UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2745/SGD&ĐT-GDMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2020

V/v triệu tập đại biểu tham dự tập huấn
bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ
quản lý, giáo viên mầm non
năm học 2020-2021

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Châu Thành, Bình Đại,
Thạnh Phú, Chợ Lách và Mỏ Cày Bắc.
Thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên
mầm non năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tiếp tục tổ chức
các lớp tập huấn cho các huyện Châu Thành, Bình Đại, Thạnh Phú, Chợ Lách và Mỏ
Cày Bắc từ ngày 08/12 - 11/12/2020, cụ thể như sau:
1. Lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non
- Thời gian: 02 ngày (Từ ngày 08 - 09/12/2020). Khai mạc: 7g30 ngày
08/12/2020.
- Đối tượng: Mỗi huyện cử 14 đại biểu, gồm: Chuyên viên phụ trách giáo dục
mầm non (GDMN) các phòng GD&ĐT, Phó Hiệu trưởng; Tổ trưởng tổ chuyên môn
các trường mầm non, mẫu giáo (MN, MG) công lập và ngoài công lập trên địa bàn.
- Địa điểm: Hội trường Trường THPT Chuyên tỉnh Bến Tre. Địa chỉ: Đường
Nguyễn Văn Cánh, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
(Nội dung, chương trình tập huấn đính kèm công văn)
2. Lớp Nghiệp vụ quản lý
- Thời gian: 01 ngày. Ngày 09/12/2020. Khai mạc: 7g30 ngày 09/12/2020.
- Đối tượng: Mỗi huyện cử 14 đại biểu, gồm: Chuyên viên phụ trách GDMN
các phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường MN, MG công lập và ngoài công lập trên
địa bàn.
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2, Nhà làm việc 6 Sở ngành tỉnh Bến Tre. Địa chỉ:
126A, Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
(Nội dung, chương trình tập huấn đính kèm công văn)
Đề nghị các phòng GD&ĐT nêu trên cử lực lượng tham dự đủ số lượng,
đúng thành phần và thời gian quy định, tạo điều kiện về tài liệu để đại biểu
mang theo khi dự lớp tập huấn./.
KT.GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Website Sở GD&ĐT;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, GDMN.

Võ Văn Luyến

Lịch tập huấn bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021
(Đính kèm Công văn ............../SGD&ĐT-GDMN ngày 03 /12/2020 của Sở GD&ĐT)
Đối tượng
Thời gian

Địa điểm

Báo cáo viên/Nội dung
Buổi 1
Buổi 2
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình,
Trưởng phòng GDMN:

08/12/2020

09/12/2020

09/12/2020

Hội trường
Trường
THPT
Chuyên

Chuyên viên
phụ trách
GDMN;
Phó Hiệu
trưởng;
Tổ trưởng tổ
chuyên môn

Bà Đoàn Thị Mai Hương, P.TP GDMN
- Nâng cao năng lực GV trong việc tổ chức các hoạt
động phát triển vận động cho trẻ MN phù hợp với bối
cảnh địa phương.

Hội trường
Trường
THPT
Chuyên

Hội trường
Tầng 5,
Tòa Nhà
làm việc 6
Sở ngành

- Hướng dẫn tổ chức hoạt
động giáo dục phòng chống
bạo hành trẻ trong chương
trình GDMN (phần thực
hành).
- Nâng cao chất lượng sinh
hoạt tổ chuyên môn theo
hướng nghiên cứu bài học.

Bà Lê Thị Thu Thủy,
Giáo viên
trường MN Hoa Dừa:
- Hướng dẫn, hỗ trợ
cha mẹ chuẩn bị cho
trẻ 5 tuổi sẵn sàng
vào lớp Một;
- Công tác nuôi
dưỡng và chăm sóc
sức khỏe trẻ trong
trường mầm non

- Nâng cao năng lực GV trong việc tổ chức các hoạt
động phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho trẻ MN
phù hợp với bối cảnh địa phương.

Chuyên viên
phụ trách
GDMN,
Hiệu trưởng

Ông Võ Văn Luyến,
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Bà Nguyễn Thị
Thanh Bình,
Trưởng phòng GDMN

- Phần nội dung nhận thức:
Một số vấn đề chung về đạo
đức nghề nghiệp của GVMN;
giáo viên mầm non trước xu
thế đổi mới.
- Phòng, chống bạo lực học
đường, xâm hại trẻ em trong
các cơ sở GDMN (phần lý
thuyết).

- Các văn bản chỉ đạo
của ngành; Quản trị
nhà trường, công tác
đổi mới sinh hoạt tổ
chuyên môn;
- Xây dựng cộng đồng
học tập trong cơ sở
giáo dục mầm non;
- Hướng dẫn tổ chức
hoạt động giáo dục
phòng chống bạo hành
trẻ trong chương trình
GDMN (phần thực
hành).

