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   - Các trường phổ thông trực thuộc Sở. 

 

Tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn là hai hoạt động trọng 

tâm của tổ/nhóm chuyên môn nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao 

chất lượng giảng dạy cho giáo viên. Để hoạt động này đi vào chiều sâu và đảm bảo 

đáp ứng tốt việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Quảng Bình hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện Chuyên đề tiết dạy sáng tạo 

cấp THCS, THPT như sau: 

A. Tổ chức thao giảng 

 1. Tiết dạy thao giảng 

 Tiết học để giáo viên thực hiện dạy thao giảng là tiết học l n đ u tiên được giảng 

dạy cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên không được dạy trước ho c s p đ t trước 

các tình huống để sau đó học sinh "diễn lại" trong giờ học. Tiết dạy thao giảng
1
 phải 

đảm bảo số người dự và được nhận xét, đánh giá theo qui định của Công văn này. 

 Căn cứ vào kế hoạch của tổ, giáo viên chủ động đăng kí tiết thao giảng. Trong 

03 năm liền kề, giáo viên không được đăng kí l p lại các tiết mà mình đã thao giảng.  

 Kết quả tiết dạy thao giảng là một trong những căn cứ để đánh giá năng lực sư 

phạm của giáo viên. 

 2. Kế hoạch thao giảng 

 Các tổ/nhóm chuyên môn (sau đây gọi là tổ chuyên môn) xây dựng kế hoạch 

thao giảng từ đ u năm học. Học kì I, hoàn thành thao giảng trước ngày 15 tháng 12; 

học kì II, hoàn thành thao giảng trước ngày 15 tháng 4. 

  3. Qui định số tiết thao giảng và dự giờ tiết thao giảng 

 3.1. Số tiết thao giảng tối thiểu 

- Môn học/hoạt động giáo dục (sau đây gọi là môn học) chỉ có 01 đến 02 giáo 

viên: Mỗi giáo viên thực hiện 01 tiết ở học kì I;  

 - Môn học có từ 03 giáo viên trở lên: Mỗi giáo viên thực hiện 02 tiết ở học kì I 

ho c mỗi học kì thực hiện 01 tiết.  

                   
1
 Tiết dạy thao giảng có thể được tổ chức theo cụm trường. 
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 3.2. Dự giờ tiết thao giảng   

 - Môn học chỉ có 01 đến 02 giáo viên
1
: Lãnh đạo trường mời giáo viên trường 

khác đến dự để đảm bảo mỗi giờ dạy có ít nhất 02 giáo viên cùng bộ môn dự;   

 - Môn học có 03 giáo viên trở lên: Mỗi giờ dạy có ít nhất 2/3 số giáo viên của 

môn đó dự. 

 4. Các bước nhận xét, đánh giá tiết thao giảng 

 Sau khi giáo viên thực hiện thao giảng, muộn nhất là 10 ngày
2
, tổ chuyên môn 

tiến hành họp để nhận xét, đánh giá tiết thao giảng theo tu n tự dưới đây; mỗi l n 

họp, không nhận xét, đánh giá quá 04 tiết dạy. 

4.1. Người dạy tự nhận xét   

Người dạy tự nhận xét tiết dạy và nộp bản photo giáo án/kế hoạch tiết dạy (sau 

đây gọi là giáo án) vừa thao giảng để lưu vào hồ sơ (nộp giáo án chi tiết, đ y đủ các 

ph n, các nội dung - trừ tranh ảnh, học liệu kèm theo).   

4.2. Người dự nhận xét  

b.1. Sau khi dự giờ, các giáo viên cùng bộ môn chuẩn bị nội dung (viết tay) 

theo các yêu c u dưới đây vào Phiếu nhận xét tiết thao giảng (theo mẫu Phụ lục I) để 

tham gia ý kiến tại cuộc họp
3
: 

- Yêu c u 1, nhận xét khái quát tiết dạy: 

Bám vào các tiêu chí đánh giá giờ dạy được qui định hiện hành để nhận xét 

khái quát ưu, nhược điểm của tiết thao giảng (về giáo án, hoạt động của giáo viên và 

hoạt động của học sinh).  

