
     TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           TỔ TOÁN-TIN.                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. 

            Số: 03/KH-TCM                                                                  ---------------------------------                  
 

                                                                                                 Quế Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH   

Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học 

Năm học 2021-2022 

----- 
 

         Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 

học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn 1707/SGDĐT-GDTrH, ngày 26/8/2021 của Sở GD & ĐT Quảng Nam về việc triển khai thực hiện 

chương trình giáo dục trung hoc năm học 2021-2022; 

Căn cứ Công văn số 1751/SGDĐT-GDTrH, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Sở GD & ĐT Quảng Nam về việc hướng 

dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; 

  Dựa trên kế hoạch số 113/KH-THPTQS ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Trường THPT Quế Sơn về thực hiện chuyên 

môn năm học 2021-2022, 

           Nay tổ Toán –Tin xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2021 - 2022 như 

sau: 

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

I. Tình hình đội ngũ giáo viên: 

  Tổng số giáo viên trong tổ: 09 - Nữ: 04. Trong đó:  

+ GV Toán: 05, GV Toán –Tin: 03, GV Tin: 01. 

+ GV trực tiếp chủ nhiệm: 01. 



II. Những thuận lợi và khó khăn: 

1.Thuận lợi: 

+ Hoạt động của Tổ được sự quan tâm, giúp đỡ tạo mọi điều kiện của BGH. Tất cả các giáo viên đều được tham gia các 

lớp tập huấn do trường và ngành tổ chức; 

+ Đội ngũ giáo viên trong tổ đoàn kết, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích 

chung. 

2. Khó khăn: 

+ Nề nếp sinh hoạt chuyên theo cách truyền thống một thời gian dài nên việc thay đổi cách SHCM theo NCBH cần phải 

có thời gian. 

+ GV được phân công dạy minh hoạ do chưa quen và chưa thực sự nắm rõ ý nghĩa của SHCM theo NCBH, chưa tự tin 

nên GV muốn dạy trước bài học, chuẩn bị sẵn câu trả lời cho HS từ đó việc tổ chức SHCM theo NCBH có thể mang tính “trình 

diễn” không đạt mục tiêu như mong muốn. 

+ Một số giáo viên dự giờ nhận thức chưa sâu sắc về SHCM theo NCBH nên việc góp ý kiến xây dựng kế hoạch bài 

học, cũng như góp ý xây dựng sau tiết học minh hoạ chưa tích cực. 

+ Giáo viên ở tổ phụ trách chuyên môn ở nhiều lớp, nhiều môn học khác nhau nên việc nghiên cứu không tập trung được 

nhiều ý kiến chuyên sâu. 

 

B. MỤC TIÊU: 

+   Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học 

tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

+ Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kĩ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong 

việc áp dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ khi dự giờ. 

+ Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. 

+ Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường. Tạo môi trường làm việc, dạy học, học tập dân chủ, thân 

thiện cho tất cả mọi người. 

 



C. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH VÀ HỒ SƠ: 

I. Thời gian, môn học và số bài học thực hiện: 

  Đầu năm học, họp tổ chuyên môn dự kiến chọn bài học, môn học cần nghiên cứu, chọn thời gian, phân công giáo viên 

phụ trách chính như sau: 

 

Thời gian 

(tháng, 

năm) 
Môn 

 

Bài học 

GV thực hiện 

(Dạy) 
Mục tiêu cần đạt của  

bài học sinh hoạt 
Nội dung 

9/2021 

Tin 12 

 

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 

 

Trần Thị Hồng 

- Vận dụng phương 

pháp, kỹ thuật dạy học 

theo định hướng phát 

triển phẩm chất và 

năng lực người học. 

