
Tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 đối với GDMN; 

 Tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi và 

 bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và GVMN  

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022    

                                                           

 

Thực hiện Công văn số 2450/SGDĐT-GDMNTH ngày 17/8/2022 của Sở 

GDĐT, từ ngày 22/8/2022 - 26/8/2022 tại Trường mầm non Phước Nguyên, thành 

phố Bà Rịa Sở GDĐT đã tổ chức tổng kết năm học 2021-2022 đối với GDMN; tập 

huấn hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN sau sửa đổi và bồi dưỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn cho 130 đại biểu là CBQL, GVMN cốt cán. Đại biểu tham 

gia được nghe báo cáo Tổng kết năm học 2021-2022, triển khai phương hướng 

nhiệm vụ năm học 2022-2023 và 08 Chuyên đề; các văn bản chỉ đạo về chính 

sách mới của Trung ương và địa phương, cụ thể: 

- Hướng dẫn nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm 

non. 

- Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm 

toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm. 

- Bồi dưỡng năng lực giáo dục cảm xúc cho trẻ trong các cơ sở GDMN. 

- Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích 

và phòng chống một số bệnh, dịch thường gặp trong các cơ sở GDMN 

- Hướng dẫn giáo viên nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật 

cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình. 

- Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và 

phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non. 

- Hướng dẫn xây dựng, sử dụng công cụ đánh giá thực hiện chương trình 

GDMN; Thực hành xây dựng, công cụ đánh giá thực hiện chương trình GDMN. 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành và cha mẹ trẻ nhằm nâng cao 

chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh dịch 

bệnh. 

- Triển khai chế độ chính sách đối với nhà giáo. 

Ngoài ra đại biểu tham dự cũng có buổi trao đổi, chia sẻ sôi nổi với một số 

nội dung còn băn khoăn, chưa rõ và được Lãnh đạo Phòng GDMNTH; các báo 

cáo viên hướng dẫn cụ thể, chỉ đạo rõ các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-

2023.  

Bà Hà Thị Thanh Thuận, Trưởng phòng GDMNTH, Sở GDĐT phát biểu: 

Biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực cố gắng của các nhà trường và của CBQL, GV 

đã nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép vừa chống dịch bệnh Covid-19 vừa giữ vững 

chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đảm bảo an toàn cho trẻ em trong 

năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023 dù tình hình dịch bệnh cơ bản được 

kiểm soát nhưng không được chủ quan, lơ là, vẫn cần thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 và dịch bệnh sốt xuất huyết…; nâng cao chất lượng 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

học mới; triển khai thực hiện tốt các chính sách đúng đối tượng và thời gian quy 
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định; huy động trẻ em đến trường và xây dựng Trường mầm non đạt chuẩn quốc 

gia đạt chỉ tiêu giao.  

Về các nội dung tập huấn, sau khi tham dự các đơn vị về nghiên cứu, triển 

khai hướng dẫn cho toàn đội ngũ phù hợp với điều kiện và nhu cầu tại địa 

phương.  

 

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết và tập huấn 

 

 

 

                                                    Ngày 28 tháng 8 năm 2022 

                                                  Đưa tin: Phòng GDMNT H, Sở GDĐT 


