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STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

1 Đặng Ngọc 

Hiếu 

Ông Hiệu trưởng Giải pháp nâng cao 

chất lượng công tác 

giáo dục hướng nghiệp 

tại trường THCS Tân 

Tập 

* Biện pháp thực hiện: 

Một, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh và các lực lượng khác ngoài nhà trường. 

Hai, xây dựng kế hoạch và chương trình giáo dục chung của 

trường, kế hoạch dạy học riêng đối với hoạt động giáo dục 

hướng nghiệp lớp 9 theo chủ đề hàng tháng. 

Ba, Tổ chức, chỉ đạo hoạt động, bồi dưỡng giáo viên, ban 

quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp. 

Bốn, tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động giáo 

dục hướng nghiệp. 

Năm, phối hợp các trường dạy nghề tổ chức tư vấn; đưa học 

sinh đi tham quan thực tế các hoạt động học tập, sản xuất, 

kinh doanh tại các trường, công ty, cơ sở sản xuất tại địa 

phương. 

Sáu, Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm 

hoạt động giáo dục hướng nghiệp để bổ sung, điều chỉnh 

chương trình, kế hoạch dạy học. 

* Dự kiến kết quả: 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các lực lượng xã hội 

nhận thức được vai trò của công tác hướng nghiệp trong 

trường phổ thông; 

Giúp học sinh phát triển toàn diện; hiểu rõ được năng lực của 

bản thân từ đó các em định hướng được nghề nghiệp trong 

tương lai; 

Đáp ứng yêu cầu phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS 

theo chỉ tiêu kế hoạch của Tỉnh, Huyện, Xã. 

Quản lý 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

2 Nguyễn Thị 

Hằng 

Bà Giáo viên Giải pháp nâng cao 

chất lượng môn Ngữ 

văn lớp 9 trong điều 

kiện học trực tuyến 

* Biện pháp thực hiện: 

Đổi mới phương pháp dạy học phù hợp hình thức online. 

Tăng cường trực quan dạy học. 

Đánh giá linh động các sản phẩm học tập, đánh giá cao hoạt 

động tự học có giám sát. 

Duy trì hoạt động dạy online bổ sung, phụ đạo lúc cần thiết 

cho HS khi đã đủ điều kiện học tập trực tuyến. 

Định hướng sớm các nội dung tuyển sinh 10 môn Ngữ văn. 

* Dự kiến kết quả: 

- Tạo cho học sinh thói quen tự chủ động tìm kiếm tri thức. 

-Tạo hứng thú với môn học, nâng cao tỉ lệ HS tham gia mỗi 

tiết học online. 

- Đảm bảo đáp ứng kiến thức liền mạch nối tiếp khi HS quay 

trở lại học trực tiếp. 

- Nâng cao tỉ lệ tham gia thi (xét), đậu tuyển sinh 10. 

Ngữ văn 

3 Phạm Nguyễn 

Thanh Hà  

Bà Giáo viên  Một số giải pháp giúp 

học sinh học tốt phân 

môn Thường thức mĩ 

thuật, Âm nhạc THCS 

* Biện pháp thực hiện: 

Đổi mới phương pháp giảng dạy học theo hướng tích cực. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Mĩ thuật trong 

nhà trường. 

Liên hệ và tham quan thực tế các công trình kiến trúc có liên 

quan tới bài học. 

* Dự kiến kết quả:  

Học sinh hiểu rõ được lịch sử mĩ thuật Việt Nam và thế giới. 

Có hứng thú khi tới giờ học phân môn Thường thức mĩ thuật.  

Mĩ thuật  

4 Nguyễn Thị 

Kim Ngân 

Bà Giáo viên Biện pháp xây dựng 

trò chơi âm nhạc trong 

giảng dạy môn Âm 

nhạc lớp 6 

* Biện pháp thực hiện: 

- Sử dụng trò chơi trong giờ dạy Âm nhạc. 

- Nguyên tắc tổ chức trò chơi trong giáo dục và dạy học môn 

Âm nhạc.  

- Cách thiết kế trò chơi âm nhạc. 

