BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 894

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

/KH-BGDĐT
Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2021
KẾ HOẠCH

Tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến
để hướng dẫn cha mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mầm non;
Xây dựng kho video, audio, cẩm nang hướng dẫn cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm
sóc và giáo dục trẻ em mầm non tại gia đình
Căn cứ Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) ban hành kèm theo Thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT; Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 về nhiệm
vụ, giải pháp năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
ban hành Kế hoạch Tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu, học liệu
trực tuyến hướng dẫn cha mẹ/người chăm sóc trẻ (gọi chung là phụ huynh) nuôi dưỡng,
chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; Xây dựng kho video, audio hướng dẫn phụ huynh
nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non tại gia đình, như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Trang bị cho giáo viên các kỹ năng xây dựng học liệu trực tuyến và sử dụng tài
liệu, học liệu trực tuyến để hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc, và giáo dục trẻ
mầm non tại gia đình.
- Cung cấp nguồn tài liệu, học liệu trực tuyến hỗ trợ giáo viên hướng dẫn cha mẹ
nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà theo chương
trình GDMN.
II. YÊU CẦU
Tổ chức xây dựng học liệu và tổ chức tập huấn phải đảm bảo chất lượng, khoa học,
kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả phù hợp bối cảnh hiện nay.
III. NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ SẢN PHẨM
ST
T

Nội dung

Thời gian
(dự kiến)
hoàn thành

Sản phẩm hoàn thành

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

1

Tập huấn hướng
dẫn GVMN xây
dựng học liệu trực
tuyến và sử dụng tài
liệu, học liệu trực
tuyến hướng dẫn
phụ huynh nuôi

Tháng 910/2021

- Tài liệu tập huấn (cẩm
nang);
- Hội nghị tập huấn toàn
quốc (hình thức trực
tuyến).

Vụ
GDMN

Cục
CNTT,
VP Bộ
và
chuyên
gia

2

1.1

1.2

2

dưỡng, chăm sóc và
giáo dục trẻ mầm
non
Xây dựng tài liệu
hướng dẫn (cẩm
nang)
Thành lập Ban biên
soạn tài liệu, Hội
đồng thẩm định

Tháng
9/2021
Tuần 1/9

Các Quyết định Ban
biên soạn tài liệu, Quyết
định Hội đồng thẩm
định.
Đề cương được phê
duyệt.

Vụ
GDMN

Xây dựng đề cương
tài liệu

Tuần 1/9

Dự thảo tài liệu

Tuần 3/9

Dự thảo tài liệu.

Vụ
GDMN

Hội đồng thẩm định
họp thẩm định

Tuần 4/9

Biên bản thẩm định và
kết luận của hội đồng.

Vụ
GDMN

Hoàn thiện và số hóa Tuần 1/10
tài liệu

Tài liệu được số hóa
được lãnh đạo Bộ phê
duyệt.

Vụ
GDMN

Tổ chức tập huấn

Tháng
10/2021

Công văn triệu tập;
Báo cáo kết quả tập
huấn.

Vụ
GDMN

Xây dựng video,
audio hướng dẫn
phụ huynh kiến
thức, kỹ năng nuôi
dưỡng, chăm sóc,
giáo dục trẻ tại gia
đình

Tháng
1/2022

- Quyết định các Hội
đồng biên soạn và
Thẩm định video;
- 90 video dành cho lứa
tuổi Nhà trẻ (từ 03 -36
tháng tuổi) và Mẫu giáo
(từ 36 – 72 tháng tuổi).
- 160 audio chuyên đề
(15 phút) dành cho các
lứa tuổi Nhà trẻ và Mẫu
giáo.

Vụ
GDMN

Vụ
GDMN

- 32 audio chuyên đề
(30 phút) dành cho phụ
huynh.
1

Sở GDĐT, Sở KHCN&GDĐT tỉnh Bạc Liêu; Ban phụ nữ quân đội, Bộ Quốc phòng.

Thành
viên
BST
theo QĐ
Thành
viên
BST
theo QĐ
Hội đồng
thẩm
định theo
QĐ
Thành
viên
BST
theo QĐ
CBQL &
GVMN
các Sở
GDĐT1
Thành
viên các
Hội đồng
(theo
QĐ); Sở
GDĐT;
chuyên
gia; các
tổ chức
quốc tế,
các
doanh
nghiệp

3
2.1

Thành lập Hội đồng
biên soạn kịch bản và
các audio, video

Tuần 1/9

Quyết định Ban biên
soạn tài liệu, Hội đồng
thẩm định tài liệu.

Vụ
GDMN

2.2

Xây dựng đề cương

Tuần 1/9

Đề cương được duyệt.

