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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuy An, ngày 05 tháng 10 năm 2015

KẾ HOẠCH
Hoạt động khoa học và công nghệ năm ho ̣c 2015- 2016
Căn cứ hướng dẫn số 755/SGDĐT-KHCNTT, ngày 24 tháng 9 năm 2015
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm
2015-2016 của Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên;
Căn cứ Kế hoạch số 756/SGDĐT-KHCNTT, ngày 24 tháng 9 năm 2015
về việc Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2015-2016 của Sở giáo
dục và đào tạo Phú Yên;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Trường THCS và THPT Võ Thị Sáu
xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015 – 2016 với
các nhiệm vụ trọng tâm sau.
1. Đặc điểm tình hình:
- Tổng số học sinh hiện nay: có 1659 học sinh, trong đó học sinh THCS
là 770 học sinh, THPT là 889 học sinh (Tập trung chủ yếu là học sinh ở các xã:
An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Thạch, An Hải là học sinh thuộc vùng nông
thôn, vùng biển, kinh tế còn nhiều khó khăn). Trong đó: Ban Lãnh đạo: 04;
Giáo viên: 88; Hành chính: 08.
- Cơ sở vật chất: Tổng số phòng học có 22 phòng đủ cho 44 lớp học;
phòng thư viện: 1; phòng thiết bị Lý-KT: 1; phòng thí nghiệm Hóa-Sinh: 1;
phòng thực hành vi tính: 2; phòng học có Projector: 01.
1.1. Thuận lợi:
- Năm học 2015-2016 đối với nhà trường cơ bản có nhiều thuận lợi: cơ
sở vật chất, thiết bị dạy học được tăng cường đảm bảo phục vụ tối thiểu cho
hoạt động dạy và học; đội ngũ CBQL,GV,NV cơ bản ổn định, đang dần tích lũy
kinh nghiệm trong các hoạt động, tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa các hoạt động để
nâng cao chất lượng trong công việc quản lý, giảng dạy.
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- Trình độ chuyên môn, tin học của CBQL, GV,NV từng bước được nâng
cao. Tin học có chứng chỉ A trở lên: 99/100 (99%), giáo viên đã có giấy chứng
nhận giáo án điện tử: 60/100 (60%), Tiếng Anh chứng chỉ A trở lên: 95/100
(95%).
- Chất lượng đội ngũ: 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên
chuẩn. Trong đó Thạc sĩ: 04 người.
1.2. Khó khăn:
- Chưa có phòng học bộ môn, phòng thực hành thí nghiệm còn ghép
chung.
- Số giáo viên trẻ năng động, nhiệt tình, sáng tạo nhưng còn đang trong
tuổi sinh con, nghỉ hộ sản.
- Trường học đóng trên địa bàn nông thôn, vùng biển, xã bãi ngang, điều
kiện kinh tế của nhiều gia đình học sinh còn nhiều khó khăn nên việc quan tâm
của phụ huynh đến việc học của con em chưa đúng mức, ảnh hưởng đến chất
lượng dạy và học.
2. Quan điểm, căn cứ, mục tiêu xác định nhiệm vụ hoạt động KHCN
năm 2015-2016
2.1. Quan điểm, căn cứ xác định nhiệm vụ hoạt động KHCN năm
2015-2016
- Căn cứ hướng dẫn số 755/SGDĐT-KHCNTT, ngày 24 tháng 9 năm
2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ
năm 2015-2016 của Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên;
- Căn cứ Kế hoạch số 756/SGDĐT-KHCNTT, ngày 24 tháng 9 năm
2015 về việc Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2015-2016 của Sở
giáo dục và đào tạo Phú Yên.
2.2. Mục tiêu
- Tập trung nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 21 -NQ/TU ban hành
Chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch của UBND Tỉnh về triển khai
thực hiện “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Phú Yên;
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- Nâng cao số lượng và chất lượng nghiên cứu của các đề tài NCKHCN,
sáng kiến theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và tương
xứng vói sự phát triển của ngành giáo dục, với đội ngũ nhà giáo và CBQLGD;
- Gắn hoạt động NCKHCN với công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, lao
động, sản xuất của địa phương góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và quả
lý. Từng bước nâng cao năng lực NCKHCN cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo;
- Phổ biến áp dụng có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm
ứng dụng đã được Hội đồng khoa học các cấp đánh giá cao.
3. Các nhiệm vụ trọng tâm
3.1. Định hướng:
Căn cứ hướng dẫn số 755/SGDĐT-KHCNTT, ngày 24 tháng 9 năm 2015
về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm
2015-2016 của Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên;
Căn cứ Kế hoạch số 756/SGDĐT-KHCNTT, ngày 24 tháng 9 năm 2015
về việc Kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ năm 2015-2016 của Sở giáo
dục và đào tạo Phú Yên.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Tạo ra tri thức, công nghệ, giải pháp, sản phẩm mới; góp phần hình
thành nền nếp và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giáo viên;
- Ứng dụng tri thức, công nghệ tạo ra phương thức, giải pháp mới phục
vụ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước nói chung và của tỉnh
nhà;
- Đổi mới công tác quản lí của nhà trường, đơn vị nhằm nâng cao hiệu
quả trong công tác quản lí và điều hành;
- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo;
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học hiệu quả;
- Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất
lượng giáo dục - đào tạo;
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- Cải tiến phương pháp học tập, rèn luyện của học sinh. Gắn việc học tập
kiến thức với việc rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh;
- Nâng cao hiệu quả phương pháp dạy học tích hợp;
- Xây dựng quy trình giải quyết các công việc của nhà trường theo hướng
đơn giản và hiệu quả;
- Cải cách hành chính nhằm tạo ra môi trường thân thiện trong tiếp đón,
giải quyết công việc cho các tổ chức, công dân đạt hiệu quả cao;
- Thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của ngành;
- Nghiên cứu về giáo dục ý thức bảo vệ biển, đảo trong nhà trường phổ
thông.
- Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa
truyền thống và văn hóa tuân thủ pháp luật cho học sinh v.v...
- Các tổ bộ môn cải cách nội dung sinh hoạt tổ, đi sâu vào thảo luận việc
soạn giảng, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục học sinh, dạy
học lồng ghép, việc ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của
học sinh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh…
- Cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường căn cứ trên điều kiện,
năng lực, nhiệm vụ, thực tế của mình để chọn nhóm đề tài nghiên cứu khoa học
sư phạm ứng dụng cho phù hợp, không lặp lại các vấn đề đã nghiên cứu, không
sao chép đề tài trên mạng internet.
Ngoài các nhóm đề tài định hướng của Sở GDĐT, tùy theo tình hình thực
tế và năng lực của cá nhân, có thể đề xuất đề tài khác phù hợp để nghiên cứu.
Việc đề xuất đề tài mới cần tránh những đề tài đã được nghiên cứu, hoặc có thể
trên cơ sở đề tài đã nghiên cứu nhưng phát triển theo hướng mới có hiệu quả
cao hơn.
Năm học 2015-2016 các đề tài NCKH của giáo viên tiếp tục thực hiện
theo phương pháp Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPƯD).
CBQLGD ( Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng ), nhân viên (kế toán, thủ quỹ,
văn thư, thư viện, y tế, bảo vệ ) thực hiện Sáng kiến theo mẫu Thuyết minh mô tả
giải pháp và kết quả thực hiện sáng kiến (hoặc có thể thực hiện theo phương
pháp NCKHSPƯD nhưng không bắt buộc).
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Đối với cá nhân công chức, viên chức đăng ký sáng kiến cấp tỉnh để xét
CSTĐ cấp tỉnh cũng thực hiện theo mẫu sáng kiến.
Việc đăng ký đề tài, đề xuất đề tài mới sẽ được Hội đồng khoa học của
đơn vị tổ chức xét chọn và lập danh sách gửi về Sở GDĐT (qua Phòng Khoa
học và Công nghệ thông tin). Đề tài nghiên cứu phải đảm bảo được 3 tiêu chỉ:
tính mới, có khả năng áp dụng, có hiệu quả kỉnh tế - xã hội (nâng cao được chất
lượng giáo dục, dạy học.)
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu CSTĐCS phải
có đề tài NCKH cấp ngành, đăng ký danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh phải có đề tài
NCKH cấp tỉnh.
3.3. Nội dung và tiến độ thực hiện
Thời gian
Tháng 9/2015

