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Kính gửi: - Các trường mầm non; trường TH&THCS Cái Chiên;
- Các cơ sở mầm non tư thục.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017;

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT, ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học
mầm non,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Hải Hà xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi
giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non cấp huyện năm học 2016-2017 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy
giỏi cấp học mầm non, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể
hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ, khai thác
sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi, thực hiện chương
trình giáo dục mầm non;
- Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến
khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo, tuyên
dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong hoạt động chăm sóc, giáo dục
trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo động lực phát triển sự
nghiệp giáo dục;
- Hội thi là một trong những căn cứ để dánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó
xây dựng 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.
2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức cho giáo viên giảng dạy theo các hoạt động chăm
sóc, giáo dục trẻ được quy định trong Chương trình giáo dục mầm non.
- Đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng nhằm 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. Nội dung và hình thức

Mỗi giáo viên tham gia thi phải thực hiện 02 nội dung sau:
1. Bài kiểm tra năng lực
Thời lượng 120 phút, gồm hai phần:
1.1. Phần 1 (Chiếm 20% số điểm toàn bài thi):
- Hình thức: Viết tự luận
- Nội dung: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với
việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua lớn của ngành; lồng
ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vào các
hoạt động chung của nhà trường, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ; Những nội
dung về Giáo dục mầm non quy định tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày
04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn
bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại
hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
(gọi tắt là nghị quyết số 29-NQ/TW); Điều lệ trường mầm non (theo Văn bản
hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Chương trình Giáo dục
mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; và một số tình huống trong chăm sóc
giáo dục trẻ mầm non; Nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017.
1.2. Phần 2 (Chiếm 80% số điểm toàn bài thi):
- Hình thức: Viết tự luận và trắc nghiệm khách quan.
- Nội dung: Kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên
quan đến phạm vi chương trình của cấp học mầm non.
2. Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục
- Giáo viên thực hành 02 hoạt động chơi - tập (Đối với giáo viên nhà trẻ);
02 hoạt động học (đối với giáo viên mẫu giáo) qua 02 hình thức:
+ 01 hoạt động do giáo viên tự chọn (nội dungg bài dạy tính từ ngày
06/9/2016 đến hết ngày 06/12/2016).
+ 01 hoạt động được bắt thăm theo quy định của Ban tổ chức (nội dung bài
tính từ ngày 12/12/2016 đến hết ngày 19/5/2017).
- Các nội dung thực hành phải nằm trong chương trình giáo dục mầm non
tính từ ngày 06/9/2016 đến hết ngày 19/5/2017 ở các chủ đề.
* Lưu ý:
- Mỗi giáo viên phải thực hiện đồng thời cả hai hình thức trên, nếu tiết bắt
thăm trùng với tiết tự chọn thì được bắt thăm sang nội dung hoạt động khác để
mỗi giáo viên thực hành 02 hoạt động khác nhau.
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III. Thời gian, địa điểm
* Thời gian thi: do Trưởng Ban tổ chức Hội thi quy định (dự kiến từ ngày
06/12/2016).
* Địa điểm: dự kiến tại trường mầm non thị trấn Quảng Hà, Quảng Minh,
Quảng Long.
IV. Đối tượng và điều kiện tham gia
1. Đối tượng
Là những giáo viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo
dục mầm non trên địa bàn huyện.
2. Điều kiện
- Giáo viên tham gia Hội thi phải có sản phẩm nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) do giáo viên
tự sáng tạo đã áp dụng có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc,
giáo dục trẻ. Sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng viết thành báo
cáo hoặc đồ dùng, đồ chơi do giáo viên tự sáng tạo có hướng dẫn sử dụng, được
nhà trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong thời gian 02 năm học
gần nhất năm tổ chức Hội thi.
- Giáo viên tham gia Hội thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên của
cấp học mầm non theo quy định; có thời gian trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ
liên tục từ 02 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và
năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được cha mẹ trẻ và đồng nghiệp đánh giá cao,
được nhà trường xác nhận. Được đánh giá xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề
nghiệp giáo viên mầm non. Phải đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường của năm đó
hoặc năm trước liền kề
* Lưu ý: Các đơn vị nghiên cứu kỹ Điều 7- TT 49/2011/TT-BGD ĐT, ngày
26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ
Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non để đăng ký đối tượng dự thi đúng
quy định.
