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MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

  BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI  MÔN LỊCH SỬ THPT 

  Công tác  bồ i  dưỡng học s inh  g iỏ i  là  mộ t  nh iệm v ị  mũ i  nhọn 
trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn lực, bồi dưỡng nhân tài cho nhà 
trường nói riêng, cho địa phương nói chung. Đây là công việc khó khăn và lâu 
dài, đòi hỏi nhiều công sức của thầy và trò.Vì vậy, Đảng đã xác định và nhấn 
mạnh:“Giáo dục là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng tạo 

sự chuyển biến toàn diện trong phát triển giáo dục và đào tạo”. 

Những năm gần đây, qua các kỳ thi HSG tỉnh, trường THPT  Lương Thế Vinh  
đã đạt được kiết quả khá cao (riêng cuộc thi HSG tổ chức tháng 3-2014, trường đã có 
hơn 60 giải cá nhân, giải ba toàn đoàn HSG khối 11, giải đồng đội HSG khối 12), góp 
phần làm sáng thêm những trang thành tựu rực rỡ trong thành quả học tập chung của 
toàn trường. 

 
I. Trước hết tôi xin nhìn lại thực trạng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi những 

năm gần đây: 

1. Thuận lợi: 
- Được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát và kịp thời của BGH, tổ chuyên môn, có 

những kế hoạch cụ thể, lâu dài trong công việc bồi dưỡng HSG. 
- Trường có trang thiết bị phục vụ khá khang trang giúp cho việc dạy và học đạt 

kết quả tốt. 
- Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong 

công tác bồi dưỡng HSG nhiều năm liền. 
     2. Khó khăn: 

- Đa số giáo viên dạy bồi dưỡng vừa phải bảo đảm chất lượng đại trà, vừa phải 
hoàn thành chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn và công tác kiêm nhiệm do đó cường độ làm 
việc cao, vì thế việc đầu tư cho công tác bồi dưỡng HSG cũng có phần bị hạn chế. 

- Học sinh phải học chương trình chính khóa, học thêm, học nâng cao…hầu như 
kín lịch. Vì vậy việc xếp lịch bồi dưỡng, bố trí thời gian tự học của các em gặp không 
ít khó khăn. 

- Một số học sinh tham gia học bồi dưỡng chưa có tinh thần hăng hái cao trong 
tự học và ôn luyện. 

 
II. Để nâng cao công tác bồi dưỡng HSG, với thời gian có hạn tôi xin đưa ra một số 

giải pháp sau: 

1. Đối với giáo viên bồi dưỡng. 
- Cần phải lập kế hoạch bồi dưỡng HSG và thực hiện nghiêm túc kế hoạch đó. 

Nên tiến hành bồi dưỡng từ đầu năm, tránh tình trạng dồn chương trình vào thời gian 
cuối, như vậy sẽ tạo áp lực cho học sinh và dẫn đến sự quá tải về dung lượng kiến 
thức.  
 

- Cần chú trọng khâu đầu tiên, khâu phát hiện và tuyển chọn học sinh, khâu này 
quan trọng chẳng khác gì khâu “chọn giống trong nông nghiệp” hay là “ nuôi gà 
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nòi". Cần phát hiện sớm các em học sinh giỏi và bồi dưỡng sớm, tốt nhất từ lớp 10, và 
đó phải là những em thực sự có năng lực bộ môn. 

 - Về nội dung chương trình bồi dưỡng: 

+ Phân công giáo viên chụi trách nhiệm ôn HSG theo từng mảng đúng thế mạnh 
của từng người để phát huy cao nhất năng lực người truyền thụ kiến thức. 

+ Biên soạn chương trình, nội dung bồi dưỡng rõ ràng, cụ thể, chi tiết cho từng 
mảng kiến thức, rèn các kỹ năng ngôn ngữ và phương pháp giải quyết vấn đề cho học 
sinh ngay từ đầu. 

+ Tiến hành giảng dạy theo phương pháp: nắm chắc kiến thức cơ bản trước, sau 
đó đến kiến thức nâng cao và các vấn đề nhận thức vận dụng theo cấp độ cao liên 
quan. 

+ Cần phải có bài kiểm tra định kỳ trong quá trình ôn để tránh trường hợp nội 
dung kiến thức quá nhiều nên các em học trước quên sau. Riêng đối với môn lịch sử 
thì tôi tiến hành kiển tra theo chủ đề và nhóm chủ đề. 

- Tài liệu bồi dưỡng, giáo viên cần: 

+ Hệ thống các kiến thức cơ bản và trọng tâm chương trình cho học sinh, vì đó 
là phần sườn kiến thức cần thiết nhất học sinh bắt buộc phải nắm trước. Theo đó các 
vấn đề nâng cao, vận dụng…không thể xa rời cái căn bản. 

+ Sưu tầm các bộ đề thi các cấp  trong tỉnh và các tỉnh khác nhằm giúp các em  
tiếp xúc làm quen với các dạng đề. 