* Dự kiến kết quả: 

Đối với giáo viên: 
- Qua kết quả thực nghiệm trên giúp giáo viên Âm nhạc của 

Âm nhạc 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

trường không chỉ trau dồi kiến thức, nâng cao chuyên môn, 

nghiệp vụ mà còn phải luôn luôn tìm tòi, học hỏi và đưa ra 

được những sáng kiến mới, để mang tới cho học sinh những 

giờ học hay, bổ ích .      

 - Trò chơi Âm nhạc có tác dụng hỗ trợ rất nhiều cho giáo 

viên trong quá trình giảng dạy. Thông qua trò chơi này giáo 

viên giúp cho học sinh củng cố, nâng cao kiến thức của bài rất 

tốt, rèn luyện kỹ năng về tai nghe, khả năng phán đoán nhận 

xét,  khéo tay, nhanh nhẹn. Đặc biệt là giờ dạy lại rất "nhẹ 

nhàng" mà "hiệu quả". Thực sự lôi cuốn học sinh. Tôi thiết 

nghĩ rằng, mỗi giáo viên Âm nhạc khi lên lớp đều có thể 

mang theo mình những "túi đồ chơi" đa dạng phong phú. 

Thông qua các trò chơi để học kiến thức - Học kiến thức 

thông qua các trò chơi đúng nghĩa với câu "Học để vui - vui 

để học".  

Đối với học sinh. 
Với việc áp dụng trò chơi Âm nhạc vào tiết dạy Âm nhạc đã 

cho thấy những hiệu quả rõ rệt:  

- 100% các em yêu thích môn học, mong muốn tới giờ học 

Âm nhạc. 

- 100% các em hứng thú khi tham gia các trò chơi và mong 

muốn được chơi. 

- Các em tiếp thu bài nhanh, giờ học rất sinh động lại nhẹ 

nhàng và lôi cuốn học sinh. 

- Các em đã có sự mạnh dạn tự tin hơn trước tập thể. 

- Qua các giờ học Âm nhạc đã phát hiện thêm những em có 

năng khiếu  Âm nhạc đưa vào đội văn nghệ của nhà trường. 

5 Nguyễn 

Phượng Hiếu 

Bà Giáo viên Xây dựng và sử dụng 

sơ đồ/sơ đồ tư duy 

trong dạy và học môn 

Địa lí cấp THCS 

* Biện pháp thực hiện: 

- Hướng dẫn HS cách đọc, phân tích sơ đồ SGK. 

- Hướng dẫn HS cách hệ thống hóa kiến thức thành sơ đồ. 

- Hướng dẫn HS vẽ sơ đồ tư duy (sử dụng phần mềm). 

* Dự kiến kết quả: 

Địa lí 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

- Nâng cao được chất lượng giảng dạy, linh hoạt hơn trong 

tiết dạy. 

- HS tích cực học tập, tiếp thu kiến thức tốt hơn thông qua hệ 

thống hóa bằng sơ đồ/sơ đồ tư duy. 

- HS biết cách phân tích, khai thác thông tin từ sơ đồ SGK 

trong học tập. 

- Giúp giờ học sinh động hơn, HS chủ động hơn trong việc 

khai thác, thu thập thông tin từ các sơ đồ học tập. 

6 Huỳnh Thị 

Hồng Gấm 

Bà Giáo viên Biện pháp gây hứng 

thú cho học sinh lớp 9 

trong giờ học Âm nhạc 

* Biện pháp thực hiện: 

- Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải biết phát huy tính 

tích cực chủ động sáng tạo của học sinh. 

- Giáo viên cần phải nắm đặc trưng của bộ môn, có phương 

pháp dạy học linh hoạt và sáng tạo, phải tìm mọi cách để cải 

tiến cách dạy từng phân môn theo hướng tích cực hóa hoạt 

động học tập của học sinh, bổ sung sáng tạo thêm nhiều thủ 

pháp sinh động, hấp dẫn, đa dạng hóa cách thức truyền đạt ở 

mỗi bài học. 

- Phương tiện dạy học phải đầy đủ, giáo viên phải biết sử 

dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm.  

- Trong các tiết học phải tạo cho các em sự hứng thú từ đầu 

cho đến hết tiết học, tạo cho các em sự hứng thú vui tươi, bởi 

vì đặc trưng bộ môn đó là học để mà vui - vui để mà học, 

tránh gò ép đối với học sinh. 

