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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2017 

 

THỂ LỆ 

Hội thi “Nghiệp vụ sư phạm khoa giáo dục Mầm non – Năm 2017” 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên hệ Cao đẳng – Đại học chính quy + VLVH 

Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sài Gòn đều có thể đăng ký tham gia hội 

thi. 

2. Cách thức đăng ký 

- Mỗi lớp đăng ký ít nhất một (01) đội dự thi bao gồm: 06 thành viên chính thức 

và 01 thành viên dự bị. (tải mẫu đăng kí tại đây) 

- Khuyến khích sinh viên các khóa, các hệ liên kết lập đội thi. 

 - Hạn chót đăng ký ngày 10/1/2018 

* Lưu ý: Ban Tổ chức không giải quyết những trường hợp đăng ký quá thời hạn 

nêu trên. 

3. Thể lệ: 

- Sau vòng thi trắc nghiệm kiến thức (vòng 1) BTC chọn 8 đội tham gia vòng bán 

kết dựa trên tổng điểm của các thành viên trong đội thi. 

- 04 đội thi có số điểm cao nhất vòng bán kết sẽ tham gia vòng chung kết xếp 

hạng.  

4. Hỗ trợ kinh phí: 

- Kinh phí các đội vào bán kết: 100.000 đồng / đội. 

- Kinh phí các đội vào chung kết: 200.000 đồng / đội 

 

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM  VÀ NỘI DUNG TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Vòng loại:  

- Thời gian: Dự kiến từ 07h00 14/01/2018 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Cơ sở 2 trường Đại học Sài Gòn. 

- Nội dung:  
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• Các đội dự thi theo hình thức trắc nghiệm cá nhân. 

• Nội dung thi bao gồm kiến thức xã hội tổng quát, các môn chuyên ngành 

(Vệ sinh – dinh dưỡng trẻ em, Giáo dục học mầm non, Tâm lý học mầm 

non, Văn học trẻ em,…) và Tiếng Anh cơ bản. 

• Các thí sinh trả lời 30 câu trắc nghiệm trong thời gian 25 phút. 

• Tổng điểm của một đội được tính từ điểm cá nhân của từng thành viên. 

• 8 đội có tổng điểm cao nhất sẽ được vào vòng bán kết. 

• Kết quả vòng thi thông báo trên trang web của khoa vào ngày 15/1/2018. 

 

2. Vòng bán kết: 

- Thời gian: Dự kiến từ 07h00 ngày 21/01/2018 (Chủ nhật). 

- Địa điểm: Cơ sở 2 trường Đại học Sài Gòn. 

- Nội dung: Phần thi Giáo án diện tử (10 điểm) 

❖ Sản phẩm nộp: mỗi đội nộp gồm bản in trên giấy (Giáo án) và bản chép trên 

CD (Bài dạy điện tử, giáo án bằng bản word) 

❖ Yêu cầu với từng sản phẩm: 

a. Giáo án: trình bày như giáo án thông thường, ghi chú phần nào sẽ có ứng dụng 

CNTT (trò chơi, hình ảnh, phim… được thiết kế bằng các phần mềm máy tính) 

và ghi rõ tên file được lưu trong CD nộp kèm. 

b. Bài dạy điện tử: nội dung dạy học được thiết kế bằng các phần mềm máy tính. 

+ Với bài dạy có các hoạt động được thiết kế hoàn toàn trên phần mềm 

Powerpoint thì file bài dạy điện tử sẽ bao gồm các slide chứa nội dung dạy.  

+  Với bài dạy có các hoạt động được thiết kế bằng nhiều phần mềm khác 

nhau, cần tạo một file tổng hợp, trong đó chứa các đường link tới các file 

media theo trình tự trong giáo án. 

Lưu ý: cần thực hiện thao tác backup CD để đảm bảo sao chép đầy đủ đường link 

và các file media đính kèm vào CD. 

❖ Tiêu chí  

a. Nội dung dạy học phù hợp với việc dạy bằng bài giảng điện tử: 2 điểm 

b. Các hoạt động khai thác tối đa việc ứng dụng CNTT: 1 điểm 

c. Kỹ thuật thiết kế: 
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• Về tổng thể: thiết kế đẹp mắt, rõ ràng, không lạm dụng hiệu ứng gây rối 

nhiễu tập trung, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non: 2 điểm 

• Hình ảnh/phim/ âm thanh đẹp, sắc nét, rõ ràng; mỗi đoạn phim không dài 

quá 45 giây: 1 điểm 

• Tạo được các hoạt động có tính tương tác cao:  3 điểm  

d. Mới lạ, sáng tạo: 1 điểm 

- Hình thức dự thi: 

• Nộp sản phẩm dự thi cho Ban tổ chức vào ngày 19/1/2018. 