3. Giám khảo Hội thi
Ban tổ chức lựa chọn trong số cán bộ quản lý trường mầm non; Giáo viên
mầm non được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; Giáo viên mầm non có
ít nhất 02 lần được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
4. Điều kiện miễn giảm một số nội dung thi
Giáo viên đăng ký tham dự Hội thi được trưng dụng làm Giám khảo:
thực hiện 01 hoạt động tự chọn, được miễn hoạt động bốc thăm và không phải
thực hiện phần kiểm tra năng lực.
V. Hồ sơ đăng ký dự thi
- Mỗi giáo viên về dự thi phải có đủ các hồ sơ sau:
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+ Sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, đồ dùng, đồ chơi
(có thuyết minh kèm theo) do giáo viên tham gia Hội thi tự sáng tạo được nhà
trường nhận xét, đánh giá và xếp loại khá trở lên trong thời gian 02 năm học gần
nhất năm tổ chức Hội thi.
+ Tóm tắt thành tích cá nhân của giáo viên tham dự hội thi (có xác nhận
của hiệu trưởng).
VI. Tổ chức thi và đánh giá các nội dung thi
1. Tổ chức thi: Thời gian và địa điểm, bốc thăm bài thi (phòng Giáo dục
và Đào tạo có thông báo cụ thể gửi sau).
2. Đánh giá các nội dung thi
Phòng Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho các trường thành lập Hội đồng
thẩm định việc đánh giá xếp loại sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng
dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo) của giáo viên tham dự
Hội thi cấp huyện; tổng hợp và gửi báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào
tạo trước ngày 21/11/2016 (có xác nhận của lãnh đạo nhà trường (theo biểu số 1
đính kèm). Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra xác suất sản phẩm nghiên cứu
khoa học sư phạm ứng dụng, hoặc đồ dùng, đồ chơi (có thuyết minh kèm theo)
của một số giáo viên dự thi ở các trường.
Bài thi kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng
dẫn chấm thi của Ban ra đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập;
Bài thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục được đánh giá và cho điểm
theo mẫu phiếu đánh giá tổ chức hoạt động học theo quy định hiện hành đối với
cơ sở giáo dục mầm non. Mỗi bài thi thực hành có từ 02 giám khảo trở lên chấm
điểm độc lập.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám
khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 1 điểm, trong trường hợp
không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo
xem xét quyết định.
Các trường có giáo viên đăng ký dự thi gửi các thông tin theo biểu 2a và
2b (theo biểu đính kèm) về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo đường gmail: Tran
Thị Vy 1966@gmail.com trước ngày 21/11/2016 và đường công văn.
VII. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện phải đạt các yêu cầu
sau:
1. Đảm bảo đủ các điều kiện dự thi theo quy định (tại khoản 2- Điều 7Thông tư 49/2011/TT-BGD ĐT, ngày 26 /10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
3. Các bài thi thực hành đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất một
bài thi thực hành đạt loại giỏi theo thang điểm đánh giá.
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VIII. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện
Giáo viên tham gia đầy đủ các nội dung của Hội thi và đạt các yêu cầu
theo quy định tại mục VI của văn bản này được công nhận là giáo viên dạy giỏi
và được cấp giấy chứng nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ kết quả
từng phần thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khen thưởng giáo viên đạt kết
quả xuất sắc tại Hội thi.
IX. Kinh phí
- Phòng Giáo dục và Đào tạo chi kinh phí tổ chức Hội thi cấp huyện;
- Chế độ và công tác phí của cán bộ quản lý, giáo viên tham gia Hội thi do
các trường chi theo chế độ công tác phí hiện hành.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non
cấp huyện năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng
các trường, chủ các lớp mầm non tư thục triển khai, thực hiện. Trong quá trình
triển khai có gì vướng mắc xin liên hệ về tổ chuyên môn Phòng Giáo dục và
Đào tạo (đồng chí Trần Thị Vy) để giải đáp./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, CM:
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