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 Đồng Xoài, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình làm quen với tiếng Anh 

Dành cho trẻ em mẫu giáo, từ năm học 2022-2023 

  

 

            Căn cứ Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo; 

            Căn cứ Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022 của Bộ GD&ĐT về 

việc phê duyêt danh mục tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo 

sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non; 

            Căn cứ Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND thành 

phố về thông qua Chiến lược phát triển Giáo dục thành phố Đồng Xoài giai đoạn 

2021-2030; 

            Căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu phụ huynh học sinh tại các trường mầm non, 

mẫu giáo trong toàn thành phố về cho trẻ làm quen với tiếng Anh; 

            Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo (sau đây gọi tắt là 

Chương trình tiếng Anh mầm non), như sau: 

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

        1. Mục đích  

           - Chương trình tiếng Anh mầm non triển khai trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 

năm học 2022-2023 (theo quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ GD&ĐT). 

          - Thực hiện có hiệu quả Chương trình tiếng Anh mầm non nhằm hướng tới 

hình thành, phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh theo nhu cầu và khả năng 

của trẻ, phát triển toàn diện cho trẻ và đáp ứng yêu cầu chung của toàn xã hội. 

          - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ trong dộ tuổi mẫu giáo có cơ hội được tiếp 

cận, làm quen với tiếng Anh, giúp trẻ có niềm vui, hứng thú đối với việc học ngoại 

ngữ, tạo tiền đề cho việc học tiếng Anh của trẻ ở các bậc học tiếp theo. 

          - Đáp ứng nhu cầu cha mẹ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong 

công tác giáo dục trẻ mầm non. 

       2. Yêu cầu  

         - Việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh phải được tổ chức không ảnh 

hưởng đến việc thực hiện chương trình GDMN, không gây căng thẳng cho trẻ và 

được tổ chức trên tinh thần tự nguyện tham gia của cha mẹ trẻ. 
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          - Tổ chức thực hiