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THÔNG BÁO (lần 1)
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Gia Lai
Lần thứ III, năm học 2020-2021
Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-SGDĐT, ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo (GD-ĐT) về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tỉnh Gia Lai
lần thứ III, năm học 2020-2021 (gọi tắt là Kế hoạch Hội thi).
Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức Hội thi, Sở GD-ĐT thông báo một số nội dung
như sau:
1. Thành phần, số lượng
1.1. Thành phần: Giáo viên đang làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
trẻ em trong trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
1.2. Số lượng: Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn và thành lập một đội tuyển tham
gia Hội thi cấp tỉnh, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định tại khoản a, mục 1, điều 6, Thông
tư 22. (Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường; Có một năm được công
nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là
giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi).
2. Nội dung: 02 phần thi
2.1. Phần thi thứ nhất: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm
việc, bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản b, mục 1 điều 6, Thông tư 22. (Trình bày một
biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em
của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện pháp
không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo
cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy
giỏi cơ sở giáo dục mầm non và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân
trước đó).
2.2. Phần thi thứ hai: Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo
dục tại thời điểm diễn ra Hội thi, bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản a, mục 1 điều
6, Thông tư 22. (Thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời
điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm,
lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước
(dạy thử) hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên
được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục trong thời gian không
quá 02 ngày trước thời điểm thi).
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3. Thời gian, địa điểm
Dự kiến 06 ngày, kể từ ngày 12-17/12/2020 (không tính thời gian chuẩn bị và các cuộc
họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo), cụ thể:
Thời gian
14h00-16h30

Nội dung

Địa điểm

Họp Trưởng đoàn, bốc thăm dự thi

Hội trường A, Sở GD-ĐT

Ngày 12/12/2020

Ngày 13/12/2020

Thi phần thi thứ nhất (Trình bày biện Trường MN Hoa Hồng,
pháp góp phần nâng cao chất lượng Tp. PLeiku
công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ)

7h00-9h00

Khai mạc Hội thi

Hội trường A, Sở GD-ĐT

Thi phần thi thực hành

Tại 05 trường MN Tp.
Pleiku (theo bốc thăm)
Trường MN Hoa Hồng,
MN Hoa Phong Lan, MN
Sao Mai, MN Họa Mi và
MN Tuổi Hồng
Hội trường A, Sở GD-ĐT

Chiều: 14h-17h

Tổng hợp kết quả chấm thi, hoàn tất
các thủ tục hồ sơ tổng kết Hội thi

Ngày 17/12/2020

Bế mạc, công bố kết quả Hội thi

7h00-17h00

Ngày 14/12/2020
9h00-17h00
Từ ngày 14-16/12/2020

Sáng: 7h00-11h00

4. Hồ sơ tham dự thi
4.1. Hồ sơ giáo viên: Thực hiện theo khoản a, mục 1, phần IV của Kế hoạch Hội thi.
4.2. Hồ sơ của Phòng GD-ĐT: Thực hiện theo khoản b, mục 1, phần IV của Kế hoạch
Hội thi.
Đăng ký danh sách giáo viên dự thi như sau:
Stt

1

Họ và tên

Nguyễn...

Đơn vị

Năm vào nghề

Tuổi

Trường...

2003

31

Trình
độ

Tên đề tài biện pháp nâng
cao chất lượng công tác
CS-GD-ND trẻ

ĐHSP ....

Đăng ký danh sách Trưởng đoàn và phó Trưởng đoàn như sau:
Stt
1

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại liên lạc

Ghi chú
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Số lượng Giám khảo giới thiệu như sau:
Stt
Phòng GD-ĐT
Số lượng
Stt
Phòng GD-ĐT
Số lượng
1
Pleiku
08
10
Ayun Pa
03
2
Ia Grai
03
11
Krông Pa
03
3
Chư Păh
03
12
Đak Đoa
05
4
Chư Prông
05
13
MangYang
04
5
Đức Cơ
04
14
Đak Pơ
03
6
Chư Sê
05
15
An Khê
03
7
Chư Pưh
03
16
Kbang
04
8
Ia Pa
03
17
Kông Chro
03
9
Phú Thiện
03
CỘNG
65 người
Danh sách giới thiệu Giám khảo chấm thi bảo đảm theo quy định tại khoản a, mục 1
điều 16, Thông tư 22. (Các cán bộ quản lý giáo dục, các giáo viên cốt cán đã được công
nhận có năng lực tốt trong hoạt động chuyên môn; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có
thực tiễn, kinh nghiệm và đã đạt kết quả cao trong giảng dạy, quản lý, giáo dục trẻ em; có uy
tín với đồng nghiệp).
Đăng ký danh sách Giám khảo như sau:
Stt

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Tuổi

Số năm
công tác

Số điện thoại liên lạc
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*Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ tham dự thi chậm nhất ngày 20/11/2020.
5. Kinh phí
Đơn vị cử người tham gia Hội thi thực hiện theo chế độ quy định hiện hành.
6. Đánh giá các nội dung thi
6.1. Đối với phần thi thứ nhất (thang điểm 10, dưới 05 điểm là chưa đạt).
Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo
dục (03 điểm);
Phù hợp với đối tượng trẻ em và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc (04
điểm);
Biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ
của trẻ em khi áp dụng biện pháp (02 điểm);
Trình bày rõ ràng, dễ hiểu, thuyết phục, bảo đảm thời gian theo quy định (01 điểm).
6.2. Phần thi thứ hai (thang điểm 20, theo mẫu phiếu đánh giá tiết dạy gửi kèm).
Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục,
giám khảo nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.
7. Đánh giá kết quả thi
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- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải đảm bảo:
+ Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt;
+ Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục ít nhất 2/3 số giám khảo đánh
giá loại giỏi, không có giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống.
- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được Sở GD-ĐT cấp giấy
chứng nhận.
8. Khen thưởng, kỷ luật
- Cơ cấu giải thưởng:
+ Giải cá nhân: Trong số giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, căn cứ tổng số điểm
của cá nhân, Ban tổ chức lấy điểm trung bình cộng của cả hai phần thi tính từ cao xuống thấp
để cơ cấu giải như sau: 01 giải xuất sắc, 05 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba, số còn lại giải
khuyến khích.
+ Giải toàn đoàn: Cơ cấu 17 giải: 01 giải xuất sắc, 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba
và 10 giải khuyến khích.
- Việc xếp hạng các đoàn tham gia dự thi căn cứ vào:
+ Tính kỷ luật, nghiêm túc thực hiện quy chế Hội thi;
+ Số lượng tham gia dự thi đầy đủ theo đăng ký;
+ Số điểm trung bình cộng đạt cao nhất của các giáo viên dự thi trong đoàn.
Trường hợp nếu kết quả có tổng số điểm bằng nhau thì Ban Tổ chức sẽ xem xét theo các
chỉ số phụ theo thứ tự: bài thi thực hành, bài thi trình bày các biện pháp chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng Giáo dục Mầm
non, Sở GD-ĐT (0269.3826.876) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo);
- Các phòng GD-ĐT huyện/tx/tp (để t/h);
- Website Sở GD-ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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