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V/v xây dựng kho tài liệu, học liệu hướng dẫn
cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục
trẻ mầm non tại gia đình

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Kế hoạch số 894/KH- BGDĐT ngày 09/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) về việc 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, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn tiếp tục xây dựng
video, audio ghi hình các hoạt động hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, hướng
dẫn làm đồ dùng, đồ chơi, học liệu, những bài hát, bản nhạc, thơ, truyện, giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ...đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục mầm non, phù hợp với
đặc điểm địa phương và tính hiệu quả để hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ mầm non (sau
đây gọi chung là phụ huynh) chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non tại gia đình.
2. Lựa chọn, thẩm định những video, audio do cán bộ quản lý, giáo viên trong các
cơ sở GDMN thiết kế đã và đang sử dụng tại trường, xây dựng thành kho tài liệu, học liệu
trực tuyến hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên mầm non và cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ,
nhằm xây dựng thành nguồn tài nguyên chia sẻ trên địa bàn, trên toàn tỉnh.
3. Mỗi đơn vị phòng GDĐT lựa chọn, gửi về Sở GDĐT 20 video, audio (có phụ lục
nội dung hướng dẫn kèm theo);
Giới thiệu 03 chuyên gia (là giáo viên cốt cán, cán bộ quản lí cơ sở giáo dục mầm
non có năng lực công nghệ thông tin, kinh nghiệm thiết kế hoạt động giáo dục mầm non
bằng video, audio) để tham gia tập huấn cấp Bộ và thẩm định, xây dựng kho tài liệu, học
liệu cấp tỉnh khi có văn bản triệu tập.
4. Các video, audio và danh sách chuyên gia (mẫu đính kèm) gửi về Phòng Giáo
dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT số 56 Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku,
Gia Lai trước ngày 20/10/2021 (chỉ tập hợp và gửi những sản phẩm đã được thẩm định và
sử dụng, băng video ghi rõ tên hoạt động, họ tên giáo viên, đơn vị trường, huyện, tỉnh).
Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành
phố nghiên cứu tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Sở GDĐT (phòng GDMNTH) số điện thoại
0269.3826876, email: phonggdmn.sogialai@moet.edu.vn./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu VT; GDMNTH.
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I

Nội dung hướng dẫn

Số lượng
sản phẩm

Sản phẩm dành cho trẻ nhà trẻ

1

Video hướng dẫn thực
hiện chế độ sinh hoạt
khoa học hợp lý một
ngày khi trẻ ở nhà.

01

2

Video hướng dẫn việc
thực hiện chế độ ăn khoa
học đảm bảo dinh dưỡng.

01

3

Video hướng dẫn việc
thực hiện chăm sóc sức
khỏe và đảm bảo vệ sinh
cho trẻ.

01

4

Video hướng dẫn đảm
bảo an toàn cho trẻ.

01

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 hội- thẩm mỹ.

04

II

Sản phẩm dành cho trẻ mẫu giáo

1

Video hướng dẫn thực
hiện chế độ sinh hoạt
khoa học hợp lý một ngày
khi trẻ ở nhà.

01

2

Video hướng dẫn việc
thực hiện chế độ ăn khoa
học đảm bảo dinh dưỡng.

01

3

Video hướng dẫn việc
thực hiện chăm sóc sức
khỏe và đảm bảo vệ sinh
cho trẻ.

01

Hình thức
Video

Audio

Thời
gian/sản
phẩm

Ghi chú

4

5

III

Video hướng dẫn đảm
bảo an toàn cho trẻ.
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
Hướng dẫn làm đồ dùng,
đồ chơi, học liệu

01

05

03

