LỜI GIỚI THIỆU TỔ TIN HỌC
Đời nhà giáo ngọt ngào muôn ý vị
Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu
Viên phấn trắng nâng cuộc đời bay bổng
Mảnh đất nào ta đến cũng thành thơ.

Cùng chung một lí tưởng, một trái tim yêu nghề “trồng người” đã đưa 4 thành viên tổ tin,
4 con người đến từ những vùng đất khác nhau trên mảnh đất hình chữ S hội tụ lại dưới mái
nhà chung, trường THPT Trần Văn Giàu. Dưới ngôi nhà chung đó, giáo viên trong tổ luôn cố
gắng hết mình để trang bị cho từng học trò một hành trang vững vàng khi bước vào đời. Và
do tổ tin đều là những giáo viên trẻ nhưng với khả năng chuyên môn vững vàng, tinh thần
trách nhiệm cao và cùng với sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, chúng tôi tin chắc rằng
chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạch đó, các thành viên trong tổ cũng rất
vui vẻ, cởi mở, hòa đồng với đồng nghiệp, học sinh và mọi người xung quanh. Bên cạnh những
thành công rực rỡ của trường THPT Trần Văn Giàu, tổ Tin học cũng đã góp phần vào thành
công ấy với những thành tích rất ấn tượng như: Thầy Kiều Tân Khoa hướng dẫn học sinh đạt
giải nhất và giải ba cấp thành phố trong cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học
sinh trung học phổ thông năm học 2020-2021, đồng thời hướng dẫn đội tuyển học sinh giỏi
khối 10 đạt 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng cuộc thi Olympic 30/4; Cô Nguyễn Thị
Thanh Hằng hướng dẫn học sinh giỏi khối 11 đạt 1 HC Đồng nội dung Olympic tin học 30/4
năm học 2020 - 2021.
Chúng tôi luôn trăn trở rằng: môn tin học là một môn học quan trọng và mang hơi thở của
thời đại, song một số nội dung khá khô khan và trừu tượng, vì vậy việc giúp học sinh tiếp thu
kiến thức không phải là một việc dễ dàng. Chính vì lẽ đó, chúng tôi vẫn không ngừng tiếp tục
học hỏi, tiếp thu các phương pháp dạy học mới để mang lại kết quả tốt nhất trong việc dạy và
học. Không những thế, chúng tôi còn nhận ra rằng: các em học sinh hiện nay đang sống lẫn
lộn giữa hai thế giới ảo và thật. Các em rất dễ dàng vướng vào những cảm bẫy trong thế giới
ảo, do đó, chúng tôi nhận ra được trách nhiệm của giáo viên tin học là còn phải giúp học sinh
nhận thức được mặt tích cực và tiêu cực của thế giới ảo, cũng như những mối nguy hiểm từ
thế giới đó. Đồng thời, cũng cần phải kịp thời giúp đỡ, khuyên bảo các em học sinh thoát ra
khỏi những cám dỗ, cạm bẫy của thế giới ảo.
Cuối lời, kính chúc quý thầy cô sức khỏe, luôn gắng bó tâm huyết với nghề “chèo đò đưa
khách sang sông” và luôn mãi là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Chúc các em học sinh
luôn là con ngoan, trò giỏi và là những người có bản lĩnh trong cuộc sống.
DANH SÁCH GIÁO VIÊN TRONG TỔ

Từ trái qua phải: Thầy Hùng, Cô Hằng, Cô Tuyết, Thầy Khoa.

