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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trƣờng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
trong các cơ sở giáo dục mầm non”
Căn cứ Kế hoạch số 739/KH-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non
(GDMN), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện cuộc thi với
nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên
mầm non (GVMN) trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa
phương.
- Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng
trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN.
- Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng
môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
2. Yêu cầu
- Đánh giá việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục phải bám sát
các tiêu chí về môi trường giáo dục theo Kế hoạch số 29/KH-SGDĐT ngày
16/02/2017 kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ
làm trung tâm giai đoạn 2016-2020” và công văn số 733/SGDĐT-GDMN
ngày 22/5/2017 về việc chỉ đạo điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm
trung tâm” của sở GDĐT, trong đó chú trọng cơ hội trải nghiệm, phát triển vận
động, thể chất cho trẻ mầm non phù hợp với điều kiện nhà trường, văn hóa địa
phương.
- Cuộc thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có
tác dụng giáo dục. Khuyến khích các trường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm
trong việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học tiết kiệm,
hiệu quả; tránh hình thức, không gây áp lực cho CBQL và GVMN.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƢỢNG VÀ THỜI GIAN TỔ
CHỨC CUỘC THI
1. Nội dung
- Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp
học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Thực hành việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường giáo dục trong
việc tổ chức thực hiện Chương trình GDMN.
2. Hình thức, đối tƣợng và thời gian tổ chức cuộc thi
- Đối với đơn vị cấp huyện:
+ Căn cứ vào các tiêu chí về xây dựng môi trường giáo dục và tổ chức các
hoạt động giáo dục theo “Kế hoạch số 29/KH-SGDĐT ngày 16/02/2017 và
công văn số 733/SGDĐT-GDMN ngày 22/5/2017 của sở GDĐT, phòng
GDĐT tổ chức đánh giá trực tiếp tại các cơ sở GDMN nằm trong lộ trình thực
hiện thí điểm “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của năm học
2017-2018 trên địa bàn huyện.
+ Lựa chọn những đơn vị tiêu biểu để tuyên dương; tổ chức hội thảo, chia sẻ
kinh nghiệm; sau đó chọn 03 đơn vị xuất sắc nhất có điểm thi cao từ trên xuống
để giới thiệu, đề nghị tham gia cuộc thi cấp tỉnh do Sở GDĐT tổ chức.
+ Thời gian tổ chức cuộc thi cấp huyện do địa phương quyết định.
- Đối với cấp tỉnh:
+ Căn cứ vào danh sách tham dự cuộc thi và kết quả chấm chọn cấp huyện,
Sở GDĐT thành lập đoàn, tổ chức đánh giá trực tiếp tại các cơ sở GDMN.
+ Lựa chọn những đơn vị tiêu biểu để tuyên dương; tổ chức hội thảo, chia
sẻ kinh nghiệm, tôn vinh và nhân rộng các mô hình. Sau đó lựa chọn 03 đơn vị
xuất sắc nhất có sổ điểm thi cao từ trên xuống, đề nghị ghi hình video, có thuyết
minh (gọi là sản phẩm dự thi) và gửi sản phẩm cấp tỉnh tham gia dự thi tại Bộ
GDĐT.
+ Thời gian tổ chức: Vào tháng 04/2018, hoàn thành việc tổ chức cuộc thi
trước 30/4/2018 và gửi sản phẩm dự thi về Bộ GDĐT trước 15/5/2018.
III. CÁCH CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ KHEN
THƢỞNG
1. Cách chấm điểm
- Dựa vào 05 tiêu chí (phụ lục 1, kèm theo“Kế hoạch số 29/KH-SGDĐT
ngày 16/02/2017 của sở GDĐT), Sở GDĐT xây dựng thang điểm chuẩn cho
từng tiêu chí cụ thể sau:
+ Tiêu chí 1: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (50
điểm);
+ Tiêu chí 2: Xây dựng các loại kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
(kế hoạch giai đoạn; kế hoạch định hướng hàng năm của ban giám hiệu; kế
hoạch tổ chức thực hiện tại các nhóm, lớp) (30 điểm);
+ Tiêu chí 3: Dự giờ việc tổ chức các hoạt động giáo dục tại các nhóm,
lớp theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tạo mọi cơ hội cho trẻ
được tham gia hoạt động tích cực, bộc lộ hết khả năng của bản thân (50 điểm);
+ Tiêu chí 4: Đánh giá sự phát triển của trẻ (30 điểm);
+ Tiêu chí 5: Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (30 điểm).

