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dân trường THCS Phúc Lợi và cô giáo Nguyễn Thị Thanh đã thực hiện thành công 

chuyên đề môn Lịch sử cấp Quận tại lớp 7A5.   

 

 

Lịch 

sử của các trường THCS trên địa bàn quận. 



 

 trong tổ Khoa học xã hội 

cô giáo 

Nguyễn Thị Thanh ịch sử  Cuộc 

kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai được tái hiện sinh động qua 

những hình ảnh, video và lời dẫn dắt của cô giáo. Tiết học đã thể hiện sự lựa chọn, 

sắp xếp kiến thức trong sách giáo khoa một cách logic, phù hợp về nội dung, có sự 

kết hợp chặt chẽ giữa các hoạt động được tổ chức trong tiết dạy, áp dụng linh hoạt, 

sáng tạo các hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường phối hợp học tập cá nhân 

với hợp tác nhóm, tăng cường tương tác giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh 

với học sinh. Các trang slide bài giảng được thiết kế đẹp mắt, lối dẫn dắt tài tình, 

khéo léo nhưng lại rất dễ hiểu của giáo viên đã mang lại sự hứng thú và say mê học 

tập cho học sinh.  Đặc biệt, các em đã phát huy năng lực của bản thân thông qua 



nhiều hoạt động như thuyết trình, làm việc nhóm, đóng kịch, văn nghệ, ứng dụng 

công nghệ thông tin. Vì vậy, c rấ . 

 

 

Tiết dạy đã diễn ra thành công, được đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả, thể hiện 

sự nỗ lực cố gắng của bản thân cô giáo Nguyễn Thị Thanh đồng thời cho thấy sự 

vào cuộc rất tích cực của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên cốt cán trong công 

tác chỉ đạo chuyên môn. Tiết dạy đã tạo ấn tượng sâu sắc cho người dự về chất 

lượng đội ngũ giáo viên và học sinh trường THCS Phúc Lợi. Chúc cho nhà trường 

tiếp tục có những bước tiến vững chắc trong công tác dạy học, đạt được nhiều 

thành tích cao hơn nữa trong xây dựng và phát triển. 

Một số hình ảnh buổi chuyên đề: 



 



 

 



 

 


