LỜI GIỚI THIỆU TỔ TOÁN
Tổ Toán hiện đang có 13 thành viên, tất cả các giáo viên đều đạt chuẩn, trong đó có
4 thạc sĩ, đa phần là các giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết, năng động ; cùng với sự hướng
dẫn của các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm,trình độ chuyên môn vững vàng – tổ
Toán luôn tự hào là một tập thể vững mạnh với phương châm luôn là người “Nâng cao
tri thức – Nắn tròn tri tâm” cho các em học sinh thân yêu.

Cùng với lòng nhiệt huyết, đam mê nghề nghiệp, tận tâm và trách nhiệm; các thầy
cô trong tổ Toán luôn tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo và không ngừng học hỏi

nghiên cứu , nâng cao chất lượng giờ dạy, làm cho mỗi tiết dạy là một luồng gió mới
khơi dậy sự đam mê học tập của học sinh, phát triển tốt năng lực học sinh, giúp cho học
sinh thêm yêu thích bộ môn Toán. Bởi chúng tôi nhận thức được rằng: Trong giai đoạn
tiếp cận giáo dục thế kỷ 21, với những thay đổi lớn lao của đất nước về mọi mặt, bên
cạnh việc phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc thì sự nghiệp giáo
dục thế hệ trẻ cần có những thay đổi để theo kịp với đà phát triển chung. Vì thế, luôn
đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với đối tượng học sinh, sự thay đổi về chương
trình, xu thế mới trong dạy và học là mục tiêu mà tổ Toán trường THPT Trần Văn Giàu
hướng tới để xứng đáng với lòng tin của nhà trường, phụ huynh và các thế hệ học sinh.

Danh sách giáo viên tổ Toán
Ngày sinh

Trình
độ

Chức vụ

Trần Đình Nam

05/12/1971

Cử nhân

Tổ trưởng

Trần Đức Lộc

22/11/1982

Cử nhân

ducloc1982@gmail.com

Phạm Nguyên Sang

28/02/1983

Cử nhân

sangasian@yahoo.com.vn

Võ Công Trạng

06/01/1983

Thạc sĩ

vocongtrang@yahoo.com

Nguyễn Thị Thanh Tâm

07/02/1984

Thạc sĩ

thamgtk14@gmail.com

Võ Thị Lương

16/03/1986

Thạc sĩ

luongvovt@gmail.com

Nguyễn Thị Thùy Dương

25/12/1988

Cử nhân

Lý Anh Tuấn

28/02/1989

Thạc sĩ

lyanhtuan282@gmail.com

Phạm Nguyễn Trà My

01/11/1990

Cử nhân

tramypham111@gmail.com

Đặng Quang Vinh

24/05/1992

Cử nhân

dangquangvinh24@gmail.com

HỌ TÊN

Tổ phó

Liên lạc
dinhnam121971@gmail.com

ite2010nguyenthithuyduong@gmail.com

Lê Phước Thành

19/06/1992

Cử nhân

thanhsp692@gmail.com

Vũ Thị Bích Liên

29/08/1982

Cử nhân

Cl1200508@gmail.com

Bùi Văn Tuấn Anh

29/12/1993

Cử nhân

Anhtuan.pro93@gmail.com

