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KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường lần thứ VII, Năm học 2017-2018
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” trong nhà trường góp phần nâng cao chất
lượng dạy và học; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tạo cơ hội để giáo viên thể hiện năng lực chuyên môn; đồng thời trao đổi, học hỏi về
kinh nghiệm giảng dạy, phương pháp dạy học; khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện, đồ
dùng dạy học.
2. Yêu cầu
Hội thi được tổ chức khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích giáo
viên phấn đấu nỗ lực để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thẳng thắn, nhiệt tình trao
đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Giáo viên tự nguyện đăng kí tham gia hội thi.
Các tổ, nhóm chuyên môn vận động để có ít nhất 01 giáo viên dự thi/môn học.
II. Kế hoạch cụ thể
1. Nội dung và hình thức thi
Nội dung thi gồm hai phần:
a. Phần thi viết (120 phút):
Soạn một giáo án trong chương trình chuẩn theo cấu trúc đã được các tổ chuyên môn thống nhất
trong đợt tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự
học ở đầu năm học 2017-2018.
Lưu ý:
Giáo viên tham gia dự thi được mang theo các tài liệu sau: Phân phối chương trình;
Chuẩn kiến thức kĩ năng; các sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành, các văn bản hướng dẫn.
b. Phần thi thực hành:
Giáo viên dự thi phải thực hiện 02 tiết dạy trên lớp (gồm 01 tiết tự chọn và 01 tiết bắt
buộc) thuộc hai phân môn khác nhau hoặc hai dạng khác nhau của một phân môn ở hai khối lớp
khác nhau. Tiết dạy bắt buộc được xác định bằng hình thức bốc thăm (bốc thăm tiết phân phối
chương trình và bốc thăm lớp dạy). Thời gian thực hiện mỗi tiết dạy là 45 phút (không tính thời
gian làm các thủ tục tổ chức).
2. Đối tượng, số lượng và điều kiện dự thi
2.1. Đối tượng:
Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

2.2. Số lượng: Mỗi tổ, nhóm bộ môn có ít nhất 01 giáo viên tham dự.
2.3. Điều kiện: Căn cứ Điều 7 Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo
dục thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 21/ 2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm
2010 của Bộ GD&ĐT: 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 và đồng nghiệp đánh giá cao,
được lãnh đạo nhà trường xác nhận. Đối với giáo viên các cấp học phổ thông ngoài các điều
kiện trên còn phải được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp
học tương ứng.
3. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi
3.1. Thời gian:
Đăng ký trong tuần 27 (Hạn cuối vào 03/3).
Bốc thăm tiết dạy bắt buộc vào sáng thứ Hai (05/3).
Thi lý thuyết: 8h00, sáng thứ 5 (08/3).
Giảng dạy từ 19/3 đến 31/3/2018.
3.2. Địa điểm: Tại trường THPT Bùi Thị Xuân.
3.3. Kinh phí: được chi từ kinh phí dành cho hoạt động giảng dạy và học tập của trường theo
quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.
4. Đánh giá kết quả thi
Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng Sở Giáo dục và
Đào tạo quy định. Mỗi bài thi giảng có 03 giám khảo chấm điểm độc lập. Điểm thành phần được
lấy trung bình, không làm tròn số thập phân.
Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự
thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu
cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến
phản hồi từ phía giáo viên tham gia hội thi.
5. Điều kiện công nhận giáo viên giỏi cấp trường và trao giải
+ Được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường nếu bài thi lý thuyết đạt từ 6,5 trở lên và các
tiết dạy đạt từ loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 01 tiết dạy đạt loại giỏi.
+ Được xếp giải nếu bài thi lý thuyết đạt từ 8,0 trở lên và cả hai tiết dạy đạt loại giỏi với cơ cấu
giải như sau:
Giải nhất: Điểm bình quân hai tiết dạy từ 19 đến 20 điểm.
Giải nhì: Điểm bình quân hai tiết dạy từ 18 đến dưới 19 điểm.
Giải ba: Điểm bình quân hai tiết dạy từ 17 đến dưới 18 điểm.
III. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu trưởng ra Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, duyệt kinh phí tổ chức và
duyệt kết quả hội thi.
2. Các tổ chuyên môn động viên và hỗ trợ giáo viên dự thi trong việc thiết kế bài dạy, phương
pháp dạy học phù hợp kiểu bài dự thi.
3. Lịch làm việc của Ban tổ chức và Ban giám khảo:

8h30 Thứ 2 (05/3): Họp Ban tổ chức, thống nhất kế hoạch, điều lệ hội thi, chọn Ban giám
khảo; bốc thăm tiết bắt buộc.
9h30 Thứ 2 (05/3): Họp BGK phân công giám khảo hội thi, thống nhất cách chấm.
8h30 Thứ 2 (02/4): Họp xét giải.
Nơi nhận:
- Ban giám hiệu (để chỉ đạo);
- Các tổ chuyên môn (để thực hiện);
- Lưu VT.
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