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KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 08 NĂM HỌC 2020 - 2021
TỔ VÔ CƠ – ĐẠI CƢƠNG
STT
1

2

Ngƣời báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

Chỉnh sửa ngân hàng đề - Rà soát, lược bỏ một số câu hỏi
không phù hợp hoặc đã được thi
môn hóa phi kim
nhiều lần. Bổ sung thêm câu hỏi
mới.
- Chỉnh sửa tên gọi các đơn chất và
hợp chất hóa học theo hệ thống
danh pháp mới.

Hoàng Quang Bắc

13h ngày

VPK

Giảng
viên tổ
VC-ĐC+
mọi

Chỉnh sửa ngân hàng học - Chỉnh sửa tên gọi các chất trong
ngân hàng đề cũ theo hệ thống
phần Hóa học đại cương 1
danh pháp mới.
- Bỏ một số câu hỏi, bài tập khó; bổ
sung các câu hỏi, bài tập có nội
dung gắn với thực tiễn.
- Bổ sung một số câu hỏi mang tính
chất mở, cập nhật kiến thức mới.

Đăng Thị Thu Huyền

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

26/08/2020

người
quan tâm
15h ngày
26/8/2020

VPK

Giảng
viên tổ
VC-ĐC+
mọi
người
quan tâm

TỔ PPDH
STT

Tên CHỦ ĐỀ SEMINA

Tóm tắt báo cáo

Ngƣời báo cáo

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Vận dụng các phương pháp

Vận
dụng
PPDH
GQVĐ trong dạy học
môn Hóa học trong CT
GDPT

Kiều Phương Hảo

14h ngày 26/8/2020

Trực tuyến

Giảng viên tổ
PP+
mọi người
quan tâm

Sử dụng KTDH các
mảnh ghép trong dạy
học môn Hóa học trong
CT GDPT

Nguyễn Văn Đại

14h ngày 27/8/2020

Trực tuyến

Giảng viên tổ
PP+
mọi người
quan tâm

Địa điểm

Ghi chú

Phòng 8.01 nhà

Giảng

A4

viên tổ

và kĩ thuật dạy học tích cực
trong dạy học môn Hóa học
trong chương trình GDPT
2018

2

Vận dụng các phương pháp
và kĩ thuật dạy học tích cực
trong dạy học môn Hóa học
trong chương trình GDPT
2018

Tổ Hóa hữu cơ
STT
1

Tên báo cáo

Tóm tắt báo cáo

Những thay đổi của môn Cơ sở lý thuyết về phổ khối lượng
Hóa học liên quan tới phổ – MS và cách áp dụng lý thuyết
khối lượng - MS

phổ khối lượng vào giải bài tập hóa
học phổ thông, có ví dụ minh họa.

Ngƣời báo cáo
Nguyễn Quang Hợp

Thời gian
13h ngày
28/8

HC + mọi
người

quan tâm
2

Hoàn thiện phát âm thuật Báo cáo đề cập tới phiên âm của

Chu Anh Vân

ngữ hóa hữu cơ theo hợp chất hữu cơ và phương thức sử

15h ngày

Phòng 8.01 nhà

Giảng

A4

viên tổ

28/8

chương trình phổ thông dụng công nghệ trong phát âm
mới

HC + mọi

thuật ngữ.

người
quan tâm

Danh sách có 06 semina.
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KẾ HOẠCH SEMINAR THÁNG 8/2020

STT

1.

Tóm tắt báo cáo

Ngƣời báo cáo

TRAO ĐỔI DẠY

Nội dung báo cáo trao đổi về một

Ngô Trọng Tuệ

CHUYÊN NGÀNH

số khó khăn, giải pháp dạy học

PHƢƠNG PHÁP DẠY

chuyên ngành PPDH bằng tiếng

8h30’ ngày

HỌC BẰNG TIẾNG ANH

anh (ví dụ trong dạy học giải BTVL

27.8.2020

Tên báo cáo

ở trường PT). Những khó khăn
trong lựa chọn nội dung dạy học,

Thời gian

Địa

Ghi

điểm

chú

VPK

cách tổ chức lớp học cũng như khó
khăn ở phía GV, SV.

