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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức hội thi thiết bị dạy học tự làm, bài giảng điện tử,  

bài trình chiếu và trang thông tin điện tử trực thuộc Phòng Giáo dục và 

Đào tạo năm học 2014-2015 

  

 

Thực hiện Chỉ thị số 1763/CT-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014-2015; 

Công văn số 786/SGDĐT ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Kiên Giang về báo cáo tổng kết năm học 2013-2014 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm học 2014-2015; Công văn số 46/SGDĐT ngày 04 tháng 06 năm 

2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận về báo cáo tổng kết 

năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo 

đức, tự học và sáng tạo" góp phần thực hiện phương châm giáo dục "học đi đôi 

với hành", đẩy mạnh phong trào thi đua “lao động sáng tạo” trong ngành. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với  Công đoàn Giáo dục huyện tổ 

chức hội thi thiết bị dạy học tự làm, soạn giáo án điện tử, quản lý khai thác và sử 

dụng Website toàn huyện năm học 2014-2015 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Hội thi thiết bị dạy học tự làm nhằm đẩy mạnh và phát triển các hoạt động 

tự làm thiết bị dạy học, khuyến khích thiết kế bài giảng điện tử, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý trang Website thành một hoạt 

động sư phạm và thường xuyên trong các trường học ở cấp học Mầm non và 

Phổ thông góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là 

một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong năm học 2014-2015. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỂ LỆ HỘI THI 

1. Đối tượng 

Tất cả cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành Giáo dục huyện 

Vĩnh Thuận. 

2. Thể lệ 

2.1. Đồ dùng dạy học tự làm:  

Sản phẩm dự thi bao gồm các sản phẩm thiết bị dạy học tự làm, sử dụng 

thiết bị dạy học tự làm, quản lý trang tin điện tử phục vụ cho ngành học Mầm 

non và Phổ thông đạt các tiêu chuẩn sau: 

 - Sư phạm 8 điểm: Đảm bảo phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, phù 

hợp nội dung và điều kiện cụ thể của địa phương; giúp cho giáo viên truyền thụ 



kiến thức khoa học, chính xác; giúp học sinh tiếp thu kiến thức dễ dàng và khắc 

sâu kiến thức, gây hứng thú học sinh học tập. 

 - Khoa học kỹ thuật công nghệ 4 điểm: Đảm bảo nguyên lý cấu tạo, đơn 

giản khi lắp ráp, vận hành, bền chắc, an toàn khi sử dụng. 

 - Mĩ thuật 4 điểm:  Kích thước, hình thức, màu sắc đẹp, hài hoà, tác động 

mạnh đến nhận thức học sinh.  

 - Kinh tế 2 điểm: Sử dụng nguyên vật liệu rẽ tiền, giá thành hạ, có thể phổ 

biến nhân rộng. 

 - Sáng tạo 2 điểm: Thể hiện tính sáng tạo về nội dung, loại hình và 

phương pháp sử dụng. 

 2.2. Yêu cầu đối với bài giảng 

 2.2.1. Bài giảng e-Learning được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng. 

Các phần mềm ưu tiên sử dụng: Adobe Presenter, Articulate Presenter, Adobe 

Captivate và Lecture Maker.  

 2.2.2. Tác giả thuyết minh để làm rõ sản phẩm dưới dạng một giáo án, 

trong đó giới thiệu và nhấn mạnh quan điểm, ý đồ khi xây dựng bài giảng; mục 

đích, yêu cầu, tài liệu và website tham khảo, chuẩn bị học liệu… Tham khảo 

một số mẫu giáo án trên website http://thi-

baigiang.moet.gov.vn/vi/download/Bai-giang-mau/ 

 2.2.3. Bài giảng được xây dựng theo bài, theo chương hoặc theo cả 

chương trình môn học; Nội dung đầy đủ, chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ 

thống; Phương pháp dạy học hợp lý; Tổ chức thực hiện và phân phối thời gian 

phù hợp ở các phần, các nội dung của bài giảng.  

2.2.4. Số lượng bài giảng:  

 Mỗi giáo viên gửi tối đa 02 bài giảng, mỗi trường phổ thông gửi ít nhất 

05 bài giảng; 

 Tư liệu giảng dạy: Bên cạnh việc dùng các học liệu của người khác làm, 

giáo viên cần tự tạo video, tự ghi hình các bài thí nghiệm thật và tự chụp các ảnh 

tư liệu nếu có điều kiện (ảnh di tích, ảnh nhân vật lịch sử, ảnh thiết bị…); tự vẽ 

hình đồ hoạ (graphic);  

 Có ghi âm lời giảng của giáo viên và cho xuất hiện hình hoặc video giáo 

viên giảng bài khi cần thiết; 

 Dạng xuất bản và công bố bài giảng: Sản phẩm yêu cầu nộp tối thiểu 4 

nội dung là: 

a. File nguồn bài giảng; 

b. Bài giảng sau khi đã được xuất bản, đóng gói theo định dạng: 

i. Định dạng pdf; 

ii. Định dạng html. 

c. Tập tin giáo án thuyết minh soạn thảo bằng Microsoft Word;  



d. Mỗi bài dự thi được ghi trong một đĩa CD, bên ngoài nhãn 

đĩa có ghi rõ các thông tin: Đơn vị công tác, Họ tên tác giả, Ngày tháng 

năm sinh; Môn dự thi, Tên bài giảng, Khối lớp, Số tiết thực hiện bài 

giảng và được để vào trong hộp đĩa; 

 2.2.4. Trang đầu tiên của bài giảng ghi rõ theo mẫu đính kèm; Trang 

cuối của bài giảng cần nêu rõ các tài liệu và website tham khảo. 

