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Thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các Tổ trưởng, 

nhóm trưởng  ộ m n  inh học; Công nghệ (KTNN) của các trường THPT thực hiện một s  

nội dung sau: 

I. Thực hiện chương trình giáo dục 

1. Xây dựng kế hoạch giáo dục: 

Thực hiện Chỉ thị s  666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm 

học 2020-2021 của ngành Giáo dục; Quyết định s  2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)  an hành Khung kế hoạch thời gian năm học 

2020-2021 đ i với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, năm 

học 2020-2021 thực hiện biên chế năm học 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 

17 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học th ng nhất toàn thành ph . 

Tổ/nhóm chuyên môn, xây dựng kế hoạch giáo dục, Ban giám hiệu nhà trường duyệt, đảm 

bảo các yêu cầu căn  ản của chương trình và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình 

thực hiện. 

Tiếp tục triển khai thực hiện C ng văn s  4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 

hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và 

phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và C ng văn s  3280/BGDĐT-GDTrH ngày 

27/8/2020 của Bộ GDĐT, C ng văn s  2786/ GDĐT-GDPT ngày 03/9/2020 của  ở GDĐT 

về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học. 

Xây dựng khung kế hoạch giáo dục  môn theo từng kh i lớp. Những bài có mạch kiến 

thức liên quan được tích hợp thành chủ đề theo hướng dẫn của Bộ GDĐT cần đảm  ảo thời 

lượng bài học/chủ đề t i thiểu bằng tổng thời lượng của các tiết gộp lại trong chủ đề. 

Ngoài những chủ đề do Bộ đã yêu cầu: các trường có thể chủ động xây dựng các chủ 

đề bằng cách lựa chọn những bài có nội dung kiến thức liên quan sắp xếp theo mạch phù 

hợp. Các chủ đề được xây dựng nhằm tạo điều kiện để giáo viên thiết kế tiến trình dạy học 

thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để 

thực hiện ở trong và ngoài lớp học, trong đó có các nhiệm vụ học tập có thể giao cho học 

sinh thực hiện ở nhà hoặc qua mạng, chủ động ứng phó với tình hình dịch  ệnh Covid-19 và 

các tình hu ng  ất thường khác. 

 Tăng cường thực hiện lồng ghép trong nội dung dạy học môn về: sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả;  ảo vệ m i trường; đa dạng sinh học và  ảo tồn thiên nhiên; ứng phó 

với  iến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.  

Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học m n Sinh học  ằng tiếng Anh tại các trường 

THPT chuyên hoặc các trường THPT có đủ điều kiện. 

2. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học 

Xây dựng kế hoạch dạy học các  ài học trong kế hoạch giáo dục nhà trường  ảo đảm 

các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, thiết  ị dạy học và học liệu, 

phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo C ng văn s  5555/BGDĐT-

GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và C ng văn s  10801/ GDĐT-GDTrH ngày 

31/10/2014 của  ở GDĐT. Mỗi  ài học  ao gồm các hoạt động cơ  ản sau: (1) Mở đầu 



(tình hu ng có vấn đề, giao nhiệm vụ học tập) xác định vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm 

vụ học tập gắn với kiến thức mới của  ài học; (2) Hình thành kiến thức mới (hoạt động với 

sách giáo khoa, thiết  ị dạy học và học liệu để khai thác, tiếp nhận kiến thức mới th ng 

qua kênh chữ, kênh hình, kênh tiếng, vật thật); (3) Luyện tập (câu hỏi,  ài tập, thực hành, 

thí nghiệm) để phát triển các kĩ năng gắn với kiến thức mới vừa học; (4) Vận dụng kiến 

thức, kĩ năng đã học để giải quyết các tình hu ng, vấn đề trong thực tiễn. 