-

Tháng 10/2015

-

Nội dung thực hiện
Triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn của Sở
Giáo dục.
Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm học 20152016.
Đăng ký thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân và đề
tài sáng kiến, NCKHSPƯD.
Tập huấn tiếp về sáng kiến (SK), NCKHSPƯD (
Chú ý về cách xử lý số liệu thống kê).
Xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ
nộp về phòng KH-CNTT Sở.
Tập huấn NCKH-KT cho GV và HS; Đăng ký và xét
duyệt dự án NCKH-KT của HS.

- Họp Hội đồng khoa học xét đề tài và lập danh sách
đề tài NCKHSPƯD năm 2015-2016 theo hướng dẫn
của Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên. Gửi cho phòng
KH-CNTT Sở trước 25/10/2015.
- Nộp đăng ký thi đua, khen thưởng năm 2015-2016.
Tháng
11&12/2015

- CB.GV.NV và HS tiếp tục hoàn thiện kế hoạch Sáng
kiến NCKHSPƯD, NCKH-KT.
- Sơ kết về NCKH, SKKN năm 2015.
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Thời gian
Tháng
1&2/2016

Tháng
3&4/2016

Tháng 5/2016

Tháng
6,7,8/2016

Nội dung thực hiện
- Báo cáo tiến độ hoàn thành sáng kiến, NCKHSPƯD.
- Tác giả đề tài viết đề cương, viết báo cáo SK,
NCKHSPƯD, NCKH-KT.
- Họp Hội đồng khoa học xét đề tài và lập danh sách
đề tài NCKH-KT dành cho HS năm 2015-2016 theo
hướng dẫn của Sở giáo dục và đào tạo Phú Yên.
Nộp sản phẩm cho Sở GD&ĐT.
- Nhận đề cương và đề tài NCKHSPƯD năm học
2015-2016 đã hoàn thành.
- Hội đồng khoa học, đánh giá đề tài SK,
NCKHSPƯD năm học 2015-2016 và thông báo kết
quả cho tác giả đề tài.
- Nộp đề tài SK, NCKHSPƯD và kết quả đánh giá của
Hội đồng khoa học cấp cơ sở về Sở Giáo dục.
- Xét thi đua trường năm học 2015-2016.
- Báo cáo đề tài SK, NCKHSPƯD và kết quả đánh giá
của Hội đồng khoa học cấp cơ sở cho bộ phận thi
đua Sở.
- Thực hiện kịp thời chế độ báo.
- Tham gia các lớp tập huấn theo hướng dẫn của Sở
GDĐT (nếu có).

4. Về kinh phí hoạt động KHCN:
Kinh phí hoạt động KHCN, thực hiện theo Quyết định số
1476/2009/QĐ-UBND ngẩy 13/8/2009 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Ban hành
Quy định tạm thời về hoạt động sáng kiến ở tỉnh Phú Yên (Điều 7, Điều 12
Chương II).
Hàng năm trường dự toán kinh phí hoạt động KHCN và đưa vào Quy chế
chi tiêu nội bộ để thực hiện nhằm bảo đảm quyền lợi và trách nhiệm của các cá
nhân, tập thể tham gia hoạt động KHCN.
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5. Tổ chức thực hiện
Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng tiến độ nghiên cứu, chấp
hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Sở
Giáo dục và Đào tạo Phú Yên, của Trường.
Hội đồng khoa học của trường tổ chức thực hiện, xét duyệt, đánh giá đề
tài NCKHCN đúng theo quy định hiện hành.
Kế hoạch này thay cho kế hoạch trước đây. Đề nghị tất cả cán bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh trong Trường thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả
kế hoạch đề ra. Trong quá trình thực nếu có vướng mắc thì báo cáo kịp thời với
Lãnh đạo trường để xem xét, giải quyết.
Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Phú Yên (P.KH-CNTT);
- Các bộ phận trong trường;
- Niêm yết;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
( Đã kí và đóng dấu)
Nguyễn Trung Bình
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