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Số: 1029 /PGDĐT
V/v tổ chức Hội thi giáo viên mầm non
dạy giỏi cấp huyện vòng 2,
chu kỳ 2020-2022

Yên Thế, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các trường mầm non trong huyện
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-PGDĐT ngày 22/01/2021 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ
nhiệm lớp giỏi cấp huyện chu kỳ 2020-2022; Công văn số 89/PGDĐT ngày
29/01/2021 của Phòng GD&ĐT về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học
mầm non chu kỳ 2020-2022, Phòng GD&ĐT hướng dẫn phần thi thực hành theo
kế hoạch giảng dạy (vòng 2), cụ thể như sau:
1. Đối tượng dự thi:
Giáo viên mầm non đạt giáo giáo viên dạy giỏi cấp huyện vòng 1, chu kỳ
2020-2022 (theo Quyết định số 469/QĐ-PGDĐT ngày 18/5/2021 của phòng
GD&ĐT).
2. Nội dung:
Giáo viên thực hành tổ chức một hoạt động học có chủ đích theo kế hoạch
giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động học có chủ đích tham gia Hội
thi được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp với nguyên trạng số lượng trẻ em của
nhóm, lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) hoạt động học tham
gia dự thi. Giáo viên được thông báo từ Ban Tổ chức Hội thi và có thời gian
chuẩn bị cho hoạt động học trước 02 ngày thời điểm dự thi.
3. Địa điểm: Dạy tại nhóm, lớp giáo viên dự thi của đơn vị.
4. Thời gian:
- Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 19/11/2021 (lịch cụ thể sẽ thông báo theo
từng đơn vị trước 02 ngày).
- Họp Ban tổ chức, Ban Giám khảo: Từ 13h30 phút ngày 15/10/2021
(Địa điểm: Hội trường Phòng GD&ĐT).
5. Tổ chức thực hiện
- Các trường mầm non có giáo viên dự thi phổ biến, quán triệt Quy định
về Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi vòng 2 cho giáo viên tham dự thi; tổ
chức bồi dưỡng, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ; tạo mọi điều kiện để giáo
viên dự thi đạt kết quả tốt nhất.
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- Chuẩn bị địa điểm, điều kiện làm việc cho hội đồng chấm thi, đảm bảo
an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Xây dựng Kế hoạch hoạt động học có chủ đích tại nhóm, lớp giáo viên
dự thi từ ngày 18/10/2021 đến ngày 19/11/2021( theo mẫu ) gửi Phòng GD&ĐT
(đ/c Tâm nhận) trước ngày 15/10/2021.
- Giáo viên dự thi in 03 giáo án gửi trực tiếp Ban giám khảo khi thực hiện
hoạt động học tại nhóm/lớp dự thi.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non nghiêm túc triển khai thực
hiện. Mọi vướng mắc liên hệ bộ phận mầm non, Phòng GD&ĐT để thống nhất
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ, CV PGD&ĐT;
- Lưu VT, GDMN.
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