+ Hướng dẫn học sinh các tài liệu, sách vở, băng đĩa phù hợp với trình độ của 
các em để tự rèn luyện thêm ở nhà. Đồng thời cung cấp hoặc giới thiệu các địa chỉ 
trên mạng để học sinh có thể tự học, tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức. Đây cũng là 
phương pháp giúp các em bớt lệ thuộc kiến thức vào giáo viên, từ đó tạo tính tự học, 
tự nghiên cứu, tự giải quyết vấn đề. 

 
2. Về phía học sinh. 
- Bồi dưỡng học sinh giỏi là một quá trình lâu dài. Cần phải bồi dưỡng hứng thú 

và tính tích cực, độc lập nghiên cứu của học sinh. Đối với các môn tự nhiên thì có lẽ 
thuận hơn, còn đói với các môn xã hôi, đặc biệt môn lịch sử thì sao mà khó. Vì thế, 
muốn thắp lửa thì chính người thầy cô phải là ngọn lửa, muốn học sinh say sử thì 
chính thầy cô phải là người say. Uyliam Batơ Dit: “Nhà giáo không phải là người 

nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn” 

Khi đã say và nhen lên ngọn lửa rồi, thì GV cần phải có cái “ân” và cái “uy” 
trước học trò…. 

Ân: tâm sự, chia sẻ với học sinh. Nếu có thể thì GV cũng nên tìm hiểu về hoàn 
cảnh gia đình, tính tình, tâm trạng của các em. Tìm hiểu xem lý do vì sao em yêu thích 
môn học, hay chỉ đơn giản em ôn thi chỉ vì được giáo viên lập danh sách.Từ những 
việc làm ở trên, chúng ta sẽ biết cách tạo động lực và cảm hứng học tập cho các em, 
bên cảnh sự gần gũi, chia sẽ, đồng cảm giữa thầy và trò. 

 
 



 3 

Uy: Không phải là khiến HS phải sợ mình, mà cách giáo viên giảng dạy, nội 
dung truyền tải…nói chung là những vấn đề liên quan đến giáo viên. Chọn những 
phương pháp dễ tiếp thu và phát huy được năng lực học sinh, chuyên môn sâu và có 
đầu tư, thẩm chí phải có lối sống “đúng”, từ đó học sinh mới “trân” và “trọng”.mình. 

- Hướng dẫn dìu dắt cho các em đạt được những thành công từ thấp lên cao. 
Nhiều học sinh lúc đầu chưa bộc lộ rõ năng khiếu. nhưng sau quá trình được dìu dắt 
đã trưởng thành rất vững chắc và đạt thành tích cao. 

- Học sinh phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của học tập, đặc biệt là say 
mê trong học tập, học hỏi. 

- Khi tham gia lớp ôn thi HSG, luôn đúng giờ, nghiêm túc trong học tập, tích 
cực trong việc tìm tòi, tham khảo, làm bài tập về nhà, học hiểu và ghi nhớ. 

- Chủ động trong việc nắm bắt kiến thức, thường xuyên đặt câu hỏi, tự ra đề 
kiểm tra kiến thức và các kỹ năng đã học qua… 
 

3. Đối với phụ huynh: 
- Giáo viên phải có sự liên lạc và phối hợp với phụ huynh để tạo điều kiện động 

viên các em tích cực học tập hơn. 
- Nếu có thể, thông qua phụ huynh giáo viên hãy tìm hiểu về hoàn cảnh gia 

đình, tâm tư, suy nghĩ của học sinh để kịp thời chia sẻ, động viên các em. 
4. Về phía lãnh đạo nhà trường. 
Sự quan tâm, chăm sóc thẩm chí là sự nhắc nhở của GBH  nhà trường, các chi 

bộ, đoàn thể tới đội ngũ giáo viên  bồi dưỡng HSG và các em học sinh là nguồn động 
viên to lớn, là động lực giúp chúng tôi, những người đang thực hiện nhiệm vụ trọng 
trách này vượt qua khó khăn trước mắt và hướng tới thành quả lâu dài. 

Tôi nghĩ rằng Người thầy giáo có vai trò quyết định nhất đối với kết quả 

thi  HSG, các em HS có vai trò quyết định trực tiếp đối với kết quả của mình; 

Kết quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có đạt hay không, điều đó còn phụ 

thuộc rất lớn ở các em học HS. Việc dưỡng học sinh giỏi giống như chúng ta 

ươm một mầm non. Nếu chúng ta biết rào, biết thường xuyên chăm sóc, vun xới thì 

mầm non sẽ xanh tốt, phát triển nhanh. 

 
Gôlôbôlin: “Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, 

người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui 

sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên”. 

 

Trên đây là một số ý kiến chia sẻ nhỏ của cá nhân bản thân tôi, kính mong sự 

đóng góp của quý thầy cô để bản tham luận hoàn chỉnh hơn 

 
 
 

 
Hoàng Thị Hồng Luyến 