• Ngày 21/1/2018, mỗi đội có thời gian tối đa 20 phút trình bày về giáo án 

và sản phẩm dự thi (gồm 15 phút trình bày và 05 phút trả lời câu hỏi của 

BGK – nếu có) 

• Không được sử dụng các sản phẩm đạt giải hoặc các sản phẩm từ các 

cuộc thi đã được tổ chức.  

• Tư liệu minh họa phải rõ nguồn gốc. 

 

3. Vòng chung kết: 

- Thời gian: Dự kiến từ 8h00 ngày 28/01/2018 (Chủ nhật) 

- Địa điểm: Hội trường A – cơ sở chính trường ĐHSG 

3.1. Phần thi Tự giới thiệu “Chúng tôi là…” (20 điểm) 

a. Nội dung: Giới thiệu đội thi 

b. Hình thức: 

- Mỗi đội thi lựa chọn các hình thức thể hiện như: vè, hát, nhảy, múa… xây dựng 

thành 01 tiết mục giới thiệu ngắn gọn về đội thi, sở trường của các thành viên 

trong đội hoặc lý do tham gia hội thi. 

- Khuyến khích các hình thức tự giới thiệu sáng tạo, ấn tượng và tiết kiệm. Cách 

thức thể hiện và đạo cụ (nếu có) các đội tự chủ động chuẩn bị. 

- Thời gian : tối đa 7 phút 

 

3.2. Phần thi Kiến thức “Tranh tài tri thức” (20 điểm) 

a. Nội dung: Trả lời các câu hỏi về kiến thức cơ bản, kiến thức xã hội và kiến 

thức chuyên ngành Giáo dục mầm non. 

b. Hình thức: 
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- Ban tổ chức đưa ra 10 câu hỏi được chiếu trên màn hình. 

- Các đội thi giành quyền ưu tiên bằng cách bấm chuông để trả lời câu hỏi ngay 

sau khi MC vừa đọc xong câu hỏi và có hiệu lệnh “Hết” (Đội nào nhấn chuông 

trước hiệu lệnh sẽ mất lượt trả lời cho câu hỏi đó). 

- Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm; trả lời sai trừ 1 điểm. Tính trừ đến điểm âm. 

Không trả lời, không tính điểm. Nếu đội đầu tiên giành quyền trả lời nhưng trả 

lời không chính xác, các đội còn lại được quyền nhấn chuông trả lời sau hiệu 

lệnh “Xin mời các đội còn lại” của MC. Nếu đội bổ sung trả lời đúng được 1 

điểm; trả lời sai trừ 0.5 điểm. Sau đó MC sẽ công bố đáp án đúng. 

- 15 giây sau khi MC đọc xong câu hỏi mà tất cả thí sinh của các đội đều không 

có câu trả lời, Ban Tổ chức sẽ chuyển quyền trả lời cho khán giả.  

 

3.3. Phần thi Xử lý tình huống sư phạm “Thấu tình đạt lý” (20 điểm) 

a. Nội dung: Mỗi đội sẽ xử lý một tình huống sư phạm do ban tổ chức đặt ra. 

b. Hình thức: 

- Mỗi đội bốc thăm tình huống sư phạm cần xử lý; 

- Mỗi đội có thời gian tối đa 10 phút (bao gồm thời gian chuẩn bị và đưa ra 

phương án xử lý); 

- Các đội có thể trả lời bằng hình thức trình bày hoặc diễn lại tình huống. 

c. Tiêu chí: 

- Phát hiện và nhận biết tình huống: Hiểu nội dung tình huống xảy ra và vấn đề 

chứa đựng trong tình huống. 

- Xác định nguyên nhân gây ra tình huống 

 Tạo cơ hội cho trẻ nói và lắng nghe trẻ giải bày sự việc.  

