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V/v tổ chức hội thi ĐD, TBDH
năm học 2011-2012

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong huyện

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 và quy trình thực hiện điểm “nhấn”,
phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh tổ chức hội thi ĐD, TBDH tự làm cấp Huyện
như sau:
1- Đối tượng: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, tổ chuyên môn có ĐD, TBDH đạt
giải cao cấp trường của các trường MN,TH,THCS trong huyện.
2- Số lượng dự thi:
+ Mỗi trường tham gia dự thi từ 03 đến 05 bộ (cái).
+ Ngoài các ĐD, TBDH dự thi lần này, các đơn vị có thể gia cố sửa chữa, hiệu
chỉnh các ĐD, TBDH đã dự thi và đạt giải cấp huyện các lần thi trước để làm nền cho
không gian trưng bày của đơn vị mình (BGK hội thi có thể đề nghị Phòng chọn đi dự
thi cấp Tỉnh nếu cần thiết).
3- Địa điểm: Trường THCS thị trấn Gio Linh.
4- Thời gian:
- Ngày 02/01/2012 các trường báo cáo kết quả hội thi cấp trường, nộp bản đăng
ký ĐD, TBDH tự làm dự thi theo mẫu:
Ghi chú
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- Ngày 11/01/2012:
+ Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30: Họp BGK.
+ Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ: Các trường nộp và trưng bày ĐD, TBDH dự thi.
- Chiều ngày 11 và ngày 12/01/2012: Chấm ĐD, TBDH dự thi.
- Ngày 12/01/2012:
+ Từ 14 giờ, tổng kết hội thi. Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo phòng, BGK,
Hiệu trưởng, nhân viên phụ trách, giáo viên có ĐD, TBDH dự thi đạt giải.
+ Từ 16 giờ 30: Các trường nhận lại ĐD, TBDH (Sau 17 giờ BTC không chịu
trách nhiệm về sự mất mát, hư hỏng).
5- Những yêu cầu về ĐD, TBDH dự thi:
- ĐD, TBDH dự thi có thể làm mới bằng việc sử dụng các vật liệu rẻ tiền sẵn có
ở địa phương, linh kiện đơn giản, nhưng có giá trị thiết thực phục vụ công việc dạy
học, thuộc bất kỳ loại hình như: Tranh ảnh, phim đèn chiếu, băng ghi âm hoặc ghi
hình, chương trình phần mềm vi tính, mẫu vật, dụng cụ, mô hình ...
- Các sản phẩm ứng dụng CNTT trong công tác dạy học (thí nghiệm ảo, thí
nghiệm minh họa, sơ đồ, video...).

- ĐD, TBDH dự thi có thể mô phỏng cải tiến các ĐD, DBDH đã sản xuất và lưu
hành trên thị trường nhằm đạt hiệu quả cao hơn khi sử dụng vào việc dạy học.
- ĐD, TBDH phải có tài liệu hướng dẫn hoặc bản thuyết minh rõ ràng, khi BGK
chấm đến ĐD, TBDH của trường nào nếu thấy cần thiết thì trường đó phải có tác giả
trình bày ý tưởng và thuyết minh ứng dụng, cách vận hành ...
6. Chuẩn đánh giá:
* Các chuẩn và thang điểm (Các đơn vị có thể sử dụng để tổ chức thi cấp
trường)
Thang
Các chuẩn
điểm
6.1 Tính sư phạm:
Giúp cho GV trong việc truyền thụ kiến thức khoa học, chính xác, tiện lợi,
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giảm được sức lao động. Giúp cho HS tiếp thu kiến thức dễ dàng, khắc sâu
kiến thức và hứng thú trong học tập.
6.2 Tính kỹ thuật:
+ ĐD, TBDH tự làm phải đảm bảo nguyên lý cấu tạo, lắp ráp đơn giản,
bền chắc, chính xác khi vận hành và sử dụng.
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+ Bộ ĐD, TBDH sử dụng dạy cho nhiều bài phải có sự sắp xếp hợp lý,
thuận tiện khi sử dụng, kiểm tra và bảo quản.
+ Có tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo.
6.3 Tính mỹ thuật:
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ĐD, TBDH tự làm có kích thước phù hợp, hình thức đẹp, hài hòa về màu
sắc, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, có tác động mạnh đến nhận thức của HS.
6.4 Tính kinh tế:
ĐD, TBDH được làm bằng nguyên liệu dễ tìm, dễ mua, dễ thay thế, giá
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thành thấp, có thể phổ biến rộng rãi để GV tự làm được.
6.5 Tính sáng tạo:
ĐD, TBDH mới về loại hình, nội dung, bố cục; chưa ai làm hoặc đã sản
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xuất ứng dụng hoặc đã cải tiến từ mẫu đã được sản xuất, ứng dụng trước đây
nhưng có tính giáo dục tốt, kỹ thuật cao, tiện dụng...
* Xếp loại
17 điểm ≤ Loại A ≤ 20 điểm
14 điểm ≤ Loại B < 17 điểm
12 điểm ≤ Loại C < 14 điểm
10 điểm ≤ Loại khuyến khích < 12 điểm

Nhận được công văn này, phòng yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả; trường THCS TT Gio Linh tạo điều kiện giúp đỡ BTC bố
trí CSVC, phòng trưng bày để tổ chức tốt hội thi ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo phòng;
- Các bộ phận thuộc phòng;
- Lưu VT.

