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        Tháng 11 lại về, tiễn thu bằng cái se lạnh của tiết trời đầu đông, hây hây của những 

hạt mưa phùn lất phất. Thời tiết chuyển mùa, đây cũng là thời điểm các thầy giáo, cô giáo 

hăng say, miệt mài bên trang giáo án, là cầu nối giúp các em có thể lĩnh hội những tri 

thức muôn màu trong cuộc sống.  

      Thực hiện theo kế hoạch của Ban chuyên môn của trường Tiểu học, THCS và THPT 

Hồng Đức về “Hội học, hội giảng”, thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) 

và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), các tổ chuyên môn trong đó có tổ Xã hội đã xây 

dựng kế hoạch “Hội học, hội giảng” từ ngày 5/10 đến hết ngày 15/11/2020. Tổ Xã hội 

gồm 05 môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân. Trong đợt thao 

giảng vừa qua, tổ có 05 tiết thao giảng. Mỗi tiết thao giảng của các thầy cô trong tổ luôn 

là một sự tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, đáp ứng nhu cầu đổi 

mới toàn diện để phát huy được tính chủ động, tích cực của học sinh. 

  

                                                        Giờ dạy học theo phương pháp nhóm  

        Trong giảng dạy, không chỉ các tiết thao giảng, các thầy cô trong tổ Xã hội luôn 

không ngừng tự trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên tham gia vào các lớp 



bồi dưỡng và tập huấn về việc đổi mới tích cực trong phương pháp cũng như đánh thức 

những năng lực tiềm ẩn của học sinh thông qua các bài giảng.  Các giờ lên lớp luôn ứng 

dụng công nghệ thông tin và sử dụng đồ dùng dạy học để tổ chức các hoạt động của học 

sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy một các hiệu quả, luôn 

đổi mới và có phương án về cách kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức các hoạt động 

học,  cho các em học sinh ngày càng thấy có hứng thú hơn với môn học. Nhiều tiết học 

giáo viên đã sử phương pháp, hình thức tổ chức lớp học hợp lý, phát huy hiệu quả các 

hoạt động học tập của học sinh. Mỗi giờ thao giảng của các thầy cô trong tổ đều tích cực 

và thực hiện theo chủ đề “ Hướng dẫn học sinh tự học”, phát huy được tối đa tính tích 

cực, tự giác của học sinh trong môn học. Thầy cô giáo là người định hướng và giao nhiệm 

vụ cho các tổ, nhóm thực hiện, phát huy tích cực vai trò của học sinh trong các giờ học. 

Học sinh sẽ tự tổ chức học tập tại nhà, tự lĩnh hội kiến thức bằng nhiều nguồn khác nhau 

rồi sau đó các nhóm lên báo cáo sản phẩm học tập của mình.  

  
                                                 Học sinh tự tin lên thuyết trình 

         Các tiết thao giảng đều có đông đủ các nhóm bộ môn và các thầy cô giáo trong tổ 

đi dự. Sau mỗi tiết dạy các thành viên đều nhận xét, góp ý để nâng cao nghiệp vụ trong 

công tác chuyên môn. Một số tiết dạy được các thầy cô vận dụng sáng tạo các trò chơi, 

học sinh lên tự dẫn chương trình, giáo viên chỉ là người định hướng và củng cố kiến thức 

cho học sinh, phát huy được những năng lực và những phẩm chất thông qua bài học. Với 

phương châm lấy học sinh làm trung tâm các thầy cô trong tổ không ngừng tự nâng cao, 



chuyên môn nghiệp vụ của mình. Mỗi thầy cô luôn có ý thức, tinh thần trách nhiệm cao 

trong công việc. Trong nhiều giờ học, đặc biệt với bộ môn Ngữ văn, nhiều giờ học các 

thầy cô đã chuyển những giờ ôn tập dưới hình thức “sân khấu hóa”, học sinh dễ tiếp cận 

với các tác phẩm văn học hơn, mỗi bài giảng như đem đến một bầu trời tri thức, học sinh 

không phải học thuộc quá nhiều, không tạo quá nhiều áp lực cho học sinh, “học mà chơi, 

chơi mà học”, với các giảng dạy của các thầy cô, học sinh đã chủ động, tự giác, tích cực 

tham gia các hoạt động học tập. Biết tự tìm tòi, khám phá và tiếp nhận kiến thức một cách 

chủ động, hiệu quả.  

  

  
Nhiều giờ học được “sân khấu hóa” 

       Bên cạnh đó, học sinh còn rất hăng hái trong tiết học, biết tự làm việc các nhân, tích 

cực tham gia trao đổi, chia sẻ trong nhóm và trước lớp. Các em còn biết hỗ trợ, giúp đỡ 

bạn khi hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và tham gia đánh giá bạn, nhóm bạn và đánh 

giá bản thân khá tốt.....Đây chính là động lực tiếp thêm năng lượng để thầy cô có nhiều 



đổi mới, sáng tạo hơn trong công tác chuyên môn, biến một giờ học không chỉ là cung 

cấp kiến thức cho các em học sinh một cách đơn thuần, thụ động. 

  

                                    Một giờ lên lớp của cô và trò 

          Trong đợt thao giảng, nhiều giờ dạy được đánh giá cao về năng lực chuyên môn và 

nghiệp vụ sư phạm. Mỗi thầy cô trong tổ Xã hội không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng 

đạo đức để xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo. 

 


