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Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022, chiều ngày 24/02/2022 

Trường THCS Phúc Lợi  tổ chức Hội thảo đổi mới và sáng tạo trong dạy học với 

sự tham gia đầy đủ của tất cả thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm nhà trường. 

 

Thầy Nguyễn Mậu Minh- Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi hội thảo 

Buổi hội thảo nhằm với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo 

viên, học tập của học sinh và thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong năm học 2021-

2022; tạo điều kiện để các thầy cô giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác 

giảng dạy, giáo dục học sinh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời 

đưa ra những biện pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện các tiêu chí trong phong 

trào thi đua.  



 

Đại diện các tổ chuyên môn đóng góp ý kiến 

Mở đầu buổi hội thảo, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh đã nhấn mạnh mục đích, 

yêu cầu của buổi hội thảo. Sau đó, Hội thảo đã được lắng nghe các tham luận của 

đại diện các thầy cô giáo của các tổ. Các tham luận đều tập trung vào các đề tài 

như biện pháp giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản; Biện pháp phụ đạo cho 

học sinh yếu kém, cải thiện chất lượng bộ môn; Biện pháp giúp học sinh yêu thích 

môn Lịch Sử; Chỉ đạo tổ chuyên môn sinh hoạt theo phương pháp đổi mới sinh 

hoạt tổ chuyên môn; Biện pháp quản lý nề nếp, ý thức tổ chức kỷ luật của học 

sinh...Kết thúc các tham luận, cán bộ giáo viên tham gia tại Hội thảo đã tiến hành 

trao đổi, thảo luận, thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, giáo 

dục.  



 

Các đồng chí giáo viên thảo luận, trao đổi, thống nhất các phương pháp 

Buổi Hội thảo thực sự rất hữu ích giúp giáo viên có những định hướng đúng 

đắn để giảng dạy, ôn tập, giáo dục và quản lý nề nếp học sinh để góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. 

 


