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KẾ HOẠCH 
 HỘI THI GIÁO VIÊN D ẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012 - 2013 

  
Căn cứ nhiệm vụ, kết quả dự giảng cấp đơn vị năm học 2012 - 2013. Nhà trường triển khai kế 

hoạch tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2012 - 2013 như sau: 

1. Mục đích - yêu cầu 

a. Mục đích: 
- Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, khuyến khích, động viên giáo viên học tập, rèn 

luyện, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo cơ hội giao lưu, 
học hỏi, trao đổi chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy. 

- Phát hiện các bài giảng tiêu biểu, các phương pháp giảng dạy mới, tích cực, thiết bị đồ 
dùng dạy học có hiệu quả cao để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong toàn trường. 

- Thông qua hội thi đánh giá được năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ giáo viên, trên 
cơ sở đó giúp đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 

- Kết quả hội thi là hai trong ba tiêu chí để bình chọn và tôn vinh những giáo viên giỏi năm 
học, đồng thời lựa chọn được những giáo viên tiêu biểu tham gia Hội thi GVDG cấp cao hơn. 

b. Yêu cầu: 
- Hội thi phải đảm bảo tính thiết thực, thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên tham gia 

đạt được các mục đích đề ra. 

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng khuyến khích động viên 
phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. 

- Hội thi phải thực sự là ngày hội để giáo viên thể hiện tài năng sư phạm, hiểu biết của 
mình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo. 

2. Đối tượng tham gia 
Các giáo viên có kết quả dự giảng từ 17,0 điểm trở lên được đơn vị lựa chọn trong đợt dự 

giảng cấp đơn vị. 

3. Hình thức thi 
- Giáo viên thực hiện thi theo lịch hội thi của nhà trường và trình giảng trước lớp học sinh, 

tiểu ban giám khảo, giáo viên các đơn vị đến dự. 

- Mỗi giáo viên thực hiện một bài giảng (lý thuyết hoặc thực hành) tại một lớp cụ thể theo 
tiến độ đang giảng dạy. Trường hợp không còn lớp giảng dạy thì thực hiện một giáo án theo tiến 
độ của một lớp học khác. Hồ sơ bài giảng được chuẩn bị theo quy định hiện hành. 

4. Thời gian và địa điểm: 
- Thời gian: Dự kiến từ ngày 25/3/2013 đến 13/4/2013 (chi tiết theo kế hoạch đăng ký của các 

đơn vị và lịch hội thi). 

- Địa điểm: Khoa, giáo viên thi tự bố trí lớp hoặc phòng thi (theo lịch giảng dạy). 

5. Một số quy định cụ thể 

5.1. Hồ sơ dự thi: 

- Hồ sơ bài giảng: Giáo án; Đề cương bài giảng; Các phụ lục đi kèm gồm biểu mẫu, sơ 
đồ …( nếu có), đóng thành quyển và nộp 05 quyển trước ngày giảng 01 ngày cho Ban Thư ký. 



- Hồ sơ đánh giá: Hồ sơ của các lớp đã và đang dạy trong năm học, bao gồm: Giáo án; Lịch 
trình giảng dạy; Đề cương bài giảng; Sổ tay giáo viên; Các phụ lục đi kèm gồm các biểu mẫu, 
sơ đồ…(nếu có). Hồ sơ đánh giá nộp cùng với hồ sơ bài giảng. 

       5.2. Hội đồng Ban giám khảo hội thi:  

Theo quyết định thành lập của Hiệu trưởng. 

      5.3. Chấm điểm bài giảng: 
      5.3.1. Điểm đánh giá bài giảng: Là điểm trung bình chung của các điểm do các thành viên 
Ban giám khảo đánh giá. Nếu điểm đánh giá của ủy viên BGK chênh lệnh quá 1,5 điểm so với 
điểm trung bình cộng của tiểu Ban thì điểm đánh giá đó bị loại. 

      5.3.2. Những bài giảng sau đây không được đánh giá điểm: 
      - Thời gian kết thúc bài giảng sớm hoặc muộn hơn 5 phút so với giáo án. 

      - Dạy sai kiến thức. 

      - Bài giảng chuẩn bị cẩu thả, sơ sài hoặc thiếu hồ sơ dự thi. 

      5.4. Tiêu chí đánh giá bài giảng: Theo phiếu đánh giá bài giảng. 

5.5. Xếp loại:  

5.5.1 Xếp loại giáo viên có tiết giảng giỏi 
- Giáo viên có hồ sơ đánh giá xếp loại trung bình trở lên và điểm bài giảng đạt ≥ 16 điểm 

sẽ được xếp giải như sau: 

- Giải nhất từ: 19,0 đến 20,0 điểm - Giải khuyến khích từ: 16,0 đến < 17,0 điểm 

- Giải nhì từ: 18,0 đến < 19,0 điểm - Không xếp loại từ: dưới 16,0 điểm 

- Giải ba từ: 17,0 đến < 18,0 điểm   

5.5.2 Xếp loại giáo viên dạy giỏi 
- Giáo viên có hồ sơ đánh giá xếp loại khá trở lên và điểm bài giảng đạt ≥ 16 điểm, đồng 

thời kết quả học tập môn học (lần 1) của HSSV do giáo viên dạy phải đạt như sau: 

Hệ giảng dạy 
Số HSSV có KQHT 

≥5,0 điểm  
Số HSSV có KQHT 
đạt loại khá trở lên 

Cao đẳng chuyên nghiệp ≥80% ≥20% 

CĐN và TCCN, TCN 24 tháng ≥70% ≥15% 
TCCN 36 tháng, TCN 30 tháng  ≥60% ≥10% 

 6. Tổ chức thực hiện 
- Căn cứ kế hoạch, các đơn vị đăng ký lịch giảng theo mẫu (M1), gửi về phòng Đào tạo trước ngày 15/3/2013.  

- Phòng Đào tạo lập lịch Hội thi, ra quyết định thành lập Hội đồng, Ban giám khảo, tập 
hợp kết quả đề nghị Hội đồng TĐKT nhà trường ra quyết định khen thưởng cho các giáo viên 
đạt giải tiết dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi của hội thi. 

- Các đơn vị có giáo viên thi: Lên kế hoạch, chủ động bồi dưỡng cho giáo viên, tạo điều 
kiện thuận lợi để giáo viên tham gia thi đạt kết quả tốt nhất. 

Yêu cầu các đơn vị thông báo rộng rãi kế hoạch, lịch thi và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo 
viên trong đơn vị đến dự các giờ giảng, góp ý, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.  

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng; 
- Các đơn vị trong trường; 
- Tổ Website;  
- Lưu ĐT. 

               HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký) 

 


