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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Thể lệ Hội thi sử dụng thiết bị dạy học
thông minh cấp thành phố năm học 2020-2021
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ UBND ngày 29/3/2016 của UBND thành
phố Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
thành phố Bắc Giang;
Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021;
Theo đề nghị của bộ phận Tiểu học và THCS Phòng GD&ĐT.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Thể lệ Hội thi sử dụng thiết bị
dạy học thông minh cấp thành phố năm học 2020-2021.
Điều 2. Các Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS và các cá
nhân tham dự Hội thi sử dụng thiết bị dạy học thông minh cấp thành phố năm học
2020-2021 căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

Đỗ Văn Quý
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THỂ LỆ
Hội thi sử dụng thiết bị dạy học thông minh cấp thành phố năm học 2020-2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6 /QĐ-GDĐT
ngày 07 /01/2021 của Trưởng phòng GD&ĐT)
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Giáo viên đang giảng dạy tại các trường TH, THCS trên địa bàn thành phố
Bắc Giang.
II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THAM GIA HỘI THI

1. Thời gian: từ ngày 15/01/2021 đến ngày 07/3/2021.
2. Hình thức thi: Giáo viên quay video clip hoạt động dạy thực tế (gọi là
sản phẩm dự thi); trong đó tập trung vào cách khai thác thiết bị dạy học thông minh
đã trang bị cho các trường (bảng thông minh, bộ trả lời câu hỏi trắc nghiệm, phần
mềm theo bảng thông minh...), người dạy cần khai thác tối đa các tính năng của các
thiết bị thông minh trong quá trình dạy.
Số lượng sản phẩm dự thi: mỗi trường gửi tối đa 03, tối thiểu 01 sản phẩm dự thi.
Thời gian của video clip: tối đa 10 phút.
Cách thức và thời gian nộp sản phẩm dự thi: Tên video bài dạy ghi theo cấu
trúc: Tên bài dạy-Tên giáo viên-Tên trường, dạy môn; sau đó các trường tập hợp
sản phẩm dự thi của giáo viên gửi về Phòng GD&ĐT qua địa chỉ email:
daquang.bg@bacgiang.edu.vn (các sản phẩm đoạt giải, Ban tổ chức sẽ đăng tải
trên Cổng TTĐT Phòng GD&ĐT qua đường link chia sẻ từ kênh Youtube của
Phòng) để tuyên truyền và làm tư liệu trong giảng dạy tại các nhà trường).
Thời gian nộp sản phẩm: Các sản phẩm dự thi của trường nộp về Phòng
GD&ĐT từ ngày 05/3/2021 đến ngày 07/3/2021 (đ/c Đoàn Anh Quang theo dõi
thời gian nộp và báo cáo lãnh đạo Phòng).
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Lấy 65% tổng số sản phẩm dự thi trong đó: giải Nhất không quá 5%, Nhì
không quá 10%, giải Ba không quá 20%, giải Khuyến khích không quá 30%.
IV. THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ KHEN THƯỞNG, SỬ DỤNG KẾT QUẢ

1. Thông báo kết quả
Kết thúc Hội thi sau 20 (hai mươi) ngày tính từ ngày cuối cùng nhận sản
phẩm (07/3/2021), Ban tổ chức sẽ có thông báo kết quả Hội thi.
2. Khen thưởng
2.1. Giải tập thể
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng cho tập thể có sản phẩm
dự thi đoạt giải, cụ thể:

3
+ Giải Nhất: 800.000 đồng;
+ Giải Nhì: 600.000 đồng;
+ Giải Ba: 500.000 đồng;
+ Giải Khuyến khích: 400.000 đồng.
2.2. Giải cá nhân
Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận, kèm tiền thưởng cho giáo viên có sản
phẩm dự thi đoạt giải, cụ thể:
+ Giải Nhất: 600.000 đồng;
+ Giải Nhì: 500.000 đồng;
+ Giải Ba: 400.000 đồng;
+ Giải Khuyến khích: 300.000 đồng.
Ngoài tiền thưởng từ Ban tổ chức Hội thi, Phòng GD&ĐT sẽ vận động thêm
kinh phí (nguồn xã hội hóa) từ các doanh nghiệp để thưởng cho giáo viên có sản
phẩm đoạt giải cao.
3. Sử dụng kết quả
Giáo viên có sản phẩm dự thi đoạt giải cao, sẽ được tính miễn vòng thực
hành giảng dạy trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chu kỳ 2020-2022
(quy định cụ thể trong Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố chu kỳ
2020-2022).
Ban tổ chức Hội thi, các trường Tiểu học, THCS và các cá nhân có liên quan
căn cứ Thể lệ này tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện Thể lệ, nếu có điểm
nào chưa hợp lý, Ban tổ chức Hội thi sẽ xem xét, sửa đổi, bổ sung./.

