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KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ MÔN TIẾNG ANH 

NĂM HỌC 2020- 2021 
   

“Giáo dục ý thức bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thốngcho học sinh khối 6- 

trường Thực hành SP qua hoạt động trải nghiệm, sáng tạo trong bài học: Tết 

cổ truyền của chúng ta (Unit 6: Our Tet holiday- Tieng Anh 6- CT 10 năm)” 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy môn Tiếng Anh, đặc biệt là 

Tiếng Anh chương trình 10 năm 

- Nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy không chỉ môn 

Tiếng Anh mà còn cho nhiều bộ môn khác cho giáo viên  trong nhà trường theo 

hướng dạy học tích hợp, dạy học liên môn. 

- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, một không gian giao tiếp Tiếng Anh  cho 

học sinh trong trường.  

- Phát huy tính sáng tạo, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, nâng cao tinh 

thần đoàn kết, hợp tác, ham học hỏi của cả giáo viên và học sinh. 

2. Yêu cầu 

- Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ về các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí và 

công tác tổ chức. 

- Tổ THCS chủ động tích cực trong công tác triển khai kế hoạch, phân công 

cụ thể người phụ trách các nội dung để Chuyên đề đạt kết quả cao. 

- Giáo viên được phân công phụ trách các nhóm và báo cáo tham luận chuẩn 

bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch. 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Hình thức tổ chức 
- Tổ chức với quy mô cấp trường dưới hình thức hội thi 

- Đại biểu: BGH trường Thực hành Sư phạm, Các tổ chuyên môn trong 

trường, giáo viên của tổ THCS. 

2. Thời gian- địa điểm tổ chức: ½ ngày ( dự kiến tuần 1/2 tháng 1/2021) 

- Thời gian báo cáo: 30 phút 

- Thời gian ngoại khóa: 60 phút  

- Thời gian trao đổi, thảo luận : 30 phút 

- Địa điểm tổ chức : Phòng học    

3. Phân công thực hiện 
- PT chung, lập kế hoạch, báo cáo CĐ: Đ/c Trang 

- Lập kế hoạch chi tiết buổi chuyên đề (phần tham gia của hs): Đ/c Vân 

- Tập văn nghệ: 2-3 tiết mục: đ/c Vân, Thuận 

- Thiết kế Powerpoint, câu hỏi, kịch bản chung: đ/c Trang 

- Tham gia tư vấn và góp ý xây dựng CĐ: Tổ THCS 

- Phụ trách học sinh, đội chơi (2 lớp 6A và 6B) : Đ/c Thuận, Đ/c Hoa 

- Hỗ trợ 2 đội chơi: Đ/c Lan Anh, Đ/c Hà 



- Phụ trách CSVC: đ/c Doanh, Cảnh 

- Học sinh hỗ trợ: Thu Trang 8; Thanh Hằng 8, Phương Thảo 8; Cẩm Tú 8 

- Hỗ trợ CM ( viết kịch bản cho MC) : đ/c Hà ( tổ tiểu học) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
- Tổ THCS lập kế hoạch báo cáo Ban giám hiệu nhà trường để xin ý kiến chỉ 

đạo, hỗ trợ kinh phí hoạt động với các nội dung: loa máy, phông, trang phục biểu 

diễn văn nghệ.  

- Khảo sát địa điểm, thiết kế hoạt động phù hợp với đối tượng học sinh, đúng 

chủ đề, mang tính giáo dục cao... 

- Họp nhóm hs, lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phân công nhiệm vụ, 

thực hiện... 

- Đề nghị hội CMHS 2 lớp 6A, 6B hỗ trợ theo khả năng  

- Mời giáo viên người nước ngoài đang giảng dạy tại trường tham gia và làm 

BGK một số phần thi phù hợp. 

- Tập dượt ( nếu cần) 

- Tổ chức chuyên đề theo kế hoạch 

- Họp, nhận xét, rút kinh nghiệm 

  

                                                                           Uông Bí ngày 30/ 11/ 2020        

                                                                   

             Duyệt BGH 

 

 

 

 

 

 

 

        Trần Thị Lan Hương 

Người lập kế hoạch 

 
Hoàng Lê Thùy Trang 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                         


