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KẾ HOẠCH  
TỔ CHỨC HỘI THI “BÀI GI ẢNG ĐIỆN TỬ CỦA TÔI” l ần 3 

 

 Nhằm thiết thực Kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Trường và các ngày lễ lớn trong 
năm 2015, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức Hội thi 
“Bài giảng điện tử của tôi” lần 3 năm 2015 gồm các nội dung sau:    

I.  Mục tiêu Hội thi  

Hội thi “ Bài giảng điện tử của tôi” nhằm động viên và tạo cơ hội cho giảng viên thể 
hiện kỹ năng soạn bài giảng và khả năng thuyết trình bài giảng. Thông qua hội thi, tạo môi 
trường cho các giảng viên học hỏi lẫn nhau. Trên cơ sở đó, tự phấn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ được giao, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo của 
nhà trường. 

II. Đối tượng dự thi 

     Giảng viên cơ hữu ở các khoa, ban của Trường.  

III.  Cách thức tổ chức Hội thi 

- Mỗi tổ công đoàn tổ chức thi cấp tổ, hoặc xét  chọn 2 hoặc 3 giảng viên tham gia hội 
thi cấp Trường. 

- Mỗi giảng viên tham gia Hội thi gửi 1 chương hoặc 1 bài giảng dự thi, được trình 
bày dưới hình thức power point (hoặc bài giảng online/multimedia) cho Ban Giám khảo Hội 
thi. 

- Giảng viên dự thi thuyết giảng 30 phút trước Ban giám khảo. 

- Hội thi được tổ chức theo 3 khối: 

a. Khối Kinh tế: QTKD, TC-NH, KT-KT, KT&L và ĐTĐB. 

b. Khối Kỹ thuật: XD&Đ, CNTT và  CNSH. 

c. Khối Xã hội: NN, XHH – CTXH – ĐNA và Ban Cơ bản. 

IV.  Nội dung trình bày của người dự thi 

1. Giới thiệu ngắn gọn về môn học: mục tiêu môn học, số tín chỉ, cấu trúc môn học  
(Dùng power point, thời gian từ 5 đến 7 phút) 

2. Giới thiệu về chương/bài dự thi: mục tiêu, thời lượng giảng dạy, cấu trúc nội dung (2 
đến 5 phút). 

3. Thuyết giảng một phần nội dung của chương/bài dự thi (nếu dùng power point); hoặc 
giới thiệu nội dung bài giảng, kỹ thuật xây dựng bài giảng, phương pháp giảng… 
(nếu là bài giảng online/multimedia). (Thời gian từ 15 đến 20 phút) 

V. Các tiêu chí đánh giá của Ban Giám khảo 



- Khả năng trình bày rõ ràng mục tiêu, cấu trúc của môn học và chương/bài thuyết giảng. 
- Khả năng trình bày rõ ràng, mạch lạc, logic nội dung bài giảng. 
- Sự cuốn hút người nghe qua cách trình bày. 
- Kỹ năng trình bày bài giảng trên power point. 

� Đẹp: màu sắc, hình ảnh, hiệu ứng phù hợp. 
� Dễ nhìn: font chữ, cỡ chữ, màu chữ, màu nền. 
� Bảo đảm đủ nội dung trọng tâm của chương, nhưng chỉ là out line tóm 

tắt, không quá dài và chi tiết. 
� Số slides của chương, số dòng mỗi slide. 

- Kỹ thuật xây dựng bài giảng online/multimedia. 
� Kỹ thuật xây dựng bài giảng. 
� Phương pháp giảng trong bài giảng. 

VI.  Giải thưởng 

- Mỗi khối thi sẽ có 3 giải thưởng: nhất, nhì và ba. Riêng khối kinh tế, do có nhiều đơn 
vị tham gia nên dự kiến sẽ có 1 hoặc 2 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba. 

- Phần thưởng giải nhất:2 triệu đồng và giấy khen của BCH công đoàn trường. 

- Phần thưởng giải nhì:1,5 triệu đồng và giấy khen của BCH công đoàn trường. 

- Phần thưởng giải ba:1 triệu đồng và giấy khen của BCH công đoàn trường. 

- Giải thưởng cho tổ CĐ có tổ chức thi cấp tổ với số lượng người dự thi đông và hiệu 
quả: 1 triệu đồng và giấy khen của BCH công đoàn trường. 

- Giải cổ động viên/phong trào: 0,5 triệu và giấy khen của BCH công đoàn trường 
(dành cho tổ CĐ có nhiều cổ động viên/giảng viên tham dự xem thao giảng) 

VII.  Tiến độ thực hiện 

- Từ ngày 24/03/2015: BCH Công đoàn triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đến các Tổ 
công đoàn khoa, ban chuyên môn. 

- Từ ngày 24/03/2015 đến 13/04/2015: Tổ chức thi cấp tổ CĐ (hoặc xét chọn); Tổ 
trưởng công đoàn gửi danh sách giảng viên tham gia Hội thi cấp Trường về VP CĐ. 

- Từ ngày 04/05/2015 đến 08/05/2015: Giảng viên chuẩn bị tham gia Hội thi cấp 
Trường. 

- Từ ngày 11/05/2015 đến 15/05/2015: BCH Công đoàn thông báo đến các Tổ công 
đoàn và giảng viên dự thi về thời gian và địa điểm dự thi cho từng khối chuyên môn. 

- Từ ngày 18/05/2015 đến 10/06/2015: Diễn ra Hội thi. 

 
 TM.BAN CH ẤP HÀNH 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Đảng úy, BGH Trường (để báo cáo); 
- BCH, UBKT;       (Đã ký) 
- Các Tổ CĐ; 
- Lưu: VP CĐ. 
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