
 
 

TỔ TOÁN- TIN TRƯỜNG THPT SỐ 1 THỊ XÃ SAPA 

HƯỚNG TỚI KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

     Hòa chung với không khí tưng bừng của ngành giáo dục cả nước, lập thành tích 

cao hướng tới kỉ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022, tổ 

Toán – Tin, trường THPT Số 1 Thị xã Sa Pa đã tham gia nhiều các phong trào thi đua 

của Công đoàn và nhà trường phát động. 

  Như phong trào thi đua : Dạy tốt học tốt. Với các tiết giảng chuyên đề theo hướng 

nghiên cứu bài học của cô giáo: Vũ Thị Hải Anh ở lớp 11A7, tiết giảng của thầy Trần 

Bảo Nghĩa ở lớp 10A5. Hay tiết giảng theo phương pháp mới : lớp học đảo ngược 

của thầy Sí Văn Tú ở lớp 10A7. Các tiết giảng của các thầy cô khác như: thầy Vũ 

Văn Khang, cô Nguyễn Thị Thu Hiền, cô Tô Thị Thủy, cô Nguyễn Thị Hạnh, Cô 

Hứa Thị Hoa ở các lớp cũng đạt hiệu quả cao, học sinh đều tích cực hăng hái tham 

gia học tập. 

    Bên cạnh việc trao đổi sinh hoạt chuyên môn theo nhóm, tổ, bộ môn trong nhà 

trường, các thầy cô ở tổ Toán- Tin còn tích cực trao đổi học hỏi với các thầy cô tổ 

Toán của trường THCS-THPT dân tộc nội trú Thị Xã Sa Pa với tiết giảng chuyên đề 

của cô Nguyễn Thị Mai Anh ở lớp 12a6. Đây là hoạt động thường niên giữa hai tổ 

của hai nhà trường. Là dịp để các thầy cô hai tổ của hai trường học hỏi, trao đổi kinh 

nghiệm lẫn nhau trong công tác giảng dạy ôn tập cho các em lớp 12,nhằm giúp các 

em chuẩn bị kiến thức toán tốt nhất để các em ôn thi Tốt nghiệp THPT 2023.  

  Các thầy cô tổ Toán - Tin cũng rất sáng tạo trong việc thiết kế các đồ dùng dạy học, 

để thu hút tạo sự thích thú cho các em học sinh trong nhà trường. Sản phẩm đồ dùng 

dạy học của các thầy cô đều có tính thẩm mĩ và ứng dụng dạy học cao. 

Sau những giờ say mê nghiên cứu chuyên môn, các thầy cô tổ Toán – Tin trường 

THPT Số 1 Thị Xã Sa Pa cũng rất hứng khởi tham gia các hoạt động thể dục thể thao.  

Như tham gia giải bóng chuyền hơi của trường vừa tổ chức. Các thầy cô tổ Toán – 

Tin cũng thường xuyên tổ chức các chuyến trải nghiệm thú vị, gắn kết cùng nhau. 

Những giây phút trải nghiệm thư giãn phần nào giúp các thầy cô trút bỏ được những 

mệt mỏi sau những ngày làm việc hăng say.  

Các thầy cô trong tổ Toán – Tin, ngoài việc thường xuyên thăm hỏi gia đình , người 

thân các thành viên trong tổ, còn tổ chức thăm hỏi động viên, giúp đỡ các em học 

sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ Toán- Tin luôn giống như một gia đình nhỏ, 

các thành viên trong tổ luôn gắn kết yêu thương góp phần vào xây dựng chủ đề của 

năm học: xây dựng Trường học hạnh phúc... 



 
 

 Mong rằng với sự nhiệt huyết và sự say mê với nghề. Các thầy cô tổ Toán- Tin sẽ 

còn thắp và truyền lửa cho nhiều thế hệ học sinh hiện tại và mai sau của nhà trường. 

Các em sẽ noi gương theo các thầy cô để học tập tốt, trở thành những công dân thành 

đạt góp phần phát triển quê hương Sa Pa ngày càng thịnh vượng. 

             Một số hình ảnh hoạt động của thầy cô tổ Toán – Tin 

                           Đồ dùng dạy học tự làm của các thầy cô 

 

                                             Đồ dùng dạy học 



 
 

 

            Đồ dùng dạy học 



 
 

 

            Hình ảnh các tiết hội giảng chuyên đề- thầy trò đều tích cực 



 
 

 

                     Thầy Trần Bảo Nghĩa đại diện tổ Toán- Tin 

             tới thăm, động viên học tặng quà cho sinh có hoàn cảnh khó khăn 



 
 

 

 

   Các thầy cô tổ Toán – Tin tham gia luyện tập TDTT và tham quan trải nghiệm 

Sa Pa 18/11/2022 

Người viết 

Vũ Văn Khang 

 


