
PHÒNG GDĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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      Số: 30/KH-TH&THCSPVT                                Phước Vĩnh Tây, ngày 11 tháng 02 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Về tổ chức phong trào thi đua “Giờ dạy kiểu mẫu” 

năm học 2018-2019 

 

       Căn cứ kế hoạch số 18/KH-TH&THCSPVT ngày 23/01/2019 về việc phát động phong trào thi 

đua giai đoạn 3 (từ 11/02/2019 đến 19/05/2019) và tình hình thực tế của đơn vị, nay Trường Tiểu 

học &THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Giờ dạy kiểu mẫu” 

năm học 2018-2019 như sau: 

1. Mục đích yêu cầu 

     Tạo không khí thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế Phụ Nữ 08/03 và 

kỉ niệm lần thứ 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (03/40-03/2019); Kỉ niệm lần thứ 88 ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2019); Kỉ niệm lần thứ 44 ngày giải phóng Miền 

Nam thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2019) và kỉ niệm lần thứ 129 ngày sinh của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2019). 

     Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới PPDH một cách thực chất, hiệu quả để nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện của đơn vị. Thông qua phong trào để tiếp tục chia sẻ, nhân rộng vả tạo sự 

lan tỏa những tấm gương “Dạy tốt, học tốt- Dạy thực chất, học thật chất” trong toàn đơn vị. 

     Yêu cầu của phong trào là phát hiện và đánh giá thật chất những cố gắng sáng tạo trong dạy học 

của giáo viên; Khuyến khích đội ngũ giáo viên tích cực, tự giác tham gia. 

2. Nội dung 

    2.1. Đối tượng tham gia: Tất cả CBGV trực tiếp dạy cấp Tiểu học và cấp THCS thuộc đơn vị, 

trong đó mỗi cấp học tối thiểu 4 tiết (Tiểu học: Mỗi tổ ít nhất 1tiết và các GV dạy bộ môn ít nhất 1 

tiết; THCS: Mỗi tổ ít nhất 2 tiết). Mỗi giáo viên đăng ký 1 tiết giảng. 

    2.2.Yêu cầu về tiết dạy: 

          - Tiết giảng phải thực hiện đúng PPCT của tuần, ngày dạy (không dạy trước và dạy lại tiết cũ) 

          - Tiết giảng phải ứng dụng  phần mềm ActvInspire,  Actiview, ActivBoard (bảng tương tác) 

          - Tiết giảng phải thực hiện việc ĐMPPDH một cách rõ nét, thuần thục (sử dụng tối đa ĐDDH, 

sử dụng các PPDH để phân hóa và phát triển năng lực học sinh như: PP thảo luận nhóm,PP Bàn tay 

nặn bột, PP động não, Sơ đồ tư duy, Kỹ thuật mảnh ghép, khăn trải bàn, KWL, KWLH…..) 

          - Nội dung tiết dạy có nội dung tích hợp giáo dục lồng ghép (GD môi trường, biển đảo, tư 

tưởng đạo đức Bác Hồ, tiết kiệm năng lượng, kỹ năng sống….) 

          - Tiết dạy phải thực chất, xuất phát từ sự chuẩn bị và tham gia tích cực của học sinh; Không 

dạy trước hoặc mốm trước, tạo tình huống trước…. 

          - Các tiết đăng ký tham gia phong trào này đều thực hiện thao giảng cấp tổ, liên tổ hoặc toàn 

cấp học ( Tiểu học hoặc THCS), do BGH căn cứ vào yêu cầu nội dung, tiết, môn bài giảng mà quyết 

định hình thức thao giảng cho phù hợp.  

    2.3. Yêu cầu về đánh giá hiệu quả tiết dạy: Việc đánh giá tiết giảng của giáo viên tham gia phong 

trào thực hiện theo quy định tiêu chí đánh giá tiết dạy hiện hành của Bộ GDĐT cho từng cấp học, tuy 

nhiên có kết hợp việc đánh giá bài soạn giảng (giáo án tiết dạy) với khảo sát chất lượng tiếp thu và 

vận dụng của học sinh ngay sau tiết dạy. Cụ thể như sau:  

       2.3.1. Điểm đánh giá tiêu chí tiết dạy theo quy định của Bộ GDĐT: 

          - Điểm đánh giá của BGK (Trung bình cộng điểm của các giám khảo): hệ số 2 (A) 



          - Điểm đánh giá của các thành viên dự thao giảng (Trung bình cộng điểm của các thành viên 

tham dự) :hệ số 1(B) 

          - Điểm tiêu chí tiết dạy = [(A x 2) + B] : 3 

       2.3.2. Điểm đánh giá bài soạn giảng (giáo án): được đánh giá theo thang điểm 10 

          - Điểm bài soạn thể hiện trên giấy (Trung bình cộng điểm của các giám khảo) (C) 

          - Điểm bài soạn thể hiện trên bảng tương tác(Trung bình cộng điểm của các giám khảo) (D) 

          - Điểm đánh giá bài soạn giảng = ( C  +  D) : 2 

       2.3.3.Điểm khảo sát chất lượng tiếp thu của học sinh sau tiết dạy: được thiết kế thang điểm 10 là 

trung bình cộng điểm của tất cả học sinh tham gia khảo sát. 

