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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Số: 784/HD-PGDĐT

An Phú, ngày 30 tháng 8 năm 2021
HƯỚNG DẪN

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp trung học cơ sở

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS),
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của
Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà
trường;
Căn cứ Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23 tháng 6 năm 2021 của
Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học
2021-2022;
Căn cứ Công văn số 2374/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 19 tháng 8 năm
2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch
giáo dục nhà trường từ năm học 2021-2022.
Phòng GDĐT hướng dẫn các trường THCS xây dựng và tổ chức thực hiện
kế hoạch giáo dục của nhà trường từ năm học 2021-2022 như sau:
I. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
Việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường trên cơ
sở phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo mục tiêu hướng tới phát
triển phẩm chất, năng lực người học, phát huy tính chủ động sáng tạo của tổ
chuyên môn và giáo viên trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học và
tổ chức các hoạt động giáo dục (Phụ lục V kèm theo).
Kế hoạch giáo dục của nhà trường được ban hành và ký số gửi về Phòng
GDĐT (bộ phận Giáo dục THCS) trước ngày 31 tháng 8 hằng năm.
Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cần lưu ý một số vấn đề, cụ
thể như sau:
1. Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh phê
duyệt; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS của Phòng GDĐT, hiệu
trưởng các trường THCS tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực
hiện chương trình của từng môn học: môn học bắt buộc, môn học tự chọn, hoạt
động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tổng số tiết/năm
học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
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2. Tổ chức dạy học môn có nhiều phân môn cấp THCS
Các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Nghệ thuật (Âm nhạc và Mĩ
thuật), Giáo dục địa phương được cấu trúc gồm nhiều phân môn; chương trình các
môn học này được cấu trúc bằng các chủ đề, chuyên đề được sắp xếp chủ yếu theo
logic tuyến tính, đồng thời có liên quan với nhau. Căn cứ tình hình đội ngũ giáo
viên, hiệu trưởng các trường THCS phân công giáo viên dạy học phù hợp với
chuyên môn, khuyến khích giáo viên phụ trách tất cả các phân môn, có thể phân
theo nhóm giáo viên phụ trách, số tiết cho mỗi giáo viên của nhóm được phân
chia theo chủ đề đảm bảo tổng số tiết đúng theo quy định của chương trình, trong
nhóm cử giáo viên phụ trách chính để tổng kết và đánh giá học sinh theo lớp.
- Môn Khoa học tự nhiên: các chủ đề dạy học có thể tham khảo theo trình tự
được hướng dẫn kèm theo bộ sách giáo khoa.
- Môn Lịch sử và Địa lí: các nội dung được sắp xếp theo bài, chương; căn cứ
chương trình tổng thể có thể phân tiết gồm: học kỳ 1 môn Địa lí 02 tiết, môn Lịch
sử 01 tiết; học kỳ 2 môn Địa lí 01 tiết, môn Lịch sử 02 tiết.
- Môn Nghệ thuật: cấu trúc gồm hai phân môn: Âm nhạc và Mĩ thuật có thể
dạy song song hoặc thực hiện theo từng học kỳ từng phân môn.
- Nội dung giáo dục địa phương bao gồm nhiều chủ đề, có thể phân một hay
nhiều giáo viên phụ trách giảng dạy phù hợp chủ đề môn, thời điểm dạy học có
thể bố trí chung theo môn học hoặc theo điều kiện của nhà trường.
3. Tổ chức dạy học môn học tự chọn và các hoạt động trải nghiệm, hướng
nghiệp
a) Dạy học môn học tự chọn (Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 2)
Khuyến khích các trường dạy học môn tự chọn, việc tổ chức dạy học tự chọn
trên tinh thần đảm bảo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn theo yêu cầu của cấp học, học
sinh tự nguyện đăng ký học môn tự chọn, số lớp dạy môn học tự chọn phù hợp
với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học tại đơn
vị. Nếu điều kiện nhà trường không đáp ứng về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất,
đơn vị có thể không tổ chức dạy học các môn học tự chọn.
b) Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Hiệu trưởng phân công người phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt
động chung; phân công cán bộ quản lý, giáo viên đảm nhận việc tổ chức thực hiện
các hoạt động phù hợp với năng lực, sở trường; khuyến khích xây dựng kế hoạch
tổ chức các hoạt động ngoài lớp học như: tham quan, sinh hoạt tập thể, sinh hoạt
cộng đồng, liên kết với các doanh nghiệp địa phương tìm hiểu các hoạt động
hướng đến cá nhân, xã hội, tự nhiên hay hướng nghiệp… số tiết cho các hoạt động
phải được thể hiện rõ trên kế hoạch, đảm bảo không vượt quá số tiết theo quy
định.
Tổng số tiết thực hiện các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho mỗi lớp
là 105 tiết, có thể thực hiện qua 4 loại hình chủ yếu gồm sinh hoạt dưới cờ 35 tiết,
