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KẾ HOẠCH
Chuẩn bị tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh
lần thứ III, năm 2020
Thực hiện Thông báo số 475/TB-CĐN ngày 24/9/2020 về việc chuẩn bị Hội
giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh lần thứ II,I năm 2020 của Hiệu trưởng trường Cao
Đẳng nghề Quảng Bình; Kế hoạch số 1473/KH-SLĐTBXH ngày 05/10/2020 về việc
Tổ chức Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm 2020 của Giám
đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Để chuẩn bị tốt cho Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Quảng Bình lần thứ III, năm
2020 và hướng đến Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021, Nhà trường xây
dựng kế hoạch tập luyện cho các nhà giáo tham gia Hội giảng cấp tỉnh lần thứ III năm
2020 với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
Chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực phục vụ cho các bài tham gia Hội giảng; Bồi
dưỡng nâng cao chất lượng về nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ chuyên môn cho các
giáo viên tham gia đạt kết quả cao nhất tại Hội giảng cấp tỉnh Quảng Bình lần thứ III,
năm 2020.
2. Yêu cầu:
Các phòng, khoa, ban liên quan và các giáo viên tham gia Hội giảng thực hiện
nghiêm túc và đầy đủ về công tác chuẩn bị nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, học
sinh (thật hoặc giả định); Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện Hồ sơ bài giảng; Thực hiện
nghiêm túc việc tập luyện, dự giờ góp ý để hoàn thiện bài trình giảng.
II. Nội dung chuẩn bị cho Hội giảng
1. Thành phần nhóm chuyên gia
- Trong trường: Ban Giám hiệu; thầy Nguyễn Trường Thi; thầy Đoàn Thanh
Tùng; thầy Trương Vĩnh Tuấn; thầy Phan Thanh Bình.
- Ngoài trường: Dự kiến mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm công tác
giảng dạy và giám khảo tại các đợt Hội giảng.
2. Các nội dung chuẩn bị cho Hội giảng
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- Các khoa, ban và giáo viên tham gia Hội giảng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy
đủ nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, mô hình (đẹp và hiệu quả), học sinh (thật hoặc
giả định)… để phục vụ cho bài trình giảng;
- Các giáo viên tham gia hoàn thiện Hồ sơ bài giảng gửi phòng QL
HSSV&NCKH (qua đ/c Nhàn) trước ngày 19/10/2020 để nhờ chuyên gia tư vấn về
Hồ sơ bài giảng;
- Phòng QL HSSV&NCKH phối hợp các khoa, ban và giáo viên tham gia Hội
giảng lên kế hoạch cụ thể để dự giờ góp ý các bài trình giảng;
- Phòng QL HSSV&NCKH mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm dự giờ,
góp ý cho các bài giảng theo kế hoạch.
* Kế hoạch cụ thể:
- Từ nay đến hết ngày 20/10/2020, các giáo viên tham gia thực hiện công tác
chuẩn bị và tự tập luyện.
- Thời gian dự giờ, góp ý: Dự kiến từ ngày 21/10/2020 đến ngày 05/11/2020
(Chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau).
III. Kinh phí thực hiện
Các nội dung thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.
Trên đây là Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức tập luyện cho các giáo viên tham gia
Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh lần thứ III năm 2020. Yêu cầu các phòng, khoa,
ban liên quan và các giáo viên tham gia Hội giảng nghiêm túc thực hiện. Trong quá
trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Giám hiệu Nhà trường
(qua phòng QLHSSV&NCKH) để xem xét giải quyết./.
Nơi nhận:
- BGH (để báo cáo);
- Các Phòng/ Khoa/Ban; (để T/hiện);
- Website của Nhà trường;
- Lưu VT.
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