Vụ
GDMN

Thành
viên hội
đồng
theo
quyết
định; Sở
GDĐT

2.3

Xây dựng kịch bản
hướng dẫn phụ huynh
kiến thức, kỹ năng
nuôi dưỡng, chăm
sóc và giáo dục khi
trẻ ở nhà đảm bảo
chất lượng thực hiện
chương trình GDMN
theo các vấn đề/ lĩnh
vực cho các lứa tuổi
cụ thể

Tuần 1/10

Sản phẩm video dành
cho trẻ nhà trẻ (40
kịch bản), cụ thể:

Vụ
GDMN

Thành
viên hội
đồng
theo
quyết
định; Sở
GDĐT;
chuyên
gia; các
tổ chức
quốc tế,
các
doanh
nghiệp

1. Kịch bản hướng dẫn
thực hiện chế độ sinh
hoạt khoa học hợp lý
một ngày khi trẻ ở nhà.
2. Kịch bản hướng dẫn
việc thực hiện chế độ ăn
khoa học đảm bảo dinh
dưỡng.
3. Kịch bản hướng dẫn
việc thực hiện chăm sóc
sức khỏe và đảm bảo vệ
sinh cho trẻ.
4. Kịch bản hướng dẫn
đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Kịch bản hướng dẫn
thực hiện các hoạt động
vui chơi trải nghiệm
theo 04 lĩnh vực phát
triển: vận động, nhận
thức, ngôn ngữ, và tình
cảm kỹ năng xã hộithẩm mỹ.
Sản phẩm video dành
cho trẻ mẫu giáo (50
kịch bản), cụ thể:
1. Kịch bản hướng dẫn
thực hiện chế độ sinh
hoạt khoa học hợp lý
một ngày khi trẻ ở nhà.
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2. Kịch bản hướng dẫn
việc thực hiện chế độ ăn
khoa học đảm bảo dinh
dưỡng.
3. Kịch bản hướng dẫn
việc thực hiện chăm sóc
sức khỏe và đảm bảo vệ
sinh cho trẻ.
4. Kịch bản hướng dẫn
đảm bảo an toàn cho trẻ
5. Kịch bản hướng dẫn
thực hiện các hoạt động
vui chơi trải nghiệm
theo 05 lĩnh vực phát
triển: vận động, nhận
thức, ngôn ngữ, thẩm
mỹ và tình cảm kỹ năng
xã hội.
6. Kịch bản hướng dẫn
cha mẹ chuẩn bị cho trẻ
5 tuổi sẵn sàng vào học
lớp 1
Sản phẩm audio dành
cho trẻ
1. Bài hát, bản nhạc cho
trẻ các độ tuổi
2. Thơ, chuyện cho trẻ
các độ tuổi
3. Các tình huống, bài
học đơn giản về kỹ năng
sống cho trẻ
Sản phẩm audio dành
cho phụ huynh:
1. Tư vấn, tọa đàm về
kiến thức, thông tin
khoa học trong nuôi
dưỡng, chăm sóc và
giáo dục trẻ các độ tuổi
2. Phóng sự, hộp thư
bạn đọc...
2.4

Triển khai ghi hình,
ghi âm các kịch bản
đã xây dựng thành
các video, audio
hướng dẫn phụ huynh

Tuần 1/11

Sản phẩm viedo dành
cho trẻ nhà trẻ (40
video), cụ thể:
1. Video hướng dẫn
thực hiện chế độ sinh

Vụ
GDMN

Thành
viên hội
đồng
theo
quyết

5
kiến thức, kỹ năng
nuôi dưỡng, chăm
sóc và giáo dục khi
trẻ ở nhà đảm bảo
chất lượng thực hiện
chương trình GDMN

hoạt khoa học hợp lý
một ngày khi trẻ ở nhà.
2. Video hướng dẫn
việc thực hiện chế độ ăn
khoa học đảm bảo dinh
dưỡng.
3. Video hướng dẫn
việc thực hiện chăm sóc
sức khỏe và đảm bảo vệ
sinh cho trẻ.
4. Video hướng dẫn
đảm bảo an toàn cho trẻ
5. Video hướng dẫn
thực hiện các hoạt động
vui chơi trải nghiệm
theo 04 lĩnh vực phát
triển: vận động, nhận
thức, ngôn ngữ, và tình
cảm kỹ năng xã hộithẩm mỹ.
Sản phẩm viedo dành
cho trẻ mẫu giáo (50
video), cụ thể:
1. Video hướng dẫn
thực hiện chế độ sinh
hoạt khoa học hợp lý
một ngày khi trẻ ở nhà.
2. Video hướng dẫn
việc thực hiện chế độ ăn
khoa học đảm bảo dinh
dưỡng.
3. Video hướng dẫn
việc thực hiện chăm sóc
sức khỏe và đảm bảo vệ
sinh cho trẻ.
4. Video hướng dẫn
đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Video hướng dẫn
thực hiện các hoạt động
vui chơi trải nghiệm
theo 05 lĩnh vực phát
triển: vận động, nhận
thức, ngôn ngữ, thẩm

định; Sở
GDĐT;
chuyên
gia; các
tổ chức
quốc tế,
các
doanh
nghiệp
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mỹ và tình cảm kỹ năng
xã hội.
6. Video hướng dẫn cha
mẹ chuẩn bị cho trẻ 5
tuổi sẵn sàng vào học
lớp 1.
Sản phẩm audio dành
cho trẻ Nhà trẻ và Mẫu
giáo : 160 audio
chuyên đề (15 phút)
Sản phẩm audio dành
cho phụ huynh: 32
audio chuyên đề (30
phút)
Quyết định Hội đồng
thẩm định.

