
 
THÔNG BÁO 

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành 
Xét tuyển viên chức giáo viên, năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/8/2022 của UBND huyện 

Đồng Xuân về việc xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2022-2023; 

Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên huyện Đồng Xuân thông báo nội 

dung thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành - Xét tuyển viên chức giáo viên năm học 
2022-2023 như sau: 

I. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON 

1. Kiến thức chuyên ngành 

- Các hoạt động giáo dục, hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục; 
đánh giá sự phát triển của trẻ trong Chương trình giáo dục mầm non. 

- Điều lệ trường mầm non và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

- Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non. 

2. Xây dựng kế hoạch bài dạy 

- Lập kế hoạch tổ chức hoạt động học (ở lứa tuổi mẫu giáo) trong các lĩnh 
vực sau: Phát triển nhận thức, Phát triển ngôn ngữ, Phát triển thẩm mĩ, Phát triển 

thể chất. 

- Chủ đề: Trường mầm non; Bản thân; Gia đình; Thế giới thực vật; Thế 

giới động vật; Phương tiện giao thông; Nghề nghiệp; Hiện tượng thiên nhiên; 
Quê hương đất nước; Bác Hồ. 

3. Xử lý tình huống sư phạm 

Vận dụng kiến thức, kĩ năng chuyên ngành để giải quyết những tình 

huống thường gặp trong hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ. 

4. Tài liệu tham khảo 

[1] Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, ban hành Điều lệ Trường mầm non. 

[2] Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo 

dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 
25/07/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được sửa đổi, bổ sung 
bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
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dục và Đào tạo. 

[3] Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. 

[4] Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. 

[5] Thông tư số 01/VBHN- BGDĐT ngày 13/4/2021của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, ban hành Chương trình giáo dục mầm non. 

[6] Lê Thu Hương (2020), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, 

câu đố theo chủ đề 3-4 tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam. 

[7] Lê Thu Hương (2020), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, 

câu đố theo chủ đề 4-5 tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam. 

[8] Lê Thu Hương (2020), Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, 

câu đố theo chủ đề 5-6 tuổi, NXB Giáo dục Việt Nam. 

[9] Lê Thu Hương - Chủ biên (2020), Hướng dẫn Tổ chức thực hiện 

chương trình Giáo dục mầm non Mẫu giáo bé (3-4 tuổi), NXB Giáo dục Việt 
Nam. 

[10] Lê Thu Hương - Chủ biên (2020), Hướng dẫn Tổ chức thực hiện 
chương trình Giáo dục mầm non Mẫu giáo nhỡ (4-5 tuổi), NXB Giáo dục Việt 
Nam. 

[11] Lê Thu Hương - Chủ biên (2020), Hướng dẫn Tổ chức thực hiện 
chương trình Giáo dục mầm non Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi), NXB Giáo dục Việt 

Nam. 

[12] Nguyễn Thị Hiền (2020), Hướng dẫn giáo viên xử lý các tình huống 

sư phạm thường gặp trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, NXB Giáo dục 
Việt Nam. 

II. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 

1. Kiến thức chuyên ngành 

Vận dụng phương pháp sơ đồ đoạn thẳng, phương pháp rút về đơn vị, 
phương pháp tỉ số, phương pháp chia tỉ lệ, phương pháp thử chọn vào việc giải 

toán ở lớp 4. 

2. Xây dựng kế hoạch bài dạy 

Xây dựng kế hoạch bài dạy đối với phân môn Tập đọc, Luyện từ và câu ở 

lớp 4 theo Phụ lục 3, Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà 

trường cấp tiểu học. 

3. Xử lý tình huống sư phạm 

Xử lý tình huống sư phạm trong hoạt động dạy học và giáo dục ở cấp tiểu 



 
 

3 
 

học. 

4. Tài liệu tham khảo 

[1] Đỗ Đình Hoan - Chủ biên, Nguyễn Áng, Vũ Quốc Chung, Đỗ Tiến 
Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Trần Diên Hiển, Đào Thái Lai, Phạm Thanh Tâm, Kiều 
Đức Thành, Lê Tiến Thành, Vũ Dương Thụy (2019), Toán 4, NXB Giáo dục 

Việt Nam. 

[2] Trần Diên Hiển (2023), Thực hành giải toán tiểu học, tập 1, 2, NXB 

Đại học sư phạm. 

[3] Nguyễn Minh Thuyết - Chủ biên (2005), Nguyễn Thị Hạnh, Đỗ Việt 

Hùng, Bùi Minh Toán, Nguyễn Trại, Tiếng Việt 4, tập 1, NXB Giáo dục. 

[4] Nguyễn Minh Thuyết - Chủ biên (2005), Hoàng Cao Cương, Đỗ Việt 

Hùng, Trần Thị Minh Phương, Lê Hữu Tỉnh, Tiếng Việt 4, tập 2, NXB Giáo 
dục. 

[5] GS.TS Bùi Văn Huệ, TS. Nguyễn Trí, TS. Nguyễn Trọng Hoàn, ThS. 
Hoàng Thị Xuân Hoa (2003), Nghệ thuật ứng xử sư phạm, NXB Đại học sư 

phạm. 

[6] Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

[7] Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục 

phổ thông. 

[8] Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu 
học. 

III. VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC 

1.  Kiến thức chuyên ngành 

- Thiết kế các bài tập dạy từ vựng cho học sinh tiểu học. 

- Thiết kế các bài tập rèn luyện kỹ năng giao tiếp (nghe, nói, đọc và viết) 

cho học sinh tiểu học. 

- Thiết kế các bài tập tổ chức các hoạt động/trò chơi nhóm để học tiếng 

Anh dành cho học sinh tiểu học. 

- Thiết kế và trình bày các câu lệnh (classroom instructions) với nội dung 
quản lý lớp học đối với học sinh tiểu học. 

2. Xây dựng kế hoạch bài dạy  

Xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Anh lớp 4, khung kế hoạch bài dạy theo 

Phụ lục 3, Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu 

học. 
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3. Xử lý tình huống sư phạm  

Xử lý tình huống sư phạm trong hoạt động dạy học và giáo dục ở cấp tiểu 

học. 

4. Tài liệu tham khảo 

[1] Hoàng Văn Vân - Tổng chủ biên (2021), Sách giáo khoa Tiếng Anh 4, 

Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam. 

[2] Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông. 

[3] Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông. 

[4] Công văn 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu 
học. 

Ghi chú: Thí sinh KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu trong khi làm bài thi. 

 
Nơi nhận:  

- Sở Nội vụ (b/c); 
- UBND huyện (b/c); 
- P. Chủ tịch, các UVHĐ; 
- Ban Giám sát;  
- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin); 
- TT Văn hóa-Thể thao và TT-TH huyện (t/báo); 
- UBND các xã, thị trấn (t/báo); 
- Thí sinh dự tuyển; 
- Lưu: Hs HĐXT.    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đặng Văn Trọng 
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