       2.3.4. Hiệu quả tiết dạy = (Điểm mục 2.3.1 + mục 2.3.2 + mục 2.3.3): 3 

             Chú ý: Các điểm trung bình nêu trên được lấy đến 2 chữ số thập phân  

    2.4. Thời gian thực hiện 

       2.4.1. Thời gian các tổ đăng ký về BGH: (thông qua bộ phận Chuyên môn từng cấp học) hạn 

chót đến hết ngày 28/02/2019 

       2.4.2. Thời gian thao giảng tiết dạy: Từ 10/03/2019 đến hết ngày 20/04/2019 

       2.4.3. Thời gian giáo viên nộp giáo án tiết dạy về BGH (thông qua BP/CM từng cấp)  ít nhất 5 

ngày trước ngày thao giảng (để BGK thực hiện việc ra đề khảo sát cho HS) 

    2.5. Cơ cấu giải thưởng: Mỗi cấp học sẽ chọn 1 giải nhất và 01 giải nhì để khen thưởng, chế độ 

tiền thưởng  theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

3. Tổ chức thực hiện 

   3.1. Căn cứ vào kế hoạch này Hiệu trưởng đề nghị BP/CM các cấp học, các TTCM thuộc đơn vị 

triển khai đầy đủ nội dung này đến toàn thể CBGV biết và lựa chọn, vận động CBGV tham gia với 

tinh thần tích cực, tự giác và chia sẻ và báo cáo về BP/CM từng cấp theo đúng quy định. 

   3.2. Giao trách nhiệm cho BP/CM căn cứ vào tình hình thực tế để tham mưu đề xuất với Hiệu 

trưởng thành lập Ban giám khảo để điều hành thực hiện kế hoạch đề ra, đồng thời theo dõi để báo 

cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

   3.3. Các bộ phận và đoàn thể có liên quan thuộc đơn vị căn cứ vào kế hoạch này mà tổ chức vận 

động hoặc xây dựng kế hoạch phối hợp, giám sát trong quá trình thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; 

- CT/CĐCS 

- Các TTCM 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



PHÒNG GDĐT CẦN GIUỘC 

TRƯỜNG TIỂU HỌC & THCS 

PHƯỚC VĨNH TÂY  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

Số: /QĐ-TH&THCSPVT             Phước Vĩnh Tây, ngày 15 tháng 02 năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban giám khảo phong trào thi đua “Giờ dạy kiểu mẫu” 

Năm học 2018-2019 

    

 

              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC& THCS PHƯỚC VĨNH TÂY 

 

      Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học, Điều lệ Trường THCS, THPT và Trường Phổ thông có nhiều 

cấp học, ban hành theo thông tư số 41/2010/TT-BGD-ĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 

12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định chức năng nhiệm vụ và 

quyền hạn quản lý trường học của  Hiệu trưởng ; 

      Căn cứ kế hoạch số 30/KH-TH&THCSPVT ngày 11/02/2019 về việc tổ chức phong trào thi đua 

“Giờ dạy kiểu mẫu”; 

      Xét khả năng Cán bộ-Giáo viên , 

 

                                                                 QUYẾT ĐỊNH:  

 

Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo phong trào thi đua “Giờ dạy kiểu mẫu”năm học 2018-2019. Gồm 

các Ông , Bà có tên sau :  

1. Trần Văn Vũ Hiệu trưởng Trưởng ban 

2. Phạm Thị Cơ Phó Hiệu trưởng Trưởng ban  

3. Nguyễn Ngọc Quằn Phó Hiệu trưởng Trưởng ban  

4. Võ Thế Hào TTCM/ tự nhiên Thành viên 

5. Lê Ngọc Xuân TTCM/xã hội Thành viên 

6. Nguyễn Thị Bảy TTCM/một Thành viên 

7. Phạm Thị Kim Loan TTCM/ hai, ba Thành viên 

8. Nguyễn Thị Diễm Phương TTCM/ bốn, năm Thành viên 

9. Ngô Văn Lợi Giáo viên Thành viên 

 

Điều 2.  Ban giám khảo  có trách nhiệm tổ chức và xác định kết quả phong trào thi đua “Giờ dạy 

kiểu mẫu” năm học 2018-2019 của đơn vị chính xác, khách quan và thật chất. Nhiệm vụ cụ thể do 

Trưởng Ban phân công. Ban giám khảo tự giải tán khi hoàn thành nhiệm vụ.  

 

Điều 3. Ban Giám hiệu, các Ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                                                 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:                                                                                                  

- Phòng GDĐT “báo cáo”  

- Như Điều 1"thực hiện"; 

- Lưu VT./. 
                                                                                               

                                                                                     
 


