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KẾ HOẠCH 

Triển khai Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử cấp trung học  

 

 Căn cứ Quyết định 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử (gọi tắt là 

Cuộc thi); 

 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất lượng, phục vụ công tác dạy 

học trong tình hình dịch bệnh COVID-19; thúc đẩy đổi mới nội dung, phương pháp 

dạy học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Kon Tum 

nói riêng và cả nước nói chung. 

- Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt 

động dạy, học cho nhà giáo và học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

- Tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của thầy cô giáo trong toàn Ngành về đổi mới 

nội dung và đổi mới phương pháp dạy học. 

2. Yêu cầu  

- Các đơn vị nghiêm túc triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong toàn 

Ngành hiểu và tham gia Cuộc thi có chất lượng. 

 - Tác giả tham gia Cuộc thi tự nguyện và tự giác chấp hành Thể lệ của Cuộc thi.   

- Việc thẩm định, đánh giá, lựa chọn đảm bảo minh bạch, công bằng và đúng 

thực chất.  

 II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC 

 1. Đối tượng 

 Đối tượng dự thi là đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo đã và đang 

giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên cấp THCS, 

THPT trên địa bàn tỉnh Kon Tum (sau đây gọi chung là Tác giả); Tác giả có thể tham 

gia dự thi theo hình thức cá nhân hoặc theo nhóm (không quá ba tác giả cho mỗi nhóm).  

https://baodantoc.vn/huong-dan-thuc-hien-chuong-trinh-giao-duc-thcs-thpt-nam-hoc-2021-2022-1631851074429.htm
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 2. Hình thức 

 Đăng kí, nộp sản phẩm theo hình thức trực tuyến (Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có 

hướng dẫn chi tiết riêng cho các đơn vị nộp sản phẩm dự thi về Sở). 

 III. YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM DỰ THI 

 1. Phạm vi và nội dung 

  - Bài giảng triển khai được toàn bộ quá trình (các hoạt động) dạy và học (tối 

thiểu cho một tiết học) thuộc chương trình giáo dục phổ thông (đối với lớp 6 theo 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các lớp còn lại theo Chương trình giáo dục phổ 

thông 2006);  

- Bài giảng giúp học sinh tự học, học trực tuyến hoặc sử dụng dạy học kết hợp 

(giữa tự học, học trực tuyến và dạy học trên lớp); phù hợp với các hướng dẫn của Bộ 

GDĐT về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của bài học. 

2. Cấu trúc bài giảng 

- Phần đầu: Trang bìa (theo mẫu tại khoản 5 Điều 4 của Thể lệ Cuộc thi); 

- Phần nội dung: Trình bày bài dạy theo Kế hoạch bài dạy (giáo án); 

- Phần cuối: Trang thông tin về tài liệu tham khảo (ghi rõ nguồn, không vi phạm 

bản quyền). 

3. Sản phẩm dự thi 

Sản phẩm bài giảng điện tử dự thi gồm:  

- Bài giảng e-Learning (là sản phẩm được tạo ra từ các phần mềm thiết kế bài 

giảng e-learning);  

- Video bài giảng (là bài giảng được giáo viên thiết kế và ghi hình dưới dạng 

video);  

- Mỗi sản phẩm kèm theo Kế hoạch bài dạy (giáo án).  

(Ngoài các yêu cầu trên, Bài dự thi còn đảm bảo các yêu cầu khác được quy định 

tại khoản 4 và khoản 5 Điều 4 của Thể lệ Cuộc thi) 

IV. ĐĂNG KÍ DỰ THI, THỜI GIAN TRIỂN KHAI 

1. Đăng ký dự thi 

- Mỗi phòng GDĐT, các trường trung học trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX tỉnh 

Kon Tum, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện (gọi tắt là đơn vị) là một đơn vị dự thi. 

- Các đơn vị tổ chức tuyển chọn các sản phẩm có chất lượng và lập danh sách 

sản phẩm tham gia dự thi theo mẫu tại biểu mẫu số 7 trên Website của Ngành. 
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- Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn riêng cách thức các đơn vị nộp sản phẩm dự thi về 

Sở GDĐT.  

2. Thời gian triển khai  

- Thời gian nộp danh sách đăng kí về Sở GDĐT: trước ngày 10/10/2021. 

- Thời gian nộp sản phẩm dự thi về Sở GDĐT: trước ngày 15/10/2021. 

- Thời gian thẩm định, tư vấn, đánh giá các sản phẩm dự thi: Dự kiến từ 18-

22/10/2021. 

- Thời gian các tác giả chỉnh sửa, hoàn thành sản phẩm tham gia cấp quốc gia 

(nếu có): Từ ngày 25-29/10/2021. 