- Tăng cường các hoạt động âm nhạc trong lớp, trong trường 

bằng hình thức tổ chức hội thi văn nghệ, ngoại khóa. 

* Dự kiến kết quả: 

Kết quả rõ rệt, không khí học tập sôi nổi hơn, học sinh phát 

biểu xây dựng bài nhiều hơn, học sinh được kiểm tra bài cũ 

thuộc bài nhiều hơn. Điều đặc biệt là tỉ lệ học sinh yếu giảm 

đáng kể và tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng lên khá rõ so với học kì 

I vừa qua. Tôi hy vọng rằng với phương pháp giảng dạy này 

sẽ tạo cho các em niềm say mê môn học, có niềm tin ở chính 

 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

mình và việc dạy và học sẽ đạt kết quả cao hơn, dần dần sẽ 

không còn học sinh yếu về bộ môn học này. 

7 Trần Thị Kim 

Phương 

Bà Giáo viên Bồi dưỡng tình yêu gia 

đình cho HS lớp 7 qua 

môn Giáo dục công 

dân 

* Biện pháp thực hiện:  

Giải pháp bồi dưỡng tình yêu gia đình cho học sinh khối 7 

ở trường THCS Tân Tập qua môn GDCD 
- Tìm hiểu và nắm bắt được đặc điểm tâm sinh lí ở lứa tuổi.  

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình, xã hội. 

- Lồng ghép giáo dục ý thức trách nhiệm và bồi dưỡng tình 

yêu gia đình cho học sinh khối 7 thông qua các bài học về 

chuẩn mực đạo đức trong môn GDCD. 

* Dự kiến kết quả 

- Tình yêu gia đình của học sinh được nâng cao và ngày càng 

sâu đậm. 

- Học sinh hiểu được ý nghĩa của các giá trị gia đình mang lại 

và trân trọng gia đình hơn. 

- Biết được quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong gia 

đình, từ đó góp phần xây dựng nên gia đình văn hóa. 

Giáo dục 

công dân 

8 Đỗ Hiền Văn Ông Giáo viên Tổ chức hoạt động 

khởi động trong môn 

Vật lý nhằm tạo hứng 

thú học tập cho học 

sinh THCS 

* Biện pháp thực hiện: 

- Tìm hiểu quan điểm về hứng thú học tập ở Việt Nam và thế 

giới; hứng thú nhận thức là động cơ của hoạt động học tập và 

tác dụng của việc gây hứng thú trong dạy học vật lý. 

- Xác định yêu cầu của hoạt động khởi động trong dạy học 

môn vật lý THCS: Hoạt động khởi động trong giờ dạy vật lý 

là gì? Vai trò, tác dụng của hoạt động khởi động,... 

- Tìm hiểu cách thức tổ chức (tác dụng đối với giáo viên, học 

sinh và các bước thực hiện) nhằm phát huy hiệu quả của hoạt 

động khởi động trong môn vật lý: 

+ Tổ chức hoạt động khởi động bằng cách kể chuyện qua hình 

ảnh: là nói lại cho người khác biết về những sự việc, sự kiện 

đã diễn ra thông qua những hình người, vật, cảnh tượng thu 

được bằng dụng cụ. Những hình ảnh đó giúp gợi tả sinh động 

trong cách diễn đạt. Các câu chuyện cùng với hình ảnh minh 

Vật lý 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

họa có nội dung liên quan đến kiến thức vật lý giúp gây hứng 

thú cho học sinh ngay từ đầu tiết học. 

+ Tổ chức hoạt động khởi động bằng cách liên hệ thực tế cuộc 

sống: là hình thức sử dụng kiến thức vật lý giải thích các hiện 

tượng, sự việc xảy ra trong cuộc sống để mở đầu bài giảng 

nhằm tạo sự chú ý, tò mò muốn tiếp thu kiến thức của học 

sinh. 

+ Tổ chức hoạt động khởi động bằng đoạn phim: là đoạn 

phim mô tả lại thí nghiệm mà không thể thực hiện tại lớp 

hoặc là một thí nghiệm đơn giản được quay lại thành video để 

phục vụ việc giảng dạy. 

