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Trong niềm vui phấn khởi đón chào xuân mới 2018, đến dự hội nghị hôm nay, đại
diện Công đoàn trường THPT Trần Quốc Toản, tôi xin trình bày tham luận về thực hiện
đổi mới sáng tạo trong dạy và học của học kỳ I - Năm học 2017 - 2018 như sau:
I. Kết quả thực hiện đổi mới sáng tạo trong dạy và học năm học 2016- 2017
Là một cán bộ Công đoàn của vùng đất sen hồng, tôi rất vinh dự và tự hào khi cùng
các đồng nghiệp tham gia thực hiện đổi mới sáng tạo trong dạy và học nhằm nâng cao
chất lượng giáo dục trên quê hương Đồng Tháp. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dù khó
khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”, “Thi đua là yêu nước, yêu
nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” nên trong
thời gian qua, bản thân đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Lao động sáng tạo,
thể hiện được ý chí vươn lên mạnh mẽ với nhiều thành tích tốt đẹp. Kết quả: Tổ chuyên
môn Ngữ văn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, bản thân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi
đua cơ sở”, Bằng khen của Bộ giáo dục, Bằng khen của Liên đoàn Lao động Tỉnh về
“Lao động sáng tạo”.
Bảng thống kê kết quả các cuộc thi đạt được trong năm học 2016 – 2017
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Tình cảm của học sinh trung học
Sáng tạo Khoa phổ thông với biểu tượng sen hồng
học kỹ thuật Đồng Tháp.( Lĩnh vực “Khoa học
xã hội hành vi”)
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“Vẻ đẹp sông Đà, sông Hương và
Dạy học theo việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
chủ đề tích
đất nước”; và “Truyền thống cách
hợp dành cho mạng vẻ vang của "Những gia
giáo viên
đình" Nam Bộ trong cuộc kháng
chiến chống Mĩ cứu nước”.
Vận dụng kiến “Nghiên cứu về tình trạng xâm
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GIẢI
THƯỞNG
CẤP TỈNH

GIẢI
THƯỞNG
CẤP QUỐC
GIA

01 giải Nhì

Được gửi đi
tham gia
QG

01 giải Nhì

01 giải
Khuyến
khích QG

01 giải Nhì

01 giải Nhì

1

thức liên môn
vào các bài
học dành cho
học sinh
4

nhập mặn ở Đồng bằng sông
Cửu Long”

QG

05 gồm 1 giải
Nhì, 04 giải
Khuyến khích
II..Kết quả thực hiện đổi mới sáng tạo trong dạy và học của học kỳ I năm học

Bồi dưỡng học
HS giỏi môn Ngữ văn
sinh giỏi văn hóa

2017 – 2018
Với vai trò là lãnh đạo tổ, Phó chủ tịch CĐ, tôi đã quán triệt tinh thần đổi mới sáng
tạo trong dạy và học đến các tổ viên để thầy cô có nhận thức sâu sắc rằng nếu không tự
đổi mới chính mình bằng các hoạt động giảng dạy và tham gia phong trào thì chúng ta sẽ
trở nên lạc hậu, chậm tiến so với yêu cầu đặt ra của ngành giáo dục và của xã hội, nhất là
đang đứng trước sự tác động của công nghệ 4.0. Tôi đã chủ động đăng kí thi đua làm đồ
dùng dạy học được 04 săn phẩm có chất lượng, phục vụ cho các tiết dạy các tác phẩm thơ
và văn xuôi; Tiếp theo, chúng tôi tìm hiểu, nắm vững thể lệ cuộc thi, khám phá vùng kiến
thức trọng tâm có thể sử dụng làm đề tài, chủ đề, ấp ủ niềm tin sẽ thành công. Chúng tôi
luôn giúp đỡ đồng nghiệp nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học và góp ý, chỉnh
sửa các sản phẩm dự thi sao cho phù hợp, đạt yêu cầu, có tính khoa học thực tiễn cao,
động viên GV tham gia các cuộc thi “ Khoa học kỹ thuật”, nghiên cứu về “Tâm lý nhận
thức của học sinh THPT Trần Quốc Toản với vấn đề bạo lực học đường”, tham gia diễn
đàn “ Khát vọng” tuổi trẻ để nắm bắt tâm sinh lý học sinh tuổi vị thành niên, tham gia
viết các bài báo, tạp chí về tấm gương nhà giáo đạt 02 giải khuyến khích cấp tỉnh, tham
gia viết báo đặc san xuân của Sở giáo dục. Trong việc phát động, triển khai phong trào thi
đua, tôi luôn chủ động thực hiên tốt các nội dung cụ thể, trọng tâm như: Đổi mới phương
pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo yêu cầu đề thi minh họa của Bộ giáo
dục, sử dụng thiết bị sinh động hóa giờ dạy đạt tỷ lệ 90%, thao giảng, hội giảng dạy học
tích hợp được 03 chủ đề, báo cáo 02 chuyên đề nâng cao, cải tiến chất lượng giáo dục.
Phong trào Đổi mới sáng tạo trong dạy và học đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi
trong tổ Ngữ văn. Ngoài ra, băn thân còn tích cực trong các hội thi làm bánh dân gian
Nam Bộ, đạt giải khuyến khích; Hướng dẫn HS thi “ Rung chuông vàng” đạt giải khuyến
khích.. Chúng tôi nhận thấy “dạy tốt, học tốt” là nền tảng của giáo dục, giúp cho con em
trên địa bàn trở thành con ngoan, trò giỏi. Bản thân và tổ chuyên môn đã thực hiện tốt
nhiệm vụ “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” trong việc đưa ra mô hình “ Một công
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đoàn viên – Một học sinh” nhằm kèm cặp các em học sinh cá biệt, chậm tiến có ý thức
vươn lên học tốt. Qua đây, tôi cũng nhận thấy các em HS đã tỏ ra hứng thú khi “Học đi
đôi với hành”. Chúng tôi cũng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết thương yêu để khơi dậy
niềm đam mê của đồng nghiệp và niềm hăng say học tập của học sinh. Từ kết quả nêu
trên, tôi nhận thấy bản thân và tổ chuyên môn đã có nhiều đóng góp vào công cuộc đổi
mới, sáng tạo có ý nghĩa vì “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày
đến trường có một đổi mới trong công việc”. “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” chính là
một trong những nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh.
Trên đây là báo cáo tham luận của bản thân. Kính trình lãnh đạo các cấp xem xét.
Xác nhận của lãnh đạo trường

Người báo cáo

Nguyễn Thị Hồng
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