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  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  
CỤM TRƯỜNG THPT HÀ ĐÔNG – HOÀI ĐỨC 

 

Số: 09/KH-HĐ-HĐ 
V/v Tổ chức Hội thi GVDG Cụm môn 

Ngữ văn, Địa lý và Tin học năm học 2019 - 2020 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Các Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường THPT   
                  cụm Hà Đông – Hoài Đức 

 
Căn cứ công văn số 4881/SGD&ĐT-GDTrH ngày 28/10/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Hà Nội, Cụm trường THPT Hà Đông – Hoài Đức xây dựng kế 
hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Cụm môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học cấp 
Trung học phổ thông (THPT) với những nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 
1. Hội thi là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các trường THPT. Hội 

thi được tổ chức định kỳ nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh 
hiệu giáo viên dạy giỏi THPT tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, 
trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu 
quả phương tiện, đồ dùng dạy học.  

2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, 
động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo; Thông qua hội thi, 
phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực 
phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành. 

3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó 
xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục các môn Ngữ văn, Địa lý 
và Tin học nói riêng và các bộ môn văn hoá nói chung.  

4. Hội thi được tổ chức tập trung như một ngày hội về chuyên môn, phải 
đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến 
khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng 
dạy, nghiên cứu giáo dục.  

II . ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI  
1. Đối tượng dự thi 
Giáo viên bộ môn Ngữ văn, Địa lý và Tin học đang trực tiếp giảng dạy tại 

các trường THPT công lập và giáo viên cơ hữu của các trường THPT tư thục trong 
Cụm Hà Đông – Hoài Đức.  

2. Điều kiện dự thi  
- Giáo viên tham gia hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) 

đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh; 
SKKN phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận và xếp loại. 

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời 
gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 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 THPT; phải có giấy chứng nhận 



 2 

đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề. 
- Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về nhân sự của đơn vị mình. 
III. NỘI DUNG THI 
Nội dung thi dạy là nội dung trong chương trình SGK lớp 11 và 10 sách cơ 

bản theo phân phối chương trình thuộc tuần thứ 15, 16 (có danh sách kèm theo). 
 IV. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC  
1. Thời gian - địa điểm tổ chức thi 
- Thời gian tổ chức thi: từ ngày 03/12/2019 đến hết 04/12/2019 
- Mỗi ngày thi tối đa 8 tiết (từ tiết 2 đến tiết 5 mỗi buổi) 
- Giáo viên dự thi tiếp xúc với học sinh trước ngày thi 01 ngày. 
- Địa điểm thi: Trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông. 
- 8 giờ 30 phút, thứ hai, ngày 18/11/2019, mời giáo viên dự thi của các 

trường THPT trong Cụm đến trường THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông để bốc thăm 
tiết thi dạy bắt buộc và thứ tự tiết dạy. 

- Ở mỗi bộ môn, trường THPT cử 01 giáo viên dự thi. Nộp danh sách giáo 
viên dự thi cấp Cụm theo mẫu (gửi kèm) trước ngày 20/11/2019 về trường THPT 
Lê Quý Đôn - Hà Đông (gửi theo đường công văn và mail về địa chỉ 
C3lqdon2@hanoiedu.vn). Sau thời gian trên nếu đơn vị nào không nộp danh sách 
coi như không tham gia. 

2. Cách thức tổ chức thi 
- Thời gian thực hiện tiết dạy là 45 phút. 
- Tổ chức thi dạy thành 02 vòng: 
+ Vòng 1: Tất cả giáo viên dự thi phải dạy bài thi bắt buộc. Kết thúc phần thi 

tiết dạy bắt buộc, Ban chỉ đạo sẽ chọn mỗi môn 04 giáo viên có điểm cao nhất vào 
thi vòng 2. Nếu trường hợp có nhiều giáo viên có kết quả tiết dạy bắt buộc bằng 
điểm nhau thì Ban chỉ đạo sẽ tổ chức cho giáo viên có điểm thi bằng nhau bốc thăm 
để lựa chọn giáo viên thi tiếp vòng 2. 

+ Vòng 2: Giáo viên dự thi sẽ dạy bài thi tự chọn đã đăng ký. 
- Kết thúc hội thi, Ban chỉ đạo của cụm chọn và lập danh sách mỗi môn 02 

giáo viên có số điểm cao nhất sau 2 vòng thi để tham dự hội thi cấp thành phố. 
Trong hội thi giáo viên dạy giỏi, nếu các giáo viên có kết quả điểm bằng nhau, thì 
giáo viên nào có điểm thi bài bắt buộc cao hơn sẽ xếp trên, nếu điểm thi bài bắt 
buộc cũng bằng nhau thì Ban chỉ đạo sẽ tổ chức cho giáo viên có điểm thi bằng 
nhau bốc thăm để lựa chọn. 

