
CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 02 BẬC TIỂU HỌC 

 

CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC, PHẨM CHẤT CHO HỌC 

SINH LỚP 1 THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO 

CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GDĐT Đức Trọng tại Công văn số số 201/PGDĐT 

16/10/2020 V/v tăng cường công tác quản lí chỉ đạo thực hiện chương trình GDPT 

2018; ngày 26/3/2021, tại trường TH K’ Long, cụm chuyên môn số 02 bậc Tiểu học 

đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn lần 3 qua việc tổ chức chuyên đề phát triển năng lực, 

phẩm chất cho học sinh lớp 1 thông qua hoat động trải nghiệm theo chương trình 

GDPT 2018. 

Tham dự chuyên đề có đại diện CBQL và 01 tổ khối trưởng hoặc 01 GV khối 1 

của 12 trường trong cụm chuyên môn số 2 (gồm các trường TH: K’Long, Định An, 

Preyioung, Tân Nghĩa, Tân Hội, K’Nai, Sơn Trung, Phú Hội, N’TholHạ, Bình Thạnh, 

Tân Đà, Ba Cản), mời thêm trường TH Quảng Hiệp. 

Chuyên đề đã thể nghiệm 2 tiết học: môn Tiếng Việt lớp 1 và Hoạt động 

trải nghiệm lớp 1. Cả hai tiết học đã được các CBQL và giáo viên các trường tham 

gia đánh giá cao. Đặc biệt là tiết Tiếng Việt: kĩ năng đọc của các em rất tốt, to rõ ràng 

và trôi chảy. Tiết dạy đã diễn ra nhẹ nhàng, học sinh tích cực trong các hoạt 

động. Giáo viên đã bám sát mục tiêu, vận dụng linh hoạt phương pháp và hình 

thức tổ chức dạy học. Các hoạt động dạy – học nhịp nhàng giữa giáo viên và học 

sinh. Học sinh ngoan, sôi nổi, tích cực  trao đổi, giao lưu với các bạn, tiếp nhận 

và thực hiện tốt các nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra. Mặc dù hầu hết học sinh đều 

là học sinh dân tộc thiểu số nhưng các em rất  mạnh dạn, tự tin trình bày, lắng 

nghe, hợp tác và tham gia đánh giá bạn rất tốt.  

Chuyên đề đã góp phần tháo gỡ những khó khăn trong xác định hình thức và 

phương pháp tổ chức các hoạt động, xây dựng kế hoạch bài dạy… giúp cho giáo viên 

tự tin hơn trong việc thực hiện Hoạt động trải nghiệm ở lớp 1 năm học 2020-2021 và 

trong thời gian tiếp theo. 

Qua chia sẻ góp ý của CBQL và giáo viên tham gia chuyên trường TH K’Long và các 

đơn vị trong cụm cùng rút ra một số giải pháp trong thời gian tiếp theo như:  tăng cường cho 

học sinh luyện đọc nhiều hơn, phát triển kĩ năng đọc để giúp các em đọc hay hơn. Đối với 

hoạt động trải nghiệm cần lồng ghép hoạt động thực tế để hiệu quả tiết dạy cao hơn. 



Một số hình ảnh minh hoa chuyên đề: 

 

 

Một số hình ảnh tiết HĐTN lớp 1A1 

 

Một số hình ảnh tiết Tiếng Việt lớp 1A2 

 

 

 

 

 

 

 



 

CBQL- GV cụm chuyên môn  số 2 tham dự chuyên đề 

 

Các CBQL- GV chia sẻ sau tiết dạy 

 Nhóm BTV Website trường TH K’ Long 

 

 

 


