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Hà Nội, ngày ừ% tháng 9 năm 2015

v/v hướng dẫn tô chức thì GVCNgiỏi
cấp THCS, năm học 2015- 2016

Kính gửi : Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo (lục và Đào tạo Quận, Huyện, Thị xã

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và triển khai kế hoạch năm học 2015-2016, Sở
Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp
THCS năm học 2015 - 2016 như sau:
I. MỤC ĐÍCH HỘI THI

- Nhằm tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu GVCN giỏi;
tạo điều kiện để GVCN thể hiện năng lực, học tập, chia sẻ kinh nghiệm về phương
pháp chủ nhiệm lớp, kỹ năng cần thiết của người GVCN.
- Nâng cao vai trò của GVCN trong việc quản lý, phối họp giáo dục toàn diện
cho học sinh.
- Qua hội thi, các CBQL, giáo viên và phụ huynh học sinh thấy được vai trò quan
trọng của GVCN, khuyến khích và tạo điều kiện cho GVCN không ngừng tự học và
sáng tạo.
- Động viên toàn thể giáo viên tham gia công tác chủ nhiệm, đồng thòi nâng cao
chất lượng giáo dục đạo đức trong nhà trường phổ thông.
- Tiếp tục thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong tổ chức các
hoạt động tập thê và quản lý học sinh lớp chủ nhiệm.
- Phát hiện và bồi dưỡng các giáo viên chủ nhiệm giỏilàm nòng cốtcho việc tổ
chức sinh hoạt các chuyên đề tại cơ sở.
II. ĐÓI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN
1. Đ ố i tư ơ n g d ư thi

a. Cấp trường, cấp Quận/Huyẹn:

Giáo viên tham gia dự thi phải đang làm công tác chủ nhiệm lớp tại các truờng và
đảm bảo các điêu kiện:
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- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên.
- Được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo chuân nghề nghiệp.
- Có thòi gian làm công tác chủ nhiệm lớp ít nhất 02 năm trở lên; có năng lực tổ
chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo
nhà trường xác nhận.
- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phấm nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
đạo đức học sinh trong công tác chủ nhiệm lớp.
b. Cấp Thành phố

Giáo viên tham dự Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố là 02 người
có số điểm cao nhất tại cuộc thi cấp Quận, Huyện.
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung:

Các quy định trong Luật Giáo dục, Điều lệ trường phố thông và các văn bản khác
quy định vị trí, vai trò và nhiệm vụ của GVCN.
Cu thể :
- Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác GVCN;
- Nhiệm vụ, quyền hạn của GVCN;
- v ề chủ trương, đường lối, định hướng đối mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo
của ngành liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường hiện nay.
- Liên hệ bản thân về những khó khăn, thuận lợi, những cảm nhận, những đề xuất
với các cấp quản lí về công tác GVCN.
- Khả năng thuyết phục, cảm hóa các đối tượng học sinh, tư vấn cho cha mẹ học
sinh, xử lý các tình huống nảy sinh trong công tác quản lý giáo dục học sinh...
2. Hình thức: Gồm 2 phần thi (tổng số điểm là 30 điểm)
- Phần thứ n h ấ t: Thi lý thuyết (10 điểm): Giáo viên thi viết 1 bài theo nội dung
trên có thể bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc kết họp cả 2 hình
thức trên, thời gian thi 60 phút.
- Phần thứ hai : Thi thực hành (20 điếm): Ban Giám khảo dự 01 tiết sinh hoạt
lóp, trong đó có phần ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lóp.

