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KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý
và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

năm học 2022-2023
 

Căn cứ Kế hoạch số 937/KH-SGDĐT ngày 4/5/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam về việc Hướng dẫn nâng cao năng lực chuyên môn 
cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục năm 
học 2022-2023; Căn cứ năng lực chuyên môn và nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn 
thực tế của cán bộ quản lý (CBQL) và giáo viên mầm non (GVMN) tại địa 
phương; 

Phòng GDĐT huyện Đại Lộc xây dựng Kế hoạch “Bồi dưỡng nâng cao năng 
lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới 
giáo dục” năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

I. Mục đích yêu cầu
- Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm 

trong công việc được giao và lương tâm nghề nghiệp của CBQL và GVMN;
- Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL và GVMN nhằm 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 
- Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ năm học 2022-2023 cho 

CBQL, GVMN.
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 giáo dục mầm non (GDMN) theo Thông tư số 45/2021/TT-
BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ GDĐT và an toàn phòng chống dịch Covid-19 
khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở GDMN.

3. Hướng dẫn giáo viên nâng cao năng lực sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật 
cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình.

4. 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.
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5. Hướng dẫn nhà trường phát triển chương trình GDMN do Bộ GDĐT 
ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực 
và thế giới.

6. Giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ em khuyết tật học hòa nhập tại  
cơ sở GDMN.

7. Bồi dưỡng năng lực cho GVMN về phát triển cảm xúc cho trẻ trong cơ  
sở GDMN.

8. Nâng cao năng lực cho CBQL và GVMN về ứng dụng công nghệ số  
trong quản lý nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở GDMN.

9. Các văn bản chỉ đạo của của ngành về GDMN.
III. Thành phần, thời gian, cơ cấu, địa điểm
1. Thành phần:

- Tất cả CBQL, giáo viên của các trường mầm non (MN), mẫu giáo (MG); 
chủ nhóm trẻ và giáo viên tại các cơ sở GDMN tư thục trên địa bàn huyện.

Trong đó: Tổng số CBQL, giáo viên công lập và tư thục trong toàn huyện: 
599 người, trong đó các trường MN, MG: 528 người; nhóm trẻ độc lập tư thục: 
71 người.

2. Thời gian, địa điểm, cơ cấu các lớp bồi dưỡng: 

a) Thời gian: Dự kiến tháng 8/2022 (Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông 
báo sau)

b) Hình thức: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng trực tiếp.

c) Cơ cấu các lớp bồi dưỡng 
* Lớp 1: Gồm các Trường: MG Đại Sơn, MG Đại Lãnh, MG Đại Hưng, 

MN Đại Hồng: 98 người
* Lớp 2: Gồm các trường: MN Đại Đồng, MN Đại Quang, MG Đại Nghĩa: 

108 người
* Lớp 3: Gồm các Trường:, MN Ái Nghĩa, MN Đại Hiệp, MN Ngôi Sao 

Xanh, MN Ban Mai Xanh: 90 người
* Lớp 4: Gồm các Trường: MN Bình Minh, MN Đại Hòa, MN Đại An, 

MN Đại Cường, MN Đại Minh: 131 người
* Lớp 5: Gồm các Trường: MN Đại Phong, MN Đại Thắng, MG Đại Tân, 

MG Đại Thạnh, MG Đại Chánh: 101 người
* Lớp 6: Chủ nhóm trẻ và giáo viên tại các cơ sở GDMN tư thục trên địa 

bàn huyện: 71 người.
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3. Báo cáo viên
- CBQL, GVMN trong Ban hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cấp tỉnh, 

cấp huyện năm học 2021-2022 và được tham gia các lớp tập huấn do Sở GDĐT 
tổ chức.

IV. Tổ chức thực hiện
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, chịu trách nhiệm chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch; Xây dựng đội ngũ 
CBQL cốt cán có kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng để tổ chức hướng dẫn CBQL, 
GVMN trong công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực thường xuyên; Đảm bảo các 
điều kiện về cơ sở vật chất, âm thanh, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác tập 
huấn chuyên môn theo quy định; Báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện về Sở 
GDĐT theo quy định; Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng do Phòng GDĐT chịu 
trách nhiệm.

b) Trường MN, MG trong địa bàn huyện, các cơ sở GDMN tư thục có nhiệm 
vụ thực hiện theo đúng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN 
của Phòng GDĐT, triển khai cho CBQL, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi 
dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của Phòng GDĐT. Hiệu trưởng các trường MN, MG 
trên địa bàn toàn huyện có trách nhiệm triển khai kế hoạch này đến các nhóm trẻ độc 
lập tư thục trên địa bàn mình quản lý để tham gia đầy đủ lớp tập tuấn theo qui định.

Trên đây là Kế hoạch “Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán 
bộ quản lý và giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” năm học 
2022-2023 của Phòng GDĐT Đại Lộc.

Nơi nhận:
- Sở GDĐT (để BC);
- Các trường MN, MG (để thực hiện);
- Lưu: VT, MN.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao


		2022-05-30T10:52:58+0700
	Quảng Nam


		2022-05-30T10:54:17+0700
	Quảng Nam


		2022-05-30T10:54:25+0700
	Quảng Nam


		2022-05-30T10:54:25+0700
	Quảng Nam


		2022-05-30T10:54:25+0700
	Quảng Nam