 Hiểu, đánh giá đúng và xác định được nguyên nhân: 

o Chủ quan: đặc điểm tâm sinh lí (sức khỏe, trình độ nhận thức, tính cách, 

khả năng …) của trẻ 

o Khách quan: từ cô,  từ gia đình, bạn bè, người khác, từ hoàn cảnh 

- Các phương án xử lý tình huống 

 Xử lý tình huống kịp thời (xử lí ngay tức thời) linh hoạt, hợp lí, có tính giáo dục 

cao. 
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o Dựa vào các nguyên tắc giao tiếp sư phạm (tôn trọng nhân cách trẻ, tránh 

được việc áp đặt trẻ, đồng cảm với trẻ …) 

o Huy động được tri thức (tâm lý học, giáo dục học) và kinh nghiệm có 

liên quan đến việc xử lý tình huống 

 Xử lý tình huống lâu dài 

o Nêu ra được các biện pháp tác động nhằm thay đổi hành vi của trẻ theo 

hướng tích cực (trò chuyện, kể chuyện, trò chơi tình huống….) 

o Phối hợp với PH 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả, rút được các bài học kinh ngiệm giáo dục cho bản 

thân, cho trẻ.  

 

3.4. Phần thi Hùng biện “Đại sứ sư phạm” (20 điểm) 

a. Nội dung: Các vấn đề liên quan đến ngành giáo dục mầm non từ lý luận đến 

thực tiễn, các quan điểm giáo dục, vấn đề bạo hành trẻ, giới trẻ và xã hội – từ 

suy nghĩ đến hành động, định hướng tương lai, vai trò sứ mệnh của thanh 

niên,… 

b. Hình thức: 

- Các đội thi bốc thăm một vấn đề do ban tổ chức đưa ra.  

- Mỗi đội chọn 01 thành viên đại diện trình bày quan điểm của nhóm về vấn đề 

đó. 

- Thời gian tối đa để trình bày 5 phút. 

c. Tiêu chí:  

- Nội dung trình bày phù hợp, đúng trọng tâm của vấn đề được bốc thăm. 

- Bố cục trình bày cụ thể, rõ ràng. 

- Đưa ra được quan điểm rõ ràng, thuyết phục, mang tính sư phạm. 

- Thí sinh trình bày lưu loát, lôi cuốn, có tính sáng tạo. 

d. Giải thưởng phụ: ngoài điểm được tính cho đội thi, Ban tổ chức sẽ dành ra 01 

giải thưởng phụ cho thí sinh thể hiện phần hùng biện hay nhất. 

 

3.5. Phần thi dành cho “Cổ động viên” 
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- Tất cả sinh viên không thuộc thành phần đội dự thi đều tham gia cổ vũ cho hội 

thi một cách nhiệt tình, thân thiện và hoà đồng; đồng thời phải nghiêm chỉnh 

chấp hành theo quy định và điều hành của Ban tổ chức. 

- Cổ động viên sẽ ngồi theo khu vực từng lớp đã được Ban tổ chức sắp xếp. 

- Khuyến khích các lớp tự tổ chức hình thức cổ vũ sôi động và sáng tạo. Ban tổ 

chức se ̃trao Giải Tâp̣ thể cho các lớp cổ đôṇg nhiêṭ tình. 

- Quy định về trang phục: trang phục áo đồng phục khoa (áo sơ mi, áo thun). 

- Cổ động viên lớp nào có thái độ không đúng mực, quá khích hoặc có hành vi 

“nhắc bài” thì đội dự thi của lớp đó sẽ bị trừ một nửa số điểm đang có. Ban 

tổ chức sẽ mời ra khỏi hội trường sinh viên nào có hành động quá khích hay 

không chấp hành sự điều hành của Ban Tổ chức. 

 

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

- Giải thưởng cho hội thi:  

• 01 giải nhất:   Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 1.500.000đ.  

• 01 giải nhì:  Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 1.000.000đ. 

• 01 giải ba:  Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 800.000đ. 

• 01 giải khuyến khích: Giấy khen + giấy chứng nhận (cá nhân) + 500.000đ. 

- Giải hùng biện:  

• 01 giải “Đại sứ sư phạm”: Giấy khen + 200.000đ. 

- Giải cổ động viên:  

• 01 giải bằng hiện vật trị giá 200.000đ. 

* Lưu ý: tùy vào điều kiện thực tế, Ban Tổ chức có thể sẽ điều chỉnh cơ cấu giải 

thưởng cho phù hợp. 

   

 BAN TỔ CHỨC HỘI THI 


