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HƯỚNG DẪN  

tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 -2021 
 

Thực hiện theo thông tư số 22/2019/TT -BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 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. 

Căn cứ kết luận cuộc họp giao ban mở rộng ngày 26 tháng 10 năm 2020, Nhà 
trường hướng dẫn tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020- 2021 như 
sau: 

1.Thời gian  
1.Thời gian thi 
Nội dung thứ 1( trình bày một biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy 

của cá nhân tại cơ sở giáo dục): diễn ra từ ngày 13 – 17 /11/2020 (tuần học 12) 
Nội dung thứ 2 (thực hành 01 tiết dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi) : diễn ra từ 

ngày 30/11 – 4/ 12/2020 ( tuần học thứ 13) 
1.2 Thời gian đăng ký 
Hạn cuối đăng ký danh sách dự thi ngày 6/11/2020, đăng ký qua google sheet. 
2. Về công tác chuẩn bị 
Nội dung thi thứ 1 yêu cầu trình bày trên giấy (đánh máy) không quá 8 trang, nộp 

bảng in trực tiếp về cô Lyna đúng thời gian quy định, để BTC phân công giáo khảo đọc 
và nghiên cứu trước, điểm sẽ được chấm khi giáo viên dự thi trình bày trước BGK. Hạn 
cuối nộp bài bai nội dung thứ 1 ngày 13/11/2020. 

Bài thi thực hành sẽ được bốc thăm trước lúc thi 02 ngày. 
3. Đánh giá kết quả và khen thưởng. 
3.1 Đánh giá nội dung thi 
Phần thực hành tiết dạy ít nhất có 03 giám khảo cho điểm và đánh giá, sau khi thi 

thực hành giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi 
Phần thi trình bày một biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá 

nhân tại cơ sở giáo dục:  
+ 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 ở mức đạt khi đảm bảo yêu cầu: Nêu rõ 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 nhà trường, địa phương; 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. Nếu không đảm 
bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày chưa đạt. Phần trình bày có ít nhất 03 giám khảo 
đánh giá. 

3.2 Đánh giá kết quả 
Phần thi thực hành ít nhất 2/3 giám khảo đánh giá giỏi, không có giám khảo đánh 

giá trung bình. Phần trình bày biện pháp có 2/3 giám khảo đánh giá đạt. 



Trên đây là hướng dẫn của nhà trường về việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp 
trường năm học 2020-2021, nhà trường yêu cầu tổ trưởng/trưởng bộ môn và các đồng 
chí giáo viên nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
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