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HƯỚNG DẪN
Tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và
thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2020- 2021

Căn cứ Công văn số 5807/BGDĐT-CNTT, ngày 21/12/2018 về việc hướng dẫn
triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường phổ thông;
Căn cứ hướng dẫn số 2359/HD-SGDĐT ngày 09/9/2020 của Sở GDĐT tỉnh An
Giang về việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin (CNTT) và công tác Thư viện Thiết bị năm học 2020 – 2021.
Sở GDĐT tỉnh An Giang hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy
học (TBDH) và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2020 – 2021 như sau:
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính tích cực và tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ cán
bộ, giáo viên trong việc nghiên cứu tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH), thiết kế bài
giảng E-Learning (gọi tắt là nghiên cứu, thiết kế); phục vụ thiết thực cho việc đổi mới
phương pháp dạy học, việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông,góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Đẩy mạnh và phát triển hoạt động tự làm TBDH nhằm bổ sung thêm TBDH có
chất lượng, đáp ứng kịp thời, phù hợp với từng đơn vị trường học.
- Phát triển các hoạt động nghiên cứu, thiết kế thành một hoạt động sư phạm
thường xuyên tại các cơ sở giáo dục, góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học
sinh tích cực”, hưởng ứng tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về
tự học và sáng tạo”.
- Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ dạy, học trong và ngoài nhà
trường, phục vụ mục đích học tập suốt đời, học tập qua mạng, tổ chức ghi hình và đưa
bài giảng lên không gian mạng dưới hình thức bài giảng e-Learning.
- Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, viên chức (CB – GV – VC) toàn ngành
trao đổi, học tập lẫn nhau trong việc xây dựng mô hình, dụng cụ và sử dụng ĐDDH
cũng như việc ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học một
cách sáng tạo.
Trên cơ sở kết quả của hội thi tổ chức khen thưởng, động viên, nhằm khích lệ các
cá nhân, tập thể, tôn vinh trí tuệ, đóng góp của các giáo viên các đơn vị giáo dục tham
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gia hội thi.
2. Yêu cầu
- Các đơn vị phổ biến, hướng dẫn tới toàn thể CB – GV – VC tại đơn vị kế hoạch
tổ chức hội thi, đảm bảo các bộ môn đều có bài giảng e-Learning và TBDH (cải tiến
hoặc tự làm) tham gia dự thi ở cấp cơ sở.
- Việc tổ chức hội thi từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh phải khoa học, hiệu quả; đảm bảo
tính khách quan, trung thực.
- Việc đầu tư cho phong trào cải tiến, tự làm TBDH hoặc thiết kế các bài giảng eLearning phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng theo các quy định hiện hành.
II. Nội dung, yêu cầu đối với sản phẩm dự thi
1. Bài giảng e-Learning
- Bài giảng e-Learning phải liên quan đến các môn học của tất cả các bậc học
gồm: mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, nội dung phải nằm
trong chương trình theo đúng hướng dẫn hiện hành của Bộ, Sở GDĐT; các bài giảng
với chủ đề Dư địa chí Việt Nam, có nội dung chính liên quan đến văn hóa và lịch sử địa
phương, danh nhân văn hoá, lịch sử, quá trình hình thành, điều kiện địa lý, con người
An Giang.
- Bài giảng phải hoàn chỉnh một nội dung kiến thức, khắc sâu được các kiến thức
trọng tâm, có minh họa phong phú (tối thiểu là một tiết học, dư địa chí phải đảm bảo
giới thiệu đầy đủ về một nội dung); chính xác, khoa học, đảm bảo tính hệ thống, chuẩn
mực; tổ chức thực hiện và phân phối thời gian bài giảng phù hợp, hấp dẫn; khuyến
khích ứng dụng công nghệ hiện đại, tự tạo học liệu (hình ảnh, đồ họa, video,…).
- Bài giảng phải do chính giáo viên, nhóm giáo viên thiết kế, xây dựng, chưa từng
được công bố, lưu hành, chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Bài giảng gồm có 3 phần: Phần đầu (trang đầu bài dự thi phải đầy đủ các thông
tin theo mẫu); Phần nội dung (trình bày theo kịch bản giảng dạy của tác giả); Phần cuối
(trang thông tin về tài liệu tham khảo, cần ghi rõ nguồn gốc của thông tin tham khảo sử
dụng trong bài dự thi, không vi phạm bản quyền).
