SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
Số:32-KH/THPTNT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 221/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh về tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, năm 2021;
Trường THPT Nguyễn Trãi xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phổ
thông (GVPT) và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) của
đơn vị năm 2021với những nội dung cụ thể sau đây:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tăng cường năng lực theo chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ
quản lý cơ sở giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục
phổ thông 2018.
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng phù họp với nhu cầu của
từng đối tượng được bồi dưỡng trên quan điểm thường xuyên, liên tục, đảm bảo
kết quả bồi dưỡng thiết thực, bền vững, hiệu quả cao.
Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng và hoàn
thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi bắt
đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018; 100% cán bộ quản
lý, giáo viên tham gia bồi dưỡng đạt kết quả hoàn thành bồi dưỡng.
Đảm bảo cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông tham gia khóa bồi dưỡng với
tinh thần tích cực, chủ động nghiên cứu, trao đổi với đồng nghiệp về các nội
dungcòn vướng mắc trong quá trình bồi dưỡng để hoàn thành kế hoạch đúng hạn.
Đảm bảo tất cả giáo viên cốt cán tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi
dưỡng.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
Đối tượng được bồi dưỡng năm 2021 gồm:
Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, Giáo viên.

1

III.NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Thời gian bồi dưỡng: Từ tháng 01/2021 đến hết tháng 12/2021
2. Kế hoạch bồi dưỡng theo từng nhóm đối tượng
Tổ chức cho GVPT đại trà và CBQLCSGDPT đại trà tự bồi dưỡng thường
xuyên, liên tục, tại chỗ thông qua hệ thống học tập trực tuyến (LMS) và sinh hoạt
chuyên môn tại trường/cụm trường, với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán 03 mô đun
trong tổng số trong số 04 mô đun sau trong Quyết định số 4660/QĐ-BGDĐ.
a.Đổi với GVPT
-Mô đun 3: Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học/THCS/THPT theo hướng
phát triển phẩm chất, nàng lực;
-Mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển
phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT;
-Mô đun 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt
động giáo dục và dạy học;
-Mô đun 9: Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị
công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT.
b.Đổi với CBQLCSGDPT
-Mô đun 3: Quản trị tài chính trường tiểu học/THCS/THPT theo hướng tăng
cường tự chủ và trách nhiệm giải trình;
-Mô đun 4: Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ trong dạy học, giáo
dục học sinh ở trường tiểu học/THCS/THPT;
-Mô đun 5: Quản trị chất lượng giáo dục trường tiểu học/THCS/THPT
-Mô đun 9: lỨng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quản trị
trường tiểu học/THCS/THPT.
Phương thức bồi dưỡng đại trà: học viên tự bồi dưỡng thường xuyên, liên
tục, tại chỗ thông qua hệ thống học tập trực tuyến LMS kết hợp các hoạt động
sinh hoạt chuyên môn hoặc bồi dưỡng trực tiểp tại trường/cụm trường, có sự hỗ
trợ của đội ngũ cốt cán theo nhu cầu và điều kiện của từng địa phương, đơn vị.
Trong quá trình học tập, GVPT, CBQLCSGDPT sẽ được đội ngũ cốt cán hỗ trợ
cùng với sự trợ giúp chuyên môn của giảng viên sư phạm chủ chốt, giảng viên
QLGD chủ chốt của các trường ĐHSP/Học viện QLGD tham gia Chương trình
ETEP thông qua hệ thống học tập trực tuyến LMS.
Thời gian tối thiểu để một GVPT, CBQLCSGDPT cốt cán hỗ trợ cho nhóm
50 GVPT, CBQLCSGDPT đại trà qua hệ thống học tập trực tuyến LMSvà trực
tiếp là 40 tiết quy đổi.
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Trách nhiệm của Hiệu trưởng
-Xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên phổ thông (GVPT) và cán bộ
2

quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (CBQLCSGDPT) của đơn vị năm 2021.
-Cử và tạo điều kiện để cán bộ quản lý và giáo viên tham gia tích cực,
hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2021 theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục
và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh.
-Tổ chức cho GVPT, CBQLCSGDPT đại trà của đơn vị tự học thường
xuyên, liên tục với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán theo quy trình đảm bảo chất
lượng bồi dưỡng GVPT và CBQLCSGDPT
-Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác bồi dưỡng cán bộ
quản lý và giáo viên năm 2021gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu.
2.Trách nhiệm của giáo viên
-Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng của cá nhân theo yêu cầu của Sở Giáo
dục và Đào Tạo.
-Tích cực tham gia có hiệu quả, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về
bồi dưỡng của các cơ quan quản lý giáo dục và của đơn vị.

Nơi nhận:
- Phòng TCCB Sở Giáo dục và Đào tạo
- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

Lê Công Triệu
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