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PHỤ LỤC 2.1 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP – TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC 2021 

PHẦN THI: VỊ TRÍ GIÁO VIÊN THPT 
          

Thời gian làm bài: 180 phút 

Thí sinh giải quyết 01 tình huống sư phạm và soạn kế hoạch bài dạy (giáo 

án) của 01 tiết lên lớp của môn đăng ký dự tuyển.  

A. Giải quyết tình huống sư phạm (30,0 điểm) 

1. Mô tả tình huống sư phạm 

2. Phân tích, xử lý tình huống sư phạm 

- Phân tích nguyên nhân, xây dựng phương án giải quyết tình huống tối 

ưu nhất. 

- Xử lý tình huống sư phạm.  

3. Kết quả, bài học kinh ngiệm rút ra từ tình huống sư phạm 

- Kết quả giải quyết tình huống. 

- Bài học rút ra đối với giáo viên. 

 . Soạn  ế hoạch bài dạy (giáo án) của 01 tiết lên lớp (70,0 điểm) 

Thực hành soạn 01 kế hoạch bài dạy (giáo án) trong phân phối chương 

trình cơ bản lớp 10 hoặc lớp 11 theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 

05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình giáo dục 

phổ thông (riêng vị trí giáo viên Công nghệ Sinh soạn 01 giáo án trong phân 

phối chương trình lớp 10 và vị trí giáo viên Công nghệ Lí soạn 01 giáo án trong 

phân phối chương trình lớp 11). Không ôn tập, không thực hiện: 

- Những nội dung tinh giản theo Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 

27/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh 

nội dung dạy học cấp THCS, THPT; 

- Các tiết kiểm tra đánh giá, tiết trả bài; các tiết thực hành, tiết ôn tập, tiết 

bài tập (trừ môn Thể dục). 

 Gợi ý mẫu  ế hoạch bài dạy (giáo án) 

Ngày soạn: ………………………………………………...; Tiết:………. 

Tên bài: …………………………………………………………………… 

I. Mục tiêu  

1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ  

- Kiến thức 

- Kĩ năng 
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- Thái độ 

2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển  

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh  

1. Giáo viên 

2. Học sinh 

III. Tiến trình dạy học 

Hoạt động 1: Tình huống xuất phát/ hởi động (Dự kiến thời lượng) 

- Mục tiêu hoạt động 

- Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh 

- Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

Hoạt động 2: Hình thành  iến thức (Dự kiến thời lượng) 

- Mục tiêu hoạt động  

- Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh 

- Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động 

Hoạt động 3: Luyện tập (Dự kiến thời lượng) 

- Mục tiêu hoạt động  

- Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập của học sinh  

- Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết quả hoạt động  

* Một số lưu ý: 

 1. Khi trình bày mục III (Tiến trình dạy học): 

 - Tiến trình dạy học có thể chia thành các cột hoặc không theo cột nhưng 

phải đảm bảo các nội dung đã nêu trên; 

 - Cần chỉ rõ thời lượng dành cho từng hoạt động, từng nội dung; 

 - Kế hoạch bài dạy (giáo án) phải thể hiện theo định hướng phát triển 

năng lực học sinh. 

 2. Có thể sử dụng thêm các phiếu học tập.  

 3. Đối với môn Thể dục 

- Mục II.1. Chuẩn bị của giáo viên: Cần nêu rõ địa điểm học tập, phương 

tiện sử dụng. 

 - Mục III. Hoạt động 3, trong cột “Nội dung, phương thức tổ chức hoạt 

động học tập của học sinh”, giáo viên cần nêu thêm định lượng vận động (chia 

thành 2 cột, thời gian và số lần). 

 4. Đối với môn Ngoại ngữ: Giáo viên dạy ngoại ngữ nào thì bài soạn 

chính bằng ngôn ngữ đó. 
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