3. Yêu cầu đối với giáo viên tham gia dự thi 
- Giáo viên không được dạy trước bài dự thi tại chính lớp giáo viên dự thi, 

không yêu cầu học sinh có sự chuẩn bị quá mức bình thường ảnh hưởng tới học tập 
các môn khác. 

- Giáo viên dự thi không tiếp xúc riêng với các thành viên Ban giám khảo 
trước hoặc sau khi thi. 

- Giáo viên dự thi chủ động chuẩn bị thiết bị thí nghiệm, thực hành, giáo cụ 
trực quan (nếu có). 

- 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 giáo viên sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. 
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- Kế hoạch bài giảng (giáo án) in thành 15 bản để gửi Ban giám khảo, Ban 
chỉ đạo trước giờ dạy; 

- Trường hợp có thay đổi kế hoạch vì lý do đột xuất cần báo với Ban chỉ đạo 
để có biện pháp giải quyết kịp thời. 

4. Thành lập Ban chỉ đạo hội thi 
- Mỗi trường THPT có giáo viên dự thi cử 01 lãnh đạo nhà trường tham gia 

vào Ban chỉ đạo hội thi. 
- Trưởng ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Quốc Hùng – Hiệu trưởng trường THPT 

Lê Quý Đôn – Hà Đông  
- Phó ban chỉ đạo: Ông Nguyễn Gia Khánh – Phó hiệu trưởng trường THPT 

Lê Quý Đôn – Hà Đông 
- Thư ký: Ông Nguyễn Trung Thành – Thư ký HĐ trường THPT Lê Quý 

Đôn – Hà Đông 
- Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông cử 04 giáo viên, nhân viên tham gia 

phục vụ hội thi.  
- Ban chỉ đạo có trách nhiệm điều hành hội thi, tổng hợp kết quả và tổng kết 

hội thi. 
5. Thành lập Ban giám khảo hội thi. 
- Mỗi trường THPT có giáo viên dự thi môn nào cử 01 giáo viên dạy môn đó 

tham gia vào Ban giám khảo hội thi (nộp file danh sách giám khảo theo mẫu trước 
ngày 20/11/2019). Yêu cầu các nhà trường phải chọn giáo viên có phẩm chất đạo 
đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực để hoàn thành 
nhiệm vụ. 

- 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 Thư ký hội thi của cụm, sau đó 
các thành viên trong Ban chỉ đạo cùng tổng hợp kết quả điểm thi. 
 - Ban giám khảo họp vào hồi 7 giờ 15 phút, ngày 03/12/2019 tại trường 
THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông để thống nhất kế hoạch làm việc. 

- Quy định đối với Ban giám khảo: 
+ Phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng. 
+ Không trao đổi, bình luận trong quá trình dự giờ. 
+ Thành viên Ban Giám khảo không tham gia vào đánh giá nội dung thi nếu 

có giáo viên công tác cùng trường dự thi hoặc có người dự thi là người thân (vợ, 
chồng, con, anh, chị, em ruột) của thành viên Ban Giám khảo đó. 

+ Đánh giá, cho điểm theo mẫu của BTC Hội thi quy định (thang điểm 20), 
cho điểm lẻ thành phần đến 0,5; Giám khảo chấm điểm, niêm phong và nộp cho 
Trưởng ban giám khảo ngay sau khi kết thúc tiết dạy thi. Nếu Giám khảo có sửa 
điểm trong phiếu đánh giá giờ dạy phải kí bên cạnh. Bản thân kết quả chấm của mỗi 
Giám khảo phải đánh giá được mức xếp hạng của các giáo viên dự thi.  

+ Trong cùng một tiết dạy thi, điểm chấm cao nhất và thấp nhất không được 
chênh nhau từ 2 điểm trở lên, nếu vi phạm thì các phiếu đánh giá đó sẽ bị loại, 
không được tham gia tính điểm trung bình để xếp hạng (số phiếu điểm cao và số 
phiếu điểm thấp bị loại phải bằng nhau, nếu tất cả các phiếu đều bị loại thì sẽ tính 
điểm trung bình của tất cả các phiếu chấm). 

+ Điểm của giáo viên tham gia dự thi là điểm trung bình của các phiếu đánh 
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giá tiết dạy hợp lệ (không làm tròn).  
 6. Cơ cấu giải thưởng 

Mỗi môn dự thi chọn: 02 giải nhất, 02 giải nhì, còn lại đồng giải ba. 
  - Giải nhất thưởng: 500.000 đồng 
   - Giải nhì thưởng: 400.000 đồng 
  - Giải ba thưởng: 300.000 đồng. 

7. Một số điểm cần lưu ý: 
 - Trong khi giáo viên tham gia dạy thi, chỉ có ban giám khảo được dự. Yêu 
cầu lãnh đạo, giáo viên, nhân viên các trường không được đến gần khu vực thi. 
Cụm trưởng sẽ bố trí tặng hoa cho thí sinh dự thi sau tiết dạy bắt buộc. 

- Ban tổ chức sẽ bố trí ăn trưa cho các thành viên Ban tổ chức, Ban giám 
khảo. 

