Cùng với sự hình thành và phát triển của Trường THPT Bình Phú trong suốt 20
năm qua, Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng vào những buổi đầu gặp nhiều khó khăn
như: hạn chế sân bãi, thiết bị dụng cụ đơn giản, đội ngũ giáo viên còn thiếu. Đến nay,
nhờ sự quan tâm của Ban Giám Hiệu, sự giúp đỡ của các Ban ngành, cơ sở vật chất –
trang thiết bị dạy học được nâng cao rõ rệt, dần đáp ứng yêu cầu dạy và học của bộ môn.
Bên cạnh đó còn có sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng trưởng thành của đội ngũ thầy cô
giáo đã giúp cho những hoạt động của Tổ bộ môn ngày càng đa dạng, phong phú, tạo
ra sân chơi bổ ích, lành mạnh dành cho các em học sinh. Chính vì thế, vị trí của Tổ Thể
dục – Giáo dục Quốc phòng đã được khẳng định, đi vào chiều sâu, chất lượng giáo dục
ngày càng nâng cao.

Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc phòng & An ninh
(Trường THPT Bình Phú)

Đội ngũ Tổ bộ môn gồm 9 thành viên:
Họ và tên
Lê Thanh Nhiều

Chức vụ
Tổ trưởng chuyên môn

Nguyễn Hữu Trí

Tổ phó chuyên môn

Phạm Phú Định

Trưởng ban Thanh tra Nhân dân

Nguyễn Thị Bạch Cúc

Tổ trưởng Công đoàn

Châu Thành Nhân
Vũ Anh Toán
Lưu Văn Xiêm

Trợ lí Thanh niên

Lê Thị Lan Anh

Trợ lí Thanh niên

Huỳnh Vĩnh Nam

Các thành viên của Tổ luôn hăng hái trong công tác chuyên môn, không ngừng
nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham gia đăng
kí và đạt nhiều danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố,…
chung tay góp sức cùng nhà trường đạt nhiều danh hiệu cao quý. Nhiều năm liền Tổ đạt
danh hiệu Tổ lao động tiên tiến, góp phần đưa trường THPT Bình Phú là Đơn vị Tiên
tiến trong hoạt động TDTT…
Ngoài công tác giảng dạy bộ môn, Tổ còn có trách nhiệm trong việc phát hiện và
bồi dưỡng nhân tài. Điển hình trong công tác huấn luyện thể dục thể thao và giáo dục
quốc phòng, các em đã đạt được thành tích cao trong Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc,
Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố, và cấp Quận như: môn Đá cầu, Cờ vua, Cờ tướng,
Cầu mây, Cầu lông… Bộ môn Giáo dục Quốc phòng đạt giải Nhì môn Đội hình đội ngũ
(Hội thao cấp Thành phố).
Vào năm học 2022 - 2023, cơ sở hạ tầng của trường được đầu tư, cải thiện, nâng
cấp đáng kể, quy mô hơn. Đồng thời theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bộ
môn Thể dục và Giáo dục Quốc phòng trở thành một trong 7 môn học chính thức. Ban
Giám Hiệu nhà trường đã bắt nhịp xu thế đổi mới, quan tâm đến việc đào tạo con người
phát triển toàn diện, các sân chơi rèn luyện thể dục thể thao đã được xây mới và đi vào
hoạt động. Đến với trường THPT Bình Phú, các em học sinh không chỉ được học tập
trong một ngôi trường khang trang mà còn được rèn luyện sức khỏe với các bộ môn thể
thao mà mình yêu thích như: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông… Đây sẽ là sân chơi lý tưởng,
đầy hào hứng, bổ ích, lành mạnh cho các em sau những giờ học tập vất vả.

Hội thao Quốc phòng cấp Thành phố

Giang Ngọc Huyền Tiên
Giải nhì
Môn: Tháo lắp súng AK

Điều lệnh đội ngũ
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Giải Bóng đá cấp Trường được diễn ra hàng năm

Giải Bóng đá nữ

Các Thầy Cô của Tổ trao Cúp
cho Học sinh các lớp đạt giải

Giải Bóng đá nam

Hoạt động Bóng rổ

Một môi trường học tập nề nếp – kỉ cương, một sân chơi bổ ích với các hoạt động
ngoại khóa đa dạng, sôi nổi được diễn ra thường xuyên, Tổ Thể dục – Giáo dục Quốc
phòng của Trường THPT Bình Phú sẽ luôn nỗ lực phấn đấu hòa cùng khí thế phát triển
chung của xã hội góp phần việc đào tạo con người phát triển toàn diện theo phương
châm: “Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện”.