- Cách chấm và tính điểm cho mỗi đơn vị dự thi:
+ Mỗi đơn vị dự thi do 02 giám khảo chấm độc lập; các tiêu chí được
đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá do ban tổ chức qui định.
+ Điểm kết luận của mỗi tiêu chí dự thi là trung bình cộng điểm của 02
giám khảo. Chênh lệch điểm giữa các giám khảo không quá 01 điểm, trong
trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa 02 giám khảo thì Trưởng Ban
giám khảo xem xét quyết định.
2. Đánh giá kết quả và khen thƣởng: Đánh giá kết quả và khen thưởng
dựa vào tổng số điểm của 5 tiêu chí; cơ cấu giải thưởng được lấy từ cao xuống
thấp bao gồm các giải thưởng:
- Giải A: 03 giải.
- Giải B: 04 giải.
- Giải C: 05 giải.
- Giải khuyến khích: 06 giải.
Lưu ý: Nếu các đơn vị có tổng điểm thi bằng nhau, khi xét giải thưởng
ưu tiên đơn vị có số điểm cao hơn ở tiêu chí 3.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
Hồ sơ đăng ký dự thi cấp huyện gửi về Sở GDĐT bao gồm:
- Danh sách đơn vị tham gia dự thi (phụ lục 1).
- Biên bản chấm chọn cuộc thi (phụ lục 2).
(Kèm theo phiếu tổng hợp đánh giá kết quả 05 tiêu chí của các đơn vị
dự thi, phiếu do đơn vị xây dựng dựa trên tình hình thực tế tại cơ sở).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi
trƣờng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các cơ sở GDMN” cấp tỉnh
- Thời gian: Hội thi bắt đầu từ ngày 03/4/2018 đến khi kết thúc cuộc thi.
- Địa điểm: Tổ chức chấm thi tại 11 huyện, thị, thành phố (theo danh
sách tham gia dự thi của các cơ sở GDMN, do phòng GDĐT đăng ký).
- Tổ chức Hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm, tôn vinh và tổng kết khen
thưởng cuộc thi ngày 04/5/2018 tại trường MG Hướng Dương, TP Long
Xuyên.
2. Đối với Phòng GDMN
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”.
- Xét duyệt và lập danh sách các đơn vị đủ điều kiện dự thi từ các Phòng
GDĐT.
- Xây dựng các biểu bảng đánh giá 05 tiêu chí “Xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

- Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ ra Quyết định thành lập Ban tổ chức;
Ban thư ký; Ban giám khảo; Ban đề thi.
- Phối hợp phòng Tài chính lập Dự trù kinh phí tổ chức Cuộc thi.
- Tổ chức chấm thi, lựa chọn 03 đơn vị tiêu biểu hướng dẫn ghi hình
video, có thuyết minh (gọi là sản phẩm dự thi), thời lượng mỗi sản phẩm thực
hiện không quá 30 phút, gửi sản phẩm dự thi cấp tỉnh về Bộ GDĐT theo đúng
thời gian qui định.
- Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Cuộc thi.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, chế độ báo cáo cơ quan quản lý theo
quy định và các nhiệm vụ khác liên quan.
3. Đối với các phòng GDĐT
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Cuộc thi “Xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp
huyện.
- Lựa chọn các đơn vị tiêu biểu đăng ký dự thi “Xây dựng môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp tỉnh.
Gửi đề nghị danh sách đơn vị dự thi về Sở GDĐT trước ngày 20/3/2018.
- Giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên là chuyên viên
phụ trách mầm non; CBQL cơ sở GDMN được tham gia Hội đồng giám khảo
hoàn thành tốt nhiệm vụ.
VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI
- Kinh phí tổ chức cuộc thi cấp tỉnh được dự trù và thanh toán từ nguồn
kinh phí chi thường xuyên theo dự toán giao năm 2018 và thực hiện theo
Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 Quyết định về việc quy
định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành GDĐT
An Giang.
- Kinh phí tổ chức cuộc thi cấp huyện, từ nguồn ngân sách chi thường
xuyên, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.
Yêu cầu Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện tốt nội
dung kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề gì cần
trao đổi, đề nghị liên hệ về Sở GDĐT (phòng Giáo dục mầm non) để có hướng
dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Ban giám đốc (để b/c);
- Phòng TCCB; KHTC (để p/h);
- Các phòng GDĐT (để th/h);
- Lưu: VT, GDMN.
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Võ Bình Thƣ

Phụ lục 1
UBND ……
PHÒNG GDĐT………..

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

DANH SÁCH
Tham gia cuộc thi “Xây dựng môi trƣờng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
trong các cơ sở giáo dục mầm non”

TT

Đơn vị

Địa chỉ

Tổng số
Chủ đề Thời điểm điểm đạt
dự thi
chấm thi (5 tiêu
chí)

Xếp
loại

Ghi chú

1
2
3
* Tổng cộng: Có……….. đơn vị tham gia dự thi.
………………….., ngày
tháng năm …..
THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Kí, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Phụ lục 2
UBND HUYỆN ...............
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
................, ngày

tháng

năm 2017

BIÊN BẢN CHẤM CHỌN
Cuộc thi “Xây dựng môi trƣờng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
trong các cơ sở giáo dục mầm non”
I. Thời gian, địa điểm: Ngày .............. ; địa điểm......................
II. Thành phần ban giám khảo
- Trưởng ban:........................
- Phó trưởng ban:.................
- Thư kí:...............................
- Thành viên:.......................
III. Kết quả

TT

Đơn vị
(1)

Địa chỉ
(2)

Tổng số
điểm
(3)

Xếp loại

Ghi chú

1
2
3
4
5
...
...
TỔNG CỘNG
* Tổng số đơn vị chấm chọn: ................; xếp loại .............................
* Lƣu ý: (1) Ghi tên trường (điểm chính, phụ...)
(2) Địa chỉ: Số... xã, phường, thị trấn....
(3) Tổng số điểm (của 5 tiêu chí ).........
Trƣởng ban

* Chữ ký ban giám khảo
1..........................
2..........................
3..........................

Thƣ kí