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sinh hoạt lớp 35 tiết, hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt câu lạc bộ 35
tiết.
II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Căn cứ khung kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học, tổ
chuyên môn tiến hành xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, bao gồm:
kế hoạch dạy học các môn học và kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục (Phụ
lục I, II kèm theo).
Lưu ý:
- Mỗi hoạt động giáo dục phải lập kế hoạch cụ thể, bao gồm các thành phần
cơ bản sau: mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, chương trình tổ chức hoạt
động, tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động đối với các đối tượng tham gia, thời
gian và địa điểm tổ chức, nguồn lực được huy động để tổ chức thực hiện.
- Đẩy mạnh việc sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học,
thực hiện tốt giáo dục STEM trong trường THCS, định kỳ sinh hoạt chuyên môn
để tổ chức nghiên cứu bài học, tổ chức dạy học và dự giờ để phân tích, rút kinh
nghiệm giờ dạy dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh. Cuối kỳ và cuối
năm học, hiệu trưởng tổng hợp báo cáo cụ thể số bài học/chủ đề STEM theo báo
cáo định kỳ.
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN VÀ KẾ HOẠCH BÀI
DẠY
Căn cứ vào kế hoạch dạy học môn học của tổ chuyên môn, giáo viên được
phân công giảng dạy ở các khối lớp nào thì xây dựng kế hoạch chung cho khối
lớp đó, bao gồm:
- Kế hoạch giáo dục của giáo viên theo năm học (thay thế kế hoạch cá nhân
của giáo viên trước đây) (Phụ lục III kèm theo).
- Kế hoạch bài dạy (thay cho giáo án trước đây) (Phụ lục IV kèm theo).
Lưu ý: Kế hoạch giáo dục của giáo viên và kế hoạch bài dạy có thể hoàn
thiện từ các kế hoạch đã được thực hiện từ những năm học trước đây đối với các
lớp thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Kiểm tra, đánh giá thường xuyên
Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ chức
dạy và học của tất cả các môn học và hoạt động giáo dục được thiết kế trong kế
hoạch bài dạy, giáo viên dạy học chủ đề nào, thực hiện kiểm tra, đánh giá thường
xuyên đối với chủ đề đó theo kế hoạch. Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên
được quy định theo các văn bản về kiểm tra, đánh giá.
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Tổ chức xây dựng ma trận, ma trận đặc tả, phân chia theo 4 mức độ yêu
cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Đối với bài kiểm tra định
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kỳ cho các môn tổ hợp hoặc môn học có nhiều chủ đề khác nhau, khi xây dựng
bài kiểm tra dựa trên các nội dung phân môn theo tỷ lệ phù hợp với thời lượng
dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá; cử giáo viên phụ
trách chính tổng hợp các cột điểm kiểm tra, ghi vào sổ theo dõi và đánh giá học
sinh.
3. Đối với bài thực hành, dự án học tập
Tổ chuyên môn xây dựng các bài kiểm tra thực hành, dự án học tập để kiểm
tra, đánh giá định kì môn học ở từng khối lớp; các bài kiểm tra thực hành, dự án
học tập phải nêu rõ các tiêu chí cụ thể để đánh giá phù hợp với yêu cầu cần đạt
của chương trình môn học.
4. Tổng hợp nhận xét, đánh giá cuối học kì và cả năm học của môn học
Khuyến khích giáo viên hướng dẫn và giao cho học sinh viết tự nhận xét về
ưu điểm, hạn chế, sự tiến bộ của bản thân trong học tập, rèn luyện đối với từng
môn học cuối mỗi học kì; căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và định kì,
giáo viên tổng hợp đưa ra nhận xét, đánh giá để học sinh hoàn thiện, chỉnh sửa và
gửi cho cha mẹ học sinh.
Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét: tổng hợp nhận xét cuối mỗi
học kì và cả năm học được thông báo cho từng học sinh và ghi vào học bạ học
sinh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh
giá quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường tại các
trường THCS trên địa bàn huyện; kịp thời có hình thức khen thưởng, biểu dương
tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp
hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp để thực hiện hiệu quả; tổng hợp ý kiến của các trường
THCS về các nội dung liên quan và báo cáo Sở GDĐT trong quá trình thực hiện.
2. Các trường THCS xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của
nhà trường; phê duyệt kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; hỗ trợ,
kiểm tra, đánh giá hiệu quả việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học các môn
học, hoạt động giáo dục; kịp thời phát hiện khó khăn và có các biện pháp xử lý
phù hợp, linh hoạt để thực hiện hiệu quả, tổng hợp ý kiến của các tổ chuyên môn
và báo cáo Phòng GDĐT trong quá trình thực hiện tại đơn vị.
Phòng GDĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện đầy
đủ, nghiêm túc nội dung Công văn này từ năm học 2021-2022./.
Nơi nhận:
- Phòng GDTrH-GDTX (Sở GDĐT);
- LĐ, CV Phòng GDĐT;
- Các trường THCS trực thuộc;
- Trường THCS-THPT Vĩnh Lộc, Long Bình;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDTHCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Văn Nắng

