
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 289/SGDĐT-GDTrH 

Thông báo số 1 Hội thi giáo viên dạy giỏi 

cấp tỉnh năm học 2020-2021 

 

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 02 năm 2021 

       Kính gửi:  

         - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

         - Các trường, các đơn vị trực thuộc Sở. 

  

Triển khai Kế hoạch số 1901/KH-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo Lâm Đồng về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 – 

2021, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo một số nội dung sau: 

I. Đối với cấp Mầm non 

 1. Số lượng giáo viên đăng ký dự thi 

 Tổng số giáo viên dự thi: 96 giáo viên (Có danh sách kèm theo). 

 Các đơn vị kiểm tra thông tin giáo viên dự thi, nếu có sai sót, phản hồi về phòng 

Giáo dục Mầm non trước ngày 01/3/2021. 

 2. Thời gian  

 - Thời gian thi: Từ ngày 10/3 đến ngày 13/3/2021. 

 - Thời gian thông báo tiết dạy: ngày 8/3/2021 

 - Thời gian làm quen lớp học: 9 giờ 00 ngày 9/3/2021. 

 - Thời gian họp Ban giám khảo, Ban tổ chức: 8 giờ 00 ngày 9/3/2021, tại Trường 

Mầm non Anh Đào, thành phố Đà Lạt. 

 3. Địa điểm thi thực hành tiết dạy và trình bày biện pháp 

- Trường Mầm non Anh Đào, số 02 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà 

Lạt; 

- Trường Mầm non 4, số 18 KQH Bà Triệu, phường 4, thành phố Đà Lạt.  

Lưu ý: Các đơn vị được chọn làm địa điểm thi tổng hợp các mục tiêu chưa thực 

hiện (tính đến thời điểm 10/3/2021) của các độ tuổi 24 -36 tháng, 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 

tuổi, gửi về Phòng GDMN trước ngày 01/3/2021 theo địa chỉ email: 

phonggdmn.solamdong@moet.edu.vn  

4. Nội dung thi 

  - Thực hành 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 do giáo viên tự chọn và đảm bảo 

điều kiện được tổ chức lần đầu tại nhóm, lớp được dạy với nguyên trạng số lượng trẻ 

em của nhóm, lớp đó. 

- Trình bày một 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 
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việc. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban 

Giám khảo trao đổi. 

5. Yêu cầu 

- Giáo viên dự thi lựa chọn hoạt động giáo dục phù hợp thời điểm (dựa trên mục 

tiêu chưa thực hiện của nhóm lớp được phân công), đăng ký hoạt động giáo dục tự chọn 

về Ban tổ chức trước ngày 05/3/2021 (qua địa chỉ email 

phonggdmn.solamdong@moet.edu.vn). 

- Giáo viên dự thi chuẩn bị 03 Kế hoạch giáo dục của hoạt động dự thi và 05 bộ 

báo cáo biện pháp. 

II. Đối với cấp Tiểu học 

 1. Số lượng giáo viên đăng ký dự thi 

 Tổng số giáo viên dự thi: 92 giáo viên (Có danh sách kèm theo). 

Các đơn vị kiểm tra thông tin giáo viên dự thi, nếu có sai sót, phản hồi về Phòng 

Giáo dục Tiểu học trước ngày 05/3/2021. 

 2. Thời gian  

 - Thời gian thi: Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021. 

 - Thời gian giáo viên nhận thông báo tiết dạy, nội dung thi lúc 8 giờ 00 ngày 

12/3/2021 

 - Thời gian giáo viên làm quen lớp học lúc 14 giờ 00 ngày 12/3/2021 tại điểm 

thi. 

 - Giáo viên thi nội dung tiết dạy vào buổi sáng, thi nội dung báo cáo biện pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục vào buổi chiều.  

 3. Địa điểm thi 

a) Điểm thi Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Đức Trọng: Giáo viên dạy 

Chương trình tiểu học năm 2000 từ  lớp 2 đến lớp 5. 

 b) Điểm thi Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Đà Lạt: Giáo viên các đơn 

vị Lạc Dương, Đà Lạt, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông; Giáo viên môn 

Tin học. 

 c) Điểm thi Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Đà Lạt: Giáo viên các 

đơn vị Di Linh, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên; Giáo viên môn Tiếng 

Anh. 

 d) Điểm thi Trường Tiểu học Mê Linh, thành phố Đà Lạt: Giáo viên các  môn 

Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất. 

 4. Kế hoạch bài dạy của giáo viên 

  Giáo viên chuẩn bị 03 Kế hoạch bài dạy của tiết dự thi và 03 bộ báo cáo chuyên 

đề gửi cho giám khảo trước lúc thi.  

III. Đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (THCS, THPT) 

 1. Số lượng giáo viên đăng ký dự thi 
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 - Cấp THPT: 141 giáo viên 

 - Cấp THCS: 176 giáo viên 

 Các đơn vị kiểm tra thông tin giáo viên dự thi (danh sách kèm theo), nếu có sai 

sót, phản hồi về phòng Giáo dục Trung học trước ngày 05/3/2021. 

 2. Thời gian 

 - Thời gian thi: Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021. 

 - Bốc thăm tiết dạy lúc 8 giờ 00 ngày 12/3/2021, cấp THCS tại Trường THCS 

Quang Trung - Đà Lạt, cấp THPT tại Trường THCS-THPT Tây Sơn. 

 - Dự kiến thời gian bế mạc Hội thi: 9 giờ 00 ngày 20/3/2021. 

 3. Địa điểm thi thực hành tiết dạy và trình bày biện pháp 

- Trường THCS-THPT Tây Sơn; 

- Trường THCS-THPT Chi Lăng;  

- Trường THPT Bùi Thị Xuân; 

- Trường THPT Trần Phú;  

- Trường THCS-THPT Đống Đa; 

- Trường THCS Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt; 

- Trường THCS Lam Sơn, thành phố Đà Lạt; 

- Trường THCS Quang Trung, thành phố Đà Lạt; 

- Trường THCS Nguyễn Du, thành phố Đà Lạt. 

Các đơn vị được chọn làm địa điểm thi xây dựng lịch báo giảng của tuần 26 (từ 

ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021) và thời khóa biểu, gửi về Phòng GDTrH trước 

ngày 06/3/2021 theo địa chỉ email: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn. 

Nhận được thông báo, đề nghị các đơn vị được chọn làm địa điểm thi chuẩn bị 

tốt các điều kiện để tổ chức Hội thi; các đơn vị có giáo viên dự thi thông báo và hỗ trợ 

cho giáo viên dự thi của đơn vị mình tham gia tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 

năm học 2020-2021./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các trường, các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Giám đốc, các Phó giám đốc Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH, GDTH, GDMN. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Lợi 
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