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BÁO CÁO
Kết quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên
tham gia tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022.
Căn cứ công văn số 1295/SGDĐT-TH ngày 05 tháng 5 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) thành phố Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng
giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022;
Căn cứ kế hoạch số 823/KH-GDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) quận Tân Bình về kế hoạch triển khai bồ
dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm
học 2021-2022;
Căn cứ kế hoạch số 78/KH-CMT8 ngày 8 tháng 7 năm 2021 của Trường
Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám về kế hoạch triển khai thực hiện bồi dưỡng cán
bộ quản lý, giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 20212022.
Trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám báo cáo kết quả về việc thực hiện
tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2
năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Công tác tổ chức
- Nhà trường xây dựng kế hoạch số 78/KH-CMT8 ngày 12 tháng 7 năm
2021; họp hội đồng sư phạm (trực tuyến) quán triệt, thành lập hội đồng, ra quyết
định phân công, theo dõi bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên và cung ứng sách
giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022.
- Việc thực hiện chọn SGK lớp 2 theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn
sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thôngSử dụng trong năm học 20212022.
- Đối với lớp 1: Hội đồng chọn sách giáo khoa thống nhất chọn bộ sách
Chân trời sáng tạo.

- Đối với lớp 2: Hội đồng chọn sách giáo khoa thống nhất chọn bộ sách
Chân trời sáng tạo và đã báo cáo về phòng GD và ĐT; công bố quyết định số
1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh bổ
sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ
năm học 2021 – 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bằng nhiều hình
thức tuyên truyền.
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- Nhà trường thực hiện đúng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo
viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022 theo đúng tiến
độ thời gian. Cụ thể:
2.Thời gian bồi dưỡng
- Tự bồi dưỡng: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 16/7/2021
- Tập huấn trực tuyến: Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 25/7/2021
- Tập huấn lại: 02/8/2021 đến 08/8/2021 (theo lịch đính kèm)
- Đối tượng tham gia: Cán bộ quản lý, giáo viên nhiều môn, giáo viên bộ
môn.
3. Kết quả đánh giá thực hiện tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo
viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021 – 2022
3.1. Qúa trình tự bồi dưỡng
Kết quả:
Số
lượng

Số
lượng
tham
dự

CBQL

2

GV dạy nhiều môn

Đối tượng

Kết quả
Chuyên
cần

Đạt

2

2

2

21

21

21

21

GV bộ môn (MT, AN,
GDTC, Tiếng Anh)

7

7

7

7

Tổng chung

30

30

30

30

Chưa
đạt

Ghi chú

Ưu điểm:
- Cán bộ, giáo viên tham gia học bồi dưỡng thường xuyên theo môn dạy
trên phần mềm https://taphuan.csdl.edu.vn.
- Tất cả đều hoàn thành nội dung bồi dưỡng thường xuyên trước khi ngày
17/7/2021.
Hạn chế: Không
3.2. Qúa trình bồi dưỡng trực tuyến (chú ý đối tượng tham gia là
CBQL, giáo viên dạy nhiều môn lớp 2, giáo viên bộ môn MT, AN, GDTC vì
mỗi tài khoản email là 1 điểm cầu) (Xem thêm mục II trang 6 CV số
2013/SGDĐT-GDTH ngày 08/7/2021……..)

3
Kết quả:
Đối tượng

Số
lượng

Số
lượng
tham
dự

CBQL

2

GV dạy nhiều môn

Kết quả
Chuyên
cần

Đạt

2

2

2

5

5

5

5

GV bộ môn (MT, AN,
GDTC, Tiếng Anh)

7

7

7

7

Tổng chung

14

14

14

14

Chưa
đạt

Ghi chú

Ưu điểm: Thầy cô tham gia bồi dưỡng trực tuyến nắm được những điểm
mới, cấu trúc sách giáo khoa, cấu trúc bài học của các bộ sách giáo khoa lớp 2 sẽ
được đưa vào sử dụng từ năm học 2021-2022.
Các buổi tập huấn giúp cán bộ quản lý, giáo viên được giải đáp và thống
nhất nhận thức những vấn đề liên quan đến triển khai dạy học sách giáo khoa
lớp 2 mới đảm bảo yên tâm, tự tin khi thực hiện bài giảng.
Hạn chế: Thời tương đối ít, giáo viên mới có SGK chưa có SGV, sách
tham khảo để tiện theo dõi, nghiên cứu trước.
3.3. Tập huấn trực tuyến lại theo công văn số 2013/SGDĐT-GDTH
ngày 08/7/2021.
Nhà trường tập huấn lại theo lịch phân công của BGH.
Kết quả:
Số
lượng

Số
lượng
tham
dự

CBQL

2

GV dạy nhiều môn

Đối tượng

Kết quả
Chuyên
cần

Đạt

2

2

2

21

21

21

21

GV bộ môn (MT, AN,
GDTC, Tiếng Anh)

7

7

7

7

Tổng chung

30

30

30

30

Chưa
đạt

Ghi chú

Ưu điểm: Giáo viên nắm được nội dung cơ bản từ phần mềm tự học.
Hạn chế: Người thực hiện lại chủ yếu là giáo viên trong khối 2, trong đó 1
số thầy cô chưa nắm chắc kiến thức trong buổi học trực tuyến nên phần truyền
đạt lại chưa đúng trọng tâm, BGH phải điều chỉnh, dù nhà trường có xem trước
nội dung báo cáo của thầy cô, nhưng trong lúc trình bày họ còn nhiều khó khăn.
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4. Đánh giá chung về việc triển khai thực hiện bồi dưỡng cán bộ quản
lý, giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2.
4.1. Ưu điểm
- Cơ bản giáo viên nắm được những điểm mới, cấu trúc sách giáo khoa,
cấu trúc bài học của các bộ sách giáo khoa lớp 2 sẽ được đưa vào sử dụng từ
năm học 2021-2022.
4.2. Rút kinh nghiệm:
- Giáo viên tiếp tục chia sẻ trong nhóm về các nội dung đã học.
- Giáo viên khối 2 tiếp tục nghiên cứu cấu trúc sách giáo khoa, cấu trúc
bài học, điểm mới của sách giáo khoa; nghiên cứu phân tích sách giáo viên, sách
bài tập; thảo luận, tìm hiểu phương pháp dạy học và cách thức đánh giá; phân
tích video bài dạy minh họa; giới thiệu cấu trúc và các dạng bài cơ bản; hướng
dẫn tổ chức dạy học một số bài học, một số hoạt động đặc trưng. Bên cạnh đó,
các giáo viên tổ chức làm việc nhóm, thực hành thiết kế bài học, thảo luận, rút
kinh nghiệm và hoàn thành bài kiểm tra thu hoạch theo yêu cầu của BGH.
- Giáo viên dạy lớp 2 năm học 2021-2022 tổng hợp những ý kiến thắc
mắc để trao đổi với thầy cô hướng dẫn trong đợt học trực tiếp thời gian tới.
Trên đây là báo cáo kết quả về tập huấn bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo
viên sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021 – 2022 của Trường Tiểu
học Cách Mạng Tháng Tám kính chuyển Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân
Bình./.
Nơi nhận:
- Phòng GD và ĐT (tổ CM tiểu học);
- Lưu: VP,…… .

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cẩm Thanh Trà

