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nâng cao chất lượng giáo dục
ở trường MN, MG

Mang Yang, ngày 13 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 233/PGDĐT-MN ngày 22/9/2020 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2020-2021và nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường mầm non, mẫu giáo trong địa bàn
huyện,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Mang Yang tổ chức một số Chuyên đề cụ thể
như sau:
* Nội dung:
Tổ chức 04 Chuyên đề: Làm quen với toán, Âm nhạc, Khám phá khoa học,
Hoạt động ngoài trời (giao các trường: MG Đăk Yă, MG Hra, MG Kon Thụp bố trí
giáo viên soạn giáo án và tổ chức dạy Chuyên đề theo sự phân công của chuyên
môn Phòng Giáo dục và Đào tạo).
Các đơn vị tổ chức trao đổi, chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn
trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình GDMN.
Thống nhất một số nội dung liên quan đến bậc học mầm non: Hồ sơ giáo
viên, thời gian biểu, thời khóa biểu…
* Thành phần, số lượng: Tất cả CBQL, GV mầm non trên địa bàn huyện.
* Thời gian, địa điểm: Đúng 13 giờ ngày 15/01/2021 tại Trường Mẫu giáo
Đăk Yă (giao cho Trường MG Đăk Yă bố trí không gian và các thiết bị hỗ trợ dạy
học đạt hiệu quả).
Đề nghị Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo trực thuộc nghiêm túc
triển khai và thực hiện./.
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