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ĐỀ CƯƠNG  

ÔN TẬP PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC  

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023 
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2440 /QĐ-HĐTD ngày 01 /8/2022 của  

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên TH huyện Can Lộc)  

 

I. KIẾN THỨC CHUNG: Tối đa 30 điểm 

1. Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT ban 

hành Điều lệ trường Tiểu học. 

2. Thông tư số 06/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và 

cơ sở Giáo dục thường xuyên. 

3. Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. 

II. KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ: Tối đa 60 điểm 

Người dự tuyển tự chuẩn bị các kiến thức am hiểu về chuyên môn, nghiệp 

vụ; giải pháp của cá nhân trong việc nâng cao chất lượng dạy và học; kỹ năng xử 

lý các tình huống về nghiệp vụ sư phạm theo vị trí dự tuyển. Tập trung các nội 

dung sau 

1. Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể 2018 (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo). 

2. Chương trình môn học thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. 

3. Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 , ban hành quy định đánh 

giá học sinh tiểu học. 

4. Kế hoạch bài dạy được quy định tại Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH 

ngày 07/6/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục 

nhà trường cấp tiểu học. 

5. Phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực. 

6. Kiến thức môn Toán, Tiếng Việt. 

7. Kỹ năng xử lí tình huống sư phạm. 

 

III. PHẦN HỎI, LÀM RÕ THÊM CỦA GIÁM KHẢO: Tối đa 10 điểm 
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