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KẾ HOẠCH
Tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình giáo dục 

mầm non sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay
 

Căn cứ Kế hoạch số 1271/KH-SGDĐT ngày 16/6/2022 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo (GDĐT) Quảng Nam về việc Tập huấn hướng dẫn triển khai Chương 
trình giáo dục mầm non sau sửa đổi phù hợp bối cảnh hiện nay; Phòng GDĐT 
huyện Đại Lộc xây dựng Kế hoạch “Tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình 
giáo dục mầm non sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay” trên địa bàn huyện 
Đại Lộc, cụ thể như sau:

I. Mục đích 
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi Chương trình giáo dục 

mầm non phù hợp với bối cảnh hiện nay đối với cán bộ quản lý (CBQL) và giáo 
viên mầm non (GVMN) trên địa bàn huyện;

II. Nội dung cơ bản
1. Quán triệt những nội dung, yêu cầu mới trong Chương trình GDMN;
2. Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể thực 

hiện chương trình GDMN: Phát triển Chương trình GDMN; Sử dụng công cụ 
đánh giá việc thực hiện Chương trình GDMN; Tổ chức hoạt động giáo dục giới 
và kỹ năng xã hội cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

III. Đối tượng, thời gian
1. Đối tượng: CBQL và GVMN trên địa bàn huyện.
2. Thời gian: Dự kiến trong tháng 10/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo 

sau).
3. Hình thức tổ chức: tập huấn trực tiếp
IV. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Phòng GDĐT
- Xây dựng kế hoạch tập huấn đối với CBQL và GVMN tại huyện; 
- Chọn, cử CBQL, GVMN cốt cán bảo đảm chất lượng tham gia tập huấn 

do Sở GDĐT tổ chức.
- Tổ chức tập huấn cho 100% CBQL, GVMN các trường MN, MG theo 

đúng kế hoạch.
- Chuẩn bị các điều kiện về tài liệu, báo cáo viên, dự trù kinh phí ... để tổ 

chức tập huấn tại huyện
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- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện “Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển 

khai Chương trình GDMN sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay” trên địa 
bàn huyện về Sở GDĐT theo qui định.

2. Đối với cơ sở GDMN
- Trường MN, MG trên địa bàn huyện, có nhiệm vụ thực hiện theo đúng “Kế 

hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN sau sửa đổi phù hợp với 
bối cảnh hiện nay”, triển khai cho CBQL, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn 
theo kế hoạch của Phòng GDĐT. 

- Đối với các trường MN, MG trên địa bàn có nhóm, lớp độc lập tư thục đề 
nghị nhà trường xây dựng “Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình 
GDMN sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh địa phương” cho nhóm, lớp độc lập trên 
địa bàn xã; Tổ chức tập huấn và báo cáo kết quả tập huấn về Phòng GDĐT. 

Trên đây là “Kế hoạch tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình GDMN 
sau sửa đổi phù hợp với bối cảnh địa phương” 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
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