UBND TỈNH AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 170 /KH - SGDĐT

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non
Năm học 2019-2020
Thực hiện Hướng dẫn số 21/HD-SGDĐT ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Sở
Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non
(GDMN) năm học 2019-2020, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên
dạy giỏi cấp học Mầm non năm học 2019-2020 với nội dung như sau:
I. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI
1. Mục đích và nguyên tắc Hội thi
a) Mục đích Hội thi
- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi,
cấp học mầm non, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Tạo động lực cho giáo viên
phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng chăm
sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ
- Hội thi nhằm động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng
tạo; khuyến khích giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong
hoạt động chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ.
b) Nguyên tắc của Hội thi: Dựa trên nguyện vọng tự nguyện của giáo viên;
không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; đảm bảo tính trung
thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng và khách quan; nghiêm cấm tổ chức
Hội thi trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.
2. Đối tượng, số lượng và điều kiện đăng ký dự thi
a) Đối tượng: Giáo viên tham gia hội thi cấp tỉnh là giáo viên đang giảng dạy
ở các trường mầm non, mẫu giáo công lập và ngoài công lập trong toàn tỉnh.
b) Số lượng dự thi: Mỗi phòng GDĐT lựa chọn những giáo viên đạt giáo viên
dạy giỏi cấp huyện vượt trội, với chỉ tiêu tối đa không quá 5% trên tổng số giáo viên
toàn huyện.
c) Điều kiện tham gia Hội thi: Giáo viên tham gia Hội thi cấp tỉnh phải được
công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 lần liên tục, trong đó lần thứ hai là năm
đăng ký tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.
3. Nội dung, hình thức Hội thi
a) Thực hành tổ chức một hoạt động giáo dục tại nhóm, lớp (hoạt động học;
chơi tại các góc; chơi ngoài trời) theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội
thi. Hoạt động thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp
với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp, không được dạy thử hoạt động tham gia
Hội thi ở bất cứ đâu trong năm học tổ chức hội thi. Giáo viên được thông báo và có
thời gian chuẩn bị cho hoạt động trong thời gian không quá 03 ngày trước thời điểm
thi hoạt động thực hành.

b) Trình bày một báo cáo biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong hoạt động
chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên
đang làm việc. Thời lượng báo cáo không quá 30 phút. Biện pháp trên được báo cáo
trực tiếp trước Ban giám khảo.
* Lưu ý: Báo cáo biện pháp của giáo viên được Ban giám hiệu trường xác nhận
chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân
trước đó.
4. Đánh giá nội dung thi và kết quả của giáo viên dự thi
a) Đánh giá nội dung thi:
- Đối với bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:
+ Bài thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 02 thành viên Ban
giám khảo đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động dạy học
và giáo dục theo quy định hiện hành. Điểm kết luận của hoạt động giáo dục là điểm
trung bình cộng của giám khảo;
+ Sau khi giáo viên hoàn thành phần thi thực hành. Ban Giám khảo gặp gỡ với
giáo viên dự thi và cán bộ quản lý giáo dục để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu
điểm, nhược điểm chính của hoạt động giáo dục theo các yêu cầu cơ bản của phiếu
đánh giá hoạt động giáo dục. Đồng thời đóng góp ý kiến, rút kinh nghiệm, nghe ý kiến
phản hồi từ phía giáo viên tham gia Hội thi.
- Đối với báo cáo biện pháp: Mỗi báo cáo có từ 02 giám khảo trở lên đánh giá
theo mức (đạt và chưa đạt). Tiêu chí đánh giá cơ bản dựa vào mục tiêu chương trình
GDMN; phù hợp với các điều kiện thực tế tại nhóm, lớp nơi cá nhân giáo viên đang
làm việc; vận dụng có hiệu quả trên trẻ.
b) Đánh giá kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải
đạt các yêu cầu sau:
- Hoạt động giáo dục đạt loại giỏi, trong đó đảm bảo không có thành viên Ban
giám khảo nào đánh giá hoạt động giáo dục đạt trung bình hoặc yếu.
- Báo cáo biện pháp đã thực hiện trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ em được trên 50% thành viên Ban giám khảo đánh giá mức đạt.
c) Khen thưởng: Căn cứ vào điểm trung bình từ cao xuống thấp của phần thi
thực hành và đánh giá nhận xét của Ban giám khảo về báo cáo biện pháp của giáo
viên để cơ cấu giải thưởng. Giải thưởng được dự kiến tính theo các giải A, B, C và
khuyến khích.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi
a) Dự kiến thời gian: Hội thi bắt đầu từ ngày 13/4/2020 đến khi kết thúc Hội
thi.
b) Địa điểm: Địa điểm tổ chức thi thực hành các hoạt động giáo dục và Báo
cáo biện pháp tại nhóm, lớp giáo viên đang giảng dạy.
2. Đối với Phòng Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non
năm học 2019-2020”.

- Xét duyệt danh sách giáo viên đủ điều kiện dự thi từ các Phòng GDĐT; xây
dựng các tiêu chí chấm chọn hoạt động thực hành và báo cáo giải pháp.
- Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ: Tham mưu Ban giám đốc ra Quyết định
thành lập Ban tổ chức; Ban thư ký; Ban giám khảo.
- Phối hợp phòng Tài chính: Lập Dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.
3. Đối với các phòng Giáo dục và đào tạo
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi mầm non cấp cơ
sở. Lựa chọn giáo viên đủ các điều kiện tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh
gửi hồ sơ dự thi về phòng GDMN và GDTH trước ngày 25/3/2020 theo 02 đường
(bằng văn bản được phòng GDĐT phê duyệt; đường mail theo địa chỉ
phonggdmn@angiang.edu.vn).
Hồ sơ đăng ký dự thi cấp huyện gửi về Sở GDĐT bao gồm:
+ Danh sách giáo viên tham dự “Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh” (theo phụ
lục 1);
+ Bảng thông tin về giáo viên đăng ký dự thi (theo phụ lục 2), kèm theo: Giấy
chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 02 lần liên tục; báo cáo giải pháp được
Hiệu trưởng phê duyệt.
+ Kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục năm học 2019-2020 (có dự kiến chủ
đề trong năm học) của giáo viên dự thi có ký duyệt của Hiệu trưởng.
- Giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên là chuyên viên phụ
trách mầm non; CBQL cơ sở GDMN được tham gia Ban giám khảo hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI
Kinh phí tổ chức Hội thi được dự trù và thanh toán từ nguồn kinh phí chi
thường xuyên theo dự toán giao năm 2020 và thực hiện theo Quyết định số
29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 Quyết định về việc quy định nội dung, mức chi
các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành GDĐT An Giang.
Yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung
kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Các Phòng GDĐT;
- Các Phòng, Ban Sở có liên quan;
- Lưu: VT, GDMN.GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Võ Bình Thư

Phụ lục 1
UBND ……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT………..
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
Năm học 2019-2020

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trường

Dạy lớp

Buổi dạy
Sáng/
chiều

Ghi chú

………………….., ngày tháng năm …..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kí, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Phụ lục 2
PHÒNG GD&ĐT……
TRƯỜNG ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG THÔNG TIN
Giáo viên đăng ký tham dự
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 2019-2020
Họ và tên:………………………………………………………………….….
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………….… …
Hiện dạy lớp (nhóm) :………………Trường:………………………………..
Trình độ chuyên môn:………………; Xếp loại chuẩn nghề nghiệp…………
Ngày vào ngành:…………………………………………………….…….…..
- Danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ năm……….(có giấy chứng nhận
kèm theo).
- Tên Báo cáo giải pháp thực hiện hiệu quả tại trường trong năm học 20192020: …………………………………………………………………….
Tôi xin đăng ký dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non năm học 20192020.
…………….., ngày

tháng năm …
Người đăng ký
(Kí, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)

