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TT TÊN ĐỀ TÀI L NH V C TÊN TÁC GIẢ CHỨC VỤ 
XẾP 

LOẠI 

1 

Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động Hội 

giảng nhằm nâng cao chất lượng chuyên 

môn ở trường THPT 

Quản lý Nguyễn Thị Phương Lan Phó Hiệu trưởng 
 

B 

2 

 Nâng cao năng lực giải toán và khả năng 

tự học của học sinh THPT thông qua dạy 

học chủ đề phương trình vô tỉ 

Toán Hoàng Gia Cường Giáo viên C 

3 
Rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm 

môn toán cho học sinh lớp 12 
Toán Nguyễn Thị Thùy Dương 

Giáo viên  C 

4 

Nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 

thông qua dạy học chủ đề: “Ứng dụng đạo 

hàm vào giải các bài toán thực tiễn” 

Toán Vũ Thị Ngọc Linh 

 

Giáo viên 
 

C 

5 

Phương pháp dạy học tích cực nhằm phát 

triển năng lực đọc hiểu của học sinh qua 

văn bản “Tấm Cám” 

Văn Nguyễn Thị Thu 

 

Giáo viên 
 

C 

6 

Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng 

lực và phẩm chất học sinh 

Văn Lò Thị Kim Anh 

 

Giáo viên 
 

C 

7 

Một số kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt 

động dạy học nhằm nâng cao sự hứng thú 

và hiệu quả cho học sinh khi học phrasal 

verbs 

Tiếng Anh Nguyễn Thị Dung 

 

Giáo viên 
 

C 

8 

Một số giải pháp kích thích hứng thú học 

tập cho học sinh thông qua các giờ học Vật 

lý 

Vật lý Phạm Thị Ngọc 

 

Giáo viên 
 

C 

9 
Hướng dẫn học sinh làm kính thiên văn 

khúc xạ 
Vật lý Nguyễn Thị Thu Huyền 

Giáo viên C 

10 

Thiết kế và sử dụng thí nghiệm dạy học bài 

14 Enzim và vai trò của Enzim trong quá 

trình chuyển hóa vật chất - sinh học 10 

Sinh học Lê Thị Hồng Thủy 

 

Giáo viên 
 

C 

11 

Dạy học theo hướng phát triển năng lực, kỹ 

năng sống cho học sinh THPT qua các 

chuyên đề tích hợp thuộc bộ môn sinh học 

Sinh học Lê Thị Hoài Thương 

 

Giáo viên 
 

C 

12 

Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học 

Địa lý theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh 

Địa lý Phạm Thị Vân 

 

Giáo viên 
 

C 

13 
Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng 

dạy bộ môn Giáo dục công dân  
GDCD Nguyễn Đức Trọng Cố vấn Đoàn 

C 

14 

Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm 

khắc phục sai lầm thường mắc trong kỹ 

thuật đập cầu cho nam học sinh đội tuyển 

Cầu lông 

Thể dục Nguyễn Thị Là Giáo viên 

C 

15 
Vận dụng dạy học trải nghiệm giúp học 

sinh tích cực học tập môn Hóa học 
Hóa học Đỗ Văn Quân Giáo viên 

 

C 
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