UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1039/TB-SKHCN
V/v thông báo đề bài thi Vòng 2 - Hội thi
“Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông
tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ
IX năm 2018”.

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các Trường Tiểu học;
- Các Trường Mầm non.
Căn cứ Quyết định số 556/QĐ-HTGV ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Ban tổ
chức hội thi Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) về việc ban
hành Thể lệ Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng
Nai lần thứ IX năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Hội thi
“Giáo viên giỏi ứng dụng CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm
2018” về việc công nhận các thí sinh vào Vòng 2 của Hội thi,
Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Hội thi, Sở Khoa học và Công nghệ xin
trân trọng thông báo đến các giáo viên đang công tác tại các Trường Tiểu học,
Mầm non về nội dung đề thi thuyết trình Vòng 2, cụ thể như sau:
1. Đối với Giáo viên đang công tác tại cấp Tiểu học:
a. Giáo viên bộ môn: Chuẩn bị 02 bài giảng điện tử có nội dung cùng 01
bộ môn đang dạy nhưng khác khối lớp.
b. Giáo viên chủ nhiệm: Chuẩn bị 02 bài giảng điện tử có nội dung của 02
bộ môn khác nhau trong cùng một khối lớp.
2. Đối với Giáo viên đang công tác tại cấp Mầm non: Chuẩn bị 02 bài
giảng điện tử trình bày có nội dung khác nhau thuộc 05 lĩnh vực: Phát triển thể
chất, Phát triển nhận thức, Phát triển thẩm mỹ, Phát triển ngôn ngữ và Tình cảm
xã hội.
Giáo viên tham dự thi Vòng 2 vui lòng gửi Phiếu đăng ký thi Vòng 2 cho
Ban Tổ chức trước ngày 13/7/2018 và gửi bài dự thi về Ban tổ chức Hội thi

trước ngày 22/7/2018 (bằng đĩa CD) theo địa chỉ: Phòng Quản lý công nghệ và
Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (1597 Đường
Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để
Ban Tổ chức tổng hợp.
Ban Tổ chức Hội thi thông báo đến giáo viên tham dự thi Vòng 2 của Hội
thi để biết và thực hiện đúng quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng
mắc hay khó khăn vui lòng liên hệ: Thầy Kiếm số điện thoại: 0919.500049 hoặc
Đ/c Nam số điện thoại: 02513.822297 - 8170 (0937.662628) để được hướng
dẫn.
Trân trọng ./.
Đính kèm:
Phiếu đăng ký tham gia thi Vòng 2 – Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng
CNTT trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT (phối hợp);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở (để biết);
- Lưu: VT, BTC.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÒNG 2
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRONG GIẢNG DẠY NĂM 2018
Họ và tên người dự thi: …………………………………………………………...
Nam, nữ: …………………….. Năm sinh: ………………………………………
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….
Xã/ Phường: ………………………………………………………………………
Huyện/ Thị xã/ Thành phố: ……………………………………………………….
Số điện thoại (di động): ……………………..
Đăng ký bài thi Vòng 2:
 MẦM NON:
Các môn thuộc lĩnh vực:  Phát triển thể chất;  Phát triển thẩm mỹ; 
Phát triển nhận thức;  Phát triển ngôn ngữ;  Tình cảm xã hội.
TIỂU HỌC:
1. Giáo viên chủ nhiệm:
- Bộ môn đăng ký thi: ……………………………………………………….
- Khối lớp (đang dạy):……………………………………………………….
2. Giáo viên bộ môn:
- Bộ môn (đang dạy): ……………………………….………………………
- Khối lớp đăng ký thi: ……………………………..……………………….
Tôi xin đăng ký tham dự Vòng 2 - Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công
nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai lần thứ IX năm 2018”.
Ngày

tháng

năm 2018

Xác nhận của nơi công tác

Người dự thi

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)

