UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 405/KH- PGDĐT

Bà Rịa, ngày 23

tháng 4 năm 2021.

KẾ HOẠCH
Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và hướng dẫn
thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung
cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm 2021
Căn cứ kế hoạch 794/SGDĐT, ngày 12/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về việc Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và hướng dẫn thực hiện
Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung cho cán bộ quản lý và giáo
viên mầm non năm 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 664/KH-PGDĐT ngày 30/9/2019 về đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực
chuyên môn và hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung
cho CBQL và GVMN trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2021, như sau:
I. Mục tiêu:
1. Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm
và lương tâm nghề nghiệp cho CBQL và GVMN.
2. Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho
CBQL và GVMN nhằm đảm bảo chất lượng GDMN và đáp ứng yêu cầu đổi
mới chương trình GDMN.
3. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung của
Chương trình GDMN cho CBQL và GVMN.
II. Nội dung:
1.Quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện một số quy định, nội
dung, yêu cầu mới liên quan đến GDMN; các văn bản chỉ đạo cấp học mầm non
của Trung ương và địa phương.
2. Quản lý lớp học hòa nhập trẻ khuyết tật.
3. Chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm phòng dịch Covid-19
trong các cơ sở GDMN.
4. Sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non.
5. Giáo dục phát triển thẩm mỹ; phát triển nhận thức cho trẻ mầm non phù
hợp với bối cảnh địa phương.
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6. Giáo dục cảm xúc tích cực thông qua các hoạt động thực hành, trải
nghiệm cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
7. Bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ, tư vấn cho CBQL xây
dựng kế hoạch tự học, tự phát triển năng lực quản trị nhà trường.
8. Bồi dưỡng cập nhật những kiến thức, kỹ năng trên cơ sở các nội dung
trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GVMN theo quy định.
III. Đối tượng, thời gian, hình thức :
1. Đối tượng: CBQL, GVMN.
2. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 5/2021 đến tháng 12/2021
3. Hình thức: Tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo từng nội dung và
tình hình thực tế
IV. Kinh phí thực hiện:
1. Kinh phí tổ chức tập huấn từ nguồn ngân sách nhà nước
2. Công tác phí của đại biểu tham dự tập huấn do đơn vị quản lý trực tiếp
chi trả theo chế độ hiện hành
V. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn và
hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung cho CBQL và
GVMN tại địa phương
- Chọn cử CBQL, GVMN cốt cán tham gia tập huấn do Sở GDĐT tổ chức.
- Lập dự trù kinh phí tổ chức trình UBND thành phố phê duyệt, Chuẩn bị
hồ sơ, ấn phẩm để xuất kinh phí phục vụ cho công tác tập huấn
- Tổ chức tập huấn đầy đủ, kịp thời cho 100% CBQL, GVMN trên địa bàn
ngay sau khi tham gia tập huấn cấp tỉnh.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ hội đồng bộ môn cùng phối hợp xây dựng
tổ chức các hoạt động (hoạt động mẫu giáo, hoạt động nhà trẻ) có liên quan đến
những lĩnh vực được tập huấn .
- Báo cáo kết quả tập huấn về Sở GDĐT.
2. Đối với Hội đồng bộ môn cấp mầm non
- Tổ trưởng hội đồng bộ môn lồng ghép nội dung này trong kế hoạch 20212022
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- Tổ chức thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn: dự giờ, chia sẽ góp ý
giờ dạy theo hướng dẫn và phân công thành viên viết biên bản về nội sinh hoạt
chuyên môn cũng như các nội dung tập huấn khác
3. Đối với Hiệu trưởng các trường mầm non, Chủ các nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập tư thục
- Xây dựng kế hoạch tại đơn vị.
- Chọn cử CBQL, GVMN cốt cán tham gia tập huấn do Sở, Phòng GDĐT
tổ chức
- Hiệu trưởng các trường mầm non tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các
thành viên tổ bộ môn làm việc tại đơn vị; phản ánh kịp thời với các thành viên
các tổ bộ môn những khó khăn vướng mắc trong hoạt động giảng dạy và giáo
dục;
- Cử đúng thành phần tham dự và đúng thời gian tổ chức tập huấn
- Tổ chức triển khai tại đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra, rút kinh
nghiệm để giúp giáo viên từng bước nâng cao hiệu quả khi tổ chức các hoạt
động theo hướng đổi mới phương pháp sau sửa đổi chương trình GDMN
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo
Căn cứ kế hoạch này, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các
trường mầm non và các thành viên Hội đồng bộ môn, Chủ các nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập tư thục cấp mầm non triển khai thực hiện tốt nội dung kế
hoạch này./.

Nơi nhận:
- UBND. TP;
- Các trường mầm non;
- Chủ nhóm, lớp tư thục;
- Website phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT.
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