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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng
lồng ghép giáo dục bình đẳng giới, giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Căn cứ Công văn số 713/NGCBQLGD-BVSTBPN ngày 01/6/2020 của Cục
nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục về việc tập huấn nâng cao năng lực thiết kế
bài giảng lồng ghép giáo dục giới tính, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực
trên cơ sở giới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông;
Căn cứ Hướng dẫn số 3520/BGDĐT-GDTC ngày 11/9/2020 của Bộ GDĐT
về việc hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học, năm
học 2020-2021;
Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-SLĐTBXH ngày 16/3/2021 của Sở Lao động
Thương Binh và Xã hội Phú Yên về tổ chức triển khai các hoạt động về công tác
Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, ngừa bạo lực trên cơ sở giới
năm 2021;
Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-SGDĐT ngày 07/5/2021 của Sở GDĐT Phú
Yên về việc triển khai các hoạt động về công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của
phụ nữ và phòng, ngừa bạo lực trên cơ sở giới năm 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh Phú
Yên về việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2020-2025; Sở Giáo dục và Đào tạo
triển khai lớp tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng lồng ghép giáo dục
giới, bình đẳng giới, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới đáp
ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông với các nội dung như sau:
I. Mục đích và yêu cầu
- Nâng cao hiểu biết và năng lực giảng dạy các vấn đề về giới, bình đẳng
giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc nội dung giáo dục giới tính và
tình dục toàn diện nhằm đáp ứng các yêu cầu về đổi mới giáo dục phổ thông cho
giáo viên, cán bộ quản lý (CBQL) cấp học THCS;
- Cung cấp các nội dung cốt lõi về giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo
lực trên cơ sở giới thuộc lĩnh vực giáo dục giới tính và tình dục toàn diện theo
Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế về giáo dục giới tính và tình dục toàn diện của
UNESCO cho giáo viên, CBQL cấp học THCS;
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- Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên
cơ sở giới; ngăn chặn sự gia tăng của tình trạng bạo lực trên cơ sở giới thông qua
việc nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong toàn
ngành;
- Tiếp tục duy trì và nâng cao hoạt động của các tổ tư vấn tâm lý học đường
trong các đơn vị trường học;
- Định hướng các phương pháp dạy học và đánh giá học sinh về giới, bình
đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc lĩnh vực giáo dục giới tính
và tình dục toàn diện cho giáo viên, CBQL cấp học THCS trong đổi mới giáo dục
phổ thông;
- Triển khai thực hiện các hoạt động tập huấn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả,
thiết thực.
II. Nội dung
- Nghiên cứu và xây dựng tài liệu hướng dẫn giảng dạy các vấn đề về giới,
bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới thuộc lĩnh vực giáo dục giới
tính và tình dục toàn diện trong đổi mới giáo dục phổ thông cho giáo viên, CBQL
cấp học THCS;
- Tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài giảng giáo dục giới tính, bình đẳng
giới, tình dục toàn diện và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong đổi mới giáo
dục phổ thông cho giáo viên, CBQL cấp học THCS.
III. Thành phần, số lượng
Mỗi trường THCS, TH-THCS cử 03 đại biểu bao gồm:
- 01 cán bộ quản lý đại diện Lãnh đạo trường;
- 01 Tổng phụ trách đội;
- 01 giáo viên.
IV. Thời gian, địa điểm
1. Lớp 1: Tổ chức 02 ngày trong tháng 8/2021: Tại Phòng GDĐT thị xã
Sông Cầu. Gồm các trường THCS, TH-THCS của thị xã Sông Cầu;
2. Lớp 2: Tổ chức 02 ngày trong tháng 8/2021 Tại Phòng GDĐT huyện
Đồng Xuân. Gồm các trường THCS, TH-THCS của huyện Đồng Xuân và huyện
Tuy An;
3. Lớp 3: Tổ chức 02 ngày trong tháng 8/2021 Tại Phòng GDĐT huyện Sơn
Hòa. Gồm các trường THCS, TH-THCS của huyện Sơn Hòa và huyện Sông Hinh.
* Thời gian cụ thể của mỗi lớp Sở GDĐT sẽ có thông báo sau.
V. Tổ chức thực hiện
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1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chuẩn bị các nội dung để tổ chức các lớp tập huấn;
- Tổ chức tập huấn theo đúng kế hoạch;
- Chi trả kinh phí tổ chức: báo cáo viên, công tác phí, nước uống, tài liệu,
trang trí, phục vụ, hội trường.
2. Các Phòng GDĐT
- Chọn cử cán bộ, giáo viên đủ số lượng, đúng thành phần tham gia tập huấn
và lập danh sách theo mẫu, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến ngày
01/8/2021, theo địa chỉ email: tranthingocbich@phuyen.edu.vn.
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- Chi trả chế độ công tác phí theo quy định tài chính hiện hành.
- Sau khi tham gia tập huấn cấp tỉnh, đơn vị tự bố trí thời gian để báo cáo lại
cho Cán bộ quản lí và giáo viên toàn trường chậm nhất đến tháng 9/2021.
3. Phòng GDĐT thị xã Sông Cầu, Phòng GDĐT huyện Đồng Xuân và Phòng
GDĐT huyện Sơn Hòa chuẩn bị cơ sở vật chất (hội trường, âm thanh, màn hình và
máy chiếu projector,...) để phục vụ lớp tập huấn.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực thiết kế bài
giảng lồng ghép giáo dục giới tính, bình đẳng giới, tình dục toàn diện và phòng
chống bạo lực trên cơ sở giới đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Sở Giáo
dục và Đào tạo yêu cầu các phòng GDĐT triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở LĐ-TBXH;
- Các Phòng GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, BVSTBPN.
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