+ Tổ chức hoạt động khởi động bằng thí nghiệm biểu diễn: là 

thí nghiệm biểu diễn cũng có thể là một số thí nghiệm vui nhỏ 

có chức năng liên hệ đến kiến thức bài học. 

+ Tổ chức hoạt động khởi động bằng một số trò chơi tích cực: 

Những câu hỏi, những bài tập của phần kiểm tra bài cũ 

thường gây cho học sinh cảm giác lo lắng căng thẳng. Sau khi 

kiểm tra bài cũ, giáo viên nên thay đổi không khí lớp học 

bằng một trò chơi nhỏ. Hoạt động đố vui theo nhóm giúp học 

sinh củng cố kiến thức đã học trong các bài đã học và còn 

giúp liên hệ các hiện tượng thực tế. Từ đó, học sinh cảm thấy 

thoải mái, thích thú khi tiếp thu kiến thức mới. Các trò chơi 

được thiết kế từ phần mềm Microsoft Office Powerpoint, 

ActivInspire, Violet,... 

*Dự kiến kết quả: 

- Thông qua phiếu khảo sát trực tuyến cho các khối lớp đã áp 

dụng sáng kiến, học sinh trả lời 4 câu hỏi thể hiện mức độ 

hứng thú học tập trong hoạt động khởi động từ đó giáo viên sẽ 

điều chỉnh hoạt động dạy học của mình. 

- Giáo viên tìm hiểu, vận dụng được những biện pháp đổi mới 

phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu kiến thức, kỹ năng của 

môn vật lý theo định hướng của chương trình Giáo dục phổ 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

thông mới, tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ bản thân. 

- Đa dạng hóa cách tổ chức hoạt động khởi động (hoạt động 

xác định nhiệm vụ học tập theo văn bản 5512) để mở đầu bài 

học giúp gây hứng thú trong giảng dạy môn vật lý ở trường 

phổ thông. 

- Giáo viên sử dụng tốt và thường xuyên tổ chức các hình 

thức hoạt động khởi động sẽ góp phần gây hứng thú, tạo sự 

tập trung ngay từ ban đầu, dễ dàng tiếp thu, ghi nhớ sâu sắc 

bài học cho học sinh, nâng cao hiệu quả dạy học của giáo 

viên. 

- Tạo cho học sinh thói quen tự chủ động tìm kiếm tri thức 

thông qua một số hoạt động khởi động nâng cao năng lực tủ 

chủ và tự học. 

- Hoạt động khởi động bằng các cách trên giúp học sinh thoát 

khỏi “trạng thái ì” của bản thân, đưa học sinh vào tình huống 

có nhu cầu học tập tích cực. Ngoài ra còn giúp giáo viên luôn 

đầu tư chuyên môn cho mình về mặt kiến thức liên hệ thực tế. 

Ngoài ra giáo viên có thể suy nghĩ thêm các hoạt động khác 

để phát triển thêm phương pháp dạy học của mình. 

9 Lê Thị Thùy 

Linh 

Bà Giáo viên Dạy học theo chủ đề 

định hướng phát triển 

năng lực và phẩm chất 

cho học sinh trong 

môn Sinh học lớp 9. 

* Biện pháp thực hiện: 

Để xây dựng một chủ đề đảm bảo tính khoa học và đáp ứng 

các mục tiêu dạy học, có thể tiến hành tuần tự theo các bước 

sau: 

1/ Xác định nội dung, phạm vi kiến thức muốn đưa vào chủ 

đề. Nội dung có thể là sự tích hợp một đơn vị kiến thức trong 

một bài, nhiều bài, một môn, nhiều môn. 

Yêu cầu: có sự liên hệ tri thức gần nhau, giao thoa hoặc trùng 

lặp hay có độ liên đới lũy tiến, đi lên phù hợp trình độ nhận 

thức của học sinh. 

2/ Căn cứ các nội dung đã được xác định tích hợp, giáo viên 

tiến hành xây dựng chủ đề. 

 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

Yêu cầu: tên chủ đề bao quát các đơn vị kiến thức muốn tích 

hợp, kết cấu nội dung chủ đề phải hợp lý, các đơn vị kiến thức 

trong chủ đề phải theo trình tự nhận thức từ dễ đến khó, đơn 

giản đến phức tạp hoặc nhóm thành các chủ đề nhỏ phù hợp 

với nhiệm vụ học tập được giao cho học sinh. 