- Ngôn ngữ chính thức sử dụng trong bài giảng là tiếng Việt, sử dụng bảng mã
Unicode. Bài giảng phải được Việt hóa hoàn toàn (trừ bài giảng môn Ngoại ngữ), có
thông tin của giáo viên (nhóm giáo viên) và thông tin đơn vị; nội dung bài giảng có
video ghi hình người giảng, video tư liệu, thực hiện thí nghiệm, thực hành, các trang
trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức, phù hợp với đối tượng người học, kích
thích người học tích cực tư duy, tiếp thu nhanh chóng, chính xác nội dung bài giảng.
- Bài giảng phải được xuất bản dưới dạng web, đọc được trên các thiết bị di động
như máy tính bảng, điện thoại di động (chuẩn HTML5). Cần chú ý tìm phiên bản mới
nhất của phần mềm đáp ứng chuẩn HTML5 (xem danh mục các phần mềm gợi ý tại
phụ lục 1b).
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2. Thiết bị dạy học
- TBDH dự thi là sản phẩm tự làm hoặc được cải tiến, bao gồm: các thiết bị thí
nghiệm, các mô hình phục vụ dạy – học hoặc nghiên cứu; các bản vẽ, tranh ảnh, sơ
đồ,… là sản phẩm của một cá nhân hoặc của một tập thể giáo viên.
- Đĩa ghi hình, phần mềm mô phỏng các TBDH, mô tả các sự vật hiện tượng, các
thí nghiệm ảo.
 Ghi chú:
+ TBDH tự làm dự thi phải phục vụ thiết thực cho việc đổi mới phương pháp giảng
dạy, thể hiện được tính sư phạm, khoa học, kinh tế, thẩm mỹ, an toàn, dễ sử dụng, đính
kèm bản thuyết minh (theo Phụ lục 1c) sử dụng font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13.
+ TBDH tự làm phải do cá nhân hoặc tập thể giáo viên tự làm hoặc cải tiến từ một
TBDH đã có (có thể là TBDH đã được mua sắm, trang bị), không được sao chép nguyên
bản của người khác, cá nhân tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả nếu có tranh chấp xảy
ra.
III. Đối tượng và điều kiện dự thi
1. Đối tượng dự thi
CB – GV – VC (kể cả giáo viên, nhân viên hợp đồng) tại tất cả các cơ sở giáo
dục: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông
(THPT), Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX), Giáo dục nghề nghiệp và Giáo
dục thường xuyên (GDNN – GDTX), Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật, trường Trẻ em
khuyết tật trong toàn tỉnh.
2. Điều kiện dự thi
- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở và các Trung tâm GDNN – GDTX: Sản phẩm
dự thi là sản phẩm được xếp loại A sau khi đã được chấm chọn tại đơn vị (có biên bản
chấm chọn và có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng đơn vị vào bảng thuyết minh tóm
tắt).
- Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng GDĐT: Sản phẩm dự thi phải được tổ chức
chấm chọn ở Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố. Các sản phẩm dự thi cấp tỉnh phải
được xếp từ loại A ở Hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố.
- Một bài dự thi không quá 03 thành viên tham gia, giáo viên tham gia dự thi là tự
nguyện và tự giác chấp hành các yêu cầu, thể lệ của hội thi.
- Các sản phẩm đã tham dự các Hội thi ứng dụng CNTT hoặc Hội thi sáng tạo
khoa học kỹ thuật cấp tỉnh nếu có cải tiến, bổ sung chức năng vẫn được tham gia hội
thi này. Không sử dụng lại các sản phẩm, tiết dạy đã đạt giải trong các hội thi do Sở
GDĐT đã tổ chức trước đây.
IV. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại và báo cáo
1. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại
a) Thiết bị dạy học:Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1a.
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b) Bài giảng e-Learning:Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1b.
2. Báo cáo
a) Các đơn vị trực thuộc Sở:Báo cáo theo mẫu Phụ lục 2a.
b) Các Phòng GDĐT:Báo cáo theo mẫu Phụ lục 2b.
V. Thời gian, địa điểm, số lượng sản phẩm dự thi
1. Thời gian tiếp nhận sản phẩm dự thi
a) Từ ngày 08/03/2021 đến 12/03/2021: Các đơn vị gửi Báo cáo kết quả Hội thi và
danh sách đăng ký các sản phẩm dự thi về Sở GDĐT, Phòng Kế hoạch – Tài chính qua
đường công văn, đồng thời chuyển vào địa chỉ email tbdh.bgdt@angiang.edu.vn.
