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Bồi dưỡng ôn luyện thi THPT quốc gia luôn là vấn đề được các cấp quản lý, các 

giáo viên trực tiếp giảng dạy quan tâm, trăn trở. Đây là công việc hàng năm, khó khăn 

thường nhiều hơn thuận lợi nhưng rất có ý nghĩa đối với các trường THPT. Kết quả thi là 

một trong các tiêu chí quan trọng, phản ánh năng lực, chất lượng dạy và học của các 

trường, của giáo viên và học sinh. Thông qua kết quả này, nhà trường, các bô môn, các 

thầy cô, học sinh còn có thêm những kinh nghiệm quí báu, có thêm cơ sở để chia sẻ, khích 

lệ, tự tin; dạy tốt hơn và học tốt hơn cho khóa học hiện tại và các khóa tiếp theo. 

          Việc ôn luyện thi THPT Quốc gia là công việc khó khăn và đòi hỏi nhiều công sức 

của thầy và trò. Với mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp ôn luyện thi 

đạt kết quả cao với các thầy cô bộ môn Địa lí tại các trường THPT. Chúng tôi đã đến 

Trường THPT Mường La, Mường Bú, Sông Mã, TTGDTX Sông Mã. Qua trao đổi các 

giáo viên đều mong muốn được hỗ trợ về nguồn tài liệu và phương pháp ôn luyện đạt 

hiệu quả cao. Nhiều giáo viên trăn trở vì chất lượng học sinh không đồng đều, nhiều học 

sinh nhận thức chậm nên rất khó khăn trong việc ôn luyện. Sau các buổi chia sẻ chúng 

tôi cũng thu nhận được nhiều điều bổ ích và lập ra kế hoạch cho đợt kết nối vào đầu năm 

học tới. 

Với mong muốn truyền lửa và chia sẻ những kinh nghiệm về ôn luyện thi cho các 

thế hệ giáo viên trẻ yêu thích bộ môn Địa lí. Nếu các bạn thấy hoạt động này thực sự có 

ý nghĩa và thiết thực hãy liên hệ với chúng tôi các giảng viên Địa lí trường Đại học Tây 

Bắc đầy tâm huyết. Chúng tôi sẵn sàng đến với các bạn.  
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