Chủ đề xây dựng vừa đúng, đủ, phù hợp và đảm bảo các yêu 

cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình chuẩn, 

cũng như các năng lực cần xây dựng, kiểm tra, đánh giá đối 

với học sinh. 

3/Tiến hành soạn giáo án theo chủ đề đã xây dựng. 

4/ Sau khi dạy học theo chủ để giáo viên có thể tiến hành 

kiểm tra đánh giá việc học theo chủ đề với những câu hỏi/ bài 

tập phù hợp. 

* Dự kiến kết quả: 

Thông qua nghiên cứu đề tài:“ Dạy học theo chủ đề định 

hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh trong 

môn Sinh học 9”,  tôi đã thu được một số kết quả khả quan đó 

là học sinh biết cách tự học, nắm vững kiến thức cơ bản của 

chương của chủ đề bài học, biết tiến hành nghiên cứu kiến 

thức trong sách giáo khoa, biết cách làm các bài tập vận dụng 

trong sách giáo khoa và sách bài tập. Điểm mới của sáng kiến 

là áp dụng các phương pháp dạy học mới vào tình hình thực 

tiễn dạy học theo tinh thần đổi mới kiểm tra, đánh giá theo 

hướng phát huy năng lực và phẩm chất học sinh nhất là trong 

tình hình hiện nay dịch covid vẫn còn diễn biến phức tạp, học 

sinh chưa thể đến trường học trực tiếp mà việc học hiện nay 

chủ yếu là qua dạy học trực tuyến. Hiện nay theo quyết định 

664 của Sở Giáo dục và đào tạo Long An, ngày 24/09/2021 

về việc thành lập ban nội dung thực hiện các chủ đề dạy học 

trên truyền hình cấp trung học năm học 2021-2022 và tôi 

cũng là một trong những thành viên trong ban xây dựng thực 

hiện nội dung chủ đề môn sinh học 9 ở học kì I. Kết quả: tôi 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

đã tham gia dạy một chủ đề môn Sinh 9 là chủ đề 3. ADN và 

Gen. Các bài học mà tôi phụ trách dạy trên truyền hình cũng 

đã được biên soạn thành chủ đề với nội dung kiến thức theo 

hướng dẫn điều chỉnh tinh giản của Bộ GDĐT tại công văn số 

4040/BGDĐT-GDTrH và đã được ghi hình ngày 08/10/2021, 

phát sóng trên tuyền hình kênh MyTV vào lúc 9 giờ 30 phút 

ngày 15/10/2021. Tính năng của  kênh MyTV có thể  tạm  

dừng,  tua  lại  02  tiếng,  xem  lại  trong  thời  gian 24 tiếng 

do đó học sinh có thể xem lại bài học trong vòng 24 giờ khi bị 

trễ, lỡ giờ học. Đồng thời các chủ đề sau khi phát sóng trên 

kênh MyTV sẽ được đăng trên trang Web của Sở Giáo dục và 

Đào tạo, trang Web, trang Youtube giáo dục Long An để giáo 

viên và học sinh tiếp tục tham khảo. Theo ý kiến của Giám 

đốc Sở giáo dục đào tạo Long An việc xây dựng các bài học 

thành chủ đề dạy trên truyền hình với tất cả các môn học cho 

cấp trung học để hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho học sinh vì có 

nhiều học sinh chưa đủ điều kiện học trực tuyến mà truyền 

hình thì nhà nào cũng có. 

10 Nguyễn Thị 

Thúy 

 

Bà Giáo viên Định hướng phát triển 

năng lực của học sinh 

qua việc giải bài tập 

tính nồng độ phần 

trăm của dung dịch-

môn Hóa học lớp 9 

* Biện pháp thực hiện: 

- Gây kích thích hứng thú cho học sinh trong giờ thể dục, tạo 

ra không khí vui chơi, thi đua sôi nổi trong giờ học . 

- Thông qua lồng ghép trò chơi và thi đấu trong giờ học hình 

thành và phát triển năng lực tự học của học sinh khả năng rèn 

luyện bổ trợ kỹ thuật cho phần học chính, góp phần nâng cao 

kỹ thuật hoàn thiện động tác chính xác và ở mức độ tương đối 

cao; khả năng phát triển thể lực: Sức nhanh, sức mạnh, sức 

bền, sự khéo léo giúp cho giáo viên nắm kết quả học tập và 

giáo dục, từ đó người thầy mới định hướng nâng cao chất 

lượng giảng dạy môn thể dục. 

