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Phú Thiện, ngày 05 tháng 02 năm 2021

V/v thông báo giáo viên tham gia Hội thi
GVDG cấp tỉnh, năm học 2020 – 2021
và một số thông tin về nội dung Hội thi.

Kính gửi Hiệu trưởng các trường TH: Phan Chu Trinh, Ngô Quyền, Chu
Văn An, Lê Lợi, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, PTDTBT TH Nay Der, PTDTBT
TH Anh Hùng Núp.
Căn cứ Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc tiểu học, năm học
2020-2021 và tình hình thực tế của đơn vị;
Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-SGDĐT ngày 13/01/2021 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Gia Lai về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh
Gia Lai, năm học 2020 – 2021;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thông báo đến Hiệu trưởng các trường tiểu
học có tên trên biết và thực hiện một số nội dung sau:
1. Cử giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bậc tiểu học,
năm học 2020 – 2021(theo danh sách gửi kèm).
2. Sắp xếp, bố trí thời gian để bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng khả năng
thuyết trình bài báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng
dạy để giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh đạt kết quả cao
(Lưu ý: Không làm báo cáo về Công tác chủ nhiệm lớp).
3. Nộp hồ sơ giáo viên dự thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua bộ phận
chuyên môn tiểu học) trước ngày 25/02/2021 bao gồm:
- Bản trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy
được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả lần đầu được dùng để
đăng kí thi giáo viên dạy giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen
thưởng cá nhân trước đó và được trình bày bằng bản word hoặc bằng
powerpoint (05 bản);
- Bản photo công chứng Giấy chứng nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp
huyện (TX, TP) trong 02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên
dạy giỏi cấp huyện (TX, TP) năm tham dự Hội thi;
- Phiếu đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở
mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó các tiêu chí của
Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại
Thông tư 20/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề
nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt. (Lưu ý: Trích riêng
danh sách của giáo viên dự thi, không lấy danh sách cả trường).
- Giáo án dạy thi gửi về Hội đồng chấm thi trước khi thi (theo lịch đã rút
thăm) là 2 ngày (05 bản);

- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo;
Tất cả hồ sơ dự thi được để vào sơ-mi (bì mút nhựa) và bên ngoài ghi rõ họ
tên giáo viên và đơn vị công tác, huyện.
4. Thời gian, địa điểm thi: dự kiến từ ngày 04/3 – 20/3/2021 tại các trường
tiểu học trên địa bàn tỉnh được chọn làm địa điểm thi (lịch cụ thể sẽ có thông
báo sau khi có lịch cụ thể của Sở).
5. Gợi ý cấu trúc trình bày biện pháp
- Lí do chọn biện pháp:
+ Thực trạng nghiên cứu vấn đề tại đơn vị công tác
+ Sự cần thiết của biện pháp được lựa chọn đối với việc giải quyết thực
trạng vấn đề nghiên cứu
- Nội dung của biện pháp:
+ Trình bày cụ thể, chi tiết biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề (có
thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp, video clip,…)
+ Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy
học và giáo dục
+ Phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương
trong công tác giảng dạy của giáo viên tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm
việc
+ Biện pháp đề cập đến những vấn đề mới, cách làm mới, sáng tạo, đưa ra
giải pháp cải tiến nội dung, hình thức, tạo sự hứng thú, đam mê, tìm tòi, khám
phá của học sinh; trình bày khoa học, rõ ràng, phù hợp thực tiễn
- Kết quả thực hiện biện pháp:
Biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về
sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp (có số liệu so sánh trước và sau
khi áp dụng biện pháp, có minh chứng cụ thể);
- Kết luận:
+ Khẳng định giá trị, ý nghĩa của biện pháp (tính mới, tính ứng dụng thực
tiễn, tính hiệu quả).
6. Đánh giá các nội dung thi
6.1. Phần thi thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục:
- Được đánh giá theo Phiếu đánh giá tiết dạy, theo thang điểm 100 và xếp
loại: Giỏi, Khá, Trung bình, Chưa đạt;
- Được 3 giám khảo chấm độc lập;
- Điểm và xếp loại tiết dạy chung:
Lấy kết quả xếp loại của 2 trong 3 giám khảo có cùng xếp loại làm kết quả
xếp loại chung. Trong trường hợp kết quả xếp loại của 3 giám khảo có dấu hiệu

bất thường (ví dụ: Giỏi - Khá - Trung bình) thì Thư ký báo cáo Trưởng ban
Giám khảo xem xét quyết định.
6.2. Phần thi trình bày biện pháp:
- Được đánh giá theo thang điểm 100 và đánh giá theo 02 mức: đạt hoặc
chưa đạt;
- Được 3 giám khảo đánh giá;
- Giáo viên trình bày biện pháp, Ban giám khảo trao đổi, đánh giá và thống
nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần trình bày biện pháp đạt mức đạt khi đảm bảo
các yêu cầu:
+ Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy
học và giáo dục;
+ Phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương
trong công tác giảng dạy của giáo viên tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm
việc;
+ Biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng
về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp;
+ Trình bày rõ ràng, dễ hiểu, thuyết phục, bảo đảm thời gian quy định và
trình bày theo cấu trúc gợi ý.
- Phần trình bày biện pháp chưa đạt khi không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu
trên.
Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường có tên trên triển
khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nếu có vướng mắc, kịp thời liên hệ
Phòng Giáo dục và Đào tạo qua bộ phận chuyên môn tiểu học để được phối hợp
giải quyết./.
TRƯỞNG PHÒNG
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo PGD;
- Lưu: VT, CvTH.

Nguyễn Thị Hoa

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY
GIỎI CẤP TỈNH BẬC TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2020 - 2021
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Họ và tên
Hoàng Thị Hằng
Đoàn Thị Bình
Trần Thị Lan Anh
Vũ Thị Thắm
Dư Thị Oanh
Mã Thị Tuyết
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Hồng Hải
Bùi Thị Thuỳ Dung
Tống Văn Hiền
Đinh Thị Hội
Phạm Việt Hùng
Sô Y Linh

Chức vụ
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên
Giáo viên

Đơn vị công tác
Trường PTDTBT TH Nay Der
Trường TH Phan Chu Trinh
Trường TH Phan Chu Trinh
Trường TH Ngô Quyền
Trường TH Chu Văn An
Trường TH Chu Văn An
Trường TH Lê Lợi
Trường TH Ngô Quyền
Trường TH Nguyễn Văn Trỗi
Trường TH Chu Văn An
Trường TH Phan Chu Trinh
Trường PTDTBT TH Anh Hùng Núp

Trường TH Trần Phú

Danh sách gồm 13 giáo viên (trong đó: 09 VH, 04 bộ môn).

Ghi chú

