
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:   

V/v tập huấn hướng dẫn thực hiện 

chương trình Giáo dục mầm non 

sau sửa đổi; bồi dưỡng nâng cao 

năng lực chuyên môn cho cán bộ 

quản lý và giáo viên mầm non đảm 

bảo chất lượng Giáo dục mầm non 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 637/KH-BGDĐT ngày 08/06/2022; Kế hoạch số 

251/KH-BGDĐT ngày 15/3/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành. 

Thực hiện Kế hoạch số 713/KH-SGDĐT ngày 17/03/2022 của Sở GDĐT, kế 

hoạch Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục Năm 2022 cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. 

Sở GDĐT tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện chương trình Giáo dục mầm 

non (GDMN) sau sửa đổi; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ 

quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) đảm bảo chất lượng GDMN, cụ 

thể như sau: 

1. Nội dung 

- 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. 

- Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường văn hóa trong trường học. 

2. Thời gian, địa điểm tập huấn 

- Thời gian: 04 ngày, từ ngày 17/8/2022 - 20/8/2022. 
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- Địa điểm: Trường mầm non Phước Nguyên, Đường Nguyễn Hồng Lam, 

khu phố 4, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Thành phần tham dự:  

- Chuyên viên phụ trách mầm non thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo các 

huyện, thị xã, thành phố. 

- Đại diện Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non. 

- Số lượng:  

 Thành phố Vũng Tàu:  28 người;  

 Thành phố Bà Rịa:  13 người; 

 Thị xã Phú Mỹ:   12 người; 

 Huyện Châu Đức:  21 người; 

 Huyện Xuyên Mộc:  21 người; 

 Huyện Long Điền:  14 người; 

 Huyện Đất Đỏ:   11 người; 

 Huyện Côn Đảo:   03 người. 

4. Kinh phí: kinh phí ăn, ở, đi lại của đại biểu dự tập huấn do đơn vị cử đi 

thực hiện theo chế độ hiện hành. 

Nhận được công văn này, đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, 

thị xã, thành phố cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần; xây dựng nội 

dung tập huấn tại địa phương và báo cáo kết quả tập huấn cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên về Sở Giáo dục Đào tạo theo đường công văn và địa chỉ 

Email gdmnbrvt2022@gmail.com./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDMNTH, HàNT.  

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdmnbrvt2022@gmail.com
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