 Lưu ý: Tất cả các đơn vị dự thi phải báo cáo danh sách giáo viên và sản phẩm
đạt giải A đúng thời gian để Sở điều động đảm bảo đủ số lượng giám khảo. Quá thời
gian nêu trên, Sở GDĐT sẽ không tiếp nhận sản phẩm tham gia dự thi.
b) Từ15/03/2021 đến 19/03/2020: Trên cơ sở kết quả chấm chọn, các đơn vị gửi
các sản phẩm đủ điều kiện, có chất lượng cao vềdự thi cấp tỉnh.
2. Địa điểm tiếp nhận sản phẩm dự thi
a) Bài giảng e-Learning: Gửi về Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch – Tài chính).
Các sản phẩm dự thi được sắp xếp theo thứ tự trong danh sách đăng ký, mỗi sản
phẩm được đặt trong 01 bì hồ sơ gồm:
- Bản in thuyết minh sản phẩm dự thi: trên trang bìa ghi rõ các thông tin: tên đơn
vị, tên sản phẩm (tên chủ đề), môn học, khối lớp, tên tác giả,… Nội dung bản thuyết
minh cần ghi rõ: lý do chọn chủ đề, mục tiêu của chủ đề, các công cụ sử dụng, giới
thiệu tóm tắt nội dung trong chủ đề, tài liệu tham khảo,…
- Bản in giáo án bài dạy tương ứng
- Đĩa CD (USB/DVD) gồm các nội dung sau:
+ Thư mục chứa bài thi đã xuất bản dưới dạng Web (BAIDUTHI)
+ Thư mục chứa các tệp nguồn và các tư liệu thiết kế bài giảng (TEPNGUON)
+ Thư mục chứa các tệp thuyết minh bài dự thi (THUYETMINH)
 Lưu ý:Sản phẩm nộp không đầy đủ theo hồ sơ quy định sẽ không được chấm
chọn.
b) Thiết bị dạy học: Gửi trực tiếp tại các đơn vị trường học do Sở GDĐT phân
công tiếp nhận (sẽ thông báo địa điểm tiếp nhận đến các đơn vị trước ngày nhận sản
phẩm dự thi cấp tỉnh). Các sản phẩm dự thi được sắp xếp theo thứ tự trong danh sách
đăng ký (mẫu Phụ lục 3), mỗi sản phẩm dự thi đính kèm bản nội dung thuyết minh
theo mẫu Phụ lục 1c.
3. Số lượng sản phẩm dự thi
a) Bài giảng e-Learning:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo:Từ 08 - 10 Bài giảng dự thi/phòng GDĐT.
- Các đơn vị khác: Từ 02 - 03 Bài giảng dự thi /đơn vị.
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b) Thiết bị dạy học:Các đơn vị lựa chọn cácTBDH đủ điều kiện, có chất lượng
cao nộp về dự thi cấp tỉnh theo yêu cầu sau:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo:Từ 10 - 13 TBDH tự làm dự thi/phòng GDĐT.
- Các đơn vị khác: Từ 02 -03 TBDH tự làm dự thi /đơn vị.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành lập Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh, chịu trách
nhiệm hướng dẫn, tổ chức, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi cấp
trường, cấp huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện) và cấp tỉnh. Phòng Kế hoạch
– Tài chính là đơn vị thường trực trong Ban tổ chức hội thi.
2. Các Phòng GDĐT, các đơn vị, trường học trực thuộc Sở:
- Thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp trường, cấp huyện; Xây dựng kế hoạch, theo
dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi nghiêm túc, hiệu quả.
- Phát động sâu rộng đến toàn thể CB – GV – VC tích cực tham gia hội thi, lựa
chọn các sản phẩm đạt chất lượng cao nộp dự thi cấp tỉnh đúng thời hạn quy định.
- Hoàn thành việc chấm chọn sản phẩm dự thi cấp trường, cấp huyện chậm nhất
ngày 06/3/2021.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện tốt theo nội dung hướng dẫn này,
từng đơn vị cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để CB – GV – VC có thể tham gia hội thi
nhằm phát triển hơn nữa phong trào tự làm TBDH, thiết kế bài giảng e-Learning của
tỉnh. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ liên hệ Sở GDĐT (Phòng Kế hoạch
– Tài chính), điện thoại 02963.854.451) để được hướng dẫn./.
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