
 

HỘI HỌC, HỘI GIẢNG CHỦ ĐỀ “HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ” 

BƯỚC KHỞI ĐẦU CHO VIỆC ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN 

                                         Bài và ảnh: Trần Thị Phương Nga – Phó Ban chuyên môn 

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

và THPT Hồng Đức ngay đầu năm học đã xây dựng kế hoạch hoạt động cho cả năm học. 

Ngay từ đầu năm học 2020 -2021, Ban chuyên môn đã tổ chức thành công Hội thảo 

chuyên đề “Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà”, buổi Hội thảo được đông đảo các thầy 

cô trong tập thể sư phạm nhà trường tham gia và có những chia sẻ bổ ích và thú vị về việc 

hướng dẫn học sinh tự học ở nhà làm thế nào đạt hiệu quả cao nhất. 

      Sáng ngày 05/10/2020, trong buổi Chào cơ đầu tuần, để hưởng ứng đợt thi đua chào 

mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020) và Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2020), 

sau chương trình hoạt động của Đoàn trường, đồng chí Phạm Thị Huyền – Trợ lý Hiệu 

trưởng – Trưởng Ban chuyên môn đã lên phát động phong trào Hội học, hội giảng trong 

cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trưởng. Thời gian diễn ra Hội học, hội giảng dự 

kiến trong 6 tuần (từ ngày 5/10 đến hết ngày 15/11/2020), Ban chuyên môn đã kết hợp 

với tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ các các tổ viên. Các tiết thao 

giảng luôn phải đổi mới phương pháp giảng dạy và xoay quanh chủ đề của Hội thảo mà 

đầu năm Ban chuyên môn đã xây dựng.  

       Tự học trong học sinh có nhiều các khác nhau, giúp học sinh luôn có sự đa dạng trong 

việc tiếp thu kiến thức một cách chủ động cho nên việc hướng dẫn học sinh học tập tại 

nhà không còn là điều mới mẻ. Đây là nhiệm vụ của mỗi thầy cô trong các tiết giảng dạy 

ngoài việc phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập còn phải rèn được 

kĩ năng tự học ở nhà, tự lĩnh hội kiến thức một cách sáng tạo, tự rèn luyện bản thân. Với 

việc xây dựng chuyên đề “Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà” là một sự lựa chọn đúng 

đắn cho việc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên trong việc lấy học sinh làm 

trung tâm. Để làm được điều đó mỗi thầy cô phải là những tấm gương tự học, tự trau dồi 

kiến thức và phải đổi mới trong tất cả các tiết giảng dạy để tạo được sự say mê,  hứng thú 

và yêu thích môn học. 

  Một số hình ảnh trong buổi lễ phát động Hội học, hội giảng của Ban chuyên môn trong 

nhà trường:  



 
Cô Phạm Thị Huyền – Trưởng Ban chuyên môn lên phát động thi đua 

 



 
Các thầy cô giáo trong buổi lễ phát động 

 



 
Học sinh khối THPT tham gia trong buổi lễ 

      Đây là một hoạt động thường niên trong các năm học của nhà trường. Thông qua các 

đợt Hội học, hội giảng các thầy cô trong tập thể sư phạm nhà trường ngày càng nâng cao 

chuyên môn nghiệp vụ và đây cũng chính là cơ hội để học sinh trường Hồng Đức có thể 

tự tin, tự khẳng định bản thân mình trong xu thế hội nhập. 