- Thời gian nộp sản phẩm về Bộ Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 31/10/2021. 

 V. ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM DỰ THI 

 1. Sở GDĐT tổ chức đánh giá, thẩm định, tư vấn và lựa chọn những sản phẩm 

xuất sắc được các đơn vị đề xuất, theo từng môn học/lĩnh vực: 

 - Đối với những sản phẩm được lựa chọn tham dự cấp quốc gia:  

+ Đảm bảo được tất cả các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi;  

+ Chú trọng đến sự sáng tạo của giáo viên trong việc ứng dụng công nghệ thông 

thông tin trong giảng dạy; phù hợp với các hình thức và phương pháp tiếp cận khác 

nhau của học sinh tỉnh Kon Tum; tăng cường tính tự chủ của học sinh, góp phần nâng 

cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh; 

+ Các sản phẩm được góp ý, tư vấn về chuyên môn và kĩ thuật. 

 - Đối với những sản phẩm còn lại: Hội đồng đánh giá tư vấn góp ý để các tác giả 

chỉnh sửa, bổ sung vào Kho học liệu số của ngành Giáo dục Kon Tum nhằm chia sẻ cho 

giáo viên, học sinh trên địa bàn toàn tỉnh tham khảo, không sử dụng cho mục đích 

thương mại.  

 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể cách thức nộp bài vào Kho học 

liệu số của ngành Giáo dục. 

 2. Các đơn vị tổ  chức đánh giá các sản phẩm của Tác giả tham gia dự thi thuộc 

quyền quản lý theo các yêu cầu của Thể lệ Cuộc thi trước khi gửi về Sở GDĐT. 

VI. KINH PHÍ  

1. Sở GDĐT chi trả kinh phí cho công tác triển khai thẩm định, tư vấn, đánh giá 

các sản phẩm dự thi (cấp tỉnh) theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 2. Kinh phí đi lại, ăn ở và các điều kiện phục vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia 

Tổ thẩm định, tư vấn (nếu có) do các đơn vị cử người chi trả theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 
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 VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT 

 - Chủ trì xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc thi, thành lập Hội động đánh giá, tư 

vấn, thẩm định các sản phẩm dự thi;  

- Tham mưu lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện để 

triển khai hiệu quả Cuộc  thi. 

 - Tổng hợp và thông báo Danh sách những sản phẩm đủ điều kiện tham dự cấp 

quốc gia đến các đơn vị.  

 - Tham mưu Lãnh đạo Sở khen thưởng những tác giả/nhóm tác giả, tập thể có 

sản phẩm xuất sắc, đạt chất lượng tốt sau khi Sở thẩm định; đồng thời, đề xuất lãnh đạo 

Sở công nhận Sáng kiến và phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp cơ sở của ngành 

Giáo dục, năm học 2021-2022 đối với những sản phẩm được tham dự Cuộc thi cấp quốc gia. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở, phòng GDĐT các huyện, thành phố, TT 

GDNN-GDTX các huyện 

 - Tuyên truyền, phổ biến Thể lệ của Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, giáo viên của 

đơn vị mình, hiểu và nắm rõ nội dung Cuộc thi (Gửi kèm Công văn này); động viên, 

khuyến khích, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để giáo viên tham gia Cuộc thi ở tất cả các 

môn học/hoạt động giáo dục. 

- Thành lập Hội đồng cấp cơ sở để tổ chức đánh giá, lựa chọn những sản phẩm 

dự thi có chất lượng của đơn vị mình theo từng lĩnh vực/hoạt động giáo dục đảm bảo 

đúng nội dung và các tiêu chí trong Thể lệ Cuộc thi; tổ chức tư vấn, hoàn chỉnh các sản 

phẩm dự thi gửi về Sở GDĐT đánh giá, thẩm định. 

- Tổng hợp Danh sách giáo viên đăng kí dự thi theo biểu mẫu số 7 trên Website 

của Ngành đúng thời gian quy định. 

   Để việc triển khai Cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử mang lại hiệu quả và có ý 

nghĩa thiết thực, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt những nội dung của Kế 

hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ 

với Sở GDĐT (qua phòng GDTrH, email: phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn; ĐT: 

02603.2211259) để được giải đáp./. 
Nơi nhận: 

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; các 

trường trung học trực thuộc Sở; Trung tâm 

GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện (để thực hiện); 

- Giám đốc, các PGĐ (để theo dõi); 

- Lưu VT, GDTrH. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Đoàn Thành Nhân 

 

mailto:phonggdtrh.sokontum@moet.edu.vn
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