
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN TRỰC TUYẾN LIÊN TRƯỜNG  

THCS PHÚC LỢI- THCS LÊ QUÝ ĐÔN- THCS ĐỨC GIANG  

 

 Chiều ngày 10/1/2022, nhóm Ngữ văn trường THCS Phúc Lợi đã tham dự 

buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường cùng các thầy cô giáo nhóm Ngữ văn 

trường THCS Lê Quý Đôn và THCS Đức Giang.  

 
Sinh hoạt chuyên môn trực tuyến 

 Tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường có đồng chí Nguyễn Hoàn 

Cẩm- chuyên viên Ngữ văn phòng Giáo dục và đào tạo quận Long Biên, các thầy 

cô giáo cốt cán bộ môn Ngữ văn quận Long Biên và các thầy cô giáo nhóm Ngữ 

văn của 3 trường THCS Phúc Lợi, THCS Lê Quý Đôn, THCS Đức Giang.  

  Trong buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường, các thầy cô giáo đã tích cực 

trao đổi, thảo luận, thống nhất cho buổi ghi hình trong chuỗi bài học ôn luyện kiến 

thức cho học sinh lớp 9. Theo phân công của phòng Giáo dục và đào tạo quận 

Long Biên, nhóm chuyên môn Ngữ văn liên trường sẽ thực hiện ghi hình nội dung: 

Rèn kĩ năng viết đoạn văn nghị luận văn học về nhân vật trong truyện.  



Sinh hoạt chuyên môn liên trường là một hoạt động thiết thực, góp phần đổi 

mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu chương trình giáo 

dục phổ thông tổng thể của các nhà trường. Đối với giáo viên, sinh hoạt chuyên 

môn liên trường là cơ hội cho giáo viên có điều kiện học hỏi, trao đổi chuyên môn 

với đồng nghiệp của các trường bạn để có thể rút kinh nghiệm, áp dụng những 

phương pháp dạy học phù hợp. 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi sinh hoạt.  
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