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THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
trong các cơ sở Giáo dục mầm non”
Thực hiện theo kế hoạch 158/KH-SGDĐT ngày 26/7/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm (GDLTLTT) trong các cơ sở Giáo dục mầm non (GDMN)”. Nhằm tạo điều
kiện cho các đơn vị sắp xếp kế hoạch công tác, chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia
cuộc thi, Sở GDĐT thông báo một số nội dung cuộc thi cụ thể như sau:
1. Về hồ sơ dự thi
- Tính đến hết ngày 20/3/2018 Sở GDĐT nhận được 33 hồ sơ hợp lệ tham gia
dự thi, bình quân mỗi huyện tham gia 03 đơn vị (xem phụ lục 1, danh sách kèm theo).
- Yêu cầu các đơn vị rà soát các thông tin trong danh sách, nếu có nội dung nào
chưa chính xác, phản ánh kịp thời về Sở GDĐT (phòng GDMN) để có điều chỉnh.
2. Thời gian, địa điểm chấm thi và tổng kết cuộc thi
STT

Thời gian

Đơn vị chấm thi

Ghi chú

1

Từ ngày 04/4/2018 đến - Thị xã Tân Châu
06/4/2018
- Thành phố Châu Đốc

06 đơn vị

2

Từ ngày 09/4/2018 đến - Huyện Tịnh Biên
11/4/2018
- Huyện An Phú

06 đơn vị

3

Từ ngày 12,13/4/2018 - Huyện Tri Tôn
và 16/4/2018
- Huyện Châu Thành

06 đơn vị

4

Từ ngày 17/4/2018 đến - Huyện Phú Tân
19/4/2018
- Huyện Châu Phú

06 đơn vị

5

Từ ngày 20/4/2018 và Thành Phố Long Xuyên
23/4/2018

03 đơn vị

6

Từ ngày 24/4/2018 đến - Huyện Thoại Sơn
26 và 27/4/2018
- Huyện Chợ Mới

06 đơn vị

7

Ngày 04/5/2018, bắt đầu Tại Hội trường, Sở GDĐT
vào lúc 8h00

Hội thảo, tổng kết
khen thưởng cuộc
thi.
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3. Tiêu chí, thang điểm chấm chọn và cơ cấu giải thưởng: Sau khi lấy ý
kiến từ 11/11 huyện, thị, thành phố theo công văn số 44/SGDĐT- GDMN ngày
09/01/2018 của Sở GDĐT về việc thống nhất các tiêu chí thang điểm Cuộc thi “Xây
dựng môi trường GDLTLTT trong các cơ sở GDMN”, Sở GDĐT có điều chỉnh về Bộ
tiêu chí, thang điểm chấm chọn và cơ cấu giải thưởng so với kế hoạch 158/KHSGDĐT ngày 26/7/2017 của GDĐT cụ thể như sau:
- Bộ tiêu chí và thang điểm chấm chọn (xem phụ lục 2).
- Cơ cấu giải thưởng: Dựa vào tổng số điểm của 03 tiêu chí, được lấy theo số
điểm từ cao xuống thấp để cơ cấu giải thưởng, gồm các giải thưởng:
+ Giải A: 03 giải.
+ Giải B: 06 giải.
+ Giải C: 08 giải.
+ Giải khuyến khích: 16 giải.
4. Hình thức tổ chức chấm thi
- Mỗi tiêu chí có 01 giám khảo chấm độc lập.
- Các tiêu chí được chấm trực tiếp tại các cơ sở theo danh sách, chủ đề đăng ký
dự thi của các phòng GDĐT cụ thể như sau:
+ Tiêu chí 1:
Chấm thực tế dựa trên cách bày trí, trang trí, bố cục, sắp xếp các góc ngoài sân
trường như “Góc vận động; trò chơi dân gian; góc chơi mở; góc thiên nhiên; vườn
hoa, vườn rau…; các góc chơi trong lớp học, ngoài hành lang.
Trong quá trình chấm có kết hợp xem các minh chứng có thể là một trong các
bảng kế hoạch, thời gian biểu hoặc bảng phân công tổ chức các hoạt động chơi của
các nhóm, lớp…
+ Tiêu chí 2:
Chấm thực tế trên các loại kế hoạch giáo dục của giáo viên gồm: Kế hoạch
giáo dục năm học; kế hoạch giáo dục tháng/chủ đề; kế hoạch giáo dục tuần và kế
hoạch giáo dục hàng ngày.
Yêu cầu kế hoạch giáo dục năm học phải dựa trên sự định hướng chung của
Ban giám hiệu trường, đảm bảo tính thực tế phù hợp với điều kiện nhóm, lớp; có điều
chỉnh, bổ sung và đánh giá theo từng chủ đề (trong quá trình chấm có đối chiếu với kế
hoạch và kết quả đánh giá của Ban giám hiệu tại cơ sở).
+ Tiêu chí 3: Dự thực tế tối thiểu 02 hoạt động gồm hoạt động học; chơi ngoài
trời hoặc chơi tại các góc để đánh giá mức độ khai thác, sử dụng hiệu quả đồ dùng
trang thiết bị dạy học tại các góc ngoài sân, nhóm, lớp của giáo viên và trẻ … (có thể
dự từ 1 đến 2 lớp gồm các lứa tuổi khác nhau, kết quả điểm tiêu chí 3 là trung bình
cộng của 02 hoạt động).
- Sau khi chấm chọn xong 03 tiêu chí giám khảo có biên bản ghi nhớ chung với
đơn vị về những ưu điểm nổi bật và hạn chế của đơn vị làm cơ sở giúp Hội đồng đối
chiếu trong quá trình chấm chọn và xét giải thưởng.
2

Trên đây là thông báo số 1 về việc tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường
GDLTLTT trong các cơ sở GDMN”, yêu cầu các phòng GDĐT thông báo rộng rãi
đến các đơn vị dự thi thực hiện. Nếu có vấn đề chưa rõ, liên hệ Sở GDĐT (phòng
GDMN) để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Các phòng GDĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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