
SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG THPT MAI THANH THẾ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số:  /KH-THPT MTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Ngã Năm, ngày 26  tháng 9 năm 2016 

  

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi ―Giáo viên giỏi‖ năm học 2016-2017 

—————— 

- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 

2016-2017 của  Sở GD&ĐT Sóc Trăng; 

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016- 2017 của trường THPT Mai Thanh 

Thế. 

Thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt góp phần nâng cao chất 

lượng giảng dạy trong nhà trường, trường THPT Mai Thanh Thế đề ra kế hoạch tổ 

chức hội thi giáo viên giỏi năm học 2016-2017 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Thông qua hội thi thúc đẩy việc  thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, 

sách giáo khoa và phương pháp dạy học; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá trong 

hoạt động dạy học của giáo viên . 

Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên .Động viên 

giáo viên yêu ngành, yêu nghề; phát huy tính sáng tạo của giáo viên qua việc khai 

thác ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ tiết dạy, sử dụng có hiệu quả trang thiết 

bị dạy học. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo tính khách quan, công bằng; có tác dụng khuyến khích động viên 

giáo viên tích cực trau dồi, học hỏi và phổ biến kinh nghiệm giảng dạy với nhau. 

II. Điều kiện dự thi GVG trường 

- Đối tượng tham dự Hội thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường. 

đã có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư 

phạm ứng dụng đã được nhà trường công nhận và xếp loại; phải đạt chuẩn trình độ 

trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 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, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp 

giáo viên cấp THPT.  

 

III. Nội dung và hình thức thi: Mỗi giáo viên dự thi thực hiện các nội dung 

sau: 

1. Thi lý thuyết 



Thực hiện một bài viết trong thời gian 120 phút theo hình thức tự luận về 

chuyên đề đổi mới giáo dục, dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn. 

2. Thi thực hành 

Giáo viên thực hiện 2 tiết giảng dạy thực tế tại lớp học gồm: 1 tiết bắt buộc và 1 

tiết tự chọn theo phân phối chương trình. Đối với môn Toán và Ngữ văn, 2 tiết dạy 

không được trùng phân môn.Trong hai tiết dạy có 1 tiết là giáo án điện tử. 

IV. Thời gian tổ chức thi 

a. Lý thuyết: Ngày thứ 7 - 08/10/2016 

+   7g30 –   8g00: Khai mạc . 

+   8g00 – 10g00: Tổ chức thi lý thuyết. 

b. Thi thực hành: 

+ Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 24/10/2016. 

V. Cách tính điểm và công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”  

1. Điểm thi lý thuyết (LT) 

- Tính theo thang điểm 10. 

- Mỗi bài thi sẽ được 2 giám khảo chấm độc lập, sau đó lấy trung bình 

cộng của các giám khảo. 

-Điểm thi lý thuyết phải đạt từ 8 trở lên mới được thi thực hành. 

2. Chấm điểm và xếp loại tiết thực hành (TH) 

- Giám khảo chấm và xếp loại theo hướng dẫn số 5555/BGDĐT-GDTrH 

ngày 08/10/2014 của Bộ  GDĐT. Đánh giá tiết dạy đáp ứng yêu cầu phát triển 

năng lực của học sinh (theo thang điểm 100 và có chú ý đến các tiêu chí khống 

chế). 

- Hai tiết dạy phải đạt loại giỏi. 

3. Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”: 

 -Để công nhận giaó viên giỏi phải đạt các yêu cầu sau: 

1. Cả 2 tiết dạy đều được xếp loại Giỏi và điểm thi lý thuyết đạt từ 8 điểm 

trở lên. 

2.Trong năm hoàn thành nhiệm vụ được giao,thực hiện tốt quy chế chuyên 

môn,chất lượng và hiệu quả gảng dạy đạt yêu cầu đề ra. 

3.Có sáng kiến kinh nghiệm đạt yêu cầu và được phổ biến áp dụng trong 

nhà trường. 

4.Đạt danh hiệu  lao động giỏi trở lên. 

5.Không vi phạm đạo đức nhà giáo và bị xử lý kỷ luật. 

VII. Kinh phí 

Trường chi kinh phí cho Hội thi bao gồm: tiền thưởng, tiền bồi dưỡng ban 

tổ chức , ban giám khảo, các chi phí khác phục vụ cho kỳ thi. 

VIII. Thành phần ban tổ chức,ban giám khảo. 

 1.Ban tổ chức: 



 -Trưởng ban: Ông Hoàng Văn Thái - Hiệu trưởng  

 -Phó trưởng ban trực : Ông Chế Văn Dũng - P.Hiệu trưởng  

 -Ông Nguyễn Thanh Gương -  P.Hiệu trưởng 

 -Bà Trần Thị Bạch Đằng - P.Hiệu trưởng 

 -Ủy Viên: 

  + Các Tổ trưởng tổ chuyên môn có giáo viên dự thi 

  + Bà Trần Thị Ngọc -  kế toán . 

 2.Ban Giám Khảo: 

 -Trưởng ban: Hiệu trưởng 

 -Phó trưởng ban:Các phó hiệu trưởng 

 -Ủy Viên :Bao Gồm Tổ trưởng tổ chuyên môn có giáo viên dự thi. 

IX.Tổ chức thực hiện: 

 -Các tổ chuyên môn lập danh sách giáo viên dự thi nộp về Văn phòng trước 

ngày 3 tháng 10 năm 2016. 

 -Ngày 07 tháng 10 ban tổ chức họp thông qua danh sách dự thi và phân công 

trách nhiệm. 

 -Văn  phòng lập dự trù kinh phí cho hội thi. 

 

Nơi đến:       KT.HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu VP                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- BGH         (Đã kí) 

- TCM          

                             Chế Văn Dũng 

 