-Đánh giá thường 

xuyên học sinh theo 

thông tư 26/2020/TT-

BGDĐT 

- Tổ chức tiết 

dạy minh họa 

- Thảo luận, 

góp ý 

- Vận dụng 

thực tiễn 

- Sơ kết, rút 

kinh nghiệm 

 

 

10/2021 

Toán 11 Phương trình lượng giác Trần Xuân Hùng nt nt 

Toán 12 
Khảo sát sự biến thiên và 

vẽ đồ thị hàm số 

Trương Quang Nghiệp 
nt nt 

Toán 11 Qui tắc đếm Nguyễn Thị Thùy Trang nt nt 

 

11/2021 
Toán 10 

Phương trình qui về bậc 

môt, hai 

Lê Tứ Khóa 
nt nt 

Toán 12 
Phương trình mũ và 

phương trình lôgarit 

Phan Thị Thu Thủy 
nt nt 

 Toán 11 Cấp số cộng Nguyễn Văn Tiếng nt nt 



12/2021 Toán 10 Hàm số bậc hai Ngô Văn Quyền nt nt 

Tin 10 Hệ điều hành Đào Thị Hoàng Hiếu nt nt 

 

02/2022 

Toán 10 Tam thức bậc hai Trần Thị Hồng nt nt 

Toán 11 Giới hạn hàm số Trần Xuân Hùng nt nt 

 

   3/2022 

Toán 12 Phương trình mặt phẳng Trương Quang Nghiệp nt nt 

Tin 11 Kiểu xâu Nguyễn Thị Thùy Trang nt nt 

Toán 12 Số phức Lê Tứ Khóa nt nt 

Toán 11 
Đường thẳng vuông góc 

với mặt phẳng 

Nguyễn Văn Tiếng 
nt nt 

 

 

    4/2022 

Toán 10 Phương trình đường tròn Phan Thị Thu Thủy nt nt 

Toán 12 
Phương trình bậc hai với 

hệ số thực 

Ngô Văn Quyền 
nt nt 

Tin 10 Mạng máy tính Đào Thị Hoàng Hiếu nt nt 

 

- Tổ chức các hoạt động để triển khai kế hoạch từng bài học như sau: 

+ Phiên họp lần 1 của tháng thực hiện bước 1: Xây dựng bài học minh họa. 

+ Phiên họp lần 2 của tháng thực hiện bước 2, bước 3: Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ; Phân tích bài học. 

+ GV vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày (Bước 4). 
 

II. Cách thức tiến hành SHCM theo NCBH: 
 

Bước 1. Xây dựng bài học minh họa 

- Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất lựa chọn bài học minh họa, giáo viên dạy minh họa; thời điểm, địa điểm, lớp học 

thực hiện và xây dựng kế hoạch bài học minh họa. 

- Việc thảo luận xây dựng bài học minh họa tập trung một số nội dung sau: 

+ Xác định mục tiêu: kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất nào cần đạt? 

+ Sử dụng phương tiện dạy học thế nào thích hợp nhất? 



+ Cách giới thiệu bài học như thế nào tạo hứng thú cho HS? 

+ Nội dung bài học chia ra những đơn vị kiến thức nào? 

+ Dự kiến tổ chức hình thức hoạt động dạy học, phương pháp nào nào đạt hiệu quả? 

+ Dự kiến tích hợp nội dung giáo dục nào là phù hợp? 

+ Đánh giá học sinh bằng hình thức nào? 

+ Dự kiến cách suy nghĩ, khả năng tiếp nhận của HS vào bài học, các tình huống dạy học xảy ra, dự kiến cách kết thúc 

bài học, vv… 

Sau khi kết thúc cuộc thảo luận, trên cơ sở các ý kiến góp ý của tổ CM, GV hoàn thiện giáo án dạy minh họa và chuẩn bị 

điều kiện tốt nhất cho tiết dạy. 

 Lưu ý: không tổ chức dạy trước bài minh họa. 

Bước 2. Tổ chức dạy học minh họa và dự giờ 

- Trên cơ sở bài học minh họa đã được xây dựng, giáo viên thực hiện dạy học để tổ chuyên môn dự giờ, phân tích bài 

học. Khi dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của học sinh kết hợp với việc quan sát hoạt động tổ chức, hướng dẫn của 

giáo viên. 

- GV dạy minh hoạ có thể chủ động, linh hoạt điều chỉnh nội dung, thời lượng, đồ dùng dạy học, phương pháp và kỹ 

thuật dạy học, đánh giá quá trình học tập của học sinh,... cho phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện dạy học, phù hợp với 

việc hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. 

- Người dự giờ quan sát biểu hiện qua nét mặt, thái độ hành vi tâm lí của HS, mối quan hệ tương tác giữa học sinh – giáo 

viên, học sinh – học sinh và ghi chép diễn biến hoạt động theo các yêu cầu về: Chuyển giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện 

nhiệm vụ học tập; Trình bày kết quả và thảo luận; Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

- Người dự giờ luôn phải đặt câu hỏi cho mình: 

+ Học sinh học được gì? 

