
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

LIÊN CHIỂU 

 

 

Số:   242 /KH-TTHPTLC Đà Nẵng, ngày  21 tháng 8 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Phân ban, dạy học chủ đề tự chọn năm học 2020-2021 

 

I. Phân ban dành cho các lớp năm học 2020-2021 

1. Ban Khoa học tự nhiên (KHTN):  không có lớp nào. 

2. Ban Khoa học xã hôi (KHXH): không có lớp nào. 

3. Ban Cơ bản: có 25 lớp. 

 - Khối 10 có 10 lớp gồm: lớp 10/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 

 - Khối 11 có 08 lớp gồm: lớp 11/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 - Khối 12 có 07 lớp gồm: lớp 12/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

II. Về thực hiện chương trình và sách giáo khoa 

1. Về chương trình 

 - Ban Cơ bản học theo chương trình chuẩn, không học nâng cao môn nào. 

 - Do điều kiện thực tế, nhà trường chưa tổ chức dạy học tiếng Anh hệ 10 

năm, chỉ dạy chương trình tiếng Anh hệ 7 năm dành cho học sinh toàn trường. 

2. Về sách giáo khoa 

 - Học sinh sử dụng sách giáo khoa chuẩn dành cho tất cả môn học. 

III. Về dạy học chủ đề tự chọn bám sát  

1. Môn học và thời lượng 

Học kì I  

 Khối 10 học 4 môn Toán, Văn, Lí, Hóa, mỗi môn 01 tiết/ tuần (từ lớp 10/1 

đến 10/10). 

 Khối 11 học 4 môn Toán, Hóa, Văn, Anh, mỗi môn 01 tiết/ tuần (từ lớp 

11/1 đến lớp 11/8). 

 Khối 12 học môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, mỗi môn 01 tiết/tuần (từ lớp 12/1 

đến 12/4);  môn Văn, Sử, Địa, GDCD, mỗi môn 01 tiết/tuần (từ lớp 12/5 đến 

12/7); 

Học kì II  

 Khối 10 học 4 môn Toán, Văn, Lí, Hóa, mỗi môn 01 tiết/ tuần (từ lớp 10/1 

đến 10/10). 

 Khối 11 học 4 môn Toán, Hóa, Văn, Anh, mỗi môn 01 tiết/ tuần (từ lớp 

11/1 đến lớp 11/8). 

 Khối 12 học môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, mỗi môn 01 tiết/tuần (từ lớp 12/1 

đến 12/4);  môn Văn, Sử, Địa, GDCD, mỗi môn 01 tiết/tuần (từ lớp 12/5 đến 

12/7); 

2. Về nội dung, phương pháp dạy học môn tự chọn 
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 Sau HKI, tuỳ theo tình hình của từng lớp, có thể sẽ thay đổi môn dạy chủ 

đề tự chọn cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn của học sinh.- Tất cả các lớp đều 

dạy-học theo chủ đề tự chọn bám sát, không dạy-học chủ đề tự chọn nâng cao 

trong các môn học. 

 - Tổ chuyên môn phân công GVBM soạn nội dung cụ thể cho chủ đề tự 

chọn bám sát theo CT-SGK chuẩn theo khối lớp học. 

 Lưu ý: Chú trọng việc dùng các tiết dạy học tự chọn để ôn tập, củng cố các 

đơn vị kiến thức đã dạy trong chương trình chính khoá, bám sát các chuẩn kiến 

thức chương trình THPT của Bộ GD&ĐT ban hành kèm Quyết định số 

16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/5/2006 theo từng môn học. 

  Không dùng các tiết tự chọn để dạy nâng cao kiến thức dẫn đến sự quá tải 

cho học sinh. 

      IV. Trách nhiệm quản lí chuyên môn 

1. Tổ chuyên môn(TCM) 

 - Xây dựng nội dung, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học của 

GVBM về  các môn học, chủ đề tự chọn. 

 - Theo dõi tiến độ, chất lượng, tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm về nội 

dung, phương pháp dạy học tự chọn.  

 - Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng việc lựa chọn thay đổi các chủ đề, 

môn học tự chọn cho phù hợp với điều kiện của tổ nhóm, học sinh và nhà 

trường. 

2. Giáo viên bộ môn (GVBM) 

 - GVBM có trách nhiệm tham gia biên soạn tài liệu, giảng dạy tự chọn. 

 - Xây dựng, thực hiện kế hoạch giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất 

thay đổi môn học tự chọn thông qua tổ, nhóm CM. 

3. Giáo viên chủ nhiệm(GVCN) 

 - Theo dõi tình hình dạy học, kết quả học tập các môn tự chọn của học sinh 

lớp do mình chủ nhiệm. 

 - Phối hợp với giáo viên bộ môn trong quản lý, đánh giá, xếp loại và ghi kết 

quả học tập của học sinh theo quy định. 

 - Nắm bắt nhu cầu học sinh để đề xuất việc thay đổi môn dạy chủ đề tự 

chọn với tổ CM./. 
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- BGH;                (Đã kí và đóng dấu) 
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- Thông báo HĐSP; Webside trường;                

- Lưu VT:HT. 
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