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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh chu kỳ 2020-2024
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT, ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) 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 lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, Sở
GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi (GVMNDG) cấp
tỉnh chu kỳ 2020 - 2024, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI
1. Mục đích
- Lựa chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu GVMNDG cấp tỉnh 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 trẻ em, 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. Củng cố và phát triển lực
lượng giáo viên mầm non cốt cán phục vụ cho hoạt động chuyên môn ở mỗi nhà trường
và trên địa bàn tỉnh, nhất là trong quá trình thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
sau sửa đổi, bổ sung.
- 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
mầm non rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm
trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.
2. Yêu cầu
- Giáo viên tự nguyện đăng ký dự thi; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo
viên tham gia Hội thi.
- Tổ chức Hội thi đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công
bằng, khách quan và đảm bảo thực chất, đúng quy định của chính sách, pháp luật của
Nhà nước, quy định của ngành.
- Hội thi phải trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng góp phần tích cực
trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên
mầm non.
II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN GIÁO VIÊN DỰ THI
1. Đối tượng
Giáo viên tham gia Hội thi là giáo viên đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em
trong trường mầm non (công lập, tư thục), cơ sở mầm non độc lập tư thục (sau đây gọi
chung là cơ sở giáo dục mầm non) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Tiêu chuẩn
- Giáo viên tham dự Hội thi phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở
lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong đó có các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 8 và 9
được quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt mức tốt.
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- Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện trong 02 năm trước
liền kề; hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm tham dự Hội thi.
III. NỘI DUNG HỘI THI
1. Viết và trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em (Vòng 1)
- Giáo viên viết biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc.
Biện pháp được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả, lần đầu được dùng để
đăng ký thi GVMNDG cấp tỉnh và chưa dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá
nhân trước đó.
- Giáo viên trình bày biện pháp trong thời gian không quá 30 phút, bao gồm cả
thời gian Ban Giám khảo trao đổi.
2. Thực hành một hoạt động giáo dục (Vòng 2)
Giáo viên thực hành tổ chức một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại
thời điểm diễn ra Hội thi. Hoạt động giáo dục 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 giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo
viên được thông báo hoạt động giáo dục sẽ tổ chức từ Ban Tổ chức Hội thi và có thời gian
chuẩn bị cho hoạt động giáo dục không quá 02 ngày trước thời điểm thi.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian
- Vòng 1: Tổ chức vào năm học 2021- 2022.
- Vòng 2: Tổ chức vào năm học 2022 - 2023.
2. Địa điểm: Được thông báo tại văn bản hướng dẫn tổ chức thi.
IV. CÔNG NHẬN GVMNDG VÀ SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỘI THI
1. Công nhận danh hiệu GVMNDG
Giáo viên đạt danh hiệu GVMNDG cấp tỉnh được cấp giấy chứng nhận của Sở
GD&ĐT khi tham gia đủ 02 vòng của Hội thi cấp tỉnh đồng thời phải đạt các yêu cầu sau:
- Vòng 1: Giáo viên trình bày biện pháp, giám khảo trao đổi, đánh giá và thống
nhất mức đạt hoặc chưa đạt. Phần biện pháp được đánh giá mức đạt khi nêu rõ được
biện pháp đã áp dụng có hiệu quả; đáp ứng được yêu cầu đổi mới hoạt động chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; phù hợp với đối tượng trẻ và thực tiễn nhà trường, địa
phương trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ của cá nhân giáo viên tại nơi đang công
tác; biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến
bộ của trẻ em khi áp dụng biện pháp; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 giám
khảo đánh giá mức đạt (Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện
pháp là chưa đạt).
- Vòng 2: Có ít nhất 03 giám khảo đánh giá, cho điểm theo quy định hiện hành và
có ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, không có giám khảo đánh giá là loại trung
bình trở xuống.
2. Thời gian công nhận danh hiệu
Danh hiệu GVMNDG cấp tỉnh được bảo lưu trong thời hạn 03 năm tiếp theo năm
được công nhận.
3. Sử dụng kết quả Hội thi
- Kết quả Hội thi GVMNDG cấp tỉnh là minh chứng để góp phần đánh giá chuẩn
nghề nghiệp giáo viên mầm non và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên mầm
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non theo quy định hiện hành.
- Giáo viên được công nhận GVMNDG cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lại hoạt
động giáo dục và báo cáo biện pháp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi
dưỡng, giáo dục trẻ em 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 chăm sóc, giáo
dục trẻ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục Mầm non
- Xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết cho từng vòng thi; tham mưu với Giám
đốc Sở GD&ĐT thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi GVMNDG cấp tỉnh; tổ
chức Hội thi và đánh giá kết quả Hội thi; trao đổi rút kinh nghiệm đối với giáo viên
tham dự Hội thi.
- Dự trù kinh phí tổ chức Hội thi.
- In và cấp giấy chứng nhận GVMNDG cấp tỉnh.
- Tổ chức nhân rộng những điển hình tiên tiến, phổ biến các giải pháp, những kế
hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục được đánh giá tốt.
2. Phòng Kế hoạch Tài chính: Chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thi.
3. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức Hội thi GVMNDG cấp trường, cấp huyện
phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị.
- Lập hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh:
+ Danh sách đăng ký dự thi có ký xác nhận của Trưởng phòng GD&ĐT.
+ Hồ sơ dự thi của giáo viên bao gồm: 03 quyển biện pháp nâng cao chất lượng
công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; xác nhận của Hiệu trưởng về việc giáo
viên vận dụng hiệu quả biện pháp cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo
dục trẻ tại nhóm/lớp hoặc tại cơ sở giáo dục; 01 bản photo kết quả đánh giá chuẩn nghề
nghiệp của năm trước liền kề năm dự thi; 01 bản photo chứng nhận đạt GVMNDG cấp
huyện trong 2 năm trước liền kề hoặc năm tham dự Hội thi;
- Gửi Hồ sơ dự thi GVMNDG cấp tỉnh về Sở GD&ĐT theo quy định.
Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND các huyện, thành phố (phối hợp);
- Phòng GD&ĐT các huyện, TP;
- Các phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDMN.
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