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HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ  HỌC TIẾNG ANH 

Ở TRƯỜNG THCS NHƯ QUỲNH 
Người viết Nguyễn Thị Tuyết Thanh 

 

Trong  thời kì đổi mới đất nước, nguồn lực con người có vai trò hết sức quan 

trọng. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo những 

con người  phát triển về thể chất, trí tuệ, năng lực ứng dụng sáng tạo là vấn đề cấp 

bách. Công cuộc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động 

của người học là nhiệm vụ, là trách nhiệm  của toàn ngành, của  từng nhà trường, 

của mỗi giáo viên ... Có thể nói: Đổi mới phương pháp là việc làm  cụ thể hoá chủ 

trương đường lối của Đảng và nhà nước về giáo dục. 

    Môn Tiếng Anh trong thời kì hội nhập và phát triển, thời kì bùng nổ của công  

nghệ thông tin có vai trò hết sức quan trọng. Tiếng Anh không đơn giản học để 

biết,  có nó  như món hàng trang sức mà thực tế nó không thể thiếu ngay trong 

cuộc sống sinh hoạt, học tập  và công tác ngày thường.  

      Chính vậy, mục tiêu đặt ra trong dạy học bộ môn là: Hình thành, phát triển  

kiến thức, kĩ năng cơ bản cho  học sinh,  vốn tri thức đó sẽ đặt nền móng cho các 

em để tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống. Các em biết vận dụng nó như một 

công cụ giao tiếp và tư duy, biết sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp đơn giản và 

hiểu biết khái quát về nền văn minh nhân loại, nền văn hóa các nước qua từng bài 

học. 

Như Quỳnh là một thị trấn nằm cạnh quốc lộ 5 nhưng các em học sinh chủ 

yếu là con em các gia đình nông dân và công nhân. Nhiều em còn chưa được tiếp 

xúc nhiều với tiếng Anh nờn việc tạo hứng thú và giảng dạy để đạt được kết quả 

cao là một khó khăn với đội ngũ giáo viên Tiếng Anh trong nhà trường. 

Môn tiếng Anh đã có nhiều thay đổi về giáo trình và phương pháp  giảng 

dạy nên các giáo viên phải đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc nghiên cứu tài liệu, 

soạn giáo án tìm tòi các phương pháp cho phù hợp với từng bài giảng, giúp học 

sinh hiểu bài nhanh hơn, nắm bắt được ngay những ý chính của bài ngay tại lớp. 

Năm nay nhà trường tiếp tục dạy sách giáo khoa mới cho 6 lớp 6, 6 lớp 7 và 3 lớp 

8 và 3 lớp 9. Điều này khiến giáo viên và học sinh phải nỗ lực rất nhiều để đạt kết 

quả tốt.. Các em học sinh  lớp 8, 9 năm nay tiếp tục được chia làm 2 dạng và học 

theo 2 giáo trình khác nhau. Điều này gây khó khăn cho việc giảng dạy và bồi 

dưỡng học sinh giỏi với 2 giáo trình có chương trình, trình độ và năng lực khác 

nhau. 

Đặc biệt, các khối lớp sĩ số rất đông nên việc quản lí lớp học và hướng dẫn thực 

hành theo đặc thù bộ môn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, giáo viên cân khéo léo, 

linh hoạt và vận dụng tốt các kĩ thuật và phương pháp dạy học cho phù hợp. 

      Năm học 2017-2018  là năm học thứ tư trường THCS Như Quỳnh dạy học 

Tiếng Anh theo giáo trình mới, là năm tiếp tục thực hiện ba cuộc vận động, các 

phong trào của toàn ngành Giáo dục  và là năm học tiếp tục thực hiện việc đổi mới 

phương pháp dạy và học  tích cực, đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện, là năm đầu tiên triển khai mô hình trường học mới. Vì vậy, tất 

cả các giáo viên và học sinh đều phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ năm học. 
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Vậy làm thế nào để các em yêu thích bộ môn? làm thế nào để dạy học Tiếng 

Anh có chất lượng? Chúng đã và đang cố gắng nỗ lực hết mình, nhiệt tình giảng 

dạy, đi sâu vào thực tiễn đổi mới giáo dục theo mô hình trường học mới để tạo 

hứng thú cho học sinh học tập và đạt kết quả tốt. Nhóm Tiếng Anh thường xuyên 

chỉ có 2 giáo viên trên 22 lớp ( cô Nguyễn Thị Tuyết Thanh và cô Phựng Thị 

Thắm), còn lại nhà trường phải hợp đồng thêm để đảm bảo việc dạy và học. Chúng 

tôi thường xuyên đẩy mạnh việc sinh hoạt nhóm chuyên môn, áp dụng phương 

pháp dạy học mới, thành lập và bồi dưỡng đội tuyển để phát huy truyền thống dạy 

và học Tiếng Anh trong nhà trường. Nhà trường đều có học sinh giỏi các cấp 

Huyện, Tỉnh, Quốc gia ở các năm học trước. Năm học này chúng tôi vẫn tiếp tục 

đạt được một số thành công nhất định. Chúng tôi có 9/11 học sinh dự khảo sát học 

sinh giỏi cấp huyện khối 6: 4 hs, khối 7: 3 hs, khối 8: 2 hs), có 01 học sinh giỏi lớp 

9. Đặc biệt, trong tháng tư vừa qua, đội tuyển giao lưu Tiếng Anh lớp 6 đã đạt giải 

Ba toàn đoàn, góp phần đáng kể vào việc dạy và học Tiếng Anh trong nhà trường 

nói riêng và địa bàn huyện Văn Lâm nói chung.  

 Từ những kết quả đó đạt được, nhóm giáo viên Tiếng Anh chúng tôi sẽ tiếp 

tục đúc rút kinh nghiệm, thảo  luận, trao đổi để tìm ra những giải pháp phù hợp cho 

năm học 2018-2019 đạt kết quả cao hơn nữa. 

Một số hình ảnh lưu niệm tại buổi  Giao lưu Tiếng Anh cấp huyện được tổ 

chức ngày 19/4/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Như Quỳnh, tháng 4/2018 

Người viết 

Nguyễn Thị Tuyết Thanh 