 2.2.5. Bài thi phải do người dự thi tự thiết kế, đảm bảo không vi phạm 

quyền tác giả, kể cả bản quyền đối với các phần mềm hỗ trợ sử dụng trong việc 

thiết kế bài giảng.  

 2.3. Yêu cầu đối với trang thông tin điện tử trực thuộc Phòng Giáo dục 

và Đào tạo 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

 - Tổng số giải thưởng không quá 50% số sản phẩm dự thi của mỗi cấp 

học. 

- Khen thưởng: Giải A: 300.000 đồng, Giải B: 250.000 đồng, Giải C: 

200.000 đồng, tất cả kèm theo giấy chứng nhận của ban tổ chức hội thi. 

 - Chia ra số giải thưởng như sau:  

 1. Đồ dùng dạy học tự làm: 

  - Giải A: Từ 18→ 20 điểm và không quá 10% số giải thưởng; 

  - Giải B: Từ 16→ dưới 18 điểm và không quá 20% số giải thưởng; 

  - Giải C: Từ 14→ dưới 16 điểm và không quá 20% số giải thưởng; 

  - Giải KK: Từ 12→ dưới 14 điểm. 

 2. Giáo án điện tử, bài giảng trình chiếu, trang thông tin điện tử trực thuộc 

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tổng số 100 điểm (từng tiêu chí có phiếu điểm kèm 

theo) được xếp các loại sau: 

 - Loại A: Từ 90 đến 100 điểm;  

 - Loại B: Từ 75 đến dưới 90 điểm;  

 - Loại C: Từ 50 đến dưới 75 điểm; 

 - Không xếp loại: Dưới 50 điểm.  

 IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC 

 1. Nội dung 

Bao gồm các sản phẩm thiết bị dạy học đồ dùng dạy học tự làm, soạn giáo 

án điện tử. Quản lý, khai thác và sử dụng website của nhà trường. 

 2. Đối với cấp trường 

Hàng năm phải phát động phong trào thi đua tự làm đồ dùng dạy học. Tổ 

chức thi, khen thưởng cấp trường và chọn sản phẩm đạt cấp trường dự thi cấp 

huyện` 



 3. Đối với cấp Phòng 

Phối hợp với Công đoàn giáo dục huyện hướng dẫn tổ chức thi và khen 

thưởng cấp huyện. 

Những sản phẩm năm học trước dự thi cấp huyện đã đạt giải năm học này 

có bổ sung, cải tiến để dự thi cấp huyện, nếu kết quả đạt không cao hơn năm học 

2013-2014, ban tổ chức cấp huyện sẽ không công nhận. 

5. Thời gian và địa điểm dự thi cấp huyện 

 Phần dự thi thiết bị dạy học tự làm, bài soạn trình chiếu, giáo án điện tử 

các đơn vị đăng ký theo mẫu gửi kèm theo từng cấp học. Thời gian đăng ký 

chậm nhất ngày 30/03/2015 điền vào bảng đăng ký theo mẫu, quá thời gian trên 

coi như đơn vị không tham gia.  

Đối với bài giảng điện tử và bài trình chiếu mỗi đơn vị lập 1 danh sách, 

mỗi tác phẩm được ghi trên 1 đĩa, có dán nhãn nộp cho đồng chí Liêm ngày 

06/04/2015 tại Phòng giáo dục. 

 Mỗi sản phẩm phải có bảng thuyết minh kèm theo, 1 bảng thuyết minh để 

trình bày với ban tổ chức hội thi, nội dung bảng thuyết minh thứ tự phải đúng 

theo thể lệ, nội dung ngắn gọn trong 1 mặt giấy A4, có thể hiện đầy đủ họ và tên 

tác giả, đơn vị công tác, tên sản phẩm, chữ ký của tác giả, chữ ký của lãnh đạo 

nhà trường. 

Ngày 06-07/04/2015 chấm giáo án điện tử và trang tin điện tử. 

Sáng ngày ngày 11/04/2015 các đơn vị trường trưng bày và trang trí, tại 

trường THCS Thị Trấn Vĩnh Thuận. 

Chiều ngày 11 đến ngày 12/04/2015 Ban tổ chức chấm sản phẩm đồ dùng 

dạy học tự làm, các đơn vị phải cử người thuyết trình sản phẩm trước hội đồng 

giám khảo. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện yêu cầu thủ 

trưởng các đơn vị và Chủ tịch Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch 

này để tạo điều kiện cho hội thi thiết bị dạy học tự làm năm học 2014-2015 

thành công, trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc liên hệ đồng chí 

Hùng, Phong và đồng chí Liêm để phối hợp thực hiện.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận: 

 - Lãnh đạo PGD&ĐT; 
 - Các đ/c Thường vụ CĐGD; 

 - Các đ/v trường học trực thuộc; 

 - Lưu: VT, CĐGD. 

 



 


