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BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019
BỘ MÔN: LỊCH SỬ
I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ
Chuyên viên phụ trách bộ môn – Giáo viên mạng lưới
S

HọSvà tên

Chức Văn bằng Năm

Năm

Cao nhất sinh

vào
ngành

Công
tác
kiêm
nhiệm

01 Nguyễn Thị Ngọc Lam P.HT

ĐHSP

1976

1997

Khối 9

0919906699

02 Huỳnh Thị Nhân

HT

ĐHSP

1976

1998

Khối 7

0903259144

03 Nguyễn Thị Rá

P.HT

ĐHSP

1964

1986

Khối 6

01665799477

04 Phạm Thị Ngọc Bích

GV

ĐHSP

1980

1994

Khối 8

01699697515

vụ

T
T

ĐTDĐ

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018
- Giáo viên thực hiện giảng dạy đúng theo khung chương trình của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc “Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học” và chuẩn kiến
thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Giáo viên bước đầu thực hiện đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực học sinh. Có xây dựng ma trận khi ra đề kiểm tra đảm bảo các
mức độ: nhận biết, thông hiểu và vận dụng theo quy định.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong
soạn giảng và tích cực sưu tầm tư liệu, làm đồ dùng dạy học.
- Giáo viên các trường đều thực hiện giảng dạy 2 tiết lịch sử địa phương Củ Chi theo
Kế hoạch số 1462/KH-GDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 50 năm Củ Chi được phong tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng”
và tìm hiểu về Côn Đảo.
- Kiểm tra, dự giờ theo kế hoạch.
- Tiếp tục thực hiện việc sử dụng di sản trong dạy học lịch sử.
- Tổ chức Thao giảng Lịch sử địa phương Củ Chi cấp huyện.
- Tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện và tham gia thi học sinh giỏi cấp Thành phố
22/3/2018.
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III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tập huấn, bồi dưỡng – Chỉ đạo chuyên môn
Tham dự tập huấn Sử dụng bản đồ Lịch sử trong đổi mới giảng dạy và kiểm tra đánh
giá theo hướng phát triển năng lực học sinh cấp THCS do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cho giáo viên bộ môn Lịch sử đi học tập thực
tế tại Di tích lịch Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) từ ngày 13/3/2018 đến ngày 15/3/2018,
qua chuyế n đi đã giúp cho giáo viên có thêm những tư liê ̣u thực tế quý báu, từ đó vâ ̣n du ̣ng
vào giảng da ̣y bô ̣ môn ngày càng đa ̣t hiê ̣u quả cao hơn.
2. Hoạt động thanh kiểm tra
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học ở các trường
- Kiểm tra các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, thực hiện chương trình, quy chế
chuyên môn ở các trường.
3. Hoạt động chuyên môn, ngoại khóa:
* Hoạt động chuyên môn:
- Các Tổ chuyên môn sinh hoạt theo quy định 2 tuần/lần. Các Tổ chuyên môn có
quan tâm đổi mới sinh hoạt Tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Nội dung sinh
hoạt các tổ chú ý đầu tư cho công tác chuyên môn như: Thống nhất trọng tâm bài dạy ở
từng khối lớp, nội dung bài ghi, hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của
học sinh …; trao đổi rút kinh nghiệm qua các tiết dạy tốt giúp cho giáo viên bộ môn nắm
vững phương pháp mới, thảo luận bàn biện pháp nâng cao chất lượng bộ môn và phương
pháp phụ đạo học sinh yếu kém...
- Giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định
hướng phát triển năng lực học sinh, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong soạn giảng và tích cực
sưu tầm tư liệu, làm đồ dùng dạy học.
- Chất lượng bộ môn các trường nhìn chung có tiến bộ so với năm học trước, tuy
