TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU

MINUTES
TỔ TIẾNG ANH

Trong thời đại công nghệ 4.0, tiếng Anh trở thành chiếc chìa khóa vạn năng giúp con người
dễ dàng mở hàng ngàn cánh cửa bước ra thế giới. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc giảng
dạy ngôn ngữ tiếng Anh, ngay từ những năm đầu thành lập, toàn thể đội ngũ giáo viên tổ Tiếng
Anh trường THPT Trần Văn Giàu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học của nhà
trường.
Với sứ mệnh đi “gieo mầm tri thức”, đội ngũ giáo viên tổ Tiếng Anh luôn ý thức việc học
hỏi, tự trau dồi bản thân, hướng đến hoàn thiện các phẩm chất cao quý của người Thầy [TEACHER].

TRUSTY (đáng tin cậy)
Trên cương vị người Thầy, mỗi giáo viên luôn đóng vai trò là người dẫn đường đáng tin cậy.
Ngoài việc truyền đạt kiến thức, Thầy cô luôn sẵn sàng là người lắng nghe, chia sẻ và trải lòng để
thấu hiểu năng lực, phẩm chất và tính cách của từng học sinh.

ENCOURAGING (luôn động viên, khích lệ)
Đề cao giá trị của lòng tin, bên cạnh việc gầy dựng sự tin cậy nơi người học, các Thầy cô
luôn đặt niềm tin vào mỗi học sinh của mình; động viên, khích lệ tinh thần và tạo mọi cơ hội, môi
trường học tập tốt nhất để các em tự tin, phát huy sự sáng tạo, năng động; trang bị cho các em
hành trang tri thức, kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ toàn cầu cùng bản lĩnh công dân trẻ 4.0, giúp
các em vững vàng hơn trên con đường hội nhập với bạn bè quốc tế.
Câu lạc bộ Tiếng anh “ITALK” ra đời, là sân chơi giao lưu học tập bổ ích, giúp các em học
sinh rèn luyện các kĩ năng giao tiếp ngôn ngữ, kĩ năng làm việc nhóm. Hằng năm, tổ tiếng Anh
tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa chủ đề, các trò chơi, hoạt động trong chương trình luôn
được đổi mới, lên kế hoạch tỉ mỉ, nhằm mang đến cho người tham gia sự hào hứng, thúc đẩy hứng
thú, động lực học tập môn Tiếng Anh trong các em.

ABLE (có năng lực chuyên môn)
Tập thể sư phạm tổ Tiếng anh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Tổ
bộ môn luôn chủ động cập nhật và thực hiện các chủ trương đáp ứng yêu cầu về đổi mới, đột phá
trong giáo dục, xây dựng kế hoạch giảng dạy theo định hướng mới, phương pháp dạy học tích cực
như: bài giảng tích hợp liên môn, tiết học dự án, STEM/ STEAM, và hoạt động trải nghiệm, sáng
tạo ngoài nhà trường,… Ngoài công việc giảng dạy, đội ngũ giáo viên trong tổ luôn hoàn thành
tốt công tác chủ nhiệm, giáo dục học sinh.
Tổ bộ môn cũng chú trọng trang bị, phát triển năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin
(CNTT) trong dạy học, thông qua các hoạt động như: tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chứng chỉ
ứng dụng CNTT trong dạy học do nhà trường tổ chức; soạn giáo án điện tử; thiết kế bài dạy bằng
các phần mềm giảng dạy; nghiên cứu và thiết kế đồ dùng dạy học. Đặc biệt, trong tình hình dịch
bệnh COVID diễn biến phức tạp, ứng dụng năng lực CNTT, toàn thể đội ngũ giáo viên tổ Tiếng
Anh đã và đang hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy trên các nền tảng trực tuyến một cách hiệu quả,
quán triệt sâu sắc tinh thần “ngừng đến trường chứ không ngừng dạy, không ngừng học”.
Đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh ở cả 3 khối, được các thầy cô dìu dắt, đã mang về những
thành tích đáng tự hào cho trường, qua các cuộc thi lớn như: Cuộc thi Olympic truyền thống 304 (dành cho học sinh lớp 10,11), Cuộc thi Học sinh giỏi cấp Thành phố (dành cho học sinh lớp
12). Thành tích của các em chính là thành công của thầy cô, là món quà tinh thần quý giá, khích
lệ thầy cô vững tin và nỗ lực hơn trong công tác “ươm mầm xanh” trên đấu trường tri thức.
Với sự tin cậy, động viên và hướng dẫn tận tình của thầy cô, rất nhiều học sinh đã tự tin
bước vào các sân chơi lớn và đạt những thành tích ấn tượng trong các cuộc thi như: cuộc thi IOE
toàn quốc, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh dành cho học sinh THPT TP.HCM, cuộc thi thực hiện
Clip giới thiệu ẩm thực Việt Nam bằng Tiếng Anh của trường Cao đẳng Công thương, Cuộc thi
Nghiên cứu khoa học- kĩ thuật dành cho học sinh; góp phần gây dựng tiếng vang lớn trong và
ngoài nhà trường.
Tập thể giáo viên của tổ đã tham gia tích cực các hội thi do Ngành và nhà trường phát động,
như Hội thi Giáo viên giỏi cấp trường, Cuộc thi Thiết kế chủ đề dạy học STEM. Thành tích từ
những hội thi trên đã góp phần khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của các thầy cô; đồng
thời, thể hiện thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần học hỏi và không ngại thử thách của đội ngũ
giáo viên tổ Tiếng anh.

