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SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   37 /KH-THPTBTM Bắc Trà My, ngày  21  tháng 9  năm 2021 

  

     

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 

Năm học 2021 - 2022 

  

Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục 

thường xuyên ban hành kèm theo thông tư số 21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 

20/07/2010 của Bộ GD-ĐT ; 

Căn cứ hướng dẫn số 1751/SGDĐT –GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2021 

của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH 

năm học 2021-2022 và kế hoạch công tác chuyên môn của nhà trường năm học 

2021-2022.  

Trường THPT Bắc Trà My xây dựng kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi 

cấp trường năm học 2021 - 2022  như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi 

cấp phổ thông 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 mỗi địa phương và của toàn ngành;  

- 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; 

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các 

phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ 

hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo; khuyến khích động viên giáo viên 

học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong hoạt động dạy học.  

 2. Yêu cầu: 

- Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo các giáo viên trong 

tổ được luôn phiên tham gia dự thi GVDG các năm khi trường tổ chức. TTCM 

động viên và khuyến khích để giáo viên tự giác tham gia cuộc thi với tinh thần cao 

nhất. 

- 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. 

 II. THỜI GIAN THI:   

Hội thi GVDG được tiến hành theo 02 giai đoạn cụ thể như sau: 

- Giai đoạn 1: Danh cho các tổ chuyên môn: Ngoại ngữ, Vật lý-CNCN, 

TD-GDQP&AN 
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+ Phần thi giảng:  tiến hành từ ngày 10/10/2021 đến 20/10/2021.  

+ Phần thi trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả trong hoạt động dạy 

học:  tiến hành vào chiều ngày 11/10/2021 (Chiều thứ 2) . 

- Giai đoạn 2: Danh cho các tổ chuyên môn còn lại 

+ Phần thi giảng:  tiến hành từ ngày 20/10/2021 đến 14/11/2021.  

+ Phần thi trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả trong hoạt động dạy 

học:  tiến hành vào chiều ngày 15/11/2021 (Chiều thứ 2) . 

 III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ SỐ LƯỢNG THAM GIA GVDG: 

1. Đối tượng:  

- Giáo viên thuộc biên chế trường THPT Bắc Trà My của tất cả các bộ môn 

thõa mãn điều kiện dự thi được quy định tại khoảng 2 của mục này. 

2. Điều kiện dự thi GVDG cấp trường: 

Giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức Khá trở lên của năm học 2020-

2021, trong đó có các tiêu chí được quy định tại Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn: Phát 

triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT 

ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục 

phổ thông đạt mức tốt. 

3. Thời gian đăng ký GV dự thi:  

- Hạn cuối ngày 05/10/2021 theo mẫu ở cuối của kế hoạch này. 

- Số lượng tối đa đăng ký dự thi của các tổ chuyên môn là không giới hạn. 

Lưu ý:  Việc tham gia dự thi GVDG là không bắt buộc, tuy nhiên đây là 

một hoạt động lớn trong nhà trường, do đó hoạt động này là một trong những tiêu 

chí để ưu tiên xét thi đua của GV và của Tổ CM cuối năm.  

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI GIÁO VIÊN GIỎI 

1. Nội dung thi  

Mỗi giáo viên tham dự hội thi thực hiện 02 nội dung sau: 

a) Thực hành dạy học một tiết dạy theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm 

diễn ra Hội thi. Tiết thực hành tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học 

với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp. Không được dạy thử tiết học 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 tiết dạy trong thời gian không quá 03 ngày trước thời 

điểm thi dạy. 

b) Trình bày biện pháp thực hiện có hiệu quả nhất trong hoạt động dạy học 

của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng báo cáo 

không quá 30 phút. Biện pháp được báo cáo trực tiếp trước Ban giám khảo và 

chưa được báo cáo ở bất cứ đâu, chưa được dùng để xét duyệt thành tích cá nhân 

trước đó. 

2. Đánh giá các nội dung thi 

a) Đối với bài thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục: Bài thực hành 

tiết dạy, 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 tiết thi thực hành dạy hoặc tổ 

chức hoạt động giáo dục là điểm trung bình cộng của giám khảo. Sau khi giáo viên 

hoàn thành các bài thi giảng, tổ chức hoạt động, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo 
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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 dạy học, giáo dục theo 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; 

b) Đối với báo cáo biện pháp: Mỗi báo cáo biện pháp đã thực hiện trong 

công tác dạy học, giáo dục học sinh có từ 02 giám khảo trở lên đánh giá theo mức 

(gồm mức Đạt và mức Chưa đạt, do Ban tổ chức quy định và đảm bảo là biện 

pháp có hiệu quả nhất trong công tác dạy học, giáo dục học sinh của cá nhân giáo 

viên tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc). 

