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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÓM BỘ MÔN TIN HỌC

Số: 03/KH-NBM TH

Vĩnh Châu, ngày 13 tháng 11 năm 2018
KẾ HOẠCH

Thao giảng môn Tin học 7
(Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học)
Căn cứ quyết định số145/QĐ-PGDĐT ngày 24 tháng 9 năm 2018 về việc
ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Mạng lưới chuyên môn cấp Trung học cơ sở
trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu giai đoạn năm học 2018-2019 đến 2020-2021;
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Tổ Mạng lưới chuyên môn học kỳ 1, năm
học 2018-2019;
Căn cứ kế hoạch hoạt Tổ Mạng lưới chuyên môn đối với các môn Tự nhiên
học kỳ 1, năm học 2018-2019;
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-NBMTH ngày 22 tháng 10 năm 2018 về Kế
hoạch hoạt động của Nhóm bộ môn Tin học trong học kỳ 1, năm học 2018-2019;
Nhóm Bộ môn Tin học xây dựng kế hoạch thao giảng môn Tin học 7 như
sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
Thao giảng để tạo điều kiện cho giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn
nhau, thúc đẩy giáo viên Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, đổi mới
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn
Tin học.
1.2. Yêu cầu
Tổ chức thao giảng không mang tính hình thức, trên tinh thần cùng nhau trao
đổi, chia sẻ kinh nghiệm dạy học. Trưởng khối và các thành viên khối 7 của Nhóm
bộ môn Tin học trao đổi, thống nhất nội dung bài giảng trên trang “trường học kết
nối” và phân công giáo viên phụ trách tiết dạy. Sau tiết dạy, người dự thao giảng
phải tích cực tham gia đóng góp ý kiến để những tiết dạy sau được tốt hơn, góp
phần nâng cao chất lượng dạy học đối với bộ môn Tin học.
2. Thời gian, địa điểm, người dạy, tiết dạy, thành phần dự
- Từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11 năm 2018 Trưởng khối và các thành viên
khối 7 trao đổi thống nhất nội dung bài giảng trên trang “Trường học kết nối”.
- Thời gian: Tiết dạy bắt đầu lúc 09 giờ 0 phút, ngày 21/11/2018 (sáng thứ
tư).
- Địa điểm: Tại Trường THCS Lạc Hòa.
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- Giáo viên dạy: Sơn Phước.
- Tên bài dạy: Tiết 25, Bài 5: Thao tác với bảng tính (Tin học 7).
- Thành phần dự: Trưởng khối và tất cả các thành viên của khối 7. Mời
Trưởng khối 6, 8, 9 cùng dự. (có danh sách kèm theo).
3. Tổ chức thực hiện
- Kính nhờ Hiệu trưởng Trường THCS Lạc Hòa tạo điều kiện cho thầy Sơn
Phước dạy thao giảng đúng thời gian trong kế hoạch, đồng thời tạo điều kiện về cơ
sở vật chất cho Nhóm bộ môn Tin học thao giảng đúng như kế hoạch.
- Kính nhờ Hiệu trưởng các Trường THCS trong thị xã Vĩnh Châu tạo điều
kiện cho giáo viên thuộc Nhóm bộ môn Tin học có trong thành phần dự đến dự
thao giảng đúng như kế hoạch.
- Giáo viên thuộc Nhóm bộ môn Tin học có trong thành phần dự nên sắp xếp
công việc hợp lý để tham dự thao giảng đầy đủ, đúng thời gian như kế hoạch.
Trên đây là kế hoạch thao giảng môn Tin học 7 của Nhóm bộ môn Tin học,
rất mong quý thầy cô trong Nhóm nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình thực hiện
có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo kịp thời về Trưởng
nhóm để có hướng giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG NHÓM

- Tổ mạng lưới cấp THCS (báo cáo);
- Các trường THCS trong thị xã (phối hợp);
- Thành viên nhóm Tin học THCS (thực hiện);
- Web Trường THCS Lạc Hòa;
- Lưu: Hồ sơ.

Triệu Văn Út

2

NHÓM BỘ MÔN TIN HỌC THCS
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THAO GIẢNG
STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Đang dạy
khối

Khối

Đơn vị

1

Triệu Văn Út

Trưởng nhóm

THCS Lạc Hòa

2

Trần Thanh Tùng

Trưởng khối

Tin 7,9

7

THCS Vĩnh Phước 1

3

Võ Thị Huê Mỹ

Thư ký khối

Tin 6,7

7

THCS Châu Văn Đơ

4

Sơn Phước

Thành viên

Tin 6;7

7

THCS Lạc Hòa

5

Quách Hoàng Huynh

Thành viên

7

THCS Phường 2

6

Ong Thị Huổi

Thành viên

Tin 6,7
Tin 7, 9

7

THCS Vĩnh Hải

7

Nguyễn Thị Mai Hoa

Thành viên

Tin 7,8

7

8

Huỳnh Yên

Trưởng khối

Tin 6,8

6

THCS Hòa Đông
THCS Vĩnh Hải

9

Trần Quốc An

Trưởng khối

Tin 8

8

THCS Vĩnh Tân

10

Thái Thanh Tùng

Trưởng khối

Tin 8,9

9

THCS Phường 2
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Ghi
chú