nhiên điể m thi ho ̣c kì tỉ lệ học sinh yếu, kém còn cao (đề chung của Phòng Giáo du ̣c và Đào
ta ̣o) nhất là khối 7, 9.
- Các trường đã quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho công tác phát hiện và bồi dưỡng học
sinh giỏi nên số lượng học sinh giỏi cấp huyện, cấp Thành phố tăng hơn so với các năm học trước.
* Hoạt động ngoại khóa:
- Đa số đơn vị có tổ chức cho học sinh tham quan các di tích lịch sử trên địa bàn
huyện (Theo Kế hoạch số 1462/KH-GDĐT ngày 29/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo) như: Đình Tân Thông (THCS Tân Tiến, Tân Thông Hội), Đình Xóm Huế, Đình Cây
Sộp (THCS Tân Thông Hội), Nhà truyền thống huyện Củ Chi (THCS Phước Thạnh, Tân
Tiến, Hòa Phú, Phạm Văn Cội), Đền Bến Dược (THCS Nguyễn Văn Xơ, Phú Hòa Đông,
Tân Thạnh Đông), Địa Đạo Củ Chi (THCS Tân Tiến), Đền tưởng niệm Sài Gòn – Chợ Lớn
– Gia Định (THCS Thị Trấn 2, Trung An, Phước Thạnh, Phạm Văn Cội, Trung Lập Hạ, Thị
Trấn), Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành (THCS Thị Trấn, Phước Hiệp).
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- Các đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, qua đó góp phần giáo dục lòng
yêu quê hương, tự hào với truyền thống đấu tranh của dân tộc, mô ̣t số điạ điể m tham quan
ngoại khóa như: Trung ương cục miền Nam (THCS Nhuận Đức), Khu di tích lịch sử Rạch
Gầm – Xoài Mút (THCS Tân Phú Trung, An Phú, Hòa Phú, Phú Mỹ Hưng), Bảo tàng Tôn
Đức Thắng (THCS Tân Phú Trung), Bảo tàng Chứng tích chiến tranh (THCS Tân Phú
Trung), Di tích lịch sử Mộ và Khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu (THCS Phạm Văn Cội,
THCS Phước Vĩnh An), Đền tưởng niệm Nguyễn Thị Định (THCS Phạm Văn Cội, Tân An
Hội), Di tích nhà tù Phú Lợi (THCS Phạm Văn Cội), Thành Gia Định, Dinh Độc Lập (THTHCS Tân Trung), Cảng Nhà Rồng, Bảo tàng lịch sử Tôn Đức Thắng (THCS Tân Thạnh
Đông)… giúp học sinh tìm hiểu nguồn gốc lịch sử, tinh thần kháng chiến bất diệt của dân
tộc, bồi dưỡng tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ…
- Mô ̣t số đơn vi ̣ có tổ chức cho ho ̣c sinh chăm sóc các di tích lich
̣ sử ta ̣i điạ phương
như: chăm sóc Đề n Liê ̣t si ̃ xã Nhuâ ̣n Đức (THCS Nhuâ ̣n Đức), Tượng đài Củ Chi Đất thép
Thành đồng, Nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Củ Chi (THCS Thị Trấn), Đình Xóm Huế, Đình
Cây Sộp (THCS Tân Thông Hội).
4. Kết quả các kỳ thi
- Tổ chức Hội thi Tìm hiểu truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân
dân huyện Củ Chi cho giáo viên và học sinh lớp 8 nhân kỷ niệm 50 năm Củ Chi được phong
tặng danh hiệu “Đất thép thành đồng” và tìm hiểu Côn Đảo. Kết quả:
+ Hội thi dành cho học sinh lớp 8:
01 Giải nhất: Đội Trần Văn Chẩm (THCS Tân Phú Trung)
01 Giải nhì: Đội Nguyễn Văn Xơ (THCS Nguyễn Văn Xơ)
02 Giải ba gồm: Đội Phạm Văn Cội (THCS Trung An) và Đội Nguyễn Thị Rành
(THCS An Phú).
+ Hội thi dành cho giáo viên các trường MN, TH, THCS: Có 03 giáo viên bộ môn
lịch sử đạt giải (trong số 11 giải):
Cô Phạm Thị Ngọc Bích – THCS Thị Trấn: Giải Ba
Cô Nguyễn Thị Thu Thảo – THCS Tân Thạnh Tây: Giải Khuyến khích
Cô Nguyễn Thị Hồng Trinh – THCS Hòa Phú: Giải Khuyến khích
- Giáo viên tham gia tốt công tác Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức tự học.
- Tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi học sinh giỏi cấp huyện trong tháng 11/2017
chọn ra đội tuyển gồm 19 học sinh, tiến hành bồi dưỡng và khảo sát chọn ra 15 học sinh
chính thức để bồi dưỡng dự thi cấp Thành phố. Kết quả: 05 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba.
STT