- Tại mỗi phòng học: có sẵn đầu chiếu Projector, màn chiếu, nguồn điện. 
- Kinh phí tổ chức các hội thi do các trường có giáo viên tham gia dự thi 

đóng góp, kinh phí Hội thi sẽ được chia đều cho các đơn vị có giáo viên tham gia 
hội thi theo từng môn. Trường nào có giáo viên thay mặt Cụm tham gia dự thi cấp 
Thành phố sẽ tự túc kinh phí. 

Cụm trưởng các trường THPT Hà Đông – Hoài Đức yêu cầu ông (bà) Hiệu 
trưởng các trường THPT trong cụm có kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng 
hướng dẫn trên để cuộc thi đạt kết quả tốt. 
 
Nơi nhận:  CỤM TRƯỞNG 
- Sở GD&ĐT Hà Nội; 
- Các trường THPT cụm Hà Đông – Hoài Đức; 
- Lưu VT. 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng 

Hiệu trưởng trường THPT  

Lê Quý Đôn – Hà Đông 
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DANH SÁCH CÁC TIẾT  THI DẠY THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 

 

1. Môn Ngữ Văn: Do có nhiều tiết đọc thêm nên trường Cụm trưởng lựa chọn các 
tiết dạy sau: 

1.1. Khối 10: 

Tiết 44: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch) 

Tiết 45: Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 

Tiết 47: Cảm xúc mùa thu (Đỗ Phủ) 

1.2. Khối 11: 

Tiết 59: Luyện tập viết bản tin 

Tiết 60: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 

Tiết 61: Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Tiết 1) 

 Nội dung tiết dạy: 

 I. Tác giả, tác phẩm 

 II. Đọc hiểu văn bản 

1. Đọc 

2. Giá trị nội dung và nghệ thuật 

a. Phân tích những mâu thuẫn xung đột cơ bản của kịch 

Tiết 62: Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Tiết 2) 

 Nội dung tiết dạy: 

b. Tình cảm và diễn biến tâm trạng của nhân vật Vũ Như Tô 

c. Nhân vật Đan Thiềm 

III. Tổng kết 

Tiết 63: Tình yêu và thù hận (Sếch - xpia) – Tiết 1 

 Nội dung tiết dạy: 

 I. Giới thiệu chung 

 II. Đọc hiểu: 

1. Đọc 

2. Bố cục 

3. Giới thiệu giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản 

a. Giới thiệu mâu thuẫn kịch: Tình yêu trên nền thù hận... 

Tiết 64: Tình yêu và thù hận (Sếch - xpia) – Tiết 2 

Nội dung tiết dạy: 

b. Tâm trạng Rômêô 

c. Tâm trạng Juliet 

III. Tổng kết 
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2. Môn Tin học 

2.1. Khối 10 

Tiết 29: Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với  hệ điều hành Windows 

Tiết 30: Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục (mục a, b) 

Tiết 31: Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục (mục c, d, e) 

Tiết 33: Bài tập chương II: Hệ điều hành 

2.2. Khối 11: 

Tiết 15: Bài tập về if - then, for - do 

Tiết 16: Bài tập về vòng lặp While – do 

Ghi chú: Môn Tin học chỉ bốc thăm tiết dạy bắt buộc trong số 04 tiết dạy của khối 
10. 

3. Môn Địa lý 

3.1. Khối 10: 

Tiết 29: Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư trên thế giới 

Tiết 30: Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế 

Tiết 31: Bài 27: Vai trò, đặc điểm , các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố 
nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

Tiết 32: Bài 28: Địa lý ngành trồng trọt. 

3.2. Khối 11: 

Tiết 15: Bài 7 (tiết 3)- Thực hành: Tìm hiểu về liên minh Châu Âu 

Tiết 16: Bài 8: Liên bang Nga (tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội) 

 

 

Ghi chú: Các đơn vị có trao đổi về chuyên môn liên hệ với các Thầy, Cô sau: 
 
- Môn Tin học: Thầy giáo Phạm Ngọc Toàn – Tổ trưởng tổ Tin: ĐT 0915110352 
 
- Môn Ngữ Văn: Cô giáo Phạm Hà Thanh – Tổ trưởng tổ Văn: ĐT 0983425718 
 
- Môn Địa li: Cô giáo Nghiêm Thị Tuyết – Tổ phó tổ Sử - Địa-CD: ĐT 0976085745
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TRƯỜNG THPT……… 

DANH SÁCH GIÁM KHẢO VÀ GIÁO VIÊN THAM GIA DỰ THI GIÁO VIÊN GIỎI  CẤP THPT 

1. Danh sách giáo viên tham gia dự thi 
  
TT Họ tên giáo viên dự thi Môn Tiết, tên bài dạy tự chọn, khối dạy Ghi chú 

     

     

     

 
2. Danh sách giám khảo 
 

TT Họ tên giám khảo Môn Ghi chú 

    

    

    

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2019 
  HIỆU TRƯỞNG 


