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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp học mầm non
Năm học 2018 - 2019
Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT
về ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;
Căn cứ công văn số 578/PGDĐT-GDMN ngày 10/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo Đại Từ về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 cấp học Mầm non huyện Đại Từ.
Phòng GDĐT Đại Từ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp
học mầm non huyện Đại Từ năm học 2018- 2019 cụ thể như sau:
I. Mục đích và yêu cầu của Hội thi:
1. Mục đích Hội thi:
a) Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp
học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể
hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử
dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục
mầm non;
b) Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động
viên, tạo cơ hội để giáo viên và CBQLGD tự học và sáng tạo; tuyên dương, nhân rộng
những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương
và toàn ngành;
c) Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho
giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
2. Yêu cầu Hội thi:
a. Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được qui định
trong Chương trình giáo dục mầm non, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực
hành chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non và các văn bản chỉ đạo của ngành.
b.Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa
học, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền
đạt, phổ biến kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục trẻ, làm đồ dùng, đồ chơi và sáng kiến
kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ.
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II. Nội dung, hình thức thi:
1. Nội dung thi:
Mỗi giáo viên tham gia dự thi đầy đủ 03 nội dung:
a. Một sáng kiến cải tiến chất lượng chăm sóc- giáo dục, hoặc sản phẩm nghiên
cứu khoa học sư phạm ứng dụng do giáo viên tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp
phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Sáng kiến cải tiến chất lượng hoặc
sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng viết thành báo cáo được Hội đồng
khoa học nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên tại thời điểm đã áp
dụng trong năm học.
b. Bài thi lý thuyết: Kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chăm sóc giáo dục
trẻ em hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục
mầm non, hoặc những hiểu biết định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo
của cấp học mầm non và của ngành;
c. Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:
Nội dung phần thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo
dục mầm non.
- Giáo viên nhà trẻ: Thực hành 02 hoạt động Chơi - tập trong đó có một hoạt động
Chơi - tập do giáo viên tự chọn và một hoạt động Chơi- tập do Ban tổ chức xác định
bằng hình thức bốc thăm.
- Giáo viên mẫu giáo: Thực hành 02 hoạt động học trong đó có một hoạt động
học do giáo viên tự chọn và một hoạt động học do Ban tổ chức xác định bằng hình
thức bốc thăm.
2. Hình thức thi:
a. Báo cáo sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, các
đoàn nộp về Ban tổ chức Hội thi theo lịch quy định;
(Lưu ý: Không lấy sáng kiến đã được công nhận của năm học 2017- 2018)
b. Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận: Thời gian làm bài 90 phút
c. Thi thực hành hoạt động giáo dục được tổ chức tại lớp học. Nội dung tham gia
thi thực hành là nội dung hoạt động giáo dục lần đầu được tổ chức cho trẻ tại lớp đó.
Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho hoạt động giáo dục tự chọn
trong thời gian một tuần trước thời điểm thi giảng. (Giáo viên tuyệt đối không được
dạy trước cho trẻ).
- Bài thi thực hành bắt buộc: BTC tổ chức cho GV dự thi được bắt thăm trước
ngày thi giảng ít nhất là 03 ngày.
- Giáo viên được sử dụng phương tiện, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu
quả giờ học (không được nhờ người khác hỗ trợ trong giờ thi giảng).
III. Đối tượng, điều kiện và số lượng giáo viên đăng kí dự thi:
1. Đối tượng:
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Giáo viên tham gia dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện là giáo viên đang
trực tiếp làm công tác giảng dạy được hưởng lương theo Ngân sách trong tại các đơn vị
mầm non huyện Đại Từ;
2. Điều kiện:
- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của cấp học
mầm non theo qui định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ liên tục từ 2 năm
trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản
lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường
xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
- Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2018 - 2019.
3. Số lượng đăng kí dự thi:
- Mỗi trường thành lập một đoàn gồm Trưởng đoàn và các thành viên tham gia dự
thi. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức cho đoàn giáo viên của đơn vị
tham gia thi đúng quy định. Ban chỉ đạo và các Tiểu ban chỉ làm việc trực tiếp với các
Trưởng đoàn.
- Số lượng giáo viên đăng kí dự thi như sau:
+ Đối với trường đăng ký Tập thể LĐ xuất sắc số GV đăng kí tối đa là 30%
+ Đối với trường đăng ký Tập thể LĐ tiên tiến số GV đăng kí tối đa là 25%
+ Đối với trường Hoàn thành nhiệm vụ số GV đăng kí tối đa là 20%
(Lưu ý: Tỷ lệ giáo viên dự thi được tính tỉ lệ % trên tổng số giáo viên của nhà
trường không tính CBQL và nhân viên).
IV. Đánh giá xếp loại:
1. Đối với sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học:
Sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được đánh giá
theo thang điểm 10 do Trưởng ban tổ chức Hội thi quy định (Hướng dẫn số 252/HDPGDĐT ngày 12/4/2018 của Phòng GDĐT về hướng dẫn bố cục, biểu điểm chấm và
xếp loại sáng kiến thuộc ngành GDĐT ) và được đánh giá, xếp loại từ Khá trở lên.
2. Bài thi lý thuyết: Đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của
Ban ra đề thi. Bài thi có từ 2 giám khảo trở lên chấm điểm độc lập.
3. Bài thi giảng: Đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ
GDĐT quy định đối với cấp mầm non. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên
chấm điểm độc lập.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo.
Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban
giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
Sau khi kết thúc nội dung thi giảng, Ban tổ chức hội thi tổ chức rút kinh nghiệm
trao đổi với giáo viên dự thi và CBQL về những ưu, nhược điểm chính của tiết dạy và
nghe ý kiến phản hồi từ phía giáo viên dự thi.
V. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi:
1. Thời gian, địa điểm:
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- Ngày 15/11/2018: Các đơn vị nộp danh sách giáo viên dự thi (Cả bản in có
dấu và qua hòm thư của tổ Mầm non) và Nộp sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học
sư phạm ứng dụng tại tổ Mầm non,
- Ngày 22/11/2018: Khai mạc và thi lý thuyết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Từ chiều 22/11 đến hết ngày 23/11/2018: Chấm bài lý thuyết và sáng kiến;
- Sáng ngày 24/11/2018: Thông báo kết quả thi lý thuyết và sáng kiến
- Ngày 27/11/2018 đến hết ngày 9/12/2018: Thi giảng tại trường Mầm non Phú
Thịnh, Mầm non Tiên Hội; Mầm non Hà Thượng; Mầm non Bình Thuận; Mầm non
Cát Nê.
* Lịch bắt thăm và thi bài thi giảng như sau:
Lịch bắt thăm
Ngày bắt
thăm
Tự chọn
24/11/2018