Họ tên học sinh

Trường

Giải

1

Võ Thuỳ

Trang

THCS Thị Trấn 2

Nhất

2

Nguyễn Huỳnh Anh

Thư

THCS Tân Phú Trung

Nhất

3

Trần Thị Anh

Thư

THCS Tân Tiến

Nhất

Ghi chú
Thủ khoa
TP

3

4

Phạm Đoàn Nguyệt

Quế

THCS Thị Trấn 2

Nhất

5

Vũ Thị

Hồng

THCS Phước Vĩnh An

Nhất

6

Hồ Hồng

Ngọc

THCS Tân Thạnh Đông

Nhì

7

Huỳnh Thị Quế

Anh

THCS Tân Phú Trung

Nhì

8

Cao Tuấn

Anh

THCS Phước Vĩnh An

Ba

9

Lâm Đại

Quý

THCS Phước Vĩnh An

Ba

10

Dư Lê Tuyết

Hồng

THCS Thị Trấn 2

Ba

11

Nguyễn Lê Ngọc

Ánh

THCS Tân Tiến

Ba

Tham gia Hội thi Giáo viên giỏi do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Phòng Giáo dục
và Đào tạo đã cử 03 giáo viên tham gia Hội thi Giáo viên giỏi cấp Thành phố. Kết quả có
02 giáo viên được chọn tham gia phần thi thực hành là cô Phạm Thị Ngọc Bích – THCS Thị
Trấn và cô Nguyễn Ngọc Bích – THCS An Phú.
5. Kết quả các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học các đơn vị
* Tổ chức chuyên đề cấp Huyện:
Trong năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Trường Bồi dưỡng
giáo dục tổ chức 01 tiết Thao giảng “ Lịch sử địa phương Củ Chi” vào ngày 02/01/2018 tại
Trường THCS Thị Trấn 2. Tham dự thao giảng có 78 cán bộ quản lý, giáo viên của các
trường THCS.
* Tổ chức chuyên đề - thao giảng cấp trường:
STT

Trường
THCS

1

Tân
Thông Hội

2

Trung An

3

4

Nguyễn
Văn Xơ

Trung
Lập Hạ

Tên chuyên đề - Tiết Thao giảng

Thao giảng bài:
- Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống
đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam
(1954-1965) – Sử 9
- Liên Xô xây dựng CNXH – Sử 8
- Đời sống kinh tế, văn hóa thời Lý, Trần, Hồ
(TK XI – đầu TK XV)
Thao giảng bài: Phong trào Tây Sơn – Sử 7
Thao giảng bài:
- Bài: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược
Mông – Nguyên – Sử 7
- Bài: Nước Mĩ – Sử 9

GV da ̣y

Cô Lê Thị Thu
Loan
Cô Ngô Thị Mai
Trang
Cô Lê Hồng Ngọc
Cô Đặng Thị Bích
Ngọc
Cô Nguyễn Thị
Sâm
Cô Cao Thị Hồng
Thắm

Chuyên đề Ứng dựng CNTT trong dạy học lịch
sử
Nhóm Sử
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng
nghiên cứu bài học: 3 tiết:
- Văn hóa cổ đại – Sử 6
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- Các nước Tây Âu – Sử 9
- Các nước ĐNA cuối TK XIX – Sử 8
Sử dụng di sản trong dạy học:
- Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản
ra đời – Sử 9
- Lịch sử địa phương Thành phố Hồ Chí Minh

Cô Nguyễn Bích
Nguyên
Thầy Nguyễn Văn
Tấn

Dạy tích hợp bài: Các nước ĐNA cuối TK XIX –
Sử 8

5

6
7

Phú Mỹ
Hưng

Dạy học theo chủ đề bài: Lịch sử địa phương
Thành phố Hồ Chí Minh
Thao giảng:
- Nước Mĩ – Sử 9
- Khởi nghĩa Lí Bí – Nước Vạn Xuân (542-602) –
Sử 6
Thao giảng bài: Cuộc kháng chiến từ 1958-1973
– Sử 8

Phú
Hòa Đông

Thao giảng bài: Trật tự thế giới mới sau Chiến
tranh thế giới thứ hai

An
Nhơn Tây

Thao giảng bài: Nước Âu Lạc – Sử 6

Cô Nguyễn Bích
Nguyên
Thầy Nguyễn Văn
Tấn

Cô Nguyễn Thị
Thu
Thầy Cao Minh
Hảo

Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài
học:
- Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á – Sử 8Nhật bản giữa TH XIX-đầu TK XX – Sử 8

8

Phạm
Văn Cội

- Phong trào kháng chiến chống Pháp trong
những năm cuối TK XIX – Sử 8
- Phong trào Tây Sơn – Sử 7
Thao giảng bài:
- Những nét chung về xã hội phong kiến – Sử 7
- Nhật bản giữa TH XIX-đầu TK XX – Sử 8
- Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938
– Sử 6

9

Tân Tiến

10

Hòa Phú

Thao giảng bài: Đời sống vật chất và tinh thần
của cư dân Văn Lang – Sử 6
Tiết dạy tốt bài: Khởi nghĩa Yên Thế - Sử 8