IV. KÉ HOẠCH TỎ CHỨC

1. Cấp trường

- Thời gian: từ 20/9/2015 đến 30/9/2015.
- Nhà trường tổ chức cho tất cả giáo viên chủ nhiệm của trường trao đổi, nắm
vững mục đích, yêu cầu của Hội thi và phát động 100% giáo viên chủ nhiệm có đủ
điều kiện tham gia.
- Thành lập BGK cấp trường chấm và lựa chọn giáo viên dự thi cấp Quận, Huyện.
2. Cấp Quận, Huyện

- Thời gian: Từ 10/10/2015 đến 20/10/2015.
- Các Phòng Giáo dục thành lập BGK chấm, tổ chức thi và lựa chọn 02 giáo
viên tham dự thi cấp thành phố.
- Nộp danh sách giáo viên dự thi cấp Thành phố theo mẫu (gửi kèm) về Phòng
Giáo dục Trung học trước ngày 25/10/2015.
3. Cấp thành phố (dự kiến)

- Khai mạc hội thi: tuần đầu của tháng 11/2015.
- Phần thi hiểu biết ngay sau chương trình khai mạc.
- Thời gian chấm thi cấp Thành phố: tuần 1, 2 và tuần 3 tháng 11/2015.
V. MỘT SÓ YÊU CẦU ĐỚI VỚI GIÁO VIÊN THAM D ự THI CẤP THÀNH PHỐ

l.Yêu cầu chung

- Giáo viên không yêu cầu học sinh chuấn bị quá mức bình thường ảnh hưởng
tới học tập các môn khác của học sinh.
- Các tiết dự thi diễn ra trong quá trình học tập hàng ngày của học sinh theo
thời khóa biểu, không gây xáo trộn ảnh hưởng đến học tập của học sinh.
- Các tiết dự thi phải được diễn ra với đối tượng học sinh của lóp mà giáo viên
dự thi đang làm công tác chủ xihiệm.
- Giáo viên dự thi không tiếp xúc riêng với các thành viên BGK trước hoặc sau
khi thi.
- Trường hợp có thay đổi kế hoạch vì lý do đột xuất cần báo với BCĐ để có
biện pháp giải quyết kịp thời.

2.

Yêu cầu cụ thể đối với phần thi thực hành

- Thiết kế giáo án in thành 7 bản để gửi BGK, BCĐ trước giờ thực hành.
- Giờ thực hành: GV xử lý tình huống sư phạm trong giờ sinh hoạt lớp.
- Cấu trúc và nội dung của giờ sinh hoạt lớp theo tinh thần đoi mới giờ sinh hoạt
đã được Sở Giáo dục Hà Nội triên khai và yêu cầu thực hiện.
- Khuyến khích sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong hoạt động giáo
dục.
* Lưu ý: Giáo viên dự thi GVCN giỏi cấp Thành phố chuẩn bị hồ sơ chủ nhiệm
và nộp cho thư ký hội thi để đánh giá, hồ sơ bao gồm:
- Sổ Chủ nhiệm (Sổ chủ nhiệm của ít nhất 02 năm học gần nhất năm tổ chức hội
thi -năm thi và năm liền kề trước đó).
- Sổ ghi đầu bài (của năm tố chức Hội thi).
- Báo cáo thành tích cá nhân (trong công tác chủ nhiệm và chuyên môn).
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
đă triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh
trong công tác chủ nhiệm lóp.
Các loại hồ sơ sổ sách phải có xác nhận của nhà trường, phải đảm bảo đầy đủ về
nội dung theo yêu cầu, có chất lượng và hiệu quả, đúng tiến độ thời gian.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các Ông (Bà) trưỏng phòng Giáo dục và
Đào tạo các Quận/Huyện, Hiệu trưởng các trường THCS có kế hoạch vận động và tổ
chức thi GVCN giỏi theo đúng hướng dẫn của Sở để Hội thi đạt kết quả tốt.
Nếu có gì vướng mắc xin liên hệ về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội qua phòng
Giáo dục Trung học.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận
- Giám đốc Sỏ' GD&ĐT (để b/c);
- Các phòng GD&ĐT Quận/Huyện/TX (để t/h);
- Lưu VT-GDTrH.

Lê Ngọc Quang
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