Địa điểm

Gồm các đơn vị

Phòng
GDĐT

An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng,
Phục Linh, Tân Linh, Tân Thái,

Phòng
GDĐT

Hùng Sơn 1, Hùng Sơn2, MN Hoa
Sen, Khôi Kỳ, Mỹ Yên, Lục Ba,
Bình Thuận

Phòng
GDĐT

Văn Yên, Vạn Thọ, Cát Nê, Ký
Phú, TT Quân Chu, Xã Quân Chu.

Phòng
GDĐT

Núi Hồng, Yên Lãng, Phú Xuyên,

Tự chọn
26/11/2018
Tự chọn
28/11/2018
Tự chọn

Tự chọn
Phòng
GDĐT

Ngày
giảng

Minh Tiến, Phú Cường, Phú Thịnh,
Đức Lương, Phúc Lương, Phú Lạc,
Na Mao,
(Thí sinh bốc thăm theo lịch cụ
thể)

Địa
điểm

26/11/2018 Trường
MN Hà
27/11/2018 Thượng
Trường
28/11/2018
MN
Bình
29/11/2018 Thuận
30/11/2018
3/12/2018
4/12/2018

La Bằng, Hoàng Nông, Tiên Hội,
Bản Ngoại

30/11/2018

4/12/2018

Lịch giảng

5/12/2018
6/12/2018
7/12/2018

Trường
MN Cát
Nê
Trường
MN
Tiên
Hội
Trường
MN
Phú
Thịnh

-

- Ngày 8,9,10/12/2018: Tổng hợp kết quả dự thi
- Ngày 11/12/2018: Tổ chức cho cho Ban giám khảo gặp gỡ, trao đổi với giáo
viên dự thi và CBQL về những ưu, nhược điểm chính của tiết dạy và nghe ý kiến phản
hồi từ phía giáo viên dự thi sáng.
- Chiều 11/12/2018: Tổng kết Hội thi tại Phòng GDĐT
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2. Kinh phí:
- Phòng GDĐT lo kinh phí tổ chức Hội thi, kinh phí khen thưởng cho các cá nhân
và tập thể đạt giải tại Hội thi
- Các đơn vị lo kinh phí cho giáo viên dự thi theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
3. Địa điểm tổ chức thi giảng:
Trường Mầm non Phú Thịnh, MN Tiên Hội, MN Hà Thượng, MN Bình Thuận;
MN Cát Nê được chọn làm nơi đăng cai tổ chức hội thi có trách nhiệm chuẩn bị các
điều kiện về cơ sở vật chất, công tác tổ chức, an ninh trật tự, đảm bảo môi trường sư
phạm tốt để động viên, khích lệ người dự thi.
VI. Quy định chung
* Đối với giáo viên dự thi:
1. Đăng ký dự thi theo đúng lớp mình đang giảng dạy.
2. Bài thi lý thuyết phải đạt từ 8 điểm trở lên và báo cáo sáng kiến hoặc kết quả
nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt từ khá trở lên thì mới tiếp tục dự thi bài giảng.
3. Không trao đổi với giám khảo trước, trong và sau khi thi; không dự các tiết dự
thi của đồng nghiệp.
4. Trong suốt thời gian diễn ra Hội thi mỗi giáo viên phải đề cao tinh thần trách nhiệm,
tâm huyết, nhiệt tình, khiêm tốn, học hỏi và thực hiện đúng quy định của hội thi.
* Hồ sơ đăng ký các đoàn dự thi:
1. Danh sách trưởng đoàn và các giáo viên đăng ký dự thi (theo mẫu kèm theo).
2. Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dự Hội thi (có xác nhận của
Hiệu trưởng);
3. Báo cáo sáng kiến hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của
các giáo viên tham dự Hội thi.
VII. Khen thưởng, kỷ luật:
1. Đánh giá kết quả.
1.1. Đối với cá nhân.
* Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Huyện
- Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt Khá trở lên;
- Bài thi lý thuyết đạt từ 8 điểm trở lên;
- 02 bài giảng đạt loại Khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 01 bài đạt loại Tốt. Điểm
trung bình cộng của 02 bài thi giảng, thực hành phải đạt từ 18 điểm trở lên.
* Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi xuất sắc cấp Huyện
- Sáng kiến hoặc báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt Tốt trở lên;
- Bài thi lý thuyết đạt từ 9 điểm trở lên;
- 02 bài giảng đạt loại Tốt, điểm trung bình cộng của hai bài thi phải đạt từ 19
