UBND HUYỆN ĐAK ĐOA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 30 /KH-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đak Đoa, ngày 24 tháng 6 năm 2022

KẾ HOẠCH
Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý,
giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Căn cứ Kế hoạch số 1373/KH-SGDĐT ngày 2/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo
về Kế hoạch hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý (CBQL) và
giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;
Căn cứ nhu cầu thực tế của CBQL, GVMN trên địa bàn huyện Đak Đoa;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch hướng dẫn nâng cao năng lực
chuyên môn cho CBQL và GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục năm học 2022-2023
trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và lương
tâm nghề nghiệp cho CBQL, GVMN;
Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục;
Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2022-2023 cho CBQL và
GVMN.
2. Yêu cầu
100% CBQL và GVMN trên địa bàn huyện được triển khai bồi dưỡng đầy đủ các nội
dung;
Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật được các thông tin, kiến thức phù hợp với các
đối tượng CBQL, GVMN phục vụ công tác quản lý nhà trường và tổ chức thực hiện các hoạt
động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong cơ sở GDMN.
II. NỘI DUNG CƠ BẢN
1. Nâng cao năng lực CBQL và GVMN trong công tác phối hợp liên ngành để
nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong bối cảnh dịch Covid-19.
2. Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong
cơ sở GDMN theo Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT
Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ
sở GDMN. An toàn phòng chống, dịch Covid-19 khi tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ em trong cơ sở GDMN.
3. Hướng dẫn GVMN nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật cho trẻ
thông qua hoạt động tạo hình.
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4. Nâng cao năng lực CBQL và GVMN về ứng dụng công nghệ số trong quản lý
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở GDMN.
5. Giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập tại các cơ
sở GDMN.
6. Bồi dưỡng năng lực cho GVMN về phát triển xúc cảm cho trẻ trong cơ sở GDMN.
7. Bồi dưỡng kỹ năng thiết kế các hoạt động thực hành trải nghiệm nhằm hình
thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non.
8. Bồi dưỡng tăng cường tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số chuẩn bị vào
lớp 1. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non,
học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”
trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ, trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
9. Triển khai, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các thông tư, văn bản mới và các chuyên
đề năm học 2022-2023 về GDMN.
III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, HÌNH THỨC
1. Tham gia bồi dưỡng tại tỉnh do Sở GDĐT tổ chức
1.1. Đối tượng: Chuyên viên, CBQL và GVMN cốt cán của các trường Mầm non,
mẫu giáo trên địa bàn huyện.
1.2. Thời gian: Dự kiến tháng 8 đến ngày 15/9/2022 (có thông báo cụ thể sau).
1.3. Hình thức: Tổ chức tập huấn (trực tiếp hoặc trực tuyến) tùy theo tình hình thực
tế để lựa chọn cho phù hợp.
2. Bồi dưỡng tại huyện do Phòng GDĐT tổ chức
2.1. Thời gian, hình thức: Dự kiến tháng 9 và tháng 10 (có thông báo cụ thể sau).
Phòng GDĐT sắp xếp, bố trí phù hợp, hiệu quả.
2.2. Đối tượng: CBQL, GVMN trong các cơ sở GDMN.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn cho
CBQL và GVMN nhằm đảm bảo chất lượng GDMN, năm học 2022-2023;
- Xây dựng đội ngũ CBQL, GVMN cốt cán có chất lượng để thực hiện công tác bồi
dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ sở GDMN để thực hiện các nội dung bồi dưỡng theo
kế hoạch;
- Chủ động việc xây dựng dự toán kinh phí, xây dựng bài giảng, chuẩn bị tài liệu,
phương tiện và thiết bị dạy học phục vụ cho công tác bồi dưỡng;
- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng cho CBQL, GVMN tại các
cơ sở GDMN;
- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng cho CBQL và
GVMN năm học 2022-2023, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Sở GDĐT.
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2. Các trường Mầm non, Mẫu giáo:
- Xây dựng Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL và
GVMN nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục mầm non năm học 2022-2023 và báo cáo về
phòng GDĐT;
- Xây dựng dự toán kinh phí bồi dưỡng giáo viên, đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ
sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng theo quy định;
- Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán có chất lượng để tổ chức tập huấn cho giáo
viên tại cơ sở GDMN;
- Cử CBQL và GVMN cốt cán tham gia các lớp tập huấn do phòng GDĐT tổ chức;
- Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng cho CBQL và
GVMN năm học 2022-2023, gửi báo cáo về phòng GDĐT trước ngày 20/9/2022;
- Đăng ký số lượng tài liệu bồi dưỡng để kịp thời có tài liệu phục vụ cho các lớp
tập huấn tại trường.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện
theo đúng nội dung, thời gian kế hoạch nêu trên.
Nơi nhận:
- Các trường MN-MG (để t/h);
- Lưu: VT, MN.
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Nhữ Văn Hưng

