
GIAO LƯU SINH HOẠT CHUYÊN MÔN GIỮA TRƯỜNG THPT SỐ 2 THÀNH PHỐ 

LÀO CAI VÀ TRƯỜNG THPT Ỷ LA, THPT NGUYỄN VĂN (TỈNH TUYÊN QUANG) - 

ĐIỂM NHẤN TRONG HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN NHÀ 

TRƯỜNG 

Hướng đến mục tiêu nâng cao kết quả thực hiện “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2022 – 2023” của trường THPT số 2 thành phố Lào Cai, nhằm nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chuyên môn, tạo điều kiện để giáo viên được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy tại 

các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh. Từ đó đẩy mạnh công tác đổi mới phương pháp dạy 

học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; ngày 

7/11/2022, trường THPT số 2 thành phố Lào Cai đã trang trọng tổ chức buổi giao lưu sinh 

hoạt chuyên môn giữa ba trường: THPT số 2 thành phố Lào Cai, trường THPT Ỷ La, trường 

THPT Nguyễn Văn Huyên - thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. 

Về dự buổi giao lưu, nhà trường vô cùng vinh dự được đón tiếp 24 thầy giáo, cô giáo là 

TTCM, Bí thư ĐTN, giáo viên cốt cán đến từ thành phố Tuyên Quang do cô giáo Trịnh Thị Thanh 

Thuỷ (Hiệu trưởng trường THPT Ỷ La), cô giáo Nguyễn Thị Hòa (Hiệu trưởng trường THPT 

Nguyễn Văn Huyên) dẫn đoàn. Về phía nhà trường, Ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, TTCM, Bí 

thư ĐTN và toàn thể giáo viên nhà trường cùng có mặt. 

Mở đầu buổi giao lưu, cán bộ, giáo viên của ba trường THPT cùng tham dư buổi sinh hoạt 

ngoại khóa với chủ đề “Học sinh THPT với tư duy phản biện”. Sinh hoạt tập thể đầu tuần theo chủ 

đề, chủ điểm gắn liền với công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là một trong những điểm 

nhấn trong hoạt động giáo dục của trường THPT số 2 thành phố Lào Cai, năm học 2022 – 2023. Sự 

năng động, sáng tạo trong hình thức thể hiện và nội dung phong phú, gắn liền với nhiệm vụ học tập 

và tâm sinh lí lứa tuổi THPT do tập thể 11A3, 11A4 mang đến chương trình đã gây một ấn tượng 

mạnh mẽ với các thầy cô giáo đến từ tỉnh Tuyên Quang. Thầy cô trong đoàn giao lưu đều hi vọng 

có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm về cách thức tổ chức, nội dung giáo dục để có thể vận dụng 

tại đơn vị giáo dục của mình trong thời gian sắp tới. Có thể khẳng định, sự chia sẻ và trân trọng của 

thầy cô chính là một sự động viên khích lệ lớn lao với thầy và trò trường THPT số 2 TP. Lào Cai. 

Tiếp theo cương trình của buổi giao lưu, các thầy cô của tỉnh Tuyên Quang đã tham gia dự 

giờ, thăm lớp, thăm quan mô hình trường học sinh thái, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản 

lý,  hoạt động công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của nhà trường. Hướng đến mục tiêu đổi mới 

phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh, đặc biệt là hoạt động dạy học theo chương 

trình mới ở lớp 10 và ôn thi THPT quốc gia ở lớp 12, 24 thầy cô của trường THPT Ỷ La, trường 

trường THPT Nguyễn Văn Huyên đã dự 16 tiết học thuộc các bộ môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh 

học, Ngữ văn, Tiếng Anh. Các tiết học chính khóa và ôn tập ở cả hai khối lớp đã được tổ chức theo 

định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Ngoài cách thức thiết kế linh hoạt, 

sáng tạo về nhiệm vụ học tập, các thầy cô đứng lớp còn vận dụng hợp lí và có hiệu quả các phương 

pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ dạy học. 

Trong các tiết học, đa số hiểu bài, được trao cơ hội chủ động học tập, khả năng sáng tạo và phản 

biện, vận dụng vào thực tiễn…  

Kết thúc hoạt động dự giờ thăm lớp, các thầy cô ba trường cùng ngồi lại là giao lưu và rút 

kinh nghiệm giờ dạy. Trong không khí chân tình và tinh thần hợp tác, giúp nhau cùng phát triển, 

các thầy cô giáo của ba trường đã tham gia góp ý, trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề chuyên môn thiết 

thực, có ý nghĩa. Bên cạnh đó, trong buổi giao lưu, các thầy cô đã thống nhất một số vấn đề và cách 

thức giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giảng dạy như: điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp 

với từng đối tượng học sinh, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, tổ chức giờ học 

theo 05 hoạt động, kỹ năng sử dụng bản đồ tư duy, ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học tích 

hợp... Có thể khẳng định, sau hoạt động trao đổi và góp ý đã đem lại nhiều kinh nghiệm chuyên 

môn bổ ích và quý báu cho mỗi cán bộ, giáo viên tham gia buổi giao lưu. Đặc biệt là trong bối cảnh 

các nhà trường THPT nói riêng và ngành giáo dục noi chung đang đứng trước nhiều thuận lợi và 

khó khăn, thách thức khi thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện chương trình giáo dục.  



Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương; buổi giao lưu của ba trường THPT: THPT 

số 2 TP. Lào Cai, THPT Ỷ La, THPT Nguyễn Văn Huyên tỉnh Tuyên Quang đã thành công tốt đẹp, 

để lại ấn tượng sâu sắc trong kí ức mỗi thầy cô, trở thành nguồn động lực, sự cổ vũ to lớn để mỗi 

cán bộ, giáo viên vững bước trên con đường đổi mới giáo dục. Chúng tôi hi vọng, những hoạt động 

sinh hoạt chuyên môn vô cùng ý nghĩa như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục và lâu dài 

để góp phần đổi mới phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá, xây dựng đội ngũ giáo viên 

có chất lượng cao, phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài của trường THPT số 2 thành phố Lào 

Cai nói riêng và các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai nói chung. 

(Hà Chi – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu sinh hoạt chuyên môn.  

                

24 thầy cô giáo của trường THPT Ỷ La, trường trường THPT Nguyễn Văn Huyên (tỉnh Tuyên Quang) 

chụp ảnh lưu niệm cùng CBGV trường THPT số 2 TP. Lào Cai 

 



 

Cô giáo Trịnh Thị Thanh Thuỷ (HT trường THPT Ỷ La), cô giáo Nguyễn Thị Hòa (HT trường THPT 

Nguyễn Văn Huyên) thay mặt đoàn giao lưu tặng quà lưu niệm nhà trường. 

 

Giao lưu và rút kinh nghiệm sau giờ học 