Đ i với mỗi hoạt động, giáo viên tổ chức cho học sinh thực hiện theo các  ước cơ 

 ản sau: (1) Chuyển giao nhiệm vụ học tập: sử dụng sách giáo khoa, thiết  ị dạy học, học 

liệu phù hợp theo nội dung hoạt động với câu hỏi/lệnh rõ về mục đích, cách thức thực hiện 

(đọc, nhìn, nghe, nói, làm) và yêu cầu về sản phẩm mà học sinh phải hoàn thành; (2) Học 

sinh thực hiện nhiệm vụ, chú trọng hoạt động cá nhân trước khi hoạt động nhóm đ i, nhóm 

nhỏ (nếu cần): giáo viên quan sát, phát hiện những khó khăn của học sinh và có  iện pháp 

hỗ trợ kịp thời, phù hợp (gợi ý, định hướng về phương pháp, cách làm); (3) Tổ chức cho 

học sinh  áo cáo, trình  ày kết quả, thảo luận; (4) Giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, 

kết luận để học sinh ghi nhận và vận dụng kiến thức. 

Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học, thực hành thí nghiệm và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giảng dạy; sử dụng các phần mềm dạy học như Phần mềm dạy học của 

 mart school (Trường học thông minh), ngân hàng câu hỏi trên Hanoi.study… để đổi mới 

hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; chuẩn bị t t các điều kiện sẵn sang 

ứng phó dịch bệnh như triển khai dạy học trực tuyến theo hướng dẫn tại C ng văn s  

1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên 

truyền hình. 

3. Kiểm tra, đánh giá 

Thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định tại Th ng tư s  

58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Th ng tư s  26/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT sửa đổi,  ổ sung một s  điều của Th ng tư s  

58/2011/TT-BGDĐT. 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với kế 

hoạch giáo dục của  ộ m n theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh. 

Việc kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá 

cu i kì, được thực hiện th ng qua:  ài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính),  ài thực 

hành, dự án học tập.  

Đ i với  ài kiểm tra, đánh giá  ằng điểm s , đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma 

trận câu hỏi tự luận hoặc trắc nghiệm kết hợp với tự luận  iên soạn theo mức độ cần đạt 

của các chương trình m n học, hoạt động giáo dục. Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong 

đề kiểm tra như sau: 

- Mức 1 (nhận  iết): Các câu hỏi yêu cầu học sinh nhắc lại hoặc m  tả đúng kiến 

thức, kĩ năng đã học theo các  ài học hoặc chủ đề trong chương trình m n học, hoạt động 

giáo dục; 

- Mức 2 (th ng hiểu): Các câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, so sánh, áp dụng trực 

tiếp kiến thức, kĩ năng đã học theo các  ài học hoặc chủ đề trong chương trình m n học, 

hoạt động giáo dục; 

- Mức 3 (vận dụng): Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình hu ng gắn với nội dung các  ài học hoặc chủ đề 

trong chương trình m n học, hoạt động giáo dục; 



- Mức 4 (vận dụng cao): Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình hu ng mới, gắn với thực tiễn, phù hợp với 

mức độ cần đạt của chương trình m n học, hoạt động giáo dục. 

4. Giáo dục STEM 

Thực hiện hướng dẫn tại C ng văn s  3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14/8/2020 của Bộ 

GDĐT và C ng văn s  2643/ GDĐT-GDPT ngày 19/8/2020 của  ở GDĐT về việc triển 

khai thực hiện giáo dục  TEM. Để triển khai có hiệu quả giáo dục  TEM trong  ộ m n 

 inh học cần:   

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục  TEM đ i với  ộ m n  inh học, 

tùy thuộc vào điều kiện cơ sở vật chất của các trường có thể áp dụng linh hoạt các hình 

thức tổ chức giáo dục  TEM đ i với  ộ m n như sau: (1) Dạy theo  ài học  TEM giáo 

viên thiết kế các  ài học  TEM để triển khai ngay trong quá trình dạy học, nội dung  ám 

sát nội dung chương trình theo thời lượng quy định, (2) Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

 TEM th ng qua hình thức câu lạc  ộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế theo kế 

hoạch dạy học hàng năm của nhà trường; (3) Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học thực 

hiện dưới dạng một đề tài/ dự án nghiên cứu  ởi một cá nhân hay một nhóm hai thành viên 

có sự hướng dẫn của giáo viên hoặc các nhà khoa học có chuyên m n phù hợp. 

