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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo Gio Linh đã có công văn số 241/GDĐT, ngày
19/9/2011 hướng dẫn tổ chức thi giáo viên dạy giỏi, thi ứng dụng công nghệ thông
tin trong dạy học cấp THCS năm học 2011-2012.
Để hội thi ƯDCNTT trong dạy học cấp huyện đạt yêu cầu, đúng quy trình và
thời gian, Phòng lưu ý và hướng dẫn thêm các trường như sau:
I. Các trường chuẩn bị các điều kiện và thực hiện theo các nội dung và thời
gian cho hội thi cấp huyện như đã nêu tại công văn số 241/GDĐT, ngày 19/9/2011
của Phòng.
II. Một số nội dung hướng dẫn thêm:
1.Về điều kiện “Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2010–2011”, được
hiểu là Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2010-2011( Kể cả đạt giáo viên ngoại
huyện, ngoại tỉnh chuyển đến) và giáo viên Tổng phụ trách giỏi huyện năm học
2010-2011 mà năm học 2011-2012 nhà trường đã bố trí giảng dạy.
2.Về thời gian nộp hồ sơ dự thi và tư liệu:
Ngày 21 tháng 11 năm 2011 các trường nộp tại Đ/c Đặng Quốc Dũng
- Hồ sơ và danh sách giáo viên đăng ký dự thi theo mẫu tại công văn
241/GDĐT ( Danh sách GV dự thi có chữ ký của hiệu trưởng và chủ tịch công đoàn
và theo địa chỉ quocdungmk@pgdgiolinh.edu.vn )
- Mỗi giáo viên nộp 1 USB (thay cho đĩa CD) chứa tư liệu ( không có bài
giảng điện tử soạn sẵn) và chứa các phần mềm chuyên dùng của bộ môn để hội
đồng giám khảo kiểm tra và cài đặt sẵn vào máy cho GV thi ( sau khi cài đặt xong
Giám khảo sẽ niêm phong ổ cắm USB).
USB nộp về Phòng được bỏ trong phong bì dán kín, ngoài bì ghi rõ họ tên
GV, môn dự thi, trường đang công tác để khỏi thất lạc ( sau khi thi xong Phòng sẽ
trả lại cho các trường).
Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu các trường triển khai thực hiện
nghiêm túc.
Nơi nhận:
-Trưởng, phó phòng, các bộ phận;
-Thường trực CĐGD huyện;
-Như trên;
-Trường PTDTNT Gio Linh;
-Lưu:VT, CM.