CÁC PHỤ LỤC THAM KHẢO
(Kèm theo Hướng dẫn số 784/HD-PGDĐT ngày 30/8/2021 của Phòng GDĐT)
Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG THCS ............
TỔ ………………………...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Môn học/Hoạt động giáo dục ..........................
Năm học 20...- 20...
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Lớp, học sinh
- Khối …, số lớp: ..., số học sinh: ....
- Khối …, số lớp: ..., số học sinh: ....
- Khối …, số lớp: ..., số học sinh: ....
- Khối …, số lớp: ..., số học sinh: ....
2. Tình hình đội ngũ
- Số giáo viên: ....
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ..., Đại học: ..., Thạc sĩ: ....
- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1: Tốt: ..., Khá: ..., Đạt: ..., Chưa đạt:
....
3. Đăng ký danh hiệu thi đua tổ chuyên môn: ....
4. Thiết bị dạy học (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để
tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1
2
3
…

Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở
giáo dục phổ thông.
1
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5. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập
(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân
chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT

Số lượng

Tên phòng

Phạm vi và nội dung sử
dụng

Ghi chú

1
2
...

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC2
1. Khung phân phối chương trình
Môn/Hoạt động giáo dục: ………; lớp: ...
Cả năm: … tiết
Trong đó: Học kỳ 1: 18 tuần (… tiết), Học kỳ 2: 17 tuần (… tiết)
Dạy trên lớp: … tiết, Hoạt động giáo dục môn học: … tiết
STT

Bài học

(1)

(2)

Số
tiết
(3)

Yêu cầu cần đạt
(4)

1
2
...
(2) Tên bài học được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù
hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt
động giáo dục.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề.
(4) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị
bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
Bài kiểm tra,
đánh giá

Thời gian

Thời điểm

Yêu cầu cần đạt

Hình thức

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Giữa học kỳ 1
Cuối học kỳ 1

2

Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình theo từng môn
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Giữa học kỳ 2
Cuối học kỳ 2
(2) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(4) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương
trình).
(5) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành;
dự án học tập.

III. CÁC NỘI DUNG KHÁC (NẾU CÓ)
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; bồi dưỡng giáo viên, bổi
dưỡng học sinh năng khiếu, yếu kém…)

HIỆU TRƯỞNG

…., ngày … tháng … năm 20…
TỔ TRƯỞNG
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Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
TRƯỜNG THCS ..................
TỔ ………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học 20...- 20...
1. Khối lớp: ..., số học sinh: ...
STT

Chủ đề

Yêu cầu
cần đạt

Số
tiết

Thời
điểm

Địa
điểm

Chủ trì

Phối
hợp

Điều kiện
thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1
2
...

2. Khối lớp: ..., số học sinh: ...
STT

Chủ đề

Yêu cầu
cần đạt

Số
tiết

Thời
điểm

Địa
điểm

Chủ trì

Phối
hợp

Điều kiện
thực hiện

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1
2
...
…
(2) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ
cộng đồng.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(4) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(5) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(6) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi,
bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(7) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
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(8) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(9) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

HIỆU TRƯỞNG

…., ngày … tháng … năm 20…
TỔ TRƯỞNG
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Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
TRƯỜNG THCS ...........
TỔ .................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
Môn học/Hoạt động giáo dục.............................; lớp …
Năm học 20…- 20…
I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
1. Phân phối chương trình môn học/hoạt động giáo dục …….; lớp …
STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy
học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
2
...

