Lời giới thiệu
tổ Địa lý
Chúng tôi, những giáo viên Địa lý trẻ, đầy nhiệt huyết và yêu nghề, gắn

bó với trường từ những ngày mới thành lập, chứng kiến những đổi thay từng

ngày và sự trưởng thành ở các em học sinh. Lấy học sinh làm trung tâm, dạy

học theo hướng tích cực, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với tâm tư
nguyện vọng của học sinh…là những gì mà giáo viên tổ Địa Lý đang thực hiện.

Tổ bộ môn Địa lý bao gồm 4 thành viên luôn giúp đỡ nhau trong công

việc, phấn đấu vì mục tiêu chung của nhà trường, dần khẳng định vị trí của tổ

bộ môn qua các công tác giáo dục chung của của Nhà trường. Đặc biệt điểm
mạnh của tổ là công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu, giảng
dạy, ôn thi Tốt nghiệp cho HS lớp 12.

Cùng với tổ bộ môn Sử và GDCD thành lập câu lạc bộ “Sài Gòn tôi yêu”

giúp học sinh có những trải nghiệm thực tế, gắn bó với địa phương, quê hương,
đất nước…

Chúng tôi vì mục tiêu của nhà trường mà phấn đấu, vì học sinh mà đổi

mới, vì bản thân mà cố gắng. Chúng tôi - những giáo viên trẻ Địa lý không

ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi và bồi dưỡng
thường xuyên nghiệp vụ sư phạm để đạt được nhiều “quả ngọt” trong sự
nghiệp trồng người..
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