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- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 2613/BGDĐT-GDTrH ngày 23/6/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung 

học năm học 2021 - 2022, căn cứ Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 

16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, để thực hiện hiệu 

quả chương trình giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022, Sở GDĐT hướng dẫn 

như sau: 

1. Xây dựng Kế hoạch giáo dục của nhà trường (Phụ lục I)  

Căn cứ kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh quyết 

định và hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Trung học của Sở GDĐT, Hiệu trưởng tổ 

chức xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình của từng môn 

học/hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.  

1.1. Đối với lớp 6 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở, trong 

đó quy định tổng số tiết trong một năm học cho mỗi môn học/hoạt động giáo dục. 

Nhà trường chủ động bố trí thời gian triển khai thực hiện chương trình của từng 

môn học/hoạt động giáo dục trong năm học bảo đảm tính khoa học, sư phạm, 

không gây áp lực đối với học sinh (không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các 

tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất 

và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường). 

Mỗi môn học/hoạt động giáo dục thực hiện ở cả 2 học kì của năm học. Đối 

với các môn học: Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên, Giáo dục địa phương, Hoạt 

động trải nghiệm, hướng nghiệp, nếu thiếu giáo viên hoặc thiếu cơ sở vật chất các 

trường có thể bố trí dạy học theo từng ½ học kì nhưng vẫn bảo đảm chương trình 

được thực hiện trong cả 2 học kì. 

Hiệu trưởng nhà trường quyết định số tiết/tuần và số tiết/học kì của mỗi môn 

học/hoạt động giáo dục; Tùy đặc điểm của địa phương, đơn vị và đặc thù từng môn 

học/hoạt động giáo dục để bố trí các hình thức dạy học trong và ngoài nhà trường. 

Một số vấn đề cần lưu ý khi xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

chương trình trong năm học:  

- Đối với môn Lịch sử và Địa lí: 
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+ Căn cứ tỷ lệ % số tiết dành cho các mạch nội dung quy định tại Chương 

trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử và Địa lí (cấp THCS) ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT 

(Thông tư 32), Hiệu trưởng nhà trường quyết định số tiết/tuần và số tiết/học kì của 

mỗi phân môn. Lưu ý: số tiết dành cho ôn tập và đánh giá định kì là 10 tiết. 

+ Chương trình môn Lịch sử và Địa lí không có chủ đề chung. Vì vậy, có thể 

phân công cho một giáo viên môn Lịch sử đảm nhận phần Lịch sử và một giáo 

viên môn Địa lí đảm nhận phần Địa lí. Cần phải phân công người chủ trì để thuận 

lợi cho việc hoàn thành hồ sơ chuyên môn. 

+ Kế hoạch dạy học môn học được xây dựng theo từng phân môn Lịch sử và 

Địa lý, các phân môn được bố trí dạy học đồng thời trong từng học kì phù hợp với 

điều kiện thực tiễn của nhà trường. 

+ Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy 

học theo từng phân môn. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng bao gồm 

nội dung phân môn Lịch sử và phân môn Địa lí theo tỉ lệ phù hợp với nội dung và 

thời lượng dạy học của mỗi phân môn đến thời điểm kiểm tra, đánh giá. 

- Đối với môn Khoa học tự nhiên: 

+ Căn cứ tỷ lệ % số tiết dành cho các mạch nội dung quy định tại Chương 

trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên (cấp THCS) ban hành kèm theo 

Thông tư 32, Hiệu trưởng nhà trường quyết định  số tiết/tuần và số tiết/học kì của 

mỗi chủ đề. Lưu ý: số tiết dành cho ôn tập và đánh giá định kì là 14 tiết.   

+ Hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các nội dung của các chủ đề phù 

hợp với năng lực chuyên môn của giáo viên. Cần phải phân công người chủ trì để 

thuận lợi cho việc hoàn thành hồ sơ chuyên môn. 

+ Kế hoạch dạy học môn học cần được xây dựng phù hợp với logic sắp xếp 

các chủ đề của chương trình môn học và điều kiện tổ chức dạy học của nhà trường. 

Nếu không thể bố trí được, nhà trường có thể tổ chức dạy học đồng thời các chủ đề 

trong từng học kì, bảo đảm tính khoa học, sự phạm, phù hợp với nội dung môn 

học.  

+ Việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kì được thực hiện 

trong quá trình dạy học môn học theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì 

được xây dựng gồm nội dung của các chủ đề đã thực hiện theo kế hoạch dạy học, 

bảo đảm tỉ lệ phù hợp với nội dung và thời lượng dạy học đến thời điểm kiểm tra, 

đánh giá.  

- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 

+ Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp có thể bố trí 03 

tiết/tuần, bao gồm các nội dung hoạt động được tổ chức trong và ngoài nhà trường 

với các hình chủ yếu là sinh hoạt dưới cờ (bố trí vào tiết chào cờ), sinh hoạt lớp (bố 

trí vào tiết sinh hoạt lớp), hoạt động giáo dục theo chủ đề (có thể bố trí cố định 01 

tiết/tuần) và sinh hoạt câu lạc bộ (không bắt buộc nên không bố trí vào thời khóa 

biểu). 
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+ Từng chủ đề ở sách giáo khoa đều được tổ chức theo 03 hình thức (có thể 

chia đều số tiết của chủ đề cho từng hình thức). Người được phân công phụ trách 

hình thức nào thì tự xây dựng kế hoạch, nội dung và tổ chức thực hiện hoạt động 

cho hình thức đó (tham khảo hướng dẫn ở SGV để xây dựng). 

+ Hiệu trưởng có thể phân công cán bộ quản lí, giáo viên đảm nhận việc tổ 

chức thực hiện các hoạt động như sau: Tổng phụ trách Đội phụ trách xây dựng nội 

dung hoạt động đối với hình thức sinh hoạt dưới cờ; giáo viên chủ nhiệm lớp xây 

dựng nội dung đối với hình thức sinh hoạt lớp; giáo viên bộ môn có chuyên môn 

phù hợp (có thể thay đổi theo chủ đề) xây dựng nội dung đối với hình thức giáo 

dục theo chủ đề. Cần phải phân công người chủ trì để thuận lợi cho việc hoàn 

thành hồ sơ chuyên môn. 

+ Kế hoạch tổ chức các hoạt động được xây dựng phù hợp với thực tiễn của 

nhà trường; cần tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh, chính quyền địa 

phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức cho học sinh thực hiện các 

hoạt động trong và ngoài nhà trường. 

+ Cán bộ quản lý, giáo viên được phân công tổ chức hoạt động nào thì thực 

hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên đối với hoạt động đó theo kế hoạch dạy học. 

Việc kiểm tra, đánh giá định kì được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của 

nhà trường; nội dung kiểm tra, đánh giá bao gồm nội dung các chủ đề đã dạy học 

đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.  

- Đối với nội dung giáo dục địa phương: 

+ Nội dung giáo dục địa phương Quảng Bình bao gồm 5 chủ đề: Văn hoá 

truyền thống; Lịch sử, truyền thống; Địa lí; Môi trường; Giáo dục tư tưởng, lối 

sống, kĩ năng sống. Tổng số tiết thực hiện trong năm học là 35 tiết (bao gồm cả tiết 

kiểm tra, đánh giá định kì).  

+ Hiệu trưởng phân công giáo viên dạy học các chủ đề như sau: giáo viên 

Văn dạy chủ đề Văn hóa truyền thống; giáo viên Sử dạy chủ đề Lịch sử, truyền 

thống; giáo viên Địa dạy chủ đề Địa lý và Môi trường; giáo viên môn Giáo dục 

công dân/chủ nhiệm lớp/Tổng phụ trách Đội dạy chủ đề  giáo dục tư tưởng, lối 

sống, kĩ năng sống. Người được phân công dạy chủ đề nào thì xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện chủ đề đó. Cần phải phân công người chủ trì để thuận lợi cho 

việc hoàn thành hồ sơ chuyên môn. 

+ Bố trí thời điểm dạy phù hợp, logic với mạch kiến thức trong chương trình 

các môn học liên quan (nếu có). Có thể bố trí dạy đồng thời hoặc dạy lần lượt theo 

từng chủ đề. 

+ Giáo viên dạy học chủ đề nào sẽ thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thường 

xuyên đối với chủ đề đó theo kế hoạch. Bài kiểm tra, đánh giá định kì được xây 

dựng phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Nội dung kiểm tra, đánh giá 

bao gồm nội dung các chủ đề đã dạy học đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.  

- Đối với môn học tự chọn: nếu điều kiện nhà trường không đáp ứng, học 

sinh không có nhu cầu thì các trường có thể không tổ chức dạy học các môn học tự 

chọn.  
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- Đối với các hoạt động giáo dục được tổ chức theo hình thức tham quan, 

cắm trại, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng 

kế hoạch thời gian thực hiện phù hợp với kế hoạch thời gian thực hiện chương 

trình các môn học và điều kiện cụ thể của nhà trường; tạo môi trường cho học sinh 

được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học trong chương trình các 

môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn. 

1.2. Đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12 

Trên cơ sở kế hoạch thời gian thực hiện chương trình đã áp dụng từ những 

năm học trước, các đơn vị điều chỉnh, hoàn thiện kế hoạch phù hợp với điều kiện 

thực tiễn. 

2. Xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn (Phụ lục II, Phụ lục III)  

Căn cứ vào kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học đã được 

Hiệu trưởng quyết định, các tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ 

chuyên môn, bao gồm Kế hoạch dạy học các môn học/hoạt động giáo dục và Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục. Đối với việc tổ chức các hoạt động giáo 

dục, tổ/nhóm chuyên môn nào được giao chủ trì hoạt động nào thì xây dựng kế 

hoạch cụ thể để tổ chức hoạt động đó. 

3. Xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên (Phụ lục IV)  

3.1. Đối với lớp 6   

Căn cứ vào Kế hoạch dạy học các môn học/hoạt động giáo dục của tổ 

chuyên môn, giáo viên được phân công dạy học môn học/hoạt động giáo dục xây 

dựng Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học để tổ chức dạy học. 

3.2. Đối với lớp 7 đến lớp 12 

Trên cơ sở Kế hoạch giáo dục đã thực hiện từ những năm học trước, giáo 

viên điều chỉnh cho phù hợp để tổ chức dạy học. 

4. Xây dựng Kế hoạch bài dạy (Phụ lục V)  

Các tổ chuyên môn chủ động tham khảo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH 

ngày 18/12/2020 của Bộ GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 

giáo dục nhà trường và tham khảo Phụ lục V của Công văn này để thống nhất về 

khung Kế hoạch bài dạy (giáo án).  

Ngoài những yêu cầu chung (tên bài, tiết, mục tiêu, thiết bị và học liệu,…); 

phần "Tiến trình dạy học" của giáo án cần xây dựng theo chuỗi các hoạt động học 

(Mở đầu; Hình thành kiến thức mới; Luyện tập; Vận dụng) và trong từng hoạt 

động học cần thể hiện được 04 bước (Giao nhiệm vụ học tập; Thực hiện nhiệm vụ; 

Báo cáo, thảo luận; Kết luận, nhận định).  

Lưu ý:  

Đối với lớp 6: yêu cầu soạn theo hướng dẫn tại Công văn này; đối với lớp 7 

và lớp 10: cho phép sử dụng giáo án cũ; đối với các lớp còn lại: khuyến khích soạn 

theo hướng dẫn tại Công văn này.   
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Trên đây là hướng dẫn xây dựng Kế hoạch giáo dục năm học 2021 - 2022, 

các đơn vị căn cứ hướng dẫn này để tổ chức triển khai thực hiện. Kế hoạch giáo 

dục nhà trường (Phụ lục 1) gửi về Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục Trung học - 

Thường xuyên (đối với các đơn vị trực thuộc Sở) và Phòng GDĐT (đối với trường 

THCS; trường TH&THCS) trước ngày 15/9/2021. 

Công văn này thay thế Công văn số 61/SGDĐT-GDTrH ngày 11/01/2021 

của Sở GDĐT về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà 

trường. 

Lưu ý: Qui định đánh giá, xếp loại giờ dạy vẫn thực hiện như Công văn số 

2175/SGDĐT ngày 03/10/2016 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn đánh giá, xếp 

loại giờ dạy ở trường THCS, THCS&THPT và THPT. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo 

kịp thời về Sở (qua Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên) để được hướng 

dẫn, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;         

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở;           

- Các đơn vị thuộc Sở;  

- Lưu: VT, Phòng GDTrHTX.  

 KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC              

 

 

 

 

              Hồ Giang Long 
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Phụ lục I 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG  
(Kèm theo Công văn số     /SGDĐT-GDTrHTX ngày    /8/2021  

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

TRƯỜNG: ........................... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Năm học 20... - 20... 

 

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch  

1. Đặc điểm học sinh của trường  

Khái quát về tình hình học sinh của nhà trường, trong đó có số liệu đối với mỗi khối 

lớp như: số lớp; tổng số học sinh; học sinh khuyết tật; học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tỉ 

lệ học sinh/lớp;… 

2. Tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý 

Khái quát về tình hình đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, trong đó có số 

liệu về tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên; tỉ lệ nữ; tỉ lệ giáo viên/lớp; số lượng theo 

trình độ đào tạo (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng...). 

3. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 

Khái quát về tình hình cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, điểm trường, trong đó có số 

liệu về số phòng học; số phòng chức năng; tên điểm trường... 

II. Mục tiêu giáo dục  

1. Mục tiêu chung 

2. Chỉ tiêu cụ thể (Chỉ tiêu về số lượng, chất lượng các môn học và hoạt động giáo 

dục nhà trường đề  ra trong năm học) 

IV. Tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học (Tổ chức dạy 

học các môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình) 

1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

KHỐI 6 
 

TT 

Nội dung giáo dục (môn 

học/phân môn/chủ 

đề/hoạt động giáo dục) 

Tổng số 

tiết 

Học kì I Học kì II 

Ghi chú 
Số 

tiết 

Thời gian 

thực hiện 

Số 

tiết 

Thời gian 

thực hiện 

1 
Toán 140 ... Tuần... đến 

tuần... 

... Tuần... đến 

tuần... 

 

.... ..... ... ... ... ... ...  

..... 

 

Lịch sử và Địa lý ... ... ... ... ...  

Phân môn Lịch sử ... ... ... ... ...  

Phân môn Địa lý ... ... ... ... ...  
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..... 

Khoa học tự nhiên ... ... ... ... ...  

Chủ đề Chất và sự biến 

đổi của chất 

... ... ... ... ...  

Chủ đề.... ... ... ... ... ...  

Chủ đề..... ... ... ... ... ...  

... .... ... ... ... ... ...  

... Hoạt động trải nghiệm,.. … … ... ... ...  

 Sinh hoạt dưới cờ … … ... ... ...  

Sinh hoạt lớp … … ... ... ...  

Chủ đề hoạt động GD … … ... ... ...  

KHỐI 7 

... 

KHỐI 12 

2. Các hoạt động giáo dục khác 
 

TT Hoạt động Khối lớp 
Hình thức 

tổ chức 

Thời gian 

thực hiện 

Địa điểm 

thực hiện 

Lực lượng 

tham gia 

1       

2       

...       

  

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Thể hiện rõ thời điểm kiểm tra, phương thức kiểm tra (tập trung hay tùy theo môn 

học/hoạt động giáo dục), hình thức kiểm tra (viết trên giấy hoặc trên máy tính, bài thực 

hành, dự án học tập...)  
 

4. Khung thời gian thực hiện chương trình 

Ngày tựu trường:       Ngày khai giảng:  

Học kỳ I: Từ ngày …/..../20… đến trước ngày …/…/20… (gồm …. tuần thực học, 

còn lại dành cho các hoạt động khác).  

Học kỳ II: Từ ngày …./…/20…. đến trước ngày …/…/20… (gồm … tuần thực học, 

còn lại dành cho các hoạt động khác).  

Kết thúc năm học: Từ ngày …/…/20…. 

V. Giải pháp thực hiện 

(Những giải pháp để thực hiện hiệu quả kế hoạch và nâng cao chất lượng giáo dục) 

1.  

2. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Hiệu trưởng 
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2. Phó Hiệu trưởng  

3. Tổ trưởng chuyên môn 

4. Tổng phụ trách Đội/Bí thư Đoàn trường 

5. Giáo viên chủ nhiệm 

6. Giáo viên phụ trách môn học 

7. Nhân viên 
 

Nơi nhận:                                                          
…….. 
Lưu VT. 

…., ngày    tháng   năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục II 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

(Kèm theo Công văn số     /SGDĐT-GDTrHTX ngày    /8/2021 

 của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

TRƯỜNG: ............................... 

TỔ: ........................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ................... 

(Năm học 20.....   - 20.....) 

I. Đặc điểm tình hình 

1. Tình hình học sinh 

Khối.........: số lớp: ..................; số học sinh: ...................; 

Khối ..... 

Khối..... 

..........  

2. Tình hình đội ngũ  

Số giáo viên:..........; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ....... Đại học:.........; Trên đại 

học:............. 

3. Thiết bị dạy học: (Thống kê các thiết bị dạy học hiện có có thể sử dụng để tổ 

chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 
 

TT Thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú 

1    
2    
…    

 

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Thống kê 

các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập hiện có có thể sử 

dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) 
 

TT Tên phòng Số lượng Ghi chú 

1    
2    
...    

 

II. Kế hoạch dạy học 

1. Khối 6  

1. 1. Phân phối chương trình  
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TT 

 

Bài học/chủ đề 

 

 

Số tiết 

 
Thiết bị dạy học 

Địa điểm dạy học  
(trong lớp, ngoài lớp…) 

1     
2     
...     

 

1.2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 
 

Bài kiểm tra, đánh giá 

Thời lượng kiểm 

tra (Thời gian quy 

định cho 1 bài 

kiểm tra) 

Thời điểm kiểm 

tra  

Hình thức kiểm tra (viết 

trên giấy hoặc trên máy 

tính; bài thực hành; dự án 

học tập) 

Giữa Học kỳ 1    

Cuối Học kỳ 1    

Giữa Học kỳ 2    

Cuối Học kỳ 2    
 

 

2. Khối.......... 

…. Khối 12 

 

III. Các nội dung khác 

(Tổ chức thao giảng, sinh hoạt cụm chuyên môn, nghiên cứu bài học, dạy học stem, 

bồi dưỡng HSG, ôn tập….) 
 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

…., ngày    tháng   năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

Phụ lục III 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

CỦA TỔ CHUYÊN MÔN 

(Kèm theo Công văn số     /SGDĐT-GDTrHTX ngày    /8/2021  

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

TRƯỜNG: ............................... 

TỔ: ........................................... 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  

TỔ .................................. 

(Năm học 20.....   - 20.....) 

 

1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:……………. 
 

TT 
Chủ đề 

(1) 

Yêu cầu 

cần đạt 

(2) 

Số 

tiết 

(3) 

Thời 

điểm 

(4) 

Địa điểm 

(5) 

Chủ trì 

(6) 

Phối 

hợp 

(7) 

Điều kiện 

thực hiện 

(8) 

1         

2         

...         
 

2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:……………. 
 

TT 
Chủ đề 

(1) 

Yêu cầu 

cần đạt 

(2) 

Thời 

gian 

(3) 

Thời 

điểm 

(4) 

Địa điểm 

(5) 

Chủ trì 

(6) 

Phối 

hợp 

(7) 

Điều kiện 

thực hiện 

(8) 

1         

2         

...         
 

3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:……………. 

…. 
(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục 

vụ cộng đồng. 

(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia. 

(3) Thời gian được sử dụng để thực hiện hoạt động. 

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm). 

(5) 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...). 

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động. 

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động. 

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu… 
 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

…., ngày    tháng   năm 20… 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục IV 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Kèm theo Công văn số     /SGDĐT-GDTrHTX ngày    /8/2021  

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

 

TRƯỜNG: ............................... 

TỔ: ........................................... 

Họ và tên giáo viên:................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ............................., LỚP.................... 

(Năm học 20.....   - 20..... ) 

1. Phân phối chương trình 
 

TT 
Tiết 

PPCT  
Bài học/chủ đề Thiết bị dạy học Địa điểm dạy học 

1     
2     
...     

 

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 
 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 … ngày    tháng   năm 

GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục V 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

(Kèm theo Công văn số     /SGDĐT-GDTrHTX ngày    /8/2021  

của Sở GDĐT Quảng Bình) 

  TÊN BÀI DẠY: ……......................................…………………………….. Tiết ………. 

 I. Mục tiêu  

II. Thiết bị dạy học và học liệu  

III. Tiến trình dạy học  

Có thể trình bày theo một trong 2 cách sau đây: 

Cách 1 (chia cột): 

 

Hoạt động của giáo viên và học sinh   

(Ghi các câu hỏi/bài tập; các chỉ dẫn, 

hướng dẫn cuả giáo viên; các yêu cầu 

đối với học sinh,… tương ứng với các 

kiến thức ở cột bên phải)    

Kiến thức cần đạt 

(Ghi các đề mục bài dạy  và các kiến 

thức cần đạt tương ứng các hoạt động ở 

cột bên trái) 

A. Mở đầu 

B. Hình thành kiến thức mới 

  

 

 

 

C. Luyện tập 

 

D. Vận dụng 

 

Củng cố, dặn dò 

 

 

 

 

I/……… 

1/………. 

2/………. 

II.----- 

  Cách 2 (không chia cột) 

1. Hoạt động 1: Mở đầu  

- Giao nhiệm vụ: 

- Thực hiện nhiệm vụ: 

- Báo cáo, thảo luận: 

- Kết luận, nhận định: 

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 

a. Nội dung 1 (theo các mục/nội dung của môn học/hoạt động giáo dục): 
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- Giao nhiệm vụ: 

- Thực hiện nhiệm vụ: 

- Báo cáo, thảo luận: 

- Kết luận, nhận định: 

b. Nội dung 2 (theo các mục/nội dung của môn học/hoạt động giáo dục): 

- Giao nhiệm vụ: 

- Thực hiện nhiệm vụ: 

- Báo cáo, thảo luận: 

- Kết luận, nhận định: 

..... 

3. Hoạt động 3: Luyện tập 

- Giao nhiệm vụ: 

- Thực hiện nhiệm vụ: 

- Báo cáo, thảo luận: 

- Kết luận, nhận định: 

4. Hoạt động 4: Vận dụng  

- Giao nhiệm vụ: 

- Thực hiện nhiệm vụ: 

- Báo cáo, thảo luận: 

- Kết luận, nhận định: 

Lưu ý: Đối với giáo án môn Tiếng Anh: Phần “Tiến trình dạy học” được soạn 

bằng tiếng Anh; những phần khác có thể được soạn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. 
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