
TỔ KHXH THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN 8 

THÁNG 10 NĂM 2022 

          Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023 của trường THCS Phúc Đồng,  sáng 

ngày 26/10/2022, tổ KHXH đã tổ chức thành công tiết dạy chuyên đề  môn Ngữ Văn 

8 với định hướng phát triển năng lực học sinh qua bài học : “ Tình thái từ” do cô 

giáo Phùng Thị Phương Thảo thuộc nhóm Ngữ Văn thực hiện. 

 Đến dự với chuyên đề, có đồng chí Nguyễn Thị Bích Hồng – Phó Hiệu trưởng 

nhà trường cùng các giáo viên trong tổ xã hội tham dự.   

Đây là tiết học nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức về tình thái từ và 

giúp các em sử dụng tình thái từ phù hợp trong tình huống giao tiếp. Để tăng tính 

tương tác và đem lại hiệu quả tối ưu trong việc truyền tải kiến thức, truyền cảm hứng 

cho các em học sinh, tiết học được cô giáo thiết kế đa dạng các hoạt động học tập. 

Qua bài học, học sinh được phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cũng như năng lực 

giao tiếp trong việc trình bày suy nghĩ, ý tưởng thảo luận của cá nhân cũng như hoạt 

động nhóm về cách sử dụng tình thái từ. Trong quá trình giảng dạy, cô giáo rất thân 

thiện, gần gũi với học sinh. Đặc biệt đó là sự quan tâm của cô giáo đối với các em 

học sinh yếu, cô đã biết động viên, khích lệ các em để các em thấy tự tin phát biểu 

hơn. Điều này đã giúp cho học sinh tự tin và hào hứng với tiết học, các em tự giác, 

chủ động hang hái xây dựng bài. Tiết chuyên đề đã diễn ra rất thành công nhờ vào 

sự nhiệt huyết, tận tâm và sáng tạo thể hiện sự đầu tư chỉnh chu và cẩn thận của giáo 

viên.  

Sau tiết dạy chuyên đề, Ban giám hiệu cùng tổ nhóm chuyên môn đã rút kinh 

nghiệm tiết dạy, đánh giá những thành công và nêu một số giải pháp để khắc phục 

những tồn tại. Qua tiết dạy này, chắc chắn không chỉ cô giáo Phùng Thị Phương 

Thảo mà các giáo viên trong tổ bộ môn, đặc biệt các giáo viên trẻ sẽ có thêm cho 

mình nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy học. 

Một số hình ảnh của tiết dạy chuyên đề 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                                                                    Tác giả: Nguyễn Hồng Nhung 