- Làm mẫu động tác, tổ chức trò chơi, thi đấu phải đạt yêu cầu 

chính xác, đẹp, đúng kỹ thuật, chú ý về phương hướng, biên 

độ kỹ thuật động tác. 

 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

- Trò chơi sinh động phù hợp tiết dạy bỗ trợ cho bài học. 

* Dự kiến kết quả:  

Học sinh biết áp dụng công thức tính toán phù hợp với dữ 

kiện đề bài cho; kết quả học tập của học sinh được nâng dần 

lên; bên cạnh đó học sinh sẽ có được những kỹ năng cần thiết 

trong học tập và trong cuộc sống. 

11 Trần Thị Vân 

Nhi 

Bà Giáo viên Một số phương pháp 

phát huy tính tích cực, 

chủ động của HS trong 

dạy học Lịch sử cấp 

THCS 

*Biện pháp thực hiện: 

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích 

cực,chủ động của học sinh trong dạy và học lịch sử cấp 

THCS. 

- Đưa ra một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của giáo viên và khả năng tích cực, chủ 

động, độc lập của học sinh. 

- Hướng dẫn học sinh sử dụng tranh ảnh, lược đồ, sơ đồ..., 

cách tự học ở nhà có hiệu quả. 

* Dự kiến kết quả: 

Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của giáo viên và 

học sinh, hướng tới hoạt động học tập tích cực, chủ động, 

sáng tạo, chống lại thói quen học tập thụ động, giúp các em 

yêu thích bộ môn lịch sử. 

Lịch sử 

12 Đặng Hoàng 

Yến 

Bà Giáo viên Một số biện pháp 

nhằm nâng cao kỹ 

năng nói tiếng Anh 

cho học sinh lớp 8 (hệ 

10 năm) trường THCS  

* Biện pháp thực hiện: 

1. Rèn luyện cách phát âm cho học sinh thông qua các phần 

mềm thông minh.       

2. Rèn kỹ năng nói cho học sinh thông qua classroom 

language. 

3. Rèn kỹ năng nói cho học sinh  thông qua tiết thực hành cấu 

trúc ngữ pháp. 

4. Thay đổi hình thức kiểm tra, đánh giá đối với học sinh. 

5.  Có thể trải nghiệm thực tế với người nước ngoài.  

* Dự kiến kết quả: 

- Các em học sinh hứng thú học bài và tiếp thu bài nhanh hơn, 

đa số học sinh tích cực tham gia vào giờ học. 

Tiếng 

Anh 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

-HS tự tin hơn, ít rụt rè hơn khi giao tiếp.  

- Một số học sinh trung bình yếu có tích cực hơn trong giờ 

học. 

13 Nguyễn Thị 

Thu Thảo 

Bà Giáo viên Phát triển năng lực tự 

học cho học sinh để 

học tập có hiệu quả ở 

môn Tin học lớp 6 

* Biện pháp thực hiện: 

- Lựa chọn mô hình dạy và học kết hợp với các giải pháp cụ 

thể để phát triển năng lực tự học cho học sinh đạt hiệu quả 

cao. 

* Dự kiến kết quả: 

- Học sinh rèn được kĩ năng tự học và biết cách tự học hợp lí. 

- Nắm được phương pháp và kĩ thuật tự học thông dụng: Kĩ 

thuật nghe, ghi chép bài, đọc bài, cách ghi nhớ thông tin, sử 

dụng bản đồ tư duy, cách ứng dụng công nghệ thông tin trong 

tự học. 

Tin học 

14 Lê Thị Xuân 

Trang 

Bà Giáo viên Xây dựng khả năng 

phản xạ giao tiếp và 

loại bỏ hoàn toàn tâm 

lý “sợ sai không dám 

nói” tiếng Anh cho 

học sinh THCS 

* Biện pháp thực hiện: 

- Trang bị cho học sinh một lượng từ vựng, ngữ pháp thông 

dụng nhất áp dụng cho các chủ đề giao tiếp thường gặp trong 

đời sống hàng ngày, cùng với các chủ đề mang tính xã hội 

như cultural diversity, pollution, environment… 

- Nắm được các công cụ ngôn ngữ giao tiếp trong nhiều tình 

huống, được cung cấp hội thoại mẫu theo tư duy mind map, 

để từ đó học sinh có thể tự xây dựng các cấu trúc hỏi – đáp 

cho riêng mình. 

