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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
Năm học 2019 – 2020
- Thực hiện theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và
giáo dục thường xuyên ban hành kèm Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng
7 năm 2010;
- Căn cứ vào công văn số 1198/KH-GDĐT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh về Kế hoạch công tác giáo dục Tiểu
học năm học 2019-2020;
- Nhằm tiếp tục thực hiện theo kế hoạch năm của trường, nhà trường xây dựng
kế hoạch tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019 – 2020 cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1.1. Mục đích:
- Thực hiện Nghị quyết 40/2000/QH của Quốc hội và Chỉ thị 14/2001/CT-TTg
của Thủ tướng Chính phủ về “Đổi mới Chương trình Giáo dục Phổ thông”.
- Tiếp tục tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri
thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, giáo dục thể chất; rèn luyện con
người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề; đẩy mạnh phong trào
thi đua “dạy tốt, học tốt”,…
- Quán triệt yêu cầu đổi mới dạy học, thông qua việc dạy chữ để dạy người,
nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, tiếp tục nâng cao tay nghề cho đội
ngũ Giáo viên tiểu học, phát triển khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy
học, hiện đại hóa phương pháp dạy học theo hướng cá thể hóa và tăng cường rèn kĩ
năng cho học sinh.
- Qua hội thi, nhà trường giúp cho đội ngũ giáo viên có điều kiện rèn luyện và
thể hiện kĩ năng sư phạm cũng như chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, lựa chọn
nhân tố điển hình để dự thi giáo viên giỏi cấp huyện, cấp thành phố. Đồng thời phát
hiện những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ để kịp thời điều chỉnh trong chỉ đạo và
quản lí cấp học.
- Góp phần xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng trường Tiểu học đạt
Kiểm định chất lượng giáo dục, trường uy tín chất lượng trên địa bàn huyện.

1.2. Yêu cầu:
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo
dục phổ thông.
- Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có
tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ
biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục tiểu học.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ ĐIỀU KIỆN:
1. Đối tượng:
Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.
2. Điều kiện:
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.
- Có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 03 năm trở lên. Có phẩm chất đạo
đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh.
- Được xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong năm học
2018 – 2019.
3. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC DỰ THI:
3.1. Bài thi kiểm tra năng lực:
3.1.1. Hình thức: Thi viết (trắc nghiệm kết hợp tự luận) gồm 50 câu hỏi và 1 bài
tự luận. Thời gian và địa điểm: Thứ ba 22/10/2019 tại hội trường lúc 10 giờ 40.
3.1.2. Nội dung: Kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, kĩ năng sư phạm liên
quan đến phạm vi chương trình giáo dục cấp học; những hiểu biết về chủ trương
đường lối, định hướng đổi mới giáo dục, kế hoạch năm học của cấp học, ngành,
trường; kiến thức xã hội có liên quan… như Điều lệ trường Tiểu học (Thông tư
41/2010/TT-BGD&ĐT); Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (Thông tư
20/2018/TT-BGDĐT); Quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học (TT
30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014); Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ
sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT; Văn bản hợp nhất số 03/2016;
Quyết định về Chuẩn đạo đức nhà giáo (Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT); Chỉ thị
40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 về Phong trào thi đua xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực; Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Quy định việc dạy thêm học
thêm; CV 5842/BGDĐT-VP V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn
học; Kế hoạch chuyên môn của trường năm học 2019 – 2020; Phương pháp dạy cá thể
hóa học sinh; Phương pháp Bàn tay nặn bột; Mô hình trường tiểu học mới VNEN; PP
dạy mĩ thuật Đan Mạch; Chương trình sách giáo khoa 2018 bậc tiểu học; Dạy học theo
hướng phát triển năng lực; Các nội dung có liên quan đến các chuyên đề do Phòng GD
và ĐT huyện Bình Chánh tổ chức trong năm (Phòng chống rủi ro thiên tai;...)

3.2. Thực hành giảng dạy
3.2.1. Hình thức: 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do ban tổ chức xác định
bằng hình thức bốc thăm.
3.2.2. Nội dung:
Bài dạy theo đúng chương trình giảng dạy ngay thời điểm diễn ra hội thi. Cụ thể
như sau:
- Đối với giáo viên chủ nhiệm: tiết tự chọn là 1 trong các môn TNXH, Đạo
đức, Lịch sử - Địa lí, Khoa học; tiết bắt buộc giáo viên bốc thăm ngẫu nhiên môn Toán
hoặc Tiếng Việt.
- Đối với giáo viên dạy bộ môn: thực giảng 2 tiết ở 02 khối lớp khác nhau.
3.2.3. Thời gian:
- Tháng 11/2019 (khối 4, 5, bộ môn) và tháng 01, 02/2020 (khối 1, 2, 3)
3.3. Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng.
Giáo viên trình bày một sáng kiến kinh nghiệm (kinh nghiệm giảng dạy có hiệu
quả nhất) hoặc kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thời gian 04 năm học gần
năm tổ chức hội thi.
Thời gian: Những giáo viên đạt vòng năng lực sẽ nộp SKKN vào ngày
28/10/2019.
4. Chấm thi và đánh giá kết quả
4.1. Ban tổ chức:
- Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân

- P.Hiệu trưởng

- Trưởng ban

- Ông Phạm Công Nhựt

- P.Hiệu trưởng

- Phó ban

- Bà Lê Thị Hà Trân

- Giáo viên tổ 3

- Thư ký

- Bà Phạm Thị Thu Ngân

- Tổ trưởng tổ 1

- Thành viên

- Bà Hà Thị Hợp

- Tổ trưởng tổ 2

- Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Kim Loan

- Tổ trưởng tổ 3

- Thành viên

- Bà Nguyễn Ngọc Diễm

- Tổ trưởng tổ 4

- Thành viên

- Ông Võ Văn Thắng

- Tổ trưởng tổ 5

- Thành viên

4.2. Ban giám khảo: Ban giám hiệu nhà trường cùng các tổ trưởng chuyên
môn từ khối 1 đến khối 5.
4.3. Đánh giá kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường phải
đạt các yêu cầu sau:
4.3.1. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên.
4.3.2. Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi đạt
loại tốt.

4.3.3. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng
dụng đạt 6 điểm trở lên.
Ban tổ chức căn cứ vào các kết quả trên để xét công nhận giáo viên có tiết dạy
giỏi cấp trường và được cấp giấy chứng nhận, khen thưởng. Kết quả hội thi là căn cứ
để đánh giá, xếp loại thi đua của cá nhân và là điều kiện để xét chọn dự thi giáo viên
giỏi cấp huyện.
4.4. Khen thưởng:
Những giáo viên đạt Giáo viên giỏi cấp trường sẽ được khen thưởng theo quy
định hiện hành.
Cách tính điểm như sau: điểm chung = (điểm năng lực + điểm SKKN + Điểm
TB 2 tiết thực hành) : 3.
* Cơ cấu giải thưởng:
- Giải Nhất

: 01 giải

- Giải Nhì

: 01 giải

- Giải Ba

: 01 giải

- Giải Khuyến khích: 07 giải
- Công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường (giấy công nhận).
Trên đây là kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2019 - 2020, đề
nghị giáo viên hưởng ứng thực hiện đúng theo kế hoạch để hội thi đạt kết quả cao
nhất./.
Nơi nhận:
- P.HT (để theo dõi)
- Tổ trưởng (để thực hiện);
- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