V. ĐIỀU KIỆN VÀ XÉT KHEN THƯỞNG 

1. Điều kiện để công nhận giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp 

trường:  

- Điểm kết luận tiết thao giảng đạt loại Giỏi, trong đó đảm bảo không có 

thành viên Ban giám khảo nào đánh giá tiết dạy (hoặc tổ chức hoạt động giáo dục) 

đạt trung bình hoặc yếu; 

- Báo cáo biện pháp đã thực hiện trong công tác dạy học, giáo dục học sinh 

được trên 50% thành viên Ban giám khảo đánh giá đạt mức đạt. 

Những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được Hiệu 

trưởng nhà trường cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp 

trường và được ưu tiên xem xét để bình xét danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.  

2. Sử dụng kết quả Hội thi 

- Kết quả Hội thi là minh chứng để đánh giá, xếp loại thi đua của cá nhân. 

3. Cách xét giải thưởng 

a) Xếp vị thứ: Kết quả xếp vị thứ giáo viên căn cứ vào tổng điểm của 02 

nội dung thi theo thứ tự từ cao đến thấp. 

Trong trường hợp có cùng tổng điểm, Ban giám khảo sẽ căn cứ vào điểm 

của tiết thi giảng. 

b) Khen thưởng: Căn cứ kết quả xếp vị thứ của các giáo viên dự thi cấp 

trường, Hiệu trưởng sẽ khen thưởng (gồm giấy khen và tiền thưởng theo quy định) 

theo cơ cấu giải của cuộc thi. 

4. Cơ cấu giải thưởng:  

  Những giáo viên đảm bảo được điều kiện ở mục V.1 thì được Hiệu trưởng 

cấp giấy Chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường. 

 - Tiền thưởng cho mỗi GV được công nhận GV dạy giỏi theo QC CTNB là 

300.000 đồng. 

 VI. MỘT SỐ YÊU CẦU: 

1.  Hồ sơ dự thi của cá nhân gồm: 

- Kế hoạch dạy học: GV đánh máy, photo 3 bản/ khối lớp (tiết), đóng thành 

tập và nộp trước ngày dạy ít nhất 1 tuần (không nhất thiết in màu), đồng thời gửi 

file qua Ooffice cho Ban giám khảo nghiên cứu trước. GV nộp giáo án trễ sẽ trừ 

tối đa đến 1 điểm trong bảng điểm đánh giá tiết dạy của bài đó. 

 2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban tổ chức hội thi, ban ra đề thi, ban 

giám khảo, ban thư ký. 



Trang 4 

 Thực hiện theo điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi kèm theo thông tư số 

21/2010/TT-BGD-ĐT ngày 20/7/2010 của Bộ GD-ĐT và theo các quyết định 

thành lập Ban tổ chức, Ban ra đề, Ban giám khảo chấm các vòng thi của Hiệu 

trưởng nhà trường. 

 VII. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN: 

Thời gian Nội dung công việc Thực hiện 

23/10/2021 - Triển khai kế hoạch thi GVDG cấp trường HT 

05/10/2021 - Hạn cuối Đăng ký tên GV dự thi (qua Office) TTCM 

08/10/2021 - Ban hành các quyết định 

- Lên lịch dự giờ 

HT 

Thi thực hành giảng và báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng 

dạy học theo lịch ở trên 
GV thi, BGK 

19/11/2021 Tổng hợp và công bố giải / in giấy chứng nhận BTC 

 

VIII. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

1. Số giáo viên dự thi dự kiến:     08 GV. 

2. Số thành viên Ban giám khảo: 08. 

3. Số thành viên Ban tổ chức :     06. 

4. Dự trù các khoản chi để tổ chức cuộc thi:  

- Chi cho thành viên BTC hội thi.   

- Chi cho Ban giám khảo dự giờ-đánh giá. 

- Chi cho BGK chấm báo cáo biện pháp giáo dục hiệu quả 

- Chi giải thưởng, phôi giấy khen - chứng nhận.  

- Chi tổ chức khai mạc kì thi, trang trí. 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, năm 

học 2021 – 2022 của trường THPT Bắc Trà My, kính đề nghị TTCM triển khai 

đến tổ viên và thực hiện đúng thời gian kế hoạch cũng như những quy định về Hội 

thi GVDG cấp trường. 

  
Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG 

- Sở GD&ĐT (để BC); 

- BGH;        (để theo dõi) 

- Tổ bộ môn; (để thực hiện) 

- Lưu VT,  

- TC-TĐGKĐCLGD./.       
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MẪU ĐĂNG KÝ TIẾT DỰ THI GVDG CẤP TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2021 – 2022  

 

Họ và tên GV dạy Dạy môn Lớp Ngày dạy Tên bài dạy/ chủ đề Ghi chú 

      

      

 

 

Ghi chú:  GV có thể đăng ký và gửi qua Ooffice cho BGH nhà trường nhận. 


