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KẾ HOẠCH
Về việc triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn hướng dẫn ôn thi trung học
phổ thông quốc gia năm 2017
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017, căn cứ Quy
chế thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn hướng
dẫn ôn thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017, cụ thể như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Định hướng nội dung ôn tập chuẩn bị cho Kỳ thi THPT quốc gia năm
2017 các môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch
sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
- Tư vấn, tác nghiệp, hỗ trợ về chuyên môn đối với việc dạy học, ôn tập
các bộ môn; việc tổ chức các hoạt động trong tổ chuyên môn nhằm nâng cao
chất lượng, hiệu quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.
2. Nội dung tập huấn
- Giới thiệu nội dung ôn tập theo hướng phân hóa, phù hợp với năng lực
của học sinh, đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường Cao
đẳng và Đại học năm 2017. Giới thiệu minh họa các chuyên đề ôn tập để tham
khảo, định hướng cho các tổ chuyên môn và giáo viên, nhằm hướng đến việc ôn
tập cho học sinh một cách phù hợp và đạt hiệu quả tốt nhất.
- Định hướng phương pháp giảng dạy, phương pháp ôn tập của giáo viên
và học sinh; chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh tự học, hướng dẫn các kỹ
năng làm bài thi đạt hiệu quả, đặc biệt đối với các môn thi theo hình thức làm
bài trắc nghiệm lần đầu tiên. Giúp giáo viên tiếp cận với các đề thi theo hướng
phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, kỹ năng vận dụng lý thuyết để
giải quyết các tình huống thực tiễn, giúp học sinh thể hiện chính kiến của mình
trước những vấn đề chung của xã hội.
- Rút kinh nghiệm trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016, đặc biệt là
kinh nghiệm làm bài, sửa bài cho học sinh. Chia sẻ kinh nghiệm tốt trong việc tổ
chức ôn tập đạt kết quả cao giữa các đơn vị. Triển khai đến giáo viên những
điểm mới về Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, một số nội dung cần lưu ý trong
quy chế thi và xét tuyển vào các trường Cao đẳng và Đại học.
3. Đối tượng – số lượng tham gia tập huấn
- Mỗi trường THPT cử 01 tổ trưởng chuyên môn và 01 giáo viên giảng
dạy lớp 12.
- Trung tâm GDTX tỉnh, TTGDNN-GDTX và trường trung cấp nghề:
Mỗi đơn vị cử 01 người tham dự/mỗi môn học.
- Thành viên Hội đồng bộ môn (HĐBM) cấp THPT: tham gia tập huấn
theo môn.

Lưu ý: Các cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn có nhiệm vụ truyền đạt
các thông tin cho các thành viên của tổ chuyên môn nhằm thực hiện tốt việc ôn
tập thi THPT quốc gia tại đơn vị đạt hiệu quả.
4. Thời gian - Địa điểm tập huấn
Các lớp tập huấn khai mạc lúc 08 giờ 00 phút.
Ngày

Môn

Địa điểm tập huấn

Sinh học THCS Lý Thường Kiệt, Long Xuyên
Thứ tư
05/4/2017 Ngữ văn THPT Nguyễn Hiền, Long Xuyên
Thứ sáu
07/4/2017
Thứ hai
10/4/2017
Thứ ba
11/4/2017
Thứ năm
13/4/2017

Vật lý

THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

Địa lý

THPT Nguyễn Hiền

Ghi chú

(Thay thế cho lịch họp
HĐBM ngày 22 và 29
tháng 3 năm 2017)

Hoá học THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
Toán

THCS Lý Thường Kiệt. Long Xuyên

Lịch sử

THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

GDCD

THPT Nguyễn Hiền

(Thay thế cho lịch
họp HĐBM ngày 30
tháng 3 năm 2017)

Tiếng Anh THCS Bình Khánh, Long xuyên

5. Kinh phí thực hiện
- Kinh phí tổ chức tập huấn: Sử dụng ngân sách sự nghiệp tập trung năm
2017 được Sở phê duyệt và giao dự toán cho Phòng Giáo dục Trung học và Giáo
dục Thường xuyên.
- Kinh phí đi lại và ăn nghỉ của giáo viên tham gia lớp tập huấn được chi
theo chế độ công tác phí hiện hành (tạm ứng và quyết toán tại đơn vị công tác).
Trên đây là Kế hoạch về việc triển khai các lớp bồi dưỡng, tập huấn
hướng dẫn ôn thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Yêu cầu Thủ trưởng
các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Các trường THPT, TTGDTX;
- Các TTGDNN-GDTX, trường TCN;
- Lưu: VT, GDTrH-GDTX.
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