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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận Ba Đình năm học 2022-2023   

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ 

thông; Công văn số 2863/SGDĐT-GDTr ngày 19/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Hà Nội về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2022-2023 và chuẩn 

bị Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2023-2024 cấp THCS;  

Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD-PGDĐT ngày 05/9/2020 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo quận Ba Đình về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 cấp THCS 

ngành Giáo dục và Đào tạo;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi thi giáo 

viên dạy giỏi cấp THCS quận Ba Đình năm học 2022-2023 (gọi tắt là Hội thi) với 

những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, 

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 Giáo dục.  

2. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, nâng cao chất 

lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, đổi mới 

kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh của các môn dự thi 

nói riêng và các bộ môn văn hoá nói chung.  

3. 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, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy đối với giáo viên cấp THCS.  

II. NỘI DUNG 

1. Nguyên tắc tổ chức: Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, 

không tạo áp lực cho giáo viên tham gia Hội thi; đảm bảo tính trung thực, dân chủ, 

công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và thực chất; đúng quy định của chính 

sách, pháp luật của Nhà nước và Ngành.  

2. Các môn thi: Ngữ văn, Lịch sử và Hóa học. 
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3. Đối tượng dự thi: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch 

sử và Hóa học tại các trường THCS công lập, giáo viên cơ hữu của các trường THCS 

ngoài công lập.  

4. Điều kiện dự thi  

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm đã 

triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. 

Sáng kiến kinh nghiệm được viết thành báo cáo và đã được Phòng Giáo dục và Đào 

tạo quận công nhận, xếp loại.  

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo, có thời gian trực 

tiếp giảng dạy liên tục từ 03 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực 

chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp 

đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá, xếp loại khá trở 

lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS; có giấy xác nhận đạt giáo viên dạy 

giỏi cấp trường trong 02 năm trước liền kề; được nhà trường đề cử.  

5. Tổ chức hội thi các cấp  

a) Hội thi cấp trường 

- Nhà trường động viên, tổ chức cho toàn thể giáo viên dạy môn Ngữ văn, 

Lịch sử và Hóa học trao đổi, nắm vững mục đích và yêu cầu của Hội thi.  

- Ban Giám hiệu, Công đoàn các trường vận động và tạo điều kiện để mỗi 

giáo viên giảng dạy bộ môn đều được tham gia Hội thi cấp trường.  

- Thành lập Ban Giám khảo Hội thi cấp trường để đánh giá và lựa chọn mỗi 

môn tối đa 2 giáo viên tham dự Hội thi cấp quận.  

- Các trường hoàn thành tổ chức thi và chọn cử giáo viên tham gia vòng thi 

cấp quận, cập nhật danh sách tại link: https://tinyurl.com/GVDG22-23 và gửi bản 

scan trước ngày 30/12/2022 (thứ Sáu). 

b) Hội thi cấp quận 

- Thời gian tiến hành: Trong tháng 2, 3/2023 (Có hướng dẫn chi tiết sau).  

- Ban Chỉ đạo do Trưởng phòng là Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo và 

chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận. 

- Nội dung thi:  

+ Giảng dạy thực hành trên lớp;  

+ Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy 

của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc (là biện pháp lần đầu 

đăng ký, được Hiệu trưởng nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả, thời lượng trình 

bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi với 

giáo viên dự thi).  

- Ban Giám khảo: 

+ Lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; 

https://tinyurl.com/GVDG22-23
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+ Chuyên gia giáo dục của các trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Giáo 

dục, Đại học Thủ đô, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam...   

- Lưu ý: 

+ Ban Giám khảo cho điểm đánh giá ngay sau mỗi tiết dạy theo các tiêu chuẩn 

được ghi trong phiếu dự giờ và niêm phong gửi về Ban Chỉ đạo.  

+ Kết thúc Hội thi, Ban Chỉ đạo chọn và lập danh sách mỗi môn 02 giáo viên 

có số điểm cao nhất và kết quả phần trình bày biện pháp đảm bảo mức “Đạt” tham 

dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố năm học 2023-2024 trước ngày 

30/3/2023. 

6. Một số yêu cầu đối với Hội thi cấp quận  

a) Nội dung và hình thức thi  

 - Phần thi thực hành: dạy một tiết theo kế hoạch dạy học của trường. 

+ Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng 

số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy 

tham gia Hội thi ở lớp dạy thi. 

+ Giáo viên được Ban Tổ chức thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy 

trong thời gian không quá 03 ngày trước thời điểm thi. 

- Phần thi trình bày biện pháp 

+ Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên 

dự thi gửi bản word và pdf về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trước thời điểm thi 

01 tuần vào đường link: https://tinyurl.com/BPGVDGNH22-23. 

+ Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy 

của giáo viên tại cơ sở giáo dục. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, 

bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được Hiệu trưởng xác nhận 

áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và chưa 

được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.  

2. Số lượng dự thi cấp quận  

a) Môn Ngữ Văn 

- Các trường THCS Giảng Võ, Nguyễn Tri Phương, Phan Chu Trinh, Thành 

Công, Thăng Long: Mỗi trường chọn cử 02 giáo viên;  

- Các trường THCS Ba Đình, Nguyễn Công Trứ, Hoàng Hoa Thám: Mỗi 

trường chọn cử từ 01 đến 02 giáo viên; 

- Các trường THCS Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trãi, Thống Nhất, Phúc Xá, Thực 

nghiệm KHGD, Vinschool Metropolis: Mỗi trường chọn cử 01 giáo viên. 

 b) Môn Lịch sử và Hóa học: Mỗi trường chọn cử 01 giáo viên. 

Lưu ý: Các trường hợp đặc biệt khác nhà trường phải có báo cáo về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận và được Phòng Giáo dục và Đào tạo chấp thuận trước khi 

triển khai thực hiện. 

https://tinyurl.com/BPGVDGNH22-23
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3. Yêu cầu khác 

- Nhà trường chọn phòng học có thể đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tổ chức 

tốt giờ dạy tham gia Hội thi.  

- Sau các tiết dự thi của đơn vị, giáo viên trình bày một biện pháp góp phần 

nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân, được họp với Ban Giám khảo 

để nghe thông báo một số nội dung nhận xét. Ban Giám khảo có thể hỏi thêm một 

số vấn đề (nếu cần). Giáo viên không được tiếp xúc riêng với các thành viên Ban 

Giám khảo trước và sau khi thi.  

- Kế hoạch bài dạy (giáo án) và báo cáo biện pháp góp phần nâng cao chất 

lượng công tác giảng dạy của giáo viên in thành 08 bản/1 loại, gửi Ban Tổ chức và 

Ban Giám khảo trước giờ dạy, yêu cầu:  

+ Tiết dạy phải thể hiện được tinh thần dạy học và kiểm tra, đánh giá theo 

định hướng phát triển năng lực học sinh, thể hiện rõ nét tính đặc thù bộ môn; khuyến 

khích việc dạy học theo chủ đề.  

+ Phần trình bày biện pháp đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có 

hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng 

học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy của cá nhân 

giáo viên tại nơi giáo viên đang làm việc; 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.  

- Hồ sơ chuyên môn gồm:  

+ Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề 

nghiệp và các minh chứng xác thực).  

+ Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp quận do Hiệu trưởng trường 

THCS ký xác nhận. Danh sách gửi kèm các minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn 

tham dự Hội thi theo quy định tại Điều 7 của Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

+ Xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về 

việc giảng dạy chuyên môn cho học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng 

hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy.  

+ Hồ sơ được gửi về Ban Tổ chức trong ngày diễn ra Hội thi của đơn vị.  

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận phải đảm bảo:  

+ Phần thi thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi 

và không có giám khảo đánh giá từ loại trung bình trở xuống;  

+ Phần thi trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.  

- Kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn 

nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện 

hành. Giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi có trách nhiệm dạy lại tiết dạy 

và báo cáo biện pháp đã tham gia Hội thi trong phạm vi cấp trường, liên trường trên 

địa bàn để chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng hiệu quả trong công tác giảng dạy.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn các trường triển khai Hội thi cấp 

trường và tổ chức giáo viên tham gia Hội thi cấp quận đạt kết quả. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Giám khảo gồm các đồng chí lãnh đạo, 

chuyên viên và các chuyên gia giáo dục. 

2. Các trường THCS trên địa bàn quận 

- Phổ biến Kế hoạch tới toàn bộ cán bộ, giáo viên dạy các môn Ngữ văn, Lịch 

sử, Hóa học trong hội đồng sư phạm, động viên giáo viên có đủ điều kiện tích cực 

hưởng ứng và tham gia Hội thi. 

- Thành lập Ban giám khảo Hội thi cấp trường để đánh giá và lựa chọn giáo 

viên tham dự Hội thi cấp quận;  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS quận 

Ba Đình năm học 2022-2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đề nghị các trường 

THCS trên địa bàn quận nghiêm túc tổ chức, thực hiện. Trong quá trình triển khai 

nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận qua đồng 

chí Đặng Thị Thùy Nga (điện thoại 0888688998) để được hỗ trợ, giải quyết./. 
Nơi nhận: 

- Phòng GDTrH, Sở GDĐT Hà Nội; 

- UBND quận; 

- Đ/c Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận; 

- Phòng Nội vụ quận; 

- Các trường THCS trên địa bàn quận; 

- Lưu: VT, Tổ THCS.  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Đức Thuận 
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