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CHỦ ĐỀ “SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC” 

HƯỚNG ĐỔI MỚI TRONG CÔNG TÁC DẠY VÀ HỌC TẠI TRƯỜNG HỒNG ĐỨC 

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

         

           Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu tất yếu trong giáo dục nhằm phát huy tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Dù ở hoàn cảnh, thời điểm nào thì nhu cầu đổi mới 

vẫn luôn cần thiết. Đây cũng làm một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình đổi mới 

dạy học của trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức. Bước sang học kì II của năm học 

2020 – 2021, mặc dù có nhiều biến động do tình hình dịch Covid diễn ra trong một thời gian 

khiến cho các em không thể đến trường nhưng không vì thế mà các em phải dừng việc học. 

Khi học sinh nghỉ học, thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo nhà trường, Ban chuyên 

môn nhanh chóng xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến giúp các em ôn luyện và củng cố kiến 

thức.  

       Đầu tháng 3/2021, ngay sau khi có quyết định học sinh đi học trở lại, một mặt Ban lãnh 

đạo luôn chỉ đạo sát sao trong việc phòng chống dịch Covid để đảm bảo an toàn cho các em 

đến trường học tập chung sau thời gian phải nghỉ học ở nhà, mặt khác Ban chuyên môn đã 

thống nhất kế hoạch thực hiện cho thời gian học tiếp theo, luôn chú trọng đổi mới công tác dạy 

và học trong tập thể giáo viên và học sinh. 

       Để hưởng ứng chào mừng 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/2021- 08/3/2021) và 90 

năm ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Ban chuyên môn đã 

phát động phong trào “Hội học, hội giảng” trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường. 

Thời gian diễn ra “Hội học, hội giảng” bắt đầu từ ngày 08/03/2021 đến hết ngày 24/03/2021, 

Ban chuyên môn kết hợp với tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thao giảng, dự giờ các tiết 

dạy. Tổ chuyên môn sẽ nhận xét, đánh giá giờ dạy để nâng cao chất lượng về chuyên môn 

trong các giờ học khác. Các tiết thao giảng phải có các thành viên trong nhóm đi dự và luôn 

phải đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy các năng lực và phẩm chất của học sinh, các 

tiết dạy đều phải thực hiện theo chủ đề: “Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học tích cực”. 



 
Một giờ học được ứng dụng CNTT 

 
Thầy cô hăng say giảng bài.... 



 
....học sinh chăm chú lắng nghe 

        Việc khai thác và ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy luôn là thế mạnh của các thầy 

cô trong nhà trường. Đôi ngũ giáo viên trong nhà trường luôn tự trau dồi và tự học hỏi về việc 

sử dụng các phần mềm trong dạy học tích cực, luôn đổi mới và sáng tạo là những điều mà 

trong suốt những năm học qua tập thể sư phạm nhà trường luôn phát huy để nâng cao chất 

lượng dạy và học. Bên cạnh đó, theo phương pháp giáo dục mới, học sinh đóng vai trò trung 

tâm trong các giờ học vì thế việc sử dụng sơ đồ tư duy hay còn gọi là Lược đồ tư duy, Bản đồ 

tư duy (Mind Map) là phương pháp dạy học tối ưu. Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ dạy sẽ 

khiến học sinh không phải tiếp nhận thông tin một cách thụ động mà trái lại học sinh phải động 

não, sáng tạo và ghi nhớ một cách logic những kiến thức đã học. Ngoài ra sử dụng sơ đồ tư 

duy cũng sẽ giúp cho học sinh có thể trình bày nội dung của bài học một cách khoa học. Chính 

vì việc sử dụng sơ đồ tư duy có rất nhiều tiện ích nên trong các giờ học thầy cô đều có thể vận 

dụng để hệ thống hóa giúp học sinh có thể hiểu được bài ngay trên lớn, nâng cao ý thức tự học 

ở nhà, tự lĩnh hội tri thức của học sinh.  



 
Các em luôn là trung tâm trong mỗi giờ học 

     Golobolin đã từng nói: “Nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây 

xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng thì người giáo viên vui 

sướng khi nhìn thấy học sinh của mình đang trưởng thành, lớn lên”. Học sinh trưởng thành đó 

là niềm vui, hạnh phúc của mỗi thầy cô. Vậy để học sinh có thể phát triển toàn diện cả về thể 

lực lẫn trí lực đòi hỏi mỗi thầy cô phải không ngừng phấn đấu, tự đổi mới, sáng tạo trong các 

giờ dạy.  

       Không ngừng nâng cao chuyên môn, phấn đấu hết mình cho sự nghiệp giáo dục là điều 

mà các thầy cô trong trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức đang hướng tới để các em 

học sinh có thể cảm nhận “mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc”. 


