UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:156/PGDĐT-GDMN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đại Từ, ngày 6 tháng 4 năm 2020

V/v Đảm bảo an toàn, phòng chống bạo lực trẻ và
hướng dẫn tuyên truyền, triển khai nội dung “học
qua truyền hình”cho trẻ mầm non huyện Đại Từ.

Kính gửi: Các đơn vị Mầm non trong huyện
Căn cứ Công văn số 515/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/3/2020 của sở
GDĐT tỉnh Thái Nguyên về việc chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng cho việc tổ chức dạy
– học qua internet và hướng dẫn học sinh học qua truyền hình; Căn cứ Công văn
số 524/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/3/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về
việc triển khai áp dụng phần mềm dạy học từ xa qua internet để hoàn thành
chương trình năm học 2019 – 2020;
Thực hiện Công văn số 571/SGDĐT-GDMN ngày 27/3/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành
trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Thái Nguyên và đảm bảo duy trì các
hoạt động giáo dục trong các cơ sở GDMN,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc
các yêu cầu sau:
1. Các đơn vị tiếp tục nghiêm túc triển khai, thực hiện, tuyên truyền tích
cực các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid - 19 của Bộ Y tế, Bộ GDĐT đến 100% các cơ sở GDMN huyện Đại Từ.
2. Yêu cầu các đơn vị, nhà trường, giáo viên, tích cực, tăng cường sử
dụng các phần mềm, ứng dụng tiện ích của mạng xã hội (qua Zalo; Facebook;
Viber; email…) để hướng dẫn cho cha mẹ trẻ và người chăm sóc trực tiếp trẻ
em thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ hoạt động
vui chơi, học tập tại nhà; củng cố, ôn tập kiến thức cho học sinh,
Kịp thời nắm bắt thông tin tình hình sức khỏe của cha mẹ và trẻ tại các địa
phương để đảm bảo công tác an toàn trường học, an toàn sức khỏe. Tuyên
truyền, phòng ngừa nguy cơ bạo lực với trẻ trong thời gian nghỉ phòng chống
dịch bệnh tại cơ sở.
3. Thông báo rộng rãi tới 100% cha mẹ trẻ trong các cơ sở GDMN trong
huyện về việc theo dõi một số kênh truyền hình hỗ trợ Cha mẹ chăm sóc sức
khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ: Cụ thể
Thời gian phát sóng
Tgian 20h05
hàng ngày
9h (từ thứ 2 đến CN

Chƣơng trình- Nội dung

Kênh truyền
hình
Kênh VTV1

-Vì tầm vóc Việt

Kênh VTV7

- Chương trình ABC vui từng giờ
1

hàng tuần
Từ 9h đến 20h
hàng ngày
http://thainguyen.edu.vn

Kênh VTV7

- Chương trình 1,2,3 ta cùng đếm
Chương trình: Ở nhà mùa dịch

Truyền hình
Thái Nguyên

Chuyên mục “Trẻ mầm non” trong
thư mục “Học qua truyền hình”

3. Để đảm bảo triển khai nội dung “học qua truyền hình”cho trẻ mầm non
Mỗi đơn vị lựa chọn và phân công giáo viên có uy tín, có phương pháp dạy học
tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình GDMN thực hiện soạn
giảng, quay video hƣớng dẫn thực hiện clip về chăm sóc giáo dục, vui chơi
cho trẻ; giáo dục các kỹ năng cho trẻ; các nội dung về giáo dục dinh dưỡng để
tiếp tục hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc lựa chọn các giải pháp chăm sóc phát triển
toàn diện cho trẻ tại gia đình (có hướng dẫn tạo video đính kèm)
Ban giám hiệu các nhà trường chịu trách nhiệm kiểm duyệt chất lượng
video của đơn vị và nộp video tới gmail: Mamnon.phongdt@thainguyen.edu.vn
và zalo đồng chí Mai Thị Hà- Cán bộ Phòng GDĐT Đại Từ để tổng hợp. Mỗi
đơn vị gửi từ 01 đến 02 video/tuần.
Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm duyệt và biên soạn video huyện Đại Từ
gửi về Sở giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên và triển khai thực hiện trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên.
*Lưu ý: Trong quá trình giáo viên thực hiện clip cần tuân thủ tuyệt đối các
biện pháp theo đúng yêu cầu của Chính phủ và Bộ Y tế về việc phòng chống bệnh
covid-19.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Từ yêu cầu các đơn vị trên địa bàn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các trường MN (T/hiện);
- Lưu: VT, GDMN;
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HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN VIDEO
CHUYÊN MỤC HƢỚNG DẪN CHĂM SÓC, VUI CHƠI, HỌC TẬP CHO
TRẺ MẦM NON TẠI NHÀ
(Kèm theo Công văn số 156/PGDĐT-GDMN ngày 06/4/2020 của Phòng GDĐT)
1. Các đơn vị xây dựng kế hoạch về việc thực hiện video chuyên mục
Hướng dẫn chăm sóc, vui chơi, học tập cho trẻ MN tại nhà phù hợp với đặc điểm,
tình hình địa phương, phù hợp điều kiện cơ sở vật chất thiết bị, đội ngũ giáo viên,
nhân viên của đơn vị để đảm bảo thực hiện các video có chất lượng, uy tín, hiệu
quả.
2. Mỗi đơn vị lựa chọn và phân công giáo viên có uy tín, có phương pháp
dạy học tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình GDMN thực
hiện soạn giảng, quay video hƣớng dẫn thực hiện clip về chăm sóc giáo dục,
vui chơi cho trẻ; giáo dục các kỹ năng cho trẻ; các nội dung về giáo dục dinh
dưỡng để tiếp tục hỗ trợ cha mẹ trẻ trong việc lựa chọn các giải pháp chăm sóc
phát triển toàn diện cho trẻ tại gia đình bao gồm đầy đủ các lĩnh vực (Nội dung
ôn luyện thực hiện trong Chương trình GDMN đã triển khai từ tháng 9/2019tháng 2/2020) và các lĩnh vực khác.
Khi triển khai thực hiện video, cần lựa chọn những hoạt động đơn giản, dễ
làm, dễ thực hiện với những nguyên liệu dễ tìm tại gia đình trẻ để cha mẹ trẻ có thể
hướng dẫn trẻ thực hiện được hiệu quả.
3. Phương tiện thực hiện video: Giáo viên có thể sử dụng các trang thiết bị
hiện có như Smartphone, máy tính bảng, máy quay....của cá nhân, nhà trường, để
thực hiện nhiệm vụ. Mỗi video đảm bảo thời lượng từ 5 phút đến 7 phút/video.
Giáo viên có thể lựa chọn thực hiện video tại gia đình, không yêu cầu phải quay tại
nhà trường. Khi thực hiện Video giáo viên giới thiệu rõ tên, đơn vị công tác,
huyện, tỉnh. (Lưu ý: Trường hợp đặc biệt Giáo viên phải thực hiện chuyên mục
tại trường tuyệt đối phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh phải
đảm bảo không quá 2 giáo viên/lớp, khoảng cách tối thiểu 2m; Các thiết bị đảm
bảo an toàn đối với GV)
4. Khuyến khích, ưu tiên giáo viên sử dụng những clip/bài giảng Elearning
sẵn có. Bổ sung thêm nhưng clip mới để tạo nguồn tài liệu phong phú cho cha mẹ
và trẻ./.
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