điểm trở lên.
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1.2. Đối với đoàn:
- Cơ cấu giải Đoàn: 01 đoàn nhất; 02 đoàn nhì; 03 đoàn ba.
- Tiêu chuẩn xếp giải đoàn:
+ Mỗi đoàn phải có đủ thành phần giáo viên dự thi theo kế hoạch (Bao gồm có
giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo).
+ Không có giáo viên vi phạm các yêu cầu của Kế hoạch thi.
+ Không có giáo viên bỏ thi.
+ Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi 100%.
+ Có điểm bình quân toàn đoàn cao nhất.
Nếu hai đoàn có điểm bình quân ngang nhau thì đoàn nào có tỷ lệ giáo viên xuất
sắc cao hơn thì xếp thứ hạng cao hơn.
Nếu hai đoàn có điểm bình quân ngang nhau, tỷ lệ giáo viên xuất sắc bằng nhau
thì đoàn nào có điểm bình quân của phần thi thực hành cao hơn thì xếp thứ hạng cao hơn.
2. Khen thưởng:
* Cá nhân: Giáo viên đạt loại Giỏi xuất sắc và loại Giỏi được nhận giấy chứng
nhận của Trưởng phòng GDĐT và phần thưởng của hội thi.
* Giải Đoàn: Các đoàn đạt giải Nhất, Nhì, Ba được tặng cờ và phần thưởng của hội thi.
3. Kỷ luật:
- Cá nhân hoặc đoàn nào vi phạm những quy định trên sẽ tùy mức độ nặng, nhẹ
mà chịu kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến tước quyền chấm thi, dự thi, tước danh hiệu
đã đạt được.
- Những vi phạm quy định của hội thi sẽ đưa vào tiêu chí xét thi đua trong năm
học 2018 - 2019 của cá nhân và tập thể.
4. Khiếu nại:
Cá nhân hoặc đơn vị có quyền khiếu nại những vấn đề trong phạm vi Hội thi.
Việc khiếu nại phải đúng người, đúng việc, có căn cứ và kịp thời. Ban chỉ đạo nhận
đơn chậm nhất 01 ngày sau ngày công bố kết quả và ngày tổng kết Hội thi. Cá nhân và
đơn vị khiếu nại phải chịu trách nhiệm về khiếu nại của mình.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Ban tổ chức Hội thi:
- Ban tổ chức Hội thi do Trưởng phòng GDĐT ra quyết định thành lập có quyền
hạn và nhiệm vụ sau:
- Tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động của Hội thi theo kế hoạch.
- Xây dựng các nội dung thi của Hội thi.
- Chuẩn bị địa điểm, trang thiết bị phục vụ, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều
kiện đảm bảo cho Hội thi.
- Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan.
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2. Ban giám khảo Hội thi:
- Ban giám khảo Hội thi do Trưởng phòng GDĐT lựa chọn và ra quyết định thành lập.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban giám khảo thực hiện theo quy
định của Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non tại Thông tư số
49/2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
3. Đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi
Các đơn vị Mầm non được chọn đăng cai tổ chức Hội thi giảng chuẩn bị các
điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo môi trường sư phạm tốt để giáo viên dự thi đạt
hiệu quả cao.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non huyện Đại
Từ năm học 2018 - 2019, đề nghị các nhà trường triển khai thực hiện để Hội thi đạt kết
quả tốt./.
Nơi nhận:
- Sở GDDT Thái Nguyên (B/cáo);
- Lãnh đạo UBND Huyện (B/cáo);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT (Chỉ đạo)
- Các tổ chuyên môn (P/hợp);
- Các trường MN (T/hiện);
- Lưu: VT, MN.

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Trần Đăng Minh
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