UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sa Đéc, ngày 27

Số: 594/GDĐT

tháng 10 năm 2020

Về việc phát động Cuộc thi “Viết chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” năm 2020

Kính gửi:

Hiệu trưởng các trường TH, THCS.

Thực hiện Công văn số 1424/SGDĐT-CTTT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc phát động Cuộc thi “Viết chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11” năm 2020,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS tổ chức
triển khai cuộc thi nói trên như sau:
1. Quán triệt, triển khai Cuộc thi “Viết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”
năm 2020 đến CBGV và học sinh trong đơn vị. (có đính kèm Thể lệ cuộc thi).
2. Đối tượng dự thi: tất cả những ai có mong muốn tham gia cuộc thi.
3. Thời gian dự thi: Từ 20/10 đến 7 giờ 00 phút ngày 07/11/2020.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, THCS
cho triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- Lưu: VT.

Nguyễn Công Hiếu

CUỘC THI VIẾT
CHUYỆN NHÀ GIÁO
I. CHỦ ĐỀ
Với chủ đề “Chuyện nghề giáo”, xuất phát từ thực tế hoặc có thể đặt những tình
huống giả định, người viết thể hiện quan điểm, suy nghĩ và việc làm cụ thể góp phần vào
bức tranh giáo dục:
1. Nếu là một nhà quản lý vĩ mô, sẽ làm gì để tạo điều kiện cho các Trường học (hoặc
các đối tượng liên quan) làm tốt nhất công việc của mình?
2. Nếu là Ban Giám hiệu, suy nghĩ như thế nào về mục tiêu dạy học, sách giáo khoa,
phương pháp và phương tiện dạy học, kiểm tra đánh giá học sinh, khen thưởng và kỷ
luật?
3. Nếu là một người thầy, có câu chuyện nghề nào cần được chia sẻ hay ý tưởng nào
mong muốn được triển khai?
4. Nếu là một phụ huynh, cần có niềm tin gì và cần có hành động cụ thể gì để tiếp sức
cho nghề giáo?
5. Nếu là một nhà đầu tư, suy nghĩ gì về thực tiễn xã hội hóa giáo dục hiện nay và
điều mình có thể đóng góp?
II. ĐỐI TƯỢNG
Tất cả những ai có mong muốn tham gia cuộc thi.
III. THỂ LỆ
1. Yêu cầu về nội dung
1.1. Tính hiện thực:
- Những ý tưởng mang tính khả thi
- Những câu chuyện, cảm xúc có chất liệu từ thực tiễn.
1.2. Tính sáng tạo:
- Những suy nghĩ, ý tưởng mới mẻ
- Những giải pháp đem lại những giá trị khác biệt
2. Yêu cầu về hình thức
2.1. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt (đối với các bài viết mà bản gốc là tiếng nước
ngoài, gửi kèm bản gốc).
2.2. Không giới hạn về số lượng, độ dài bài viết và không yêu cầu về quy cách văn
bản (bài dự thi có thể thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào, có thể là một bài viết hoàn
chỉnh, có thể là một ý kiến, có thể là một câu chuyện,…)
2.3. Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy.
2.4. Bài dự thi ghi rõ tên họ, địa chỉ liên hệ và gửi về Ban tổ chức qua một trong
các hình thức sau:- Gửi trực tiếp tại Phòng Thông tin hướng dẫn: sảnh tầng trệt, Trường
Tiểu học Tương Lai, số 228 Phạm Hữu Lầu, P4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
- Gửi qua đường bưu điện: Phòng Thông tin hướng dẫn, Trường Tiểu học Tương
Lai, số 228 Phạm Hữu Lầu, P4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ngoài bì thư ghi rõ “Cuộc thi
viết CHUYỆN NGHỀ GIÁO”. Ghi nhận thời gian nhận bài qua dấu bưu điện.
- Gửi qua email theo địa chỉ: info@future.edu.vn
- Gửi qua fanpage theo địa chỉ: Trường TH - THCS và THPT Tương Lai
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2.5. Khuyến khích gửi kèm bài viết những tư liệu khác mang tính xác thực (hình
ảnh, video, ghi âm, thông tin của các nhân vật có thật nếu được).
2.6. Tác giả chịu trách nhiệm về những thông tin trong bài viết của
mình. Bài dự thi chưa dự thi ở bất cứ cuộc thi nào.
3. Yêu cầu về thời gian
3.1. Nhận bài dự thi: Từ 20/10 đến 7 giờ 00 phút ngày 07/11/2020
Thời điểm gửi bài là một trong những yếu tố để đánh giá bài dự thi.
3.2. Chấm bài: 07/11 - 14/11/2020
3.3. Tổng kết và trao giải - Tọa đàm “Chuyện nghề giáo”: 19/11/2020
4. Nguyên tắc đánh giá:
4.1. Đánh giá của Ban giám khảo
4.2. Đánh giá của cộng đồng (trên trang truyền thông chính thức của cuộc thi)
IV. GIẢI THƯỞNG
1. Số lượng: 11 giải thưởng với tổng trị giá 20.000.000đ
2. Cơ cấu:
01 Giải đặc biệt Câu chuyện nghề giáo trị giá 10.000.000đ
10 Giải thưởng theo chủ đề, trị giá 1.000.000đ/giải:
01 Giải Cảm xúc
01 Giải Câu chuyện
02 Giải Ý tưởng
05 Giải Giải pháp
01 Giải Bình chọn
V. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO
1. Ban tổ chức
Công ty Cổ phần công nghệ truyền thông Tương Lai (T.Info).
2. Ban giám khảo
Các nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà giáo, nhà báo, nhà văn và nhà
khoa học chuyên ngành
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