- Yêu c u 2, nhận xét cụ thể giáo án tiết dạy: 

+ Chỉ ra ít nhất một nội dung cụ thể trong khâu soạn giảng mà người dự đánh 

giá cao (về cấu trúc bài học, cách s p xếp, xử lí kiến thức, phương pháp được sử 

dụng,...); phân tích để thấy đó là nội dung đáng được ghi nhận. 

+ Chỉ ra ít nhất một nội dung cụ thể trong khâu soạn giảng mà người dự cho là 

còn bất cập (về cấu trúc bài học, cách s p xếp, xử lí kiến thức, phương pháp được sử 

dụng,...); phân tích để thấy sự bất cập đó. 

- Yêu c u 3, nhận xét cụ thể hoạt động dạy: 

+ Miêu tả/tóm t t một hoạt động dạy mà người dự cho là tốt; phân tích để thấy 

đó là hoạt động dạy đáng được ghi nhận. 

+ Miêu tả/tóm t t một hoạt động dạy mà người dự cho là còn bất cập; phân tích 

để thấy đó là hoạt động dạy c n được điều chỉnh, rút kinh nghiệm.    

b.2. Tại cuộc họp, từng thành viên tiến hành phát biểu ý kiến theo các nội dung 

đã chuẩn bị.   

                   
1
 Tính cả lãnh đạo trường cùng bộ môn. 

2
 Nếu nhận xét, đánh giá cùng lúc nhiều tiết thì thời gian được tính từ tiết dạy đ u tiên.  

 
3
 Các giáo viên không cùng bộ môn - nếu có dự giờ, vẫn có thể tham gia họp và có ý kiến. 
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4.3. Trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến 

Sau khi các thành viên trình bày ý kiến, tổ trưởng tổ chức trao đổi, thảo luận để 

thống nhất những nội dung c n đưa vào biên bản đối với từng yêu c u và những 

vướng m c c n tham khảo thêm ý kiến của chuyên viên phụ trách môn học.     

4.4. Đánh giá kết quả tiết dạy 

Tiết dạy thao giảng được cho điểm, xếp loại (công khai ho c bỏ phiếu kín) theo 

qui định hiện hành.  

Chỉ người dự cùng bộ môn mới cho điểm và xếp loại giờ dạy. Điểm giờ dạy là 

trung bình cộng các điểm của các thành viên. Đối với tiết có trên 02 thành viên cho 

điểm, nếu thành viên nào cho lệch 1,5 điểm trở lên so với điểm trung bình cộng thì 

loại bỏ điểm đó để tính lại điểm trung bình cộng.  

5. Biên bản đánh giá kết quả thao giảng 

Biên bản cuộc họp được đánh máy ho c viết tay theo mẫu Biên bản đánh giá 

kết quả thao giảng (theo mẫu Phụ lục II).   

6. Lưu hồ sơ thao giảng
1
 

 Hồ sơ từng tiết thao giảng (gồm giáo án và các phiếu nhận xét tiết thao giảng) 

và các biên bản đánh giá kết quả thao giảng được lưu theo từng cuộc họp; s p xếp 

khoa học, gim/đóng ch c ch n; đảm bảo không lẫn lộn cuộc họp này với cuộc họp 

khác, tiết thao giảng này với tiết thao giảng khác. 

   7. Trách nhiệm của tổ trưởng 

Chỉ đạo, điều hành việc thao giảng của tổ đảm bảo theo qui định và chịu trách 

nhiệm trước chất lượng, hiệu quả của công tác này.   

 8. Trách nhiệm của lãnh đạo trường 

 - Dự giờ, tham gia nhận xét, đánh giá giờ dạy thao giảng theo chuyên môn đào tạo 

và liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của công tác này đối với môn học.   

 - Trên cơ sở đề xuất của các tổ chuyên môn, chịu trách nhiệm liên hệ với 

trường khác ho c s p xếp, điều chỉnh các tiết dạy tại trường mình
2
 để các tiết thao 

giảng đảm bảo số người dự theo qui định. 

 - Kiểm tra hồ sơ thao giảng để đánh giá hoạt động thao giảng của tổ chuyên 

môn; mỗi học kì kiểm tra 01 l n (học kì I: kiểm tra vào nửa sau tháng 12; học kì II: 

kiểm tra vào nửa sau tháng 4); ghi rõ những bất cập, hạn chế, thiếu sót và hướng kh c 

phục vào Biên bản họp đánh giá kết quả thao giảng của tổ chuyên môn.    