Cô Mai Thị Tuyết
Nhung
Nguyễn Thị Hồng
Trinh
5

11

12

13
14
15

Chuyên đề: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dựa
trên phân tích hoạt động học tập của học sinh
Chuyên đề: Biện pháp sử dụng hiệu quả tài liệu
học sinh sưu tầm trong giờ học Lịch sử ở trường
Nhuận Đức THCS
Tiết dạy minh họa bài: Trào lưu cải cách duy tân
ở Việt Nam nửa cuối TK XIX - Sử 8
Thao giảng:
- Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX-đầu thế
Phước
kỉ XX – Sử 8
Vĩnh An
- Nước Âu Lạc – Sử 6
- Quang Trung xây dựng đất nước – Sử 7
Tân Thạnh Thao giảng: Phong trào Tây Sơn – Sử 7
Đông
Thao giảng: Cuộc kháng chiến chống thực dân
Bình Hòa
Pháp xâm lược kết thúc – Sử 8
Tân Phú
Trung

Cô Lê Ngọc Liên
Thầy Hà Văn
Thường

6. Những tồn tại, hạn chế
- Trang thiết bị phục vụ dạy học ở mô ̣t số đơn vi ̣còn hạn chế nên việc ứng dụng công
nghệ thông tin vào giảng dạy chưa được thường xuyên. Một số đồ dùng dạy học giáo viên
tự làm chất lượng chưa cao.
- Viê ̣c sử du ̣ng di sản trong da ̣y ho ̣c Lich
̣ sử chưa đươ ̣c tổ chức ngoài nhà trường mà
thực hiê ̣n chủ yế u trên lớp.
- Chưa tổ chức thực hiện dạy học theo chủ đề.
- Chất lượng bộ môn các trường nhìn chung có tiến bộ so với năm học trước, tuy
nhiên điể m thi ho ̣c kì tỉ lệ học sinh yếu, kém còn cao (đề chung của Phòng Giáo du ̣c và Đào
ta ̣o) nhất là khối 7, 9.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019
1. Phương hướng, nhiệm vụ chung
- Chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Các tổ bộ môn chủ động xây dựng và thực hiện kế
hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực
học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng
lực học sinh của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng
học tập của học sinh.
- Tiếp tục thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật
dạy học tích cực nhằm chuyển đổi mục tiêu dạy học “tiếp cận kiến thức” sang “tiếp cận
hình thành năng lực”.
- Đa dạng hóa các hình thức học tập. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các
nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở
nhà, ở ngoài nhà trường.
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- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới phương pháp giảng
dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá…
- Đẩy mạnh hoạt động học tập trải nghiệm ngoài nhà trường.
- Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá, tập trung đẩy mạnh đổi mới khâu ra đề. Đề
kiểm tra chuyển đổi từ kiểm tra kiến thức là chủ yếu sang kiểm tra các năng lực là chủ yếu.
Chú trọng kết hợp nhiều hình thức đánh giá, đánh giá qua bài kiểm tra trên lớp, qua công
việc thực hiện ngoài giờ, ngoài nhà trường, qua bài thuyết trình, sản phẩm học tập…
- Thực hiện giảng dạy Lịch sử địa phương theo quy định.
- Các tổ bộ môn đẩy mạnh thực hiện: đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng
nghiên cứu bài học; thực hiện xây dựng chủ đề và dạy chủ đề theo hướng phát triển năng
lực học sinh; chủ đề tích hợp liên môn theo hướng phát triển năng lực học sinh.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ đổi mới phương pháp giảng
dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá…
- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản trong dạy học lịch sử.
- Thực hiện có chất lượng các tiết ngoại khóa, tổ chức các cuộc du khảo có tác dụng
thiết thực cho việc học tập bộ môn, tham gia các hội thi về lịch sử do các đơn vị, báo chí tổ
chức …
- Tổ bộ môn các trường có kế hoạch tham quan học tập, chăm sóc, tôn tạo các di tích
lịch sử địa phương trên địa bàn huyện hoặc cụm của mình.
- Tích hợp, lồng ghép kiến thức về biên giới, biển, đảo vào chương trình.
- Tổ chức các tiết thao giảng, sinh hoạt chuyên đề cấp trường, cấp cụm, cấp huyện để
trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Đầu tư nhiều hơn trong công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn.
- Tham gia Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và các Hội thi do Phòng Giáo
dục và Đào tạo tổ chức.
II. Tiến độ thực hiện
Thời gian
Tháng 8,9/2018

Tháng 10/2018

Nội dung hoạt động
- Thực hiện công tác khai giảng.
- Họp giáo viên bộ môn triển khai kế hoạch,
nhiệm vụ năm học.
- Họp Mạng lưới chuyên môn để phân công
nhiệm vụ trong năm học.
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp huyện.

Tổ chức thực hiện
Các trường THCS
PGD

- Kiểm tra chuyên môn theo kế hoạch.
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp huyện.
-Tổ chức chuyên đề cấp cụm, trường.
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp huyện.

PGD
Các trường THCS
Các trường THCS
Các trường THCS

PGD
Các trường THCS
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