Quy nh này c xut áp dng i vi Hi ging các cp; trng cao ng, trng trung cp, trung tâm giáo dc ngh
nghip (c s giáo dc ngh nghip); nhà giáo ang ging dy trong các c s giáo dc ngh nghip; c quan, t chc
và cá nhân khác có liên quan.
Theo d tho, Hi ging nhà giáo giáo dc ngh nghip (Hi ging) nhm mc ích phát hin, công nhn, tôn vinh
nhà giáo giáo dc ngh nghip dy gii; nhân rng nhng in hình tiên tin, góp phn thu hút các thành phn xã
hi tham gia vào giáo dc ngh nghip; to ng lc phát trin giáo dc ngh nghip ca mi a phng và ca c h thng
giáo dc ngh nghip.
ng thi, to ng lc cho nhà giáo giáo dc ngh nghip phn u, hoàn thin bn thân áp ng yêu cu i mi, nâng
cao cht lng giáo dc ngh nghip, phát trin ngh nghip; góp phn nâng cao hiu qu sinh hot chuyên môn;
y mnh các phong trào thi ua dy tt, hc tt trong các c s giáo dc ngh nghip; khuyn khích, ng viên, to c
hi cho nhà giáo hc tp, giao lu, trao i kinh nghim trong ging dy; ánh giá nng lc ging dy thc t ca i ng
nhà giáo giáo dc ngh nghip; là c s các cp qun lý xây dng k hoch bi dng, nâng cao cht lng i ng nhà
giáo.
Thông báo k hoch t chc Hi ging trc ít nht 1 tháng
D tho nêu rõ, Ban t chc Hi ging phi thông báo k hoch t chc, quy nh chi tit ca Hi ging cho các nhà
giáo và n v tham gia Hi ging trc ngày t chc Hi ging ít nht 1 tháng i vi Hi ging cp c s, 2 tháng i vi Hi
ging cp tnh, 3 tháng i vi Hi ging toàn quc.
Theo d tho, nhà giáo tham gia Hi ging thc hin trình ging mt bài (lý thuyt hoc thc hành hoc tích hp).
Ni dung bài ging do nhà giáo t chn nm trong chng trình môn hc, mô un mà nhà giáo c phân công
ging dy. Thi gian trình ging bài lý thuyt là 45 phút; bài ging thc hành (phn hng dn ban u) là 60 phút;
bài ging tích hp là 60 phút.
i vi Hi ging cp c s, cp tnh t chc trình ging c 3 loi bài ging: lý thuyt, thc hành và tích hp; i vi Hi ging
toàn quc có th la chn mt trong các hình thc t chc trình ging là bài ging lý thuyt hoc thc hành hoc
tích hp hoc kt hp các loi bài ging cho phù hp vi tng k Hi ging.
i vi Hi ging cp c s, nhà giáo thc hin bài trình ging vi ngi hc thc. i vi Hi ging cp tnh và Hi ging toàn
quc, nhà giáo thc hin bài trình ging vi ngi hc thc hoc gi nh (óng vai ngi hc).
V xp gii ti Hi ging, theo d tho, i vi cá nhân, im ánh giá ca Hi ng giám kho là cn c xp gii cá nhân; vic
xp gii cá nhân thc hin theo Quy nh chi tit ca Ban t chc Hi ging.
i vi tp th, im trung bình cng ca các nhà giáo ca n v tham gia Hi ging là cn c xp gii tp th; vic xp gii tp
th c thc hin theo Quy nh chi tit ca Ban t chc Hi ging.
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