- Học thông qua nghe: Không khí lớp học cực kỳ thoải mái, 

không áp lực, khi có lỗi sai chỉ là một phần của việc học. Đặc 

biệt giáo viên khuyến khích học sinh tìm ra câu trả lời, học 

sinh sẽ chủ động nạp kiến thức. 

- Cách ứng dụng: Lắng nghe (Listen): 

+ Nghe phát âm của từ hoặc cụm từ 

 + Tưởng tượng (Imagination): Hình dung khung cảnh mà từ 

đó diễn ra một cách thật sống động và chi tiết. 

+ Hành động (Action): Đứng lên và dùng cả cơ thể diễn tả lại 

từ hoặc cụm từ vừa tưởng tượng. 

Tiếng 

Anh 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

+ Cảm xúc (Emotion): Gắn từ hoặc cụm từ đang học với một 

cảm xúc cụ thể (cảm xúc càng mạnh càng tốt). 

* Dự kiến kết quả: 

- Phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên, nâng cao các kỹ 

năng ngôn ngữ cơ bản của tiếng Anh (Nghe-nói-đọc-viết) một 

cách toàn diện. 

- Tạo cho học sinh phản xạ ngay lập tức với ngôn ngữ mà 

không cần suy nghĩ quá nhiều. 

- Giảm thiểu sự căng thẳng và áp lực cho các em khi giao 

tiếp. 

15 Nguyễn Thị 

Thùy Trang 

Bà Giáo viên Sử dụng Google form 

trong dạy học trực 

tuyến tiếng Anh lớp 6  

* Biện pháp thực hiện: 

- Tìm hiểu thực trạng dạy học trực tuyến môn tiếng Anh lớp 

6: giáo viên và học sinh gặp những khó khăn gì trong dạy và 

học mùa Covid - 19? 

- Chỉ ra những hữu ích của việc sử dụng Google form trong 

dạy học trực tuyến. 

- Tìm hiểu cách tạo một biểu mẫu bằng Google form. 

- Đưa ra cách sử dụng Google form (Cách thêm tiêu đề, cách 

tạo câu hỏi, cách chèn hình ảnh, video,…) 

- Nêu ra một số công cụ hỗ trợ Google form (cài đặt thời gian 

làm bài kiểm tra, tự động đóng mở biểu mẫu, ...) 

 - Sử dụng Google form trong dạy học trực tuyến tiếng Anh 

lớp 6:  

+ Điểm danh đầu giờ và cuối giờ 

+ Giao bài tập cho học sinh 

+ Kiểm tra trực tuyến 

* Dự kiến kết quả: 

- Giáo viên biết cách ứng dụng Google form một cách có hiệu 

quả trong việc giảng dạy các môn học nói chung và môn tiếng 

Anh nói riêng. 

- Giải quyết một số khó khăn của giáo viên và học sinh  trong 

dạy và học trực tuyến. 

Tiếng 

Anh 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

- Nâng cao kết quả học tập trực tuyến của học sinh. 

16 Nguyễn Thị 

Chen 

Bà Giáo viên Giải pháp phát huy 

tính tích cực, chủ động 

của học sinh trong dạy 

học môn Giáo dục 

công dân lớp 8 

*Biện pháp thực hiện: 

- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích 

cực,chủ động của học sinh trong dạy và học 

- Đưa ra một số phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của giáo viên và khả năng tích cực, chủ 

động, độc lập của học sinh. 

* Dự kiến kết quả: 

Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của giáo viên và 

học sinh, hướng tới hoạt động học tập tích cực, chủ động, 

sáng tạo, chống lại thói quen học tập thụ động, giúp các em 

yêu thích bộ môn GDCD 

GDCD 

17 Võ Thanh 

Hoàng 

Ông Giáo viên Sử dụng phương pháp 

tổ chức trò chơi vận 

động và thi đấu trong 

giờ thể dục 

*Biện pháp thực hiện: 

- Gây kích thích hứng thú cho học sinh trong giờ thể dục, tạo 

ra không khí vui chơi, thi đua sôi nổi trong giờ học . 