  B. Thực hiện Chuyên đề tiết dạy sáng tạo 

  1. Chuyên đề tiết dạy sáng tạo 

 Chuyên đề tiết dạy sáng tạo là chuyên đề thực hiện một tiết dạy có hướng đi 

mới, cách khai thác mới, cách xử lí, vận dụng mới,... so với cách dạy thường thấy. 

                   
1
 Khi c n thiết, Sở sẽ yêu c u các  đơn vị photo các loại hồ sơ này để kiểm tra. 

2
 Đối với trường hợp người dự bị trùng giờ dạy. 
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Cách dạy thường thấy ở đây được hiểu là cách dạy chủ yếu chỉ tuân thủ theo sách 

giáo khoa và sách giáo viên. 

 Chuyên đề tiết dạy sáng tạo (sau đây gọi là chuyên đề) nhằm khuyến khích sự 

chủ động đào sâu nghiên cứu, tìm tòi của giáo viên; từ đó, kh c phục tình trạng cứng 

nh c, rập khuôn gây nhàm chán, kém hiệu quả trong khâu soạn giảng và dạy học. 

 2. Kế hoạch thực hiện chuyên đề  

 Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề từ đ u năm học và 

hoàn thành việc thực hiện chuyên đề trước ngày 15/12 của học kì I. 

 3. Số lượng chuyên đề tối thiểu cần thực hiện trong năm học 

Môn học có từ 03 giáo viên trở lên, thực hiện 01 chuyên đề. Nếu tổ chuyên 

môn là tổ ghép và không môn nào có 03 giáo viên trở lên thì thực hiện 01 chuyên đề 

của bất kì môn nào. 

 4. Các bước thực hiện chuyên đề 

4.1. Chọn tiết dạy để thực hiện chuyên đề 

 Từ thực tế soạn giảng và dạy học của bản thân, từng giáo viên chủ động lựa 

chọn một tiết dạy để trình bày ý tưởng sẽ thực hiện. Qua sự trình bày của từng giáo 

viên, tổ chuyên môn thảo luận, so sánh mức độ sáng tạo, tính khả thi để quyết định 

chọn tiết dạy cho chuyên đề. Người có tiết dạy được lựa chọn sẽ là người chịu trách 

nhiệm viết chuyên đề và dạy thể nghiệm (người thực hiện chuyên đề).   

 4.2. Viết nội dung chuyên đề   

Nội dung chuyên đề được trình bày theo mẫu Phụ lục III. Cụ thể: 

a. Tên chuyên đề  

Tên chuyên đề gồm cụm từ "Chuyên đề tiết dạy sáng tạo" kết hợp với tên bài dạy. 

 b. Nội dung từng ph n 

Phần 1: Cách dạy thường thấy  

Nội dung: 

Giới thiệu khái quát cách dạy thường thấy; tập trung phân tích để chỉ ra những 

chỗ còn bất cập, chưa hiệu quả,... ho c đã quá quen thuộc.  

Phần 2: Đề xuất cách dạy mới 

Nội dung: 

Giới thiệu sơ bộ ý tưởng sẽ tiến hành cách dạy mới; tập trung trình bày những 

đề xuất nhằm kh c phục những chỗ còn bất cập, chưa hiệu quả,... ho c đã quá quen 

thuộc của cách dạy thường thấy
1
. 

  Phần 3: Thiết kế Giáo án sáng tạo 

                   
 

1
 Nếu chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (ho c đưa tranh ảnh) vào dạy học một cách đơn thu n thì không xem 

là cách dạy mới.   
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Nội dung: 

Trên cơ sở ý tưởng và đề xuất đã trình bày ở Ph n 2, tiến hành thiết kế một 

giáo án chi tiết, đủ các ph n, các nội dung và đảm bảo các yêu c u theo qui định hiện 

hành (gọi là Giáo án sáng tạo).  

Phần 4: Phụ lục 

Nội dung: 

Đưa vào một số thông tin liên quan đến chuyên đề (nếu thấy c n thiết). 

4.3. Dạy thể nghiệm 

 Từ Giáo án sáng tạo đã được thiết kế, người viết nội dung chuyên đề tiến hành 

dạy thể nghiệm để tổ chuyên môn dự giờ (yêu c u về số lượng người dự giống dự giờ 

tiết thao giảng). 

