
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN CẤP QUẬN 

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2021-2022, được sự quan tâm, chỉ 

đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên, Ban Giám hiệu nhà 

trường, chiều ngày 03/10/2021, trường THCS Phúc Lợi đã thực hiện thành công 

Chuyên đề cấp Quận môn Toán theo định hướng “Đổi mới phương pháp dạy học 

theo hướng phát triển năng lực học sinh” dưới hình thức trực tuyến. Cô giáo Lê Thị 

Thái Hà đã chuẩn bị kĩ lưỡng và thực hiện thành công chuyên đề lần này với bài học 

“Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên” lớp 6.  

 

Về dự tiết chuyên đề có các tác giả sách giáo khoa môn Toán, bộ Cánh diều; 

các đồng chí chuyên viên Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận Long Biên; đại diện Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên 

môn Toán của các trường THCS trong địa bàn quận. 



 

Với mục tiêu xây dựng một tiết học trực tuyến hiệu quả, cô giáo Lê Thị Thái 

Hà đã sử dụng các kỹ thuật, ứng dụng CNTT tạo nên sức hấp dẫn trong bài dạy. 

Ngoài việc sử dụng tối đa các chức năng trong phần mềm Zoom như poll, 

breakoutroom, chat, share screen, cô giáo còn kết hợp nhiều phần mềm khác như 

palet (học sinh nộp bài tập trực tuyến), blooket (tổ chức trò chơi), classpoint (thiết 

kế bài tập và nộp bài trực tuyến), scribble ink (hỗ trợ viết bảng). Vì vậy, tiết dạy có 

nhiều hoạt động đa dạng và hiệu quả, không khí lớp học sôi nổi, tích cực, nhiều 

tương tác.   

Kết thúc tiết chuyên đề, các tác giả sách giáo khoa Toán 6 bộ Cánh diều, các 

đồng chí chuyên viên của Sở giáo dục, Phòng Giáo dục và đào tạo cũng như các 

đồng chí đồng nghiệp trong quận đã đưa ra những nhận xét, trao đổi chuyên môn. 

Tiết dạy của cô Lê Thị Thái Hà được đánh giá cao trong việc áp dụng phương pháp 

giảng dạy học mới với nội dung sách giáo khoa Toán học mới. Tiết dạy bám sát các 

yêu cầu đổi mới, sử dụng tài nguyên phong phú, tổ chức giờ học sinh động, hấp dẫn. 



Cô giáo cũng vận dụng tối ưu lợi ích của các ứng dụng công nghệ giúp giờ học trực 

tuyến trở nên lôi cuốn, hấp dẫn. 

  Thành công của tiết chuyên đề cấp quận môn Toán học của trường THCS 

Phúc Lợi đã khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Tiết dạy đã 

tạo ấn tượng sâu sắc cho người dự từ đó truyền cảm hứng cho các em tích cực hơn 

nữa trong học tập và rèn luyện.  

Một số hình ảnh trong tiết dạy: 

 

 







 







 

 





 



 


