
MỘT SỐ YÊU CẦU VÀ LƯU Ý GIÁO VIÊN CẦN THỰC HIỆN 

KHI THAM GIA THI THUYẾT TRÌNH – HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI 

ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ 

XI NĂM 2020 (GIÁO VIÊN THAM GIA BẢNG B) 

 

Thực hiện Thông báo số 1888/TB-BTCHTGV ngày 12/10/2020 của Ban tổ 
chức hội thi giáo viên giỏi về việc thông báo địa điểm và thời gian tổ chức thi 

đối với giáo viên tham gia thi Bảng B – Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công 
nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2020”, 

Nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt phần thi của mình, Ban tổ chức Hội thi 

hướng dẫn hình thức thi đối với giáo viên tham gia thi Bảng B, cụ thể như sau: 

1. Đối với giáo viên cấp Mầm non: 

a. Thay đổi cách nộp bài thi: 

Hiện nay Ban tổ chức (BTC) đã tiến hành chấm bài thi của Quý Thầy cô 

thông qua đĩa đã nộp cho BTC. Tuy nhiên một số bài thi khi được mở bằng đĩa 

đã xảy ra lỗi, vì vậy do tính chất quan trọng của bài thi, Ban tổ chức (BTC) kính 

đề nghị Quý Thầy cô ghi lại bài tham gia dự thi vào USB và nộp lại cho BTC 

trước ngày 17/10/2020 (nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về địa chỉ: Phòng 
Quản lý chuyên ngành – Sở Khoa học và Công nghệ - 1597 Phạm Văn Thuận, 

phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

b. Hình thức thi: 

- Giáo viên chép nội dung bài tham gia dự thi vào máy tính cá nhân (bao 

gồm 05 hoạt động đã thực hiện). 

- Giáo viên sẽ trả lời chất vấn của Hội đồng giám khảo liên quan đến nội 

dung bài thi của mình, không thực hiện soạn tóm tắt bài thi để thi thuyết trình. 

2. Đối với giáo viên cấp Tiểu học: 

- Giáo viên chuẩn bị nội dung liên quan đến bài thi (sách giáo khoa, hình 

ảnh, bài kiểm tra, phần mềm, ….) trên máy tính cá nhân. 

- Giáo viên trực tiếp làm bài thi tại phòng thi (trong khoảng 40 phút) và 

sau đó thực hiện thi thuyết trình nội dung đã biên soạn.   

- Sau đó, giáo viên sẽ trả lời chất vấn của Hội đồng giám khảo. 

3. Đối với giáo viên cấp THCS, THPT: 

a. Thay đổi cách nộp bài thi: 

- Hiện nay Ban tổ chức (BTC) đã tiến hành chấm bài thi của Quý Thầy cô 

thông qua đĩa đã nộp cho BTC. Tuy nhiên một số bài thi khi được mở bằng đĩa 

đã xảy ra lỗi, vì vậy do tính chất quan trọng của bài thi, Ban tổ chức (BTC) kính 

đề nghị Quý Thầy cô ghi lại bài tham gia dự thi vào USB và nộp lại cho BTC 

trước ngày 17/10/2020 (nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện về địa chỉ: Phòng 
Quản lý chuyên ngành – Sở Khoa học và Công nghệ - 1597 Phạm Văn Thuận, 
phường Thống Nhất, tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 

- Đồng thời, giáo viên thực hiện bản mô tả (theo mẫu), in thành 04 bản và 

nộp cùng USB. 



b. Hình thức thi: 

- Giáo viên biên soạn tóm tắt bài thi (khoảng 15 slide) để thực hiện thi 

thuyết trình. 

- Sau đó, giáo viên sẽ trả lời chất vấn của Hội đồng giám khảo. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hay khó khăn vui lòng liên 

hệ: Đ/c Nam số điện thoại: 0937.662628 để được hướng dẫn.  

Đính kèm: Mẫu Bảng mô tả. 

 

 

 

BẢNG MÔ TẢ 

 (Áp dụng cho Giáo viên cấp THCS – Bảng B) 

1. Lý do chọn chủ đề: 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

2. Cách thức biên soạn nội dung bài thi (nêu tóm tắt để Hội đồng giám 
khảo đọc và dễ nắm nội dung): 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………

………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. Chủ đề đã áp dụng trong quá trình giảng dạy  

         □    Có                               □    Chưa                               