- Thông qua lồng ghép trò chơi và thi đấu trong giờ học hình 

thành và phát triển năng lực tự học của học sinh khả năng rèn 

luyện bổ trợ kỹ thuật cho phần học chính, góp phần nâng cao 

kỹ thuật hoàn thiện động tác chính xác và ở mức độ tương đối 

cao; khả năng phát triển thể lực: Sức nhanh, sức mạnh, sức 

bền, sự khéo léo giúp cho giáo viên nắm kết quả học tập và 

giáo dục, từ đó người thầy mới định hướng nâng cao chất 

lượng giảng dạy môn thể dục. 

- Làm mẫu động tác, tổ chức trò chơi, thi đấu phải đạt yêu cầu 

chính xác, đẹp, đúng kỹ thuật, chú ý về phương hướng, biên 

độ kỹ thuật động tác. 

- Trò chơi sinh động phù hợp tiết dạy bổ trợ cho bài học. 

* Dự kiến kết quả: 

- Nhược điểm của học sinh đã giảm đi rõ rệt, tỉ lệ học sinh 

yêu thích học môn thể dục cao, các em hứng thú say mê trong 

giờ học thể dục, tiếp thu bài học kỹ thuật, chiến thuật trong 

các môn học thể dục được các em tích cực luyện tập tăng lên. 

 



 

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
Chức vụ Tên Đề tài, SKKN 

Tóm tắt dự kiến biện pháp, cách tổ chức thực hiện  

sáng kiến 
Môn 

Các em hứng thú và tích cực học tập hơn, hiệu quả tăng rõ rệt, 

chất lượng giờ học tăng đáng kể. 

18 Đoàn Hồng 

Phượng 

Bà Giáo viên Tổ chức một số trò 

chơi ngôn ngữ nhằm 

giúp học sinh hứng thú 

trong học môn Tiếng 

Anh cấp THCS 

*Biện pháp thực hiện: 

- Giới thiệu trò chơi 

- Hướng dẫn cách chơi 

- Phạm vi bài học có thể áp dụng 

* Dự kiến kết quả: 

Học sinh hứng thú hơn trong học môn Tiếng Anh, phát triển 

kỹ năng giao tiếp, từ đó kết quả học tập nâng lên. 

Với nội dung công việc đã đăng ký tôi sẽ phấn đấu thực hiện 

nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong lĩnh vực công tác của mình. 

 

19 Đỗ Thị Ngọc 

Hạnh 

Bà Phó hiệu 

trưởng 

Giải pháp phối hợp tổ 

chuyên môn nhằm 

nâng cao chất lượng 

dạy học trường THCS 

Tân Tập 

*Biện pháp thực hiện: 

Nghiên cứu thực trạng sinh hoạt tổ chuyên môn trường THCS  

Tân Tập. 

Nghiên cứu thực trạng về công tác  phối hợp tổ chuyên môn ở 

trường THCS Tân Tập để từ đó đề xuất một số biện pháp 

nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường: tinh thần, 

quan điểm đổi mới, xu hướng chung của ngành, yêu cầu phát 

triển của địa phương, đất nước, tình hình phát triển của đơn 

vị, điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện đội ngũ, đặc điểm học 

sinh. 

Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc  phối hợp tổ chuyên môn  

nhằm nâng cao chất lượng  giáo dục nhà trường. 

Phối hợp thông qua sinh hoạt và nhiều hình thức khác, kiểm 

tra việc bồi dưỡng, dự giờ thăm lớp, tổ chức các hoạt động thi 

đua. 

* Dự kiến kết quả: 

100%  các tổ chuyên môn nắm vững quy chế chuyên môn. 

100% giáo viên có khả năng vận dụng sáng tạo hiệu quả các 

hoạt động theo chương trình đổi mới và ứng dựng tốt CNTT 

vào trong giảng dạy. 

Chất lượng dạy học đạt chỉ tiêu đề ra. 

 



 

 

Danh sách có 19 sáng kiến./. 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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