
 SỞ GD-ĐT ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG PHỔ THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

HERMANN GMEINER 
  

 Số: 18/KH-HG                                        Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2019   

                                                                                            

KẾ HOẠCH 

THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 

Năm học 2019-2020 

 

Căn cứ vào Nhiệm vụ năm học 2019-2020;  

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2019-2020 của Trường Phổ 

thông Hermann Gmeiner. 

Trường Phổ thông Hermann Gmeiner xây dựng kế hoạch thao giảng như 

sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

- Tổ chức thao giảng nhằm góp phần triển khai phong trào thi đua dạy tốt 

- học tốt trong nhà trường hướng đến Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.  

- Tạo điều kiện cho giáo viên được dự giờ, thăm lớp, trao đổi kinh nghiệm, 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khai thác sử dụng đồ dùng dạy học sáng 

tạo, hiệu quả trong chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đổi mới giáo dục.  

II. Thời gian, địa điểm:   

Từ ngày 4/11/2019 đến 20/11/2019 (theo lịch đăng kí của các tổ chuyên 

môn) 

III. Nội dung: 

- Thực hiện theo Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ 

GDĐT về việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “nghiên cứu bài học”. 

- Kết quả các tiết thao giảng là căn cứ để nhà trường tôn vinh giáo viên giỏi 

trường và giới thiệu giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp Quận, Thành 

phố. 

- Giáo viên thao giảng thực hành 1 tiết dạy trên lớp. 

- Tổ trưởng chuyên môn bố trí trao đổi góp ý giờ dạy và photo biên bản gởi 

Phó hiệu trưởng chuyên môn lưu. 

Trên đây là kế hoạch thao giảng Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

năm học 2019-2020. Chúc Quý Thầy Cô giáo có những hoạt động chuyên môn 

bổ ích và hiệu quả./. 

    Nơi nhận:       KT. HIỆU TRƯỞNG 

- HT (báo cáo);       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- TTCM, Niêm phòng hội đồng (theo dõi thực hiện);                                                             

- Lưu.                                                                                               (đã ký và đóng dấu)                   

   

  Dương Hiển Quang 


