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Đổi mới và nâng cao công tác chuyên môn trong nhà trường hiện nay đã và đang 

được Ban lãnh đạo các trường quan tâm. Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

trong những năm gần đây luôn chú trọng đổi mới việc dạy và học của giáo viên và học 

sinh. Việc lấy học sinh làm trung tâm trong mỗi giờ dạy luôn là động lực để các thầy 

cô tìm tòi, sáng tạo những phương pháp giáo dục phù hợp.  

Trong quá trình giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, một 

mặt nhà trường đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, các phòng chức năng, các trang thiết 

bị hiện đại, đổi mới không ngừng để học sinh trường Hồng Đức phát triển đầy đủ các 

phẩm chất và năng lực, giúp học sinh không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn có cả 

những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống, mặt khác tập thể sư phạm trong nhà trường 

cũng luôn chủ động đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu quả chuyên môn. Trong năm 

học 2019 – 2020, Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đã tổ chức cho toàn 

thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đăng kí đề tài sáng kiến và toàn trường 

có 04 sáng kiến xếp loại đạt cấp cơ sở. Mỗi sáng kiến là một đề tài khác nhau trên 

nhiều lĩnh vực thể hiện sự đa dạng, phong phú của đề tài cũng như khẳng định sự sáng 

tạo không ngừng nghỉ của tập thể giáo viên trong nhà trường. Điều đó chứng tỏ mỗi 

thầy cô không chỉ là người truyền thụ kiến thức mà còn là người nuôi dưỡng và kiến 

tạo tâm hồn, hướng đến cái chân – thiện – mĩ để thế học học trò học tập và noi theo. 

Để các sáng kiến được áp dụng rộng rãi không chỉ trong bộ môn mà các bộ môn 

khác cũng có thể áp dụng vào trong quá trình giảng dạy. Chính vì thế, chiều ngày 12 

tháng 8 năm 2020, nhà trường tổ chức buổi báo cáo sáng kiến cho các thầy, cô được 

công nhận sáng kiến cấp cơ sở và cấp Sở. Trong buổi báo cáo sáng kiến, toàn thể sư 

phạm nhà trường đã được nghe các thầy cô báo cáo sáng kiến như cô giáo Phạm Thị 

Duyên giáo viên môn Địa lí với đề tài “Tổ chức trò chơi trong dạy tiết ôn tập môn 

Địa lí tại trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức”; Cô giáo Nguyễn Ngọc Mai 

giáo viên môn Toán, đề tài “Giúp học sinh yếu kém giải các bài toán cơ bản về đồ thị 

hàm số lớp 12”. Với hai đề tài sáng kiến thuộc các bộ môn khác nhau giúp cho các 

thầy cô bộ môn khác có thể vận dụng vào bài giảng của mình một cách phong phú, 

giúp học sinh thấy hứng thú và tạo được động lực để các em học tập. 



 

Thầy Nguyễn Văn Hải báo cáo sáng kiến “Giải pháp xây dựng văn hóa nhà 

trường tại trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức”. 

Ngoài ra, trong năm học này nhà trường rất phấn khởi và vui mừng vì trong lần 

“ra quân” đầu tiên, “đem chuông đi đánh xứ người” bước đầu đã gặt hái được những 

thành công nhất định. Hai trong số các sáng kiến được gửi đi thì đã được Hội đồng 

sáng kiến cấp ngành công nhận xếp loại đạt. Đó là sáng kiến của thầy Nguyễn Văn Hải 

– Trợ lí Hiệu trưởng với đề tài “Giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường tại trường 

Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức” và sáng kiến của cô giáo Trương Thị Mỹ 

Duyên với đề tài “Tổ chức hoạt động STEM trong môn Vật lí nhằm phát triển năng 

lực sáng tạo của học sinh”. 

           Trong đề tài được Hội đồng sáng kiến cấp ngành công nhận, sáng kiến của thầy 

Nguyễn Văn Hải là một trong những sáng kiến góp phần xây dựng văn hóa ứng xử 

trong môi trường giáo dục trường học nói chung và trường Tiểu học, THCS và THPT 

Hồng Đức nói riêng. Bởi vì sáng kiến đã đưa ra rất nhiều những giải pháp để xây dựng 

văn hóa ứng trong nhà trường tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh, để cho tập 

thể sư phạm của nhà trường và các em học sinh đều thấy rằng “mỗi ngày đến trường 

làm một ngày hạnh phúc”. Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường có ý nghĩa vô 

cùng quan trọng giáo dục hiện nay. Việc xây dựng các quy tắc ứng xử cần thực hiện 

đúng các quy định và thống nhất chung trong nhà trường đảm bảo dân chủ, quan hệ 

giữa các thành viên trong nhà trường đảm bảo chuẩn mực và thể hiện đúng tinh thần 

"Tôn sư trọng đạo". 



 

Cô giáo Trương Thị Mỹ Duyên báo cáo sáng kiến “Tổ chức hoạt động STEM 

trong môn Vật lí nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh” 

Bên cạnh đó, với sáng kiến của cô giáo Trương Thị Mỹ Duyên (giáo viên môn 

Vật lí) đã có đóng góp quan trọng trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đưa giáo 

dục STEM vào trong môn học đã biến bài giảng của các thầy cô trở lên phong phú, 

đã dạng, kích thích sự tò mò và sáng tạo của học sinh trong mỗi giờ học. Giáo dục 

STEM đã đưa sự trải nghiệm sáng tạo vào trong quá trình học tập. Học sinh được 

học trên cơ sở được giao nhiệm vụ, từ đó phát huy tối đa khả năng tư duy sáng tạo 

và ứng dụng các kiến thức khoa học vào cuộc sống.  

Với các sáng kiến đã được báo cáo, có rất nhiều những ý tưởng mới mẻ, những 

phát hiện sáng tạo đã được đưa ra nhằm hướng tới mục tiêu bồi dưỡng năng lực chuyên 

môn cho giáo viên, chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm để thầy cô có thể áp dụng 

vào giờ dạy của mình sao cho hay nhất và hiệu quả nhất, mang lại những bài học lí thú 

cho học sinh. 
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