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KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HÈ 2016 
 

Thực hiện Công văn số 369/SGD&ĐT-GDTrH ngày 5 tháng 8 năm 2016 của 

PGD&ĐT Bình Giang về việc hướng dẫn bồi dưỡng hè cho GV, CBQL. 

Trường THCS Hùng Thắng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán 

bộ quản lý giáo dục năm 2016 như sau:  

 1. Nội dung bồi dưỡng:  

Học tập văn kiện Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017; triển khai 

các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng, tổ chức 

thực hiện dạy học theo chủ đề và chủ đề tích hợp liên môn trong trường THCS, sinh 

hoạt tổ nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học, chuyên đề, cụm trường; sinh hoạt 

chuyên môn trên Trường học kết nối (http://truonghocao.edu.vn); hướng dẫn giáo viên 

tự bồi dưỡng download tài liệu theo địa chỉ http://taphuan.moet.edu.vn 

Tập huấn công tác phổ cập GD, XMC; công tác KĐCLGD; công tác xây dựng 

trường chuẩn Quốc gia; quy định về hồ sơ sổ sách, dạy thêm học thêm,… 

Tập huấn giáo viên về CNTT: Khai thác sử dụng website nhà trường; kỹ năng 

soạn thảo văn bản; sử dụng phần mềm về bản đồ tư duy,.... 

Triển khai cuộc thi "nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học" cấp 

trường; cuộc thi "vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống trong thực 

tiễn" dành cho học sinh, cuộc thi "dạy học theo chủ đề tích hợp” dành cho giáo viên 

trung học, cuộc thi “Thiết kế bài giảng E-learning” theo Công văn số 350/PGDĐT-

THCS ngày 27/7/2016 của Phòng GD&ĐT Bình Giang. Phân công cụ thể cho tổ, 

nhóm chuyên môn hoặc giáo viên phụ trách các cuộc thi trên. 

Tập huấn về phương pháp giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật (nếu có 

học sinh khuyết tật). 

Triển khai các văn bản về dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát 

triển năng lực học sinh,.... 

 2. Địa điểm: Văn phòng trường THCS Hùng Thắng 

Thời 

gian 

Nội dung  

bồi dưỡng cụ thể 

Đối tượng 

học bồi 

dưỡng 

Người triển 

khai 

5/8-13/8 

- Dạy học theo chuẩn KTKN, Quy chế 

đánh giá xếp loại học  sinh theo 

TT58/2011/TT-BGDĐT; 

- Đánh giá chuẩn HT, chuẩn nghề 

nghiệp GV. 

Toàn thể 

CB, GV, 

NV 

GV tự bồi 

dưỡng 

http://danhgia.truonghocao.edu.vn/
http://taphuan.moet.edu.vn/


5/8-15/8 

- Các nhóm CM thống nhất phương pháp 

dạy từng kiểu bài, cách thức hướng dẫn 

học sinh trình bày các dạng bài tập. 

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế, đưa ra giải 

pháp khắc phục về soạn giáo án trên 

máy vi tính, dạy học và kiểm tra đánh 

giá theo định hướng phát triển năng lực, 

công tác bồi dưỡng HSG, ôn thi vào 

THPT, hiệu quả dạy học đại trà, hiệu 

quả tham gia các cuộc thi  do cấp trên 

phát động.  

- Thống nhất xây dựng PPCT 37 tuần 

Các nhóm 

chuyên môn 

GV bồi 

dưỡng theo 

KH của tổ 

trưởng CM 

18/8 

- Triển khai học tập lại Điều lệ trường 

trung học; nội dung xây dựng "Trường 

học thân thiện, học sinh tích cực"; Quy 

định về các loại hồ sơ; 

- Triển khai các văn bản chỉ đạo của Sở 

GD&ĐT, Phòng GD&ĐT về hướng dẫn 

dạy học các bộ môn, xây dựng kế hoạch 

37 tuần thực học… 

- Tập huấn về việc thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2016 - 2017 

Toàn thể 

CB,GV, NV 
Đ/c Kính 

18/8 

-Triển khai cuộc thi "nghiên cứu khoa 

học dành cho học sinh trung học" cấp 

trường; cuộc thi "vận dụng kiến thức liên 

môn để giải quyết các tình huống trong 

thực tiễn" dành cho học sinh, cuộc thi 

"dạy học theo chủ đề tích hợp” dành cho 

giáo viên trung học, cuộc thi “Thiết kế 

bài giảng E-learning” theo Công văn số 

350/PGDĐT-THCS ngày 27/7/2016 của 

Phòng GD&ĐT Bình Giang. 

Toàn thể 

CB,GV, NV 
Đ/c Nam 

18/8 

 - Tập huấn về CNTT: Khai thác sử dụng 

website nhà trường; kỹ năng soạn thảo 

văn bản; sử dụng phần mềm về bản đồ 

tư duy; 

- Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chủ 

đề và chủ đề tích hợp liên môn trong 

trường THCS, sinh hoạt tổ nhóm chuyên 

môn theo nghiên cứu bài học, chuyên đề;  

sinh hoạt chuyên môn trên Trường học 

kết nối (http://truonghocao.edu.vn); 

hướng dẫn giáo viên tự bồi dưỡng 

download tài liệu theo địa chỉ 

http://taphuan.moet.edu.vn 

Toàn thể 

CB,GV, NV 
Đ/c Nam 

http://danhgia.truonghocao.edu.vn/
http://taphuan.moet.edu.vn/


- Tập huấn về quy chế Chuyên môn; V/v 

hướng dẫn thực hiện hệ thống  hồ sơ, sổ 

sách trong trường trung học. 

20/8 

- Học tập văn kiện Đại hội Đảng các 

cấp, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo; Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 

2017. 

Toàn thể 

CB,GV, NV 
Đ/c Kính 

20/8 
- Tập huấn nghiệp vụ công tác phổ cập 

giáo dục xóa mù chữ. 

Toàn thể 

CB,GV, NV 
Đ/c Nam 

20/8 - Tâp huấn GVCN 
Toàn thể 

CB,GV, NV 
Đ/c Kính 

 
- Nơi nhận: 

+ PGD&ĐT (BC) 

+ Cán bộ GV, NV 

+Lưu VT 

Hùng Thắng, ngày 9 tháng 8 năm 2016 

                                                                                                             

                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Kính 

 

 

 


