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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo triệu tập tổ chức thao giảng
chuyên đề bộ môn Lịch sử, Địa lí cấp THCS
học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các THCS và TH-THCS Tam Lập
Căn cứ kế hoạch của Tổ nghiệp vụ bộ môn năm học 2018-2019;
Nhằm giúp cho giáo viên phát huy năng lực, áp dụng nhiều phương pháp
đổi mới trong giảng dạy bộ môn và là điều kiện để giáo viên bộ môn Lịch sử,
Địa lí trong huyện có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cùng nhau
nhằm nâng cao chất lượng bộ môn;
Phòng GDĐT thông báo triệu tập thao giảng chuyên đề bộ môn Lịch sử,
Địa lí với nội dung cụ thể như sau:
1. Thao giảng chuyên đề môn Lịch sử
- Thời gian, địa điểm, nội dung:
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Người thực hiện
Tiết 4, sáng ngày
Trường THBài 25: Ôn tập
Thầy Bùi Phú Hưng
18/3/2019
THCS Tam Lập
chương III (lớp 8)
– GV Trường TH(Thứ Hai)
THCS Tam Lập
- Thành phần tham gia:
+ Tổ nghiệp vụ bộ môn Lịch sử của Phòng GDĐT nhiệm kỳ 2018-2019.
+ Tất cả giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử của các trường THCS trong
huyện.
2. Sinh hoạt chuyên đề môn Địa lí
- Thời gian, địa điểm, nội dung:
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
Người thực hiện
7 giờ 45 phút,
Trường THCS Hướng dẫn học sinh Thầy Dương Việt
ngày 01/4/2019
Trần Quang
Sử dụng ngoại ngữ Chiến – GV Trường
(Thứ Hai)
Diệu
giải thích một số THCS Trần quang
Diệu
thuật ngữ, từ viết tắc
trong sách giáo khoa
Địa lí THCS.
- Thành phần tham gia:
+ Tổ nghiệp vụ bộ môn Địa lí của Phòng GDĐT nhiệm kỳ 2018-2019.

+ Tất cả giáo viên giảng dạy môn Địa lí của các trường THCS trong
huyện.
3. Công tác chuẩn bị
- Tổ nghiệp vụ bộ môn Lịch sử, Địa lí có trách nhiệm phân công thành
viên tổ chức thao giảng đúng theo kế hoạch; Tổ trưởng TNV chủ trì họp góp ý,
rút kinh nghiệm, ghi biên bản, lập danh sách giáo viên tham dự và gửi báo cáo
qua email: chucnv@pg.sgbinhduong.edu.vn ngay sau khi thực hiện xong.
- Trường TH-THCS Tam Lập và Trường THCS Trần Quang Diệu được
chọn làm địa điểm tổ chức tạo điều kiện, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị
tốt nhất cho các tổ nghiệp vụ bộ môn thực hiện nhiệm vụ; Chuẩn bị đủ chỗ ngồi,
nước uống cho giáo viên tham dự.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện
và cử giáo viên về dự theo đúng thời gian, địa điểm và thành phần nêu trên./.
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