Vụ
GDMN

2.5

Thành lập hội đồng
thẩm định audio,
video

Tuần 1/11

2.6

Tổ chức thẩm định
các audio, video đã
xây dựng

Tuần 3/12

Biên bản và kết luận
của hội đồng thẩm định.

Vụ
GDMN

Hội đồng
thẩm
định
(theo
quyết
định); Sở
GDĐT,
chuyên
gia

2.7

Hoàn thiện đưa vào
sử dụng

Tuần 4/12

Các sản phẩm được
Lãnh đạo Bộ phê duyệt
- 90 video dành cho trẻ
- 160 audio chuyên đề
(15 phút) dành cho trẻ
- 32 audio chuyên đề
(30 phút) dành cho phụ
huynh

Vụ
GDMN

Thành
viên hội
đồng; Sở
GDĐT;
chuyên
gia; các
tổ chức
quốc tế,
các
doanh
nghiệp

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí cấp cho cấp trung ương: từ nguồn kinh phí quản lý nhà nước (QLNN)
cấp cho Vụ GDMN để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kinh phí xã hội hóa từ
các tổ chức cá nhận, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp.
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Kinh phí cấp cho địa phương: từ nguồn kinh phí QLNN của các địa phương để
triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kinh phí xã hội hóa từ các tổ chức cá nhân, các
tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Giáo dục Mầm non
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, quyết định và các văn bản liên quan khác trong việc
tiến hành các hoạt động theo kế hoạch đảm bảo triển khai hoạt động hiệu quả.
- Tổ chức xây dựng kịch bản và chuyển thể thành các audio, video các nội dung
hướng dẫn phụ huynh kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục khi trẻ ở
nhà đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình.
- Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt các sản phẩm đã được thẩm định.
- Ban hành Công văn và triển khai tổ chức tập huấn theo hình thức trực tuyến hướng
dẫn CBQL, GVMN xây dựng tài liệu, học liệu trực tuyến hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh
nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.
- Dự trù kinh phí cho các hoạt động theo đúng kế hoạch.
- Phối hợp với các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, Viện Khoa học
giáo dục Việt Nam, các tổ chức, cá nhân, các chuyên gia để ghi hình và hoàn thiện các
audio, video, clip có chất lượng.
- Phối hợp với Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam VOV, Đài Truyền hình Việt
Nam VTV tổ chức xây dựng kịch bản và chuyển thể thành các chương trình phát sóng
trên VTV, VOV các nội dung hướng dẫn phụ huynh kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục khi trẻ ở nhà đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình.
2. Cục Công nghệ Thông tin
Phối hợp với Vụ Giáo dục Mầm non trong triển khai thực hiện các hoạt động liên
quan đến công nghệ thông tin theo yêu cầu đặt hàng của Vụ GDMN.
3. Vụ Kế hoạch – Tài chính
Theo Kế hoạch này bố trí kinh phí cho các hoạt động biên soạn tài liệu, audio,
video và các học liệu liên quan và kinh phí tổ chức tập huấn bộ quản lý và giáo viên cốt
cán tại Trung ương.
4. Văn phòng Bộ
- Phối hợp, hỗ trợ trong quá trình dự toán, quyết toán để hoàn thành các nhiệm vụ
theo Kế hoạch này.
- Trung tâm Truyền thông giáo dục (Văn phòng Bộ) theo dõi và sẵn sàng tổ chức
các hoạt động truyền thông (khi cần).
5. Các sở GDĐT
- Thực hiện theo kế hoạch của Bộ GDĐT, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện
tốt kế hoạch. Tổ chức xây dựng và thẩm định kho tài liệu, học liệu trực tuyến hỗ trợ,
hướng dẫn giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm
non dùng chung cho toàn tỉnh/TP.
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- Chỉ đạo các cơ sở GDMN xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phù hợp với
điều kiện thực tiễn của đơn vị mình. Xây dựng các nhóm qua mạng để chia sẻ, hỗ trợ
phụ huynh kiến thức kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục khi trẻ ở nhà. Có giải
pháp phù hợp đối với các cha mẹ không có điều kiện về thiết bị, về tiếp cận công nghệ
và mạng xã hội. Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch.
Trên đây là Kế hoạch Tập huấn hướng dẫn giáo viên xây dựng, sử dụng tài liệu,
học liệu trực tuyến hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm
non; Xây dựng kho video, audio hướng dẫn phụ huynh nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo
dục trẻ mầm non tại gia đình, đề nghị đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị, cá nhân có
liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này kịp tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết
kiệm.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Các Sở GDĐT (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDMN (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Ngô Thị Minh

