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KẾ HOẠCH  

  Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018  
 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU. 
1. Mục đích: 
- Nhằm giúp cho đội ngũ giáo viên, nhân viên tìm hiểu, nghiên cứu các nội dung 

trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư số 
32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và 
cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và trong thực 
hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.  

2. Yêu cầu: 
Cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc phiên thảo luận, nghiên 

cứu theo kế hoạch nhà trường và tổ/nhóm chuyên môn. 
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1) Đối với Nhà trường: 
+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD & ĐT tại công 

văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2017 về hướng dẫn chương trình GDPT hiện 
hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. 

+ Triển khai thực hiện nghiêm chỉnh theo công văn 344/HD-BGDĐT ngày 
24/01/2019 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
tại Nhà trường. 

+ Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ 
GDĐT, Sở GD&ĐT về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông đến 
tất cả giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh của nhà trường; chỉ đạo giáo viên nghiên 
cứu, thảo luận kỹ nội dung Chương trình giáo dục phổ thông. 

+ Đánh giá và đề xuất kế hoạch bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực 
hiện Chưong trình giáo dục phổ thông 2018; chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm 
bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưõng giáo viên. 

+ Sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có một cách họp lý, nâng 
cao hiệu quả sử dụng; xây dựng kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm 
bổ sung, tự làm thiết bị dạy học và lựa chọn sách giáo khoa đế thực hiện Chương trình 
giáo dục phố thông. 

+ Phối kết hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh truyền thông với cha mẹ 
học sinh về đổi mới chưong trình giáo dục phố thông. 

+ Kịp thời phát hiện những khó khăn và có các biện pháp xử lý hiệu quả khi phát 
sinh; tổng hợp ý kiến các tổ/nhóm chuyên môn và báo cáo Sở GD&ĐT trong quá trình 
thực hiện Chương trình giáo dục phố thông. 

2. Đối với các Tổ/ Nhóm trưởng chuyên môn 
+ Triển khai nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông theo các môn học 
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+ Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình giáo dục phổ thông của tổ/nhóm 
chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường; dự báo những thuận lợi, khó khăn và đề 
xuất những giải pháp giải quyết khó khăn khi thực hiện Chương trình giáo dục phố 
thông, (thực hiện vào tháng 8 các năm học). 

+ Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch cá nhân, kịp thời phát hiện những 
thuận lợi, khó khăn và đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn về chuyên môn, 
nghiệp vụ khi thực hiện Chương trình giáo dục phố thông. 

+ Thường xuyên giám sát, hỗ trợ công việc của các thành viên trong tổ/nhóm 
chuyên môn để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc và đề xuất với nhà trường các 
biện pháp xử lý. Tổng họp ý kiến và báo cáo lãnh đạo nhà trường trong quá trình thực 
hiện Chương trình giáo dục phố thông. 

3. Đối vơi giáo viên 
+ Chủ động xây dựng kế hoạch của cá nhân để thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông theo kế hoạch của tổ/nhóm chuyên môn và của nhà trường. 
+ Tham gia tập huấn đầy đủ và có chất lượng các buổi tập huấn, sinh hoạt chuyên 

môn do trường và các cấp quản lý tổ chức; chủ động trao đổi các vấn đề chuyên môn, 
nghiệp vụ thực hiện Chuông trình giáo dục phố thông. 

+ Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo 
định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; phát hiện những thuận lợi, khó 
khăn và kịp thời đề xuất những biện pháp giải quyết khó khăn. 

+ Tích cực tự làm thiết bị dạy học và xây dụng học liệu điện tử của môn học, hoạt 
động giáo dục theo phân công của tố/nhóm chuyên môn trong thực hiện Chương trình 
giáo dục phổ thông. 

4. Đối với Giáo viên chủ nhiệm 
Tích cực truyền thông tới cha mẹ học sinh và xã hội về đổi mới chương trình, 

sách giáo khoa giáo dục phổ thông để cha mẹ học sinh hiểu rõ hơn về việc đổi mới 
chương trình giáo dục phổ thông nói riêng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo nói chung. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện  Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường yêu cầu các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên và 
học sinh nghiêm túc thực hiện. 
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