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UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 72 /SGDĐT-GDMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 11 tháng 01 năm 2019

V/v tập huấn bồi dưỡng nâng cao
năng lực cho chủ nhóm, giáo viên
nhóm trẻ độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 21/VKHGDVN-GDMN ngày 09/01/2019 của Viện
Khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tập huấn bồi dưỡng
nâng cao năng lực cho chủ nhóm, giáo viên và cán bộ quản lý nhóm trẻ độc lập tư
thục, Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai triệu tập tham gia tập huấn như sau:
1. Thành phần, số lượng: Tổng số 140 người, trong đó:
- Chuyên viên phụ trách bậc học mầm non, phòng giáo dục và đào tạo: 17
người, mỗi đơn vị 01 người;
- Chủ nhóm lớp độc lập tư thục (có nhóm trẻ), chủ nhóm trẻ gia đình: 70 người,
gồm (huyện/thị xã: Kbang, Ayun Pa, Mang Yang, Đak Pơ, Krông Pa, Chư Pưh, Ia Pa,
Đức Cơ, Kông Chro, Phú Thiện (mỗi huyện 02 người); Chư Păh, Ia Grai, An Khê, Đak
Đoa, Chư Sê, Chư Prông (mỗi huyện 04 người); thành phố Pleiku (26 người).
- Giáo viên dạy nhóm trẻ trong các cơ sở độc lập tư thục và nhóm trẻ gia đình:
53 người, gồm: (huyện/thị xã: Kbang, Ayun Pa, Mang Yang, Đak Pơ, Krông Pa, Chư
Pưh, IaPa, Đức Cơ, Kông Chro, Phú Thiện (mỗi huyện 01 người); Chư Păh, Ia Grai,
An Khê, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Prông (mỗi huyện 02 người); thành phố Pleiku (31
người).
2. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 16/01/2019 đến hết ngày 18/01/2019, khai mạc
lúc 08h00 ngày 16/01/2019.
3. Địa điểm: Trường Mầm non Hoa Hồng, số 45, Nguyễn Thái Học, thành phố
Pleiku, Gia Lai.
4. Nội dung: Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi tập có chủ định trong các
nhóm trẻ: 12-18 tháng tuổi; 18-24 tháng tuổi; 24-36 tháng tuổi và nhóm trẻ ghép nhiều
độ tuổi; quản lý phát triển đội ngũ và tăng cường sự gắn bó của giáo viên mầm non với
các nhóm trẻ độc lập tư thục.
5. Kinh phí: Đại biểu tham gia tập huấn tự túc kinh phí đi lại, ăn ở.
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố bố trí, cử người
tham dự tập huấn đúng thành phần và thời gian nêu trên. Đại biểu tham dự tập huấn
mang theo Chương trình Giáo dục mầm non (theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT
ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở GD-ĐT;
- Lưu VT, PGDMN.
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