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THÔNG BÁO SÓ 3
về việc tuyển dụng viên chức ngành
Giáo duc và Đào tao Châu Phú năm hoc 2018-2019 .
•

•

•

Sau phiên họp ngày 11/12/2018 về việc sinh hoạt thí sinh tham dự
tuyển dụng viên chức ngảnh giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú, năm học
2018-2019. Phòng Giáo dục và Đào tạo lưu ý một sô nội dung cụ thê như sau:

1. về thời gian kiểm tra sát hạch thông tjua phỏng vấn và thực
hành: được thực hiện theo nội dung Thông báo số 1, ngày 07/12/2018 của
Phòng GDĐT huyện Châu Phú.
Hiện nay, Phòng GDĐT nhận được 109/122 phiếu đăng ký tham dự sát
hạch thực hành tiết dạy, còn 13 thí sinh chưa đến đăng ký. Phòng GDĐT gia
hạn đến hết buổi sáng ngày 13/12/2018 nếu thí sinh không đến đăng ký tiết
dạy thực hành cho Phòng GDĐT thì xem như thí sinh bỏ tham dự tuyển dụng
viên chức ngành GDĐT huyện Châu Phú năm 2018-2019. Phòng GDĐT
không nhận giải quyết khiếu nại về sau.
2. về tiết dạy thực hành:
- Tiết dạy môn Mỹ thuật tiểu học: Thí sinh lựa chọn phương pháp
đặc trưng bộ môn giảng dạy sao cho phù họp, giám khảo sẽ chấm điểm theo
phương pháp của thí sinh trình bày.

- về bài soạn giáo án điện tử: Thí sinh nên chọn giáo án viết trên giấy
để trình bày tiết dạy, để tránh trường họp mất thời gian chuẩn bị của thí sinh.

- về thòi gian tiếp xúc với học sinh trước giờ dạy: Thí sinh được tiếp
xúc và làm quen học sinh của lóp trước giờ dạy là 5 phút.

- về đồ dùng dạy học: Thí sinh tham dự giảng dạy tiết thực hành tự
chuân bị đô dùng dạy học phục vụ tiêt dạy, ngoài ra có thể liên hệ với Hiệu
trưởng đơn vị tổ chức điểm sát hạch thực hành hỗ trợ thêm./.
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