CARING (chu đáo, tận tâm)
Bên cạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, thầy cô trong tổ luôn dành sự quan tâm đặc biệt
đến đối tượng học sinh yếu, kém. Với tinh thần “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau”, ngoài
các tiết dạy chính khóa, các thầy cô dành thời gian để tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh, lý do khiến
các em học yếu hoặc chán học môn Tiếng anh. Từ đó, thầy cô kịp thời chia sẻ, động viên và tăng
thêm tiết dạy phụ đạo để các em kịp thời “lấp lỗ hổng” kiến thức, theo kịp chương trình môn học.
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HARD-WORKING (chăm chỉ)
Thấu hiểu rằng mỗi ngôn ngữ đều mang vẻ đẹp riêng của nó, mỗi thầy cô không ngừng tìm
tòi, nghiên cứu và rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để tạo nên một
phong cách dạy học độc đáo, riêng biệt. Không chỉ truyền đạt kiến thức, kĩ năng môn học, tập thể
tổ hướng đến việc khơi dậy tình yêu và truyền cảm hứng học tập ngôn ngữ đến mỗi học sinh.
Các thành viên trong tổ có tinh thần tự học, tự nghiên cứu, luôn chú ý trau dồi chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tối đa năng lực của người học, phát triển các kĩ
năng ngôn ngữ và tăng tính trải nghiệm. Giáo viên trong tổ thường xuyên tham gia trao đổi kinh
nghiệm chuyên môn thông qua các buổi họp tổ, sinh hoạt chuyên đề,…

ENTHUSIASTIC (nhiệt tình)
Trong những năm qua, tổ tiếng Anh đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt công việc
giảng dạy, công tác giáo dục học sinh và các hoạt động khác của nhà trường. Bên cạnh các hoạt
động chuyên môn, những hoạt động tập thể của nhà trường cũng được các thành viên trong tổ
tham gia nhiệt tình, sôi nổi, trên tinh thần giao lưu, chia sẻ, góp phần xây dựng một tập thể sư
phạm vững mạnh, đoàn kết, tích cực và thân thiện trong nhà trường.
Hoạt động Công đoàn cũng được chú trọng. Công đoàn tổ luôn thể hiện sự quan tâm đến sức
khỏe, đời sống của các công đoàn viên trong tổ thông qua các hoạt động thiết thực, hỏi thăm, động
viên, kịp thời chia sẻ khó khăn với các thành viên trong tổ.

RESPONSIBLE (trách nhiệm)
Ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong công cuộc phát triển và đổi mới nền giáo
dục, tập thể giáo viên của tổ luôn nỗ lực rèn luyện, gìn giữ đạo đức, tác phong nhà giáo; trau dồi
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; giữ vững tâm huyết với nghề; và cố gắng hoàn thành
tốt nhất nhiệm vụ được giao trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.
Trên chặng đường mười năm hình thành và phát triển cùng tập thể sư phạm trường THPT
Trần Văn Giàu, tổ Tiếng Anh đã trưởng thành và ngày càng khẳng định được vị trí của mình, nỗ
lực đóng góp vào thành tích chung đáng tự hào của nhà trường, cùng các tổ chuyên môn khác xây
dựng và khẳng định vị trí của thương hiệu trường THPT Trần Văn Giàu trong lòng quý phụ huynh
và học sinh các thế hệ.
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