 4.4. Đánh giá chuyên đề   

 Sau khi giáo viên dạy thể nghiệm, muộn nhất là 10 ngày, tổ chuyên môn tiến 

hành họp để đánh giá chuyên đề theo tu n tự sau đây. 

 a. Người thực hiện chuyên đề phát biểu 

 Người thực hiện chuyên đề trình bày, trao đổi thêm về nội dung chuyên đề và 

tự nhận xét việc dạy thể nghiệm của mình. 

b. Người dự nhận xét 

b.1. Sau khi nghiên cứu nội dung chuyên đề và dự giờ dạy thể nghiệm, các 

giáo viên cùng bộ môn chuẩn bị nội dung (viết tay) theo các yêu c u dưới đây vào 

Phiếu nhận xét chuyên đề (theo mẫu Phụ lục IV) để tham gia ý kiến tại cuộc họp
1
: 

- Yêu c u 1, nhận xét nội dung Phần 1 của chuyên đề: 

Nhận xét cách thức trình bày (mức độ ch t chẽ, mạch lạc, rõ ý, dễ n m b t); 

nhận xét về tính thuyết phục đối với những vấn đề mà người viết đề cập. 

- Yêu c u 2,  nhận xét nội dung Phần 2 của chuyên đề: 

Nhận xét cách thức trình bày (mức độ ch t chẽ, mạch lạc, rõ ý, dễ n m b t); 

nhận xét về tính thuyết phục đối với những vấn đề mà người viết đề xuất. 

 - Yêu c u 3, nhận xét nội dung Phần 3 (Giáo án sáng tạo) của chuyên đề: 

+ Chỉ ra những m t được và chưa được của giáo án trong việc cụ thể hóa các ý 

tưởng, các đề xuất được trình bày ở Phần 2 của nội dung chuyên đề.  

 + Nhận xét ưu, nhược điểm của giáo án (về cấu trúc bài học, cách s p xếp, xử 

lí kiến thức, phương pháp được sử dụng,...).  

+ Đánh giá giáo án theo 04 mức: chưa sáng tạo, cơ bản có sáng tạo, sáng tạo, 

rất sáng tạo. 

 - Yêu c u 4, nhận xét giờ dạy thể nghiệm Giáo án sáng tạo: 

                   
 

1
  Các giáo viên không cùng bộ môn - nếu có dự giờ, vẫn có thể tham gia họp và có ý kiến. 
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  + Nhận xét ưu, nhược của giờ dạy thể nghiệm và phân tích nguyên nhân.  

  + Đánh giá giờ dạy theo 04 mức: chưa thành công, cơ bản thành công, thành 

công, rất thành công. 

b.2. Tại cuộc họp, từng thành viên tiến hành phát biểu ý kiến theo các nội dung 

đã chuẩn bị.   

4.5. Trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến 

 Sau khi các thành viên trình bày ý kiến, tổ trưởng tổ chức trao đổi, thảo luận để 

thống nhất những nội dung c n đưa vào biên bản đối với từng yêu c u và những 

vướng m c c n tham khảo thêm ý kiến của chuyên viên phụ trách môn học. 

5. Biên bản đánh giá kết quả chuyên đề 

Biên bản đánh giá chuyên đề được đánh máy ho c viết tay theo mẫu Phụ lục V.   

 6. Lưu hồ sơ chuyên đề 

 Hồ sơ lưu của chuyên đề gồm các loại sau: 

 - Nội dung chuyên đề; 

 - Phiếu nhận xét chuyên đề; 

 - Biên bản đánh giá chuyên đề. 

 7. Trách nhiệm của lãnh đạo trường 

 Lãnh đạo trường kiểm tra hồ sơ chuyên đề để đánh giá việc thực hiện chuyên 

đề của tổ chuyên môn; ghi rõ những bất cập, hạn chế, thiếu sót và hướng kh c phục 

vào Biên bản đánh giá chuyên đề của tổ chuyên môn.   

Công văn này thay thế Công văn số 1308/SGDĐT-GDTrH, ngày 09/7/2018 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và 

thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn và chính thức có hiệu lực 

từ năm học 2021-2022. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu c u các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó giám đốc Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-TX.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 
  Hồ Giang Long 
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