CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH SÓC TRĂNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

2196 /KH-SGDĐT

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy giỏi
cấp tỉnh năm học 2020-2021
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở
giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục
phổ thông;
Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 20202021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
Hướng dẫn số 2050/HD-SGDĐT ngày 22/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào
tạo tỉnh Sóc Trăng về việc Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học
2020-2021;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Sóc Trăng xây dựng kế hoạch tổ
chức Hội thi giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh
năm học 2020-2021 (gọi tắt là Hội thi) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích
- Nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên
dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm
của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự
nghiệp giáo dục của các đơn vị và của ngành giáo dục;
- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu
đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp;
- Hội thi là một trong những căn cứ để để Sở GDĐT đánh giá thực trạng
đội ngũ giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông từ đó có 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 trong tình hình mới.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình
giáo dục phổ thông;
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- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng,
có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền
đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. Đối tượng, tiêu chuẩn của giáo viên tham gia Hội thi
1. Đối tượng
Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh là giáo viên trung học cơ sở, trung học
phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên và đang trực tiếp giảng dạy tại các
trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều
cấp học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Trường Bổ túc Văn hoá Pali
Trung cấp Nam bộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2. Tiêu chuẩn
a) Đối với giáo viên cấp trung học phổ thông tham dự Hội thi cấp tỉnh
- Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường (Theo quy định
Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm
non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông có
hiệu lực từ ngày 12/02/2020);
- Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 02
năm học trước liền kề với năm tổ chức Hội thi (năm học 2018-2019, 2019-2020)
hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham dự Hội thi (năm
học 2020-2021).
b) Đối với giáo viên cấp trung học cơ sở tham dự Hội thi cấp tỉnh
- Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường (Theo quy định
Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm
non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông có
hiệu lực từ ngày 12/02/2020);
- Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02
năm học trước liền kề với năm tổ chức Hội thi (năm học 2018-2019, 2019-2020)
hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi (năm
học 2020-2021).
III. Nội dung, hình thức thi
1. Nội dung thi
- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy
của cá nhân nơi giáo viên đang làm việc.
- Thực hành dạy 01 tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra
Hội thi.
2. Hình thức thi
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- Giáo viên trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác
giảng dạy của cá nhân không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo
trao đổi. Lưu ý: biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả
và lần đầu được dùng để đăng kí thi giáo viên giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và
chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó;
- Phần thi thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học theo chỉ định của
Ban Tổ chức. Lưu ý: tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học
với nguyên trạng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử)
tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông
báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày
trước thời điểm thi.
IV. Hồ sơ dự thi và thời hạn nộp
a) Hồ sơ dự thi
- Danh sách giáo viên dự thi (theo mẫu) do trưởng phòng giáo dục và đào
tạo (cấp THCS), lãnh đạo trường trung học phổ thông (cấp THPT) và trực thuộc,
Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, Hiệu trưởng Trường Bổ túc Văn hoá Pali
Trung cấp Nam bộ ký xác nhận. Danh sách gửi kèm theo minh chứng xác thực đủ
tiêu chuẩn tham dự Hội thi theo quy định Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày
20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Hội thi
giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ
nhiệm giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;
- Tóm tắt biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của
cá nhân đã được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được
dùng để đăng kí thi giáo viên giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để
xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.
b) Thời hạn nộp hồ sơ
- Các trường trung học phổ thông và trực thuộc, Trung tâm GDTX tỉnh,
Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ gửi hồ sơ về Ban Tổ chức Hội
thi (Phòng Giáo dục Trung học của Sở GDĐT) chậm nhất là ngày 06/11/2020.
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố tập hợp và gửi hồ sơ về Ban
Tổ chức Hội thi (Phòng Giáo dục Trung học của Sở GDĐT) chậm nhất ngày
15/01/2021.
V. Thời gian, địa điểm
1. Phần thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo
dục tại đơn vị
- Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học phổ thông: Ngày thi 28
tháng 11 năm 2020, địa điểm sẽ thông báo sau.
- Đối với Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trung học cơ sở: Ngày thi 30
tháng 01 năm 2021, địa điểm sẽ thông báo sau.
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2. Thi thực hành
Sau khi thí sinh vượt qua phần thi trình bày biện pháp góp phần nâng cao
chất lượng giáo dục sẽ tiếp tục dự thi phần thực hành. Thời gian và địa điểm cụ
thể sẽ thông báo sau.
3. Tổng kết và trao giải: Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.
VI. Cách tính và công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh
1. Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác
giảng dạy
Giáo viên trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất
mức đạt hoặc chưa đạt, phần trình bày biện pháp của giáo viên được ít nhất 03
giám khảo đánh giá.
- Đánh giá mức Đạt: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được
yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với học sinh và thực tiễn của nhà
trường, công tác giảng dạy của cá nhân giáo viên tại đơn vị; 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.
- Đánh giá mức chưa đạt: nếu không đảm bảo các yêu cầu trên.
2. Đối với phần thực hành tiết dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục
- Giáo viên tiến hành tiết dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục được ít nhất
03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.
- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động
giáo dục, giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.
3. Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”
Công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” cấp tỉnh cho những giáo viên
dự thi đạt các yêu cầu sau đây:
- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt;
- Phần thực hành tiết dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3
số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình
trở xuống.
VII. Xếp thứ hạng để trao giải
Chỉ có những giáo viên được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi”
mới được tham gia xếp thứ hạng để trao giải (Nhất, Nhì, Ba và Tư) theo thứ tự
từ cao đến thấp. Cơ cấu giải thưởng Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.
VIII. Kinh phí tổ chức Hội thi
- Sở GDĐT sử dụng kinh phí sự nghiệp để tổ chức Hội thi.
- Các đơn vị có giáo viên dự thi tự thanh toán chi phí ăn, nghỉ, đi lại cho
giáo viên tham gia dự thi (nếu có).
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IX. Thành phần Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi cấp tỉnh
1. Ban Tổ chức: Sở GDĐT quyết định thành phần Ban Tổ chức là Lãnh
đạo Sở, cán bộ, chuyên viên các phòng chức năng của Sở và đại diện lãnh đạo
các phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các trường trung học
phổ thông và trực thuộc, Trung tâm GDTX tỉnh, Trường Bổ túc Văn hoá Pali
Trung cấp Nam bộ có giáo viên đăng ký dự thi.
2. Ban Giám khảo: Sở GDĐT quyết định căn cứ trên quy mô giáo viên
đăng ký dự thi, thành phần Ban Giám khảo là các cán bộ chuyên môn của sở
GDĐT, phòng GDĐT và những giáo viên cốt cán, có nhiều kinh nghiệm giảng
dạy tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong toàn tỉnh được
phòng GDĐT, lãnh đạo các trường trung học phổ thông và trực thuộc, Trung
tâm GDTX tỉnh, Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ giới thiệu.
X. Tổ chức thực hiện
Sở GDĐT lập kế hoạch, quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám
khảo và điều hành toàn bộ hoạt động của Hội thi theo kế hoạch đã ban hành.
Các trường trung học phổ thông và trực thuộc, Trung tâm GDTX tỉnh,
Trường Bổ túc Văn hoá Pali Trung cấp Nam bộ lập danh sách giáo viên dự thi;
giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi; Phòng
GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, triển khai kế hoạch đến tất cả các trường
trung học cơ sở và các trường phổ thông có nhiều cấp học; tuyển chọn và lập
danh sách giáo viên dự thi; giới thiệu nhân sự tham gia Ban Tổ chức và Ban
Giám khảo Hội thi; chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho phần thi
thực hành tại các đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc, Phó GĐ (để báo cáo);
- Website của Sở GDĐT (để thông báo);
- Lưu: VT, GDTrH.
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