
Bên cạnh việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, 

việc sử dụng phương tiện dạy học và đồ dùng dạy học là một việc rất cần thiết. Do đó, 

trường việc đầu tư xây dựng các phòng học chức năng, nhất là phòng bộ môn Lý - 

Công nghệ, Hoá - Sinh và Tin học được nhà trường đặc biệt quan tâm.  

  Mỗi phòng học bộ môn có một chức năng riêng. Phòng bộ môn Hóa - Sinh 

được trang bị tủ sấy, hệ thống cấp, thoát nước phục vụ cho việc dạy thực hành và các 

tiết dạy lý thuyết các môn như: Hóa, Sinh, Công nghệ. Phòng bộ môn Vật lý phục vụ 

cho các tiết dạy lý thuyết và các tiết thực hành của các môn như: Vật lý, Công nghệ; 

Phòng Tin học phục vụ cho các tiết dạy thực hành bộ môn Tin học, các cuộc thi tiếng 

Anh và giải toán trên mạng Internet ở qui mô các cấp 

Hằng năm các phòng bộ môn đều có kế hoạch bổ sung thiết bị, tranh ảnh để 

những thí nghiệm biểu diễn của giáo viên và thí nghiệm thực hành của học sinh ở các 

môn học được đảm bảo. Qua đó, giúp học sinh nắm vững kỹ năng, thao tác của bài 

thực hành và trang bị kiến thức cần thiết áp dụng vào thực tế. Phòng bộ môn hoạt 

động theo kế hoạch cụ thể căn cứ vào thời khóa biểu của nhà trường. Để quản lý tốt 

các trang thiết bị, giáo viên phụ trách phòng thường xuyên rà soát, kiểm tra, bảo 

dưỡng sau mỗi giờ học. Ngoài ra, các lớp đều có sơ đồ chỗ ngồi cụ thể, học sinh ngồi 

vị trí nào có nhiệm vụ bảo quản cơ sở vật chất ở vị trí đó.  

Mặc dù các phòng bộ môn còn thiếu thốn về CSVC nhưng ban giám hiệu cùng 

toàn thể CNGVNV trong trường quyết tâm khắc phục khó khăn để giờ dạy đạt hiệu 

quả cao. Các thiết bị thực hành thực nghiệm được vệ sinh sạch sẽ, ĐDDH sắp xếp 

khoa học, an toàn dễ thấy, dễ mượn. 

Nhà trường luôn có kế hoạch kiểm kê tài sản phòng bộ môn theo quy định của 

nhà nước. Giáo viên phòng bộ môn, giáo viên giảng dạy và đoàn kiểm tra của nhà 

trường phối hợp nhịp nhàng trong công tác kiểm kê và thanh lý định kì mỗi năm 4 lần 

vào giữa mỗi học kì, cuối năm học và năm tài chính.  

 



 

   

          Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện tối đa cho 

giáo viên phụ trách phòng bộ môn làm việc. Các phòng bộ môn trường đang được chú 

ý xây dựng theo hướng đạt chuẩn quyết định 37. Tất cả các PBM của trường đều được 

sử dụng hết công suất, đáp ứng tốt cho việc nâng cao chất lượng các tiết dạy học của 

giáo viên và học sinh của trường. 

 