2. Phân phối chương trình môn học/hoạt động giáo dục …….; lớp …
STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy
học

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1
2
...
…
(2) Tên bài học được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù
hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt
động giáo dục.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy.
(4) Tuần thực hiện bài học.
(5) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(6) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi
tập, tại di sản, thực địa...).
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II. NHIỆM VỤ KHÁC (NẾU CÓ)
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(Bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức hoạt động giáo dục........................................)
TỔ TRƯỞNG

……., ngày … tháng ... năm 20…
GIÁO VIÊN
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Phụ lục IV
KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TRƯỜNG THCS …………………
TỔ …………..……………………..
HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: ……..……….…………….

TÊN BÀI DẠY: …………………………………..
Môn học/Hoạt động giáo dục: ……….; lớp: …
Thời gian thực hiện: … tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: Nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài
theo yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình
môn học/hoạt động giáo dục.
2. Về năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì (biểu hiện cụ thể
của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động
học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình
môn học/hoạt động giáo dục.
3. Về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể
của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của học sinh trong quá
trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ
chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn
hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp).
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên
thể hiện kết quả hoạt động)
a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ
thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực
hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.
b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực
hiện (xử lí tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn
đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết
vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của sản
phẩm hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà học sinh phải hoàn thành:
kết quả xử lí tình huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực
hành; trình bày, mô tả được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải
thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện.
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d) Tổ chức thực hiện: Trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho
học sinh từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá
trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực thi
nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1 (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động).
a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập để chiếm
lĩnh kiến thức mới/giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ đặt ra từ Hoạt động 1.
b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể của học sinh làm việc
với sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu cụ thể (đọc/xem/nghe/nói/làm) để
chiếm lĩnh/vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề/nhiệm vụ học tập đã đặt ra từ
Hoạt động 1.
c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực
hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cần viết ra, trình bày được.
d) Tổ chức thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết
quả thực hiện hoạt động của học sinh.
3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu vận dụng kiến thức đã học và yêu cầu phát triển
các kĩ năng vận dụng kiến thức cho học sinh.
b) Nội dung: Nêu rõ nội dung cụ thể của hệ thống câu hỏi, bài tập, bài thực
hành, thí nghiệm giao cho học sinh thực hiện.
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các câu hỏi, bài tập; các bài thực hành,
thí nghiệm do học sinh thực hiện, viết báo cáo, thuyết trình.
d) Tổ chức thực hiện: Nêu rõ cách thức giao nhiệm vụ cho học sinh; hướng
dẫn hỗ trợ học sinh thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Nêu rõ mục tiêu phát triển năng lực của học sinh thông qua
nhiệm vụ/yêu cầu vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn (theo từng bài hoặc
nhóm bài có nội dung phù hợp).
b) Nội dung: Mô tả rõ yêu cầu học sinh phát hiện/đề xuất các vấn đề/tình huống
trong thực tiễn gắn với nội dung bài học và vận dụng kiến thức mới học để giải quyết.
c) Sản phẩm: Nêu rõ yêu cầu về nội dung và hình thức báo cáo phát hiện và
giải quyết tình huống/vấn đề trong thực tiễn.
d) Tổ chức thực hiện: Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và
nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế
hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của giáo viên.
Ghi chú:
1. Mỗi bài dạy có thể được thực hiện trong nhiều tiết học, bảo đảm đủ thời
gian dành cho mỗi hoạt động để học sinh thực hiện hiệu quả. Hệ thống câu hỏi,
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bài tập luyện tập cần bảo đảm yêu cầu tối thiểu về số lượng và đủ về thể loại theo
yêu cầu phát triển các kĩ năng. Hoạt động vận dụng được thực hiện đối với những
bài hoặc nhóm bài có nội dung phù hợp và chủ yếu được giao cho học sinh thực
hiện ở ngoài lớp học.
2. Trong Kế hoạch bài dạy không cần nêu cụ thể lời nói của giáo viên, học
sinh mà tập trung mô tả rõ hoạt động cụ thể của giáo viên: giáo viên giao nhiệm
vụ/yêu cầu/quan sát/theo dõi/hướng dẫn/nhận xét/gợi ý/kiểm tra/đánh giá; học
sinh thực hiện/đọc/nghe/nhìn/viết/trình bày/báo cáo/thí nghiệm/thực hành/.
3. Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình tổ
chức các hoạt động học và được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy thông qua các
hình thức: hỏi - đáp, viết, thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập.
Đối với mỗi hình thức, khi đánh giá bằng điểm số phải thông báo trước cho học
sinh về các tiêu chí đánh giá và định hướng cho học sinh tự học; chú trọng đánh
giá bằng nhận xét quá trình và kết quả thực hiện của học sinh theo yêu cầu của
câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết trình, sản phẩm học tập đã được
nêu cụ thể trong Kế hoạch bài dạy.
4. Các bước tổ chức thực hiện một hoạt động học
- Giao nhiệm vụ học tập: Trình bày cụ thể nội dung nhiệm vụ được giao cho
học sinh (đọc/nghe/nhìn/làm) với thiết bị dạy học/học liệu cụ thể để tất cả học
sinh đều hiểu rõ nhiệm vụ phải thực hiện.
- Thực hiện nhiệm vụ (học sinh thực hiện; giáo viên theo dõi, hỗ trợ): Trình
bày cụ thể nhiệm vụ học sinh phải thực hiện (đọc/nghe/nhìn/làm) theo yêu cầu
của giáo viên; dự kiến những khó khăn mà học sinh có thể gặp phải kèm theo biện
pháp hỗ trợ; dự kiến các mức độ cần phải hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.
- Báo cáo, thảo luận (giáo viên tổ chức, điều hành; học sinh báo cáo, thảo
luận): Trình bày cụ thể giải pháp sư phạm trong việc lựa chọn các nhóm học sinh
báo cáo và cách thức tổ chức cho học sinh báo cáo (có thể chỉ chọn một số nhóm
trình bày/báo cáo theo giải pháp sư phạm của giáo viên).
- Kết luận, nhận định: Phân tích cụ thể về sản phẩm học tập mà học sinh phải
hoàn thành theo yêu cầu (làm căn cứ để nhận xét, đánh giá các mức độ hoàn thành
của học sinh trên thực tế tổ chức dạy học); làm rõ những nội dung/yêu cầu về kiến
thức, kĩ năng để học sinh ghi nhận, thực hiện; làm rõ các nội dung/vấn đề cần giải
quyết/giải thích và nhiệm vụ học tập mà học sinh phải thực hiện tiếp theo.
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Phụ lục V
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
PHÒNG GDĐT AN PHÚ
TRƯỜNG THCS ............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …../KH-THCS…

