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KẾ HOẠCH

                               Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học

Năm học 2022- 2023

Căn cứ Quyết  định 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào  
tạo  (GDĐT)  về việcban  hành  Khung  kế  hoạch thời gian năm học 2022- 2023 đối với 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 2094/QĐ-UBND  ngày  10/8/2022  của UBND tỉnh Quảng 
Nam về  việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022  của  GDĐT  về  thực 
hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học2022-2023; 

Thực hiện Chỉ thị số12/CT-UBND ngày 23/8/2022  củaUBND tỉnh  Quảng Nam 
về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023; 

Căn cứ Công  văn  số  4020/BGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2022  của  Bộ  GDĐT về 
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học2022-2023;

Căn cứ Kế hoạch số    /KH-THPTQS, ngày              cuả trường THPT Quế Sơn và
kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022- 2023;

Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn tổ Hóa học - Sinh học năm học 2022- 
2023

Căn cứ tình hình thực tế của Tổ bộ môn Hóa học - Sinh học.

Nay tổ Hóa học - Sinh học – CNTT  xây dựng kế hoạch Sinh hoạt tổ chuyên 
môn theo hướng nghiên cứu bài học năm học 2021- 2022 cụ thể như sau:  

1. MỤC TIÊU:
- Thực hiện yêu cầu đổi mới trong sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên

cứu bài học và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá..
- 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 môn Hóa học , Sinh học - CNTT của nhà
trường.

2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Đầu năm học, họp tổ chuyên môn dự kiến chọn tiết học cần nghiên cứu, chọn

thời gian, phân công giáo viên phụ trách chính .
- Mỗi giáo viên thực hiện soạn các bước tiến hành cho một bài dạy/ một học kỳ và

tổ chức thảo luận bài dạy ở tổ chuyên môn để góp ý và hoàn thiện giáo án.
- Sau khi đã thảo luận và thống nhất nội dung, phương pháp ở tổ, giáo viên tiến

hành dạy để giáo viên tổ dự giờ quan sát tiết dạy
- Tổ họp đánh giá kết quả thực hiện, điều chỉnh, rút kinh nghiệm về tiết dạy.
- Giáo viên dạy có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, giáo án, tổ chức thảo luận, lên

lịch dạy và thực hiện tiết dạy.
- Các giáo viên không có tiết trùng với tiết thao giảng phải tham gia dự giờ quan

sát tiết học và tham gia đánh giá, rút kinh nghiệm.

A. Nhóm Sinh

STT Họ và tên Thời gian thực hiện
                  Tháng                Học kì

1 Phạm Thị Kim Nguyên 10/2022 I
2 Huỳnh Nhật Linh 11/2022 I
3 Lê Thị Thu Hà 11/2022 I
4. Đào Thị Quế Phương 12/2022 I
5 Huỳnh Nhật Linh 2/2023 II
6 Lê Thị Thu Hà 3/2023 II
7 Đào Thị Quế Phuơng 3/2023 II
8 Phạm Thị Kim Nguyên 4/2023 II

B. Nhóm Lý:

ST
T

Giáo viên Thời gian( Tháng) Học kì

1 Lê Thị Thanh Thủy 10/2022 I

2 Trần Thị Thu Thanh 11/2022 I

3 Nguyên Thị Thủy 12/2022 I

4 Trần Thị Thu Thanh 2/2023 II

5 Nguyên Thị Thủy 3/2023 II

6 Lê Thị Thanh Thủy 4/2023 II



- Giáo viên dạy có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, giáo án, tổ chức thảo luận, lên
lịch dạy và thực hiện tiết dạy.

- Các giáo viên không có tiết trùng với tiết thao giảng phải tham gia dự giờ quan
sát tiết học và tham gia đánh giá, rút kinh nghiệm.

Trên đây là kế hoạch thực hiện việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài
học của Tổ Hóa học - Sinh học năm học 2022-2023. Kính mong quý thầy cô theo dõi và
thực hiện nghiêm túc.
   Duyệt của lãnh đạo trường Quế Sơn, ngày 12 tháng 9 năm 2022

                                                                                Tổ trưởng chuyên môn

                                                        

     Phạm Văn Thuận                                                          Đào Thị Quế Phương