- Tham gia tích cực c ng tác tập huấn  TEM do  ở tổ chức, chủ động trao đổi kinh 

nghiệm, tài liệu, m  hình hoạt động  TEM trong lĩnh vực  inh học với các trường, cụm 

trường khác. Tổ chức dạy học theo phương thức giáo dục  TEM và kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập của học sinh, đảm  ảo chất lượng và hiệu quả. 

-  ử dụng t i đa các thiết  ị dạy học có sẵn trong danh mục thiết  ị dạy học t i thiểu 

của nhà trường.  

Khi triển khai giáo dục  TEM phải  ảo đảm chất lượng, kh ng hình thức, kh ng quá 

tải đ i với giáo viên và học sinh. 

II. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên m n của tổ/nhóm chuyên m n dựa trên nghiên 

cứu  ài học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng  ước 

cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các m n học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình 

thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh theo 

định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, tiệm cận với Chương trình GDPT 

2018. 

Tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo, chủ động của học 

sinh, coi trọng hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường sử dụng thiết bị giáo dục, bảo đảm 

yêu cầu thực hành, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng qui định trong chương trình. Thực 

hiện định hướng: giúp học sinh tự học, tự nghiên cứu bài học 

Nâng cao chất lượng các giờ dạy thực hành.  ử dụng t i đa các thiết  ị thí nghiệm 

được trang  ị. Khuyến khích sử dụng các thí nghiệm ảo, m  phỏng. 

Giáo viên phải có đầy đủ hồ sơ chuyên m n theo qui định. Đổi mới phương pháp 

soạn giảng chú trọng đến đ i tượng học sinh. Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử, 

sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Giáo viên có thể sử dụng giáo án cũ và có  ổ 

sung cho phù hợp với thực tế 

Sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề: Phương pháp dạy học theo chủ đề; Giáo dục 

STEM (Xây dựng và thực hiện bài học STEM); Chia sẻ kinh nghiệm dạy các kỹ năng qua 



các buổi tập huấn của Sở bồi dưỡng cho cán bộ c t cán của các quận, huyện, thị xã; gắn 

nội dung  ồi dưỡng thường xuyên với nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên m n trong 

trường và cụm trường 

Các tổ/nhóm chuyên m n, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các 

chủ đề dạy học trong mỗi m n học và các chủ đề tích hợp liên m n, đồng thời xây dựng kế 

hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học 

tích cực; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên m n vào 

giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường phụ đạo cho học 

sinh yếu, kém để giữ vững chất lượng đại trà. Từng  ước nâng cao chất lượng mũi nhọn. 

Tích cực dự giờ, thăm lớp.  

III. Các hoạt động khác 

- Hoạt động giáo dục mũi nhọn môn Sinh học: Thực hiện bồi dưỡng học sinh khá 

giỏi, động viên học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi Thành ph , Nghiên cứu khoa học 

kỹ thuật, Chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Qu c gia (Sở có văn bản hướng dẫn riêng về 

các kỳ thi này). Khuyến khích các trường, cụm trường THPT tổ chức thi Olympic học sinh 

giỏi ở kh i 10,11 và các kỳ thi Olympic theo các C ng văn hướng dẫn của Sở GDĐT. 

- Các trường tổ chức rút kinh nghiệm về các kỳ kiểm tra học kỳ, kiểm tra khảo sát, 

đặc  iệt đ i với kì thi t t nghiệp THPT của năm học 2019 - 2020; Tổng hợp những ưu, 

nhược điểm và có các  iện pháp, giải pháp để thực hiện t t cho năm học 2020 – 2021. 

Trên đây là một s  định hướng chính, tổ trưởng chuyên môn căn cứ  vào các văn  ản 

qui định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và tình hình thực tế ở địa phương để xây 

dựng Kế hoạch công tác của bộ môn. 

------------------------------------------------ 

 

 