……, ngày … tháng … năm 20…

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
Năm học 20…-20…
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH (Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm
học; hướng dẫn nhiệm vụ năm học cấp THCS; kế hoạch thời gian năm học do
UBND tỉnh quyết định và ban hành; các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước
về giáo dục trong năm học,…)
II. BỐI CẢNH
1. Bối cảnh bên ngoài
a) Thời cơ (Cơ hội)
b) Thách thức (Nguy cơ)
2. Bối cảnh bên trong
a) Điểm mạnh
b) Điểm yếu
III. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Mục tiêu chung
2. Mục tiêu cụ thể
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình
- Chương trình chính khóa.
- Khung thời gian hoạt động trong ngày.
- Kế hoạch thời gian thực hiện các môn học, số tiết thực hiện mỗi môn học,
theo từng học kỳ hay thời gian cụ thể cho mỗi khối lớp.
- Phương án lựa chọn môn học tự chọn (nếu có).
- Phương án kiểm tra, đánh giá, giữa kỳ, cuối kỳ, sơ kết, tổng kết.
2. Tổ chức các hoạt động giáo dục
- Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống,
câu lạc bộ, giáo dục sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông…
- Hoạt động bồi dưỡng, tham gia các cuộc thi chuyên môn, phong trào.
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- Phương án kiểm tra, đánh giá các hoạt động giáo dục (nếu có).
3. Kế hoạch tổng hợp năm học
4. Những vấn đề khác…
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuyên môn
2. Công tác quản lý, chỉ đạo
3. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kế hoạch
4. Chế độ thông tin báo cáo
..........................
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- ...;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

