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         Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 02/KHLT-SGĐT-ĐHTB ngày 12 tháng 10 năm 2020

giữa Sở Giáo dục – Đào tạo Sơn La với Trường Đại học Tây Bắc về việc hợp tác với các nội

dung giáo dục giữa Sở Giáo dục – Đào tạo và Trường Đại học Tây Bắc giai đoạn 2020 – 2025

và Thông báo số 462/TB-SGĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La ngày 04 tháng 12

năm 2020 về các hoạt động hỗ trợ của Trường Đại học Tây Bắc với các đơn vị  trực thuộc Sở

Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 – 2021. Trên cơ sở đó ngày 10 tháng 3 năm 2021, Trường

THPT Cò Nòi có Công văn số 25/CV-THPT về việc hỗ trợ công tác chuyên môn giữa Khoa

Khoa học Xã hội và Trường THPT Cò Nòi- Mai Sơn - Sơn La năm học 2020 – 2021.

         Ngày 10 tháng 04 năm 2021, tại trường THPT Cò Nòi, Ban chủ nhiệm cùng giảng viên

Khoa Khoa học Xã hội và Ban giám hiệu, giáo viên và toàn thể học sinh khối 11 và khối 12

trường THPT Cò Nòi đã tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh và hoạt động hỗ trợ chuyên

môn do Khoa Khoa học Xã Hội, trường Đại học Tây Bắc và trường THPT Cò Nòi tổ chức.

                                                                                                  Viết bởi TS. Chu Mai Hương

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI THỰC HIỆN
TƯ VẤN TUYỂN SINH VÀ TRIỂN KHAI

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN TẠI
TRƯỜNG THPT CÒ NÒI

Bản tin Khoa Khoa học Xã hội

Các đồng chí trong BGH, giáo viên Trường THPT Cò Nòi chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Ban Chủ Nhiệm,
giảng viên Khoa Khoa học Xã hội
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       Nhằm tăng cường quảng bá thương hiệu

của Trường Đại học Tây Bắc, thúc đẩy quá

trình tư vấn hướng nghiệp, chuyển giao kết

quả nghiên cứu khoa học và tư vấn tuyển sinh

đạt được những kết quả mới. Đồng thời kết

nối tri thức, tập huấn chuyên môn nâng cao

chất lượng dạy và học đáp ứng Chương trình

giáo dục phổ thông mới. Khoa KHXH thực

hiện hỗ trợ với Trường THPT Cò Nòi những

nội dung sau:

- Tư vấn tuyển sinh cho học sinh trường

THPT Cò Nòi – Mai Sơn

- Seminar “Cải thiện điểm thi tốt nghiệp

THPT môn Lịch sử”.

- Seminar “Ứng dụng CNTT để thiết kế phần

Khởi động trong giáo án nghiên cứu bài học

một cách đa dạng khi dạy học Ngữ văn – Địa

lý – Lịch sử ở trường phổ thông”.

- Hỗ trợ “ Thiết kế Kế hoạch bài học theo chủ

đề và dạy thử nghiệm chủ đề “Truyện Việt

Nam giai đoạn chống Mĩ” môn Ngữ văn”.

TS. Ngô Thị Phượng với hoạt động tư vấn tuyển sinh

TS. Đặng Hồng Liên với hoạt động tư vấn tuyển sinh

TS. Trần Lan Anh với hoạt động tư vấn tuyển sinh

ThS. Phú Thùy Hương với hoạt động tư vấn tuyển sinh

Học sinh lớp 12G, trường THPT Cò Nòi tiếp nhận
thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Tây Bắc
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     Ngay sau khi thống nhất chương trình làm việc giữa giảng viên khoa Khoa học Xã hội và
giáo viên tổ Khoa học Xã hội trường THPT Cò Nòi. Ban Giám Hiệu và các thầy cô giáo trong
tổ Khoa học Xã hội trường THPT Cò Nòi đã dự giờ tại lớp 12G do TS. Nguyễn Thị Ngọc
Thúy thực hiện hỗ trợ chuyên môn cho các thầy cô môn Ngữ văn với nội dung “Hỗ trợ thiết
kế Kế hoạch bài học theo chủ đề và dạy thử nghiệm chủ đề “Truyện Việt Nam giai đoạn
chống Mĩ” môn Ngữ văn”. Tại lớp 12 H, ThS. Lê Thị Dung hỗ trợ chuyên môn cho thầy cô
giảng dạy môn Lịch sử với nội dung “Cải thiện điểm thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử”.
Cùng ngày tại phòng học trực tuyến của trường THPT Cò Nòi TS. Hoàng Thanh Giang hỗ trợ
chuyên môn cho các thầy cô giáo tổ bộ môn Khoa học Xã hội với nội dung “Ứng dụng CNTT
để thiết kế phần Khởi động trong giáo án nghiên cứu bài học một cách đa dạng khi dạy học
Ngữ văn – Địa lý – Lịch sử ở trường phổ thông”. 

TS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy hỗ trợ cho giáo viên Môn Ngữ Văn tại Trường THPT Cò Nòi

ThS. Lê Thị Dung hỗ trợ cho giáo viên Môn Lịch sử tại Trường THPT Cò Nòi
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       Tất cả những nội dung được các giảng viên Khoa Khoa học Xã Hội, trường Đại học Tây Bắc

hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên trường THPT Cò Nòi đều được Ban Giám Hiệu và thầy cô

trường THPT Cò Nòi đánh giá có tính khoa học, sáng tạo và có tính thực tiễn cao. Buổi hỗ trợ

chuyên môn đã đem đến không khí sôi sổi, cởi mở, thân thiện giữa giảng viên và giáo viên và để

lại ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh tại trường THPT Cò Nòi. Sau buổi dự giờ chuyên

môn giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và giáo viên đã dành thời gian để nhận xét, rút kinh

nghiệm giờ dạy để đóng góp, trao đổi, bổ sung những mặt tích cực và những điểm hạn chế cùng

với những đề xuất, mong muốn của cá nhân về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

bộ môn, đồng thời hướng tới sự hợp tác toàn diện giữa Khoa Khoa học Xã hội và Trường THPT

Cò Nòi.

TS. Hoàng Thanh Giang hỗ trợ cho giáo viên tổ bộ môn Khoa học Xã hội, Trường THPT Cò Nòi

Các đồng chí giảng viên và giáo viên họp rút kinh nghiệm sau giờ dạy
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        Thông qua các hoạt động tư vấn tuyển sinh và hỗ trợ chuyên môn của Khoa Khoa học Xã

hội với giáo viên, học sinh trường THPT Cò Nòi, các em học sinh khối 11 và khối 12 của

Trường THPT Cò Nòi hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh của Trường Đại học Tây Bắc về chỉ

tiêu tuyển sinh, các chuyên ngành đào tạo cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà trường đối

với người học. Hi vọng rằng trong kì tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Tây Bắc sẽ được

chào đón nhiều em học sinh đến từ Trường THPT Cò Nòi. Hoạt động hỗ trợ chuyên môn giữa

Khoa Khoa học Xã hội và Trường THPT Cò Nòi là dịp để các thầy cô giáo giao lưu, học hỏi và

chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa các hoạt động giáo dục của Sở

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nói riêng và chất lượng giáo dục của tỉnh Sơn La nói chung. 

Giảng viên và giáo viên bộ Môn Ngữ Văn

Giảng viên và giáo viên bộ Môn Lịch Sử


