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UBND QUẬN HÀ ĐÔNG 
PHÒNG GD& ĐT  

 
Số: 923/KH-PGD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Hà Đông, ngày  04 tháng 9 năm 2018       

 
 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC 
NĂM HỌC 2018 – 2019 

 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019; Thực hiện định hướng hoạt động 

chuyên môn cấp THCS năm học 2018-2019, phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch 
tổ chức chuyên đề năm học 2018-2019 như sau: 

I. Mục đích 
1. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường trung học cơ 

sở, tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh. 

2. Cán bộ quản lý, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các 
chuyên đề chủ đề dạy học trong mỗi môn học phù hợp với việc tổ chức hoạt 
động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh; sử dụng các phương pháp và kỹ 
thuật dạy học tích cực để xây dựng tiến trình dạy học theo chuyên đề nhằm phát 
triển năng lực và phẩm chất của học sinh. 

3. Thống nhất phương thức tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn 
của trường trung học cơ sở, tạo tiền đề tích cực cho việc triển khai thực hiện đổi 
mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 

II. Yêu cầu 
1. Việc xây dựng các chuyên đề chủ đề dạy học trong mỗi môn học và kế 

hoạch dạy học bộ môn phải nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình 
giáo dục phổ thông, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương 
và khả năng học tập của học sinh. 

2. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn trong trường trung học cơ sở phải xây dựng 
được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kỳ; tổ chức dạy thử nghiệm để dự giờ, 
phân tích, rút kinh nghiệm và nộp kết quả qua diễn đàn trên mạng. 

3. Các nội dung sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn khác phải được tổ chức 
thực hiện đầy đủ theo quy định hiện hành. 

III. Phân công thực hiện chuyên đề cấp quận năm học 2018-2019 
Nội dung các chuyên đề: Dạy học theo chủ đề 

STT Thời gian Đơn vị thực hiện  Môn dạy  Ghi chú  

1 Tháng 9 
(Từ 10-15/9) 

THCS Lê Lợi Hóa học 
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2  Tháng 9 
(Từ 17-22/9) 

THCS Văn Quán Vật Lý 
 

3 Tháng 9 
(Từ 24-29/9) 

THCS Trần Đăng Ninh Ngữ văn 8  

4 Tháng 10 
(Từ 8-13/10) 

THCS Văn Khê Thể dục 
 

5 Tháng 10 
(Từ 15-20/10) 

THCS Dương Nội Hóa học 
 

6 Tháng 10 
(Từ 22-27/10) 

THCS Mậu Lương Toán 7 
 

7 Tháng 11 
(Từ 29/10-3/11) 

THCS Nguyễn Trãi Địa Lý 
 

8 Tháng 11 
(Từ 5-10/11) 

THCS Yên Nghĩa Toán 6 
 

9 Tháng 11 
(Từ 12-17/11) 

THCS Mỗ Lao Sinh học 
 

10 Tháng 12 
(Từ 3-8/12) 

THCS Phú Lãm Ngữ văn 7  

11 Tháng 12 
(Từ 10-15/12) 

THCS Lê Hồng Phong Âm nhạc 
 

12 Tháng 12 
(Từ 17-22/12) 

THCS Vạn Phúc Tiếng Anh 6 mới 
 

13 Tháng 1 
(Từ 7-12/1) 

THCS Biên Giang Ngữ Văn 6 
 

14 Tháng 1 
(Từ 14-19/1) 

THCS Đồng Mai Toán 8 
 

15 Tháng 2 
(Từ 18-23/2) 

THCS Kiến Hưng Lịch sử 
 

16 Tháng 2 
(Từ 25/2-2/3) 

THCS Phú La Mĩ thuật 
 

17 Tháng 3 
(Từ 04-09/3) 

THCS Văn Yên  Ngữ văn 9 
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18 Tháng 3 
(Từ 11-16/3) 

THCS Lê Quý Đôn Toán 9 
 

19 Tháng 3 
(Từ 18-23/3) 

THCS Phú Lương Công nghệ 
 

 Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên đề “Dạy học theo chủ đề” năm học 
2018-2019 của phòng GD&ĐT. Trong các chuyên đề trên, các trường lựa chọn 
nội dung phù hợp để thực hiện. Trước thời gian thực hiện một tuần, nhà trường 
báo cáo bằng văn bản với đầy đủ các nội dung (Tên chủ đề, Thời gian, địa điểm, 
người thực hiện) gửi về tổ chuyên môn THCS (đồng chí Lan Hương nhận)./. 
 
                                                                        KT. TRƯỞNG PHÒNG   

                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
                                                                                        (đã ký) 

 
 
 

           Nguyễn Thị Thu Hương 
 
 
 
 
  


