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Số: /KH-CMTT

KẾ HOẠCH
Tập huấn sách giáo khoa lớp 2
Năm 2021-2022
Căn cứ công văn số 2013/SGDĐT-GDTH ngày 08 tháng 07 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức bồi
dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 2 năm học 2021-2022;
Trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng
cán bộ quản lý và giáo viên sử dụng SGK lớp 2 năm học 2021-2022 những nội
dung như sau:
I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà
trường đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018
và sử dụng SGK lớp 2 năm học 2021-2022.
- Đảm bảo 100% giáo viên và CBQL, nhất là giáo viên dạy lớp 2 năm học
2021 – 2022 đều hoàn thành tốt nội dung, chương trình bồi dưỡng theo quy định.
2. Yêu cầu
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2
phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng được bồi dưỡng; đảm bảo thiết thực,
hiệu quả.
- Tất cả GV, CBQL tham gia tập huấn bồi dưỡng với tinh thần tích cực,
chủ động hoàn thành tốt các buổi bồi dưỡng theo đúng kế hoạch.
- GV, CBQL cốt cán tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi
dưỡng.
- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất – thiết bị, nguồn kinh phí và đội ngũ
báo cáo viên để triển khai hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.
3. Chỉ tiêu
- 100% GV, CBQL được bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2 năm học 20212022 theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục.
- 100% GV, CBQL đạt kết quả tốt các buổi bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2 .
II. BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA
1. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG
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- Trực tuyến
- Tất cả GV, CBQL tham gia tập huấn bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Học
trực tuyến qua phần mềm 'https://meet.google.com/zmp-cmhm-xfg
2. Thời lượng: 1 buổi/ môn học. Bổi sáng 8g-11g; Buổi chiều 14g -16g30
3. Đối tượng:
- 100% GV, CBQL tham dự bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2 năm học 20212022.
4. Thời gian các môn học/ hoạt động giáo dục
Thời gian

Môn

Đối tượng
tham dự

Báo cáo viên

Thứ Hai
9/8/2021
(sáng)

Toán

GV nhiều
môn

Cô Phạm Thị Thu
Thuỷ

Thứ Hai
9/8/2021
(chiều)

Tiếng Việt

GV nhiều
môn

Cô Phạm Thị Bích
Hiệp

Thứ Ba
10/8/2021
(sáng)
Thứ Ba
10/8/2021
(chiều)
Thứ Tư
11/8/2021
(sáng)
Thứ Tư
11/8/2021
(chiều)

GV nhiều
môn

Cô Ngô Thị Kim
Thoa

HĐTN

GV nhiều
môn

Cô Ngô Thị Kim
Thoa

Đạo đức

GV nhiều
môn

Cô Nguyễn Ngọc
Thuý Hằng

Mĩ thuật

GV nhiều
môn

Cô Nguyễn Ngọc
Thuý Hằng

TNXH

Ghi chú

Sáng:
8g-11g
Chiều:
14g-17g

5. Tài liệu tập huấn
https://phuongnamedu.vn/resource/detail/tai-lieu-tap-huan-bo-sgk-lop-2chan-troi-sang-tao-871
6. Điều kiện tập huấn:
- Giáo viên chuẩn bị đường truyền internet
- Máy tính, điện thoại smartphone, ipad…
- Test phần mềm good meet trước khi vào học.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tích cực,
hiệu quả các buổi tập huấn, bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2.
- Quán triệt các văn bản chỉ đạo về triển khai sử dụng SGK lớp 2 đến tất cả
cán bộ quản lý, giáo viên toàn trường, tổ chức kịp thời cho cán bộ quản lý, giáo
viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung trước khi tập huấn.
-Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác sử dụng SGK lớp 2
gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá sau bồi dưỡng (nếu có)
- Cán bộ quản lý nhận tài liệu tập huấn từ Chuyên viên Phòng Giáo dục và
Đào tạo gửi đến giáo viên.
Trên đây là Kế hoạch triển khai bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK lớp 2
năm học 2021-2022 của trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám. Đề nghị cán bộ
quản lý, giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT Tân Bình;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà
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