quận
huyện, thành phố Thủ Đức, Hiệu Trưởng, Phó
Hiệu Trưởng các trường THCS, phổ thông có
nhiều cấp học có cấp THCS;

15/08/2021

25/08/2021

26/08/2021

8g00

Âm nhạc

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
lực học sinh.
2. Rà soát chương trình lớp 9 chương trình GDPT
hiện hành với CT Giáo dục phổ thông 2018 để đề
Tập huấn Triển khai thực hiện
ra phương hướng thực hiện và bổ sung nội dung Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng
Chương trình GDPT 2018 lớp
dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu khi học sinh học
GD&ĐT, giáo viên khối 6 và khối 9
6 và Chương trình 2006 lớp 9
chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT.
3, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện
chương trình
4. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT.

16/8/2021

20/8/2021

23/8/2021

- 8g00
- 13g30

Mỹ thuật

1. Dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng
lực học sinh.
2. Rà soát chương trình lớp 9 chương trình GDPT
hiện hành với CT Giáo dục phổ thông 2018 để đề
Tập huấn Triển khai thực hiện
ra phương hướng thực hiện và bổ sung nội dung Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng
Chương trình GDPT 2018 lớp
dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu khi học sinh học
GD&ĐT, giáo viên khối 6 và khối 9
6 và Chương trình 2006 lớp 9
chương trình GDPT 2018 ở cấp THPT.
3, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện
chương trình
4. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh
giá theo thông tư 26/TT-BGDĐT.

16/8/2021

20/8/2021

24/8/2021

- 8g00
- 13g30

Hoạt động Trải
nghiệm

51

CBQL

53

số lượng/nội dung mô đun (phương pháp, kế
đối tượng tập huấn
hoạch, kiểm tra đánh giá )

Tập huấn giáo viên nghề
THCS về phương pháp dạy
học thực hành bộ môn nghề
(Điện, Tự động hóa, Vẽ kỹ
thuật, ...) qua hình thức dạy
học trực tuyến

50

52

Nội dung tập huấn/lớp

Môn Mỹ Thuật, Âm Nhạc, Môn Tiếng Anh có lịch thông báo sau.