+ Học sinh có hứng thú không? Vì sao có? Vì sao không? 

+ Học sinh có biểu hiện như thế nào? 

+ Hoạt động nhóm có thực sự đảm bảo cơ hội cho học sinh tham gia? 

+ Có học sinh nào bị bỏ quên không? 



+ Kết quả cuối cùng có được cải thiện hay không? 

+ Nếu cần điều chỉnh thì điều chỉnh gì và điều chỉnh như thế nào? ... 
 

Bước 3. Phân tích bài học 

- Tạo điều kiện cho GV dạy minh họa chia sẻ cảm nhận, bày tỏ những điều tâm đắc, hoặc những điều chưa hài lòng về 

tiết dạy. 

- Người dự sau khi quan sát việc học của HS, đưa ra minh chứng về những gì họ nhìn thấy được về cách học, suy nghĩ, 

giải quyết vấn đề của HS trên lớp học, để rút kinh nghiệm, bổ sung, đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả. 

- Mọi người lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhau khi thảo luận, không phê phán đồng nghiệp. Tuyệt đối không xếp loại 

giờ dạy minh hoạ trong sinh hoạt CM theo NCBH. 

- Lấy hoạt động học tập của HS làm trung tâm thảo luận. 

- GV tập trung nội dung thảo luận và suy ngẫm: 

+ Học sinh có hiểu rõ nhiệm vụ, chủ động trong các hoạt động học tập hay không? 

+ Học sinh có tự tin, tích cực tương tác, hỗ trợ nhau trong quá trình học tập? 

+ Học sinh được tiếp cận các câu hỏi/bài tập có tính phân hóa, kích thích tư duy, tích cực hóa hoạt động học tập hay 

không? 

+ Học sinh có tự tin, mạnh dạn trình bày kết quả thảo luận hay không? 

+ Học sinh có tham gia nhận xét đánh giá lẫn nhau trong giờ học về những sai sót về kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành 

vi? 

+ Học sinh có hiểu về kiến thức, có kỹ năng và có thái độ tích cực sau bài học/ giờ học hay không? 

+ Học sinh có vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào tình huống cụ thể, biết liên hệ kiến thức đã học vào thực tế? 

Bước 4. Vận dụng kết quả sinh hoạt chuyên môn vào bài học hàng ngày 

Dựa trên kết quả phân tích bài học và những điều đã quan sát, học tập được qua dự giờ, giáo viên chủ động, sáng tạo 

trong việc xây dựng kế hoạch bài học (giáo án/bài soạn) và tổ chức dạy học phù hợp. 

III. Hồ sơ SHCM theo NCBH: 

      1. Kế hoạch Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học của năm học 2021 - 2022. 



      2. Biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn tham gia góp ý chọn bài dạy, xây dựng bài dạy và chọn GV dạy minh họa (Bước 1) 

tích hợp trong biên bản họp tổ chuyên môn lần 1 của tháng.  Biên bản tổ chức dạy minh họa và dự giờ, thảo luận, rút kinh 

nghiệm (Bước 2, Bước 3) được tích hợp trong họp tổ chuyên môn lần 2 của tháng, phiếu dự giờ của GV (Bước 4). 

      3. Giáo án thiết kế tiết dạy minh họa. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Trên đây là kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2021 – 2022 của Tổ Toán - Tin, 

đề nghị GV trong toàn tổ thực hiện nghiêm túc. 

Trong quá trình thực hiện, có gì khó khăn vướng mắc, đề nghị giáo viên báo cáo để tổ chuyên môn kịp thời hỗ trợ, giải 

quyết./. 

 

                                                                                                 

                           Duyệt của BLĐ 

                                  (Đã duyệt) 

 

  

                             Nguyễn Thị Hội  

                   Quế Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021.    

                          Tổ trưởng chuyên môn 

  

  

                          Phan Thị Thu Thủy. 

 


	Dựa trên kế hoạch số 113/KH-THPTQS ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Trường THPT Quế Sơn về thực hiện chuyên môn năm học 2021-2022,
	Nay tổ Toán –Tin xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2021 - 2022 như sau:



