
HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

Để chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và thực hiện kế hoạch chuyên môn 
năm học 2022 - 2023, Công Đoàn trường THPT Tiến Thịnh kết hợp ban chuyên môn 
nhà trường đã tổ chức hoạt động Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11. 

Đây là một trong những hoạt động tích cực và thiết thực  nhằm khuyến khích phong 
trào đổi mới tích cực trong giảng dạy và tạo không khí vui tươi  phấn khởi góp phần 
nâng cao chất lượng dạy học. Đây cũng là dịp để các giáo viên học hỏi lẫn nhau, chia 
sẻ những kinh nghiệm hay, những bài giảng tốt, những sáng kiến làm đồ dùng dạy 
học, đặc biệt là dịp để giáo viên thể hiện niềm đam mê nghề dạy học, cũng như trách 
nhiệm và vinh dự khi đứng trên bục giảng. 

Mỗi tiết dạy, mỗi bài học đều mang nét đặc trưng riêng của từng bộ môn, giáo viên 
khéo léo đưa công nghệ thông tin vào bài giảng và áp dụng các phương pháp giảng 
dạy tích cực nhằm tạo hứng thú cho học sinh và mang lại hiệu quả cao cho giờ học. 
Giờ học diễn ra rất sôi nổi với phần làm việc tích cực và hăng hái của học sinh. Các 
bạn học sinh cùng làm việc nhóm, được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm sáng 
làm MC, làm chuyên gia tư vấn nông nghiệp, và hoá thân vào nhân vật trong tác phẩm 
chèo cổ … Thật sự các giờ học rất sáng tạo.  

 

Giờ Hoá học của cô giáo Lưu Hiền mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 





 



 

 

 

 

 

Các tiết hội giảng đã được diễn ra rất thành công và đúng như tinh thần ngày hội. 
Trong không khí của tháng 11 với nhiều cảm xúc, thầy và trò trường THPT Tiến 
Thịnh hào hứng và phấn khởi cùng nhau Hội học, cùng Hội giảng và cùng chia sẻ 
kinh nghiệm để xây dựng trường học hạnh phúc, đạt được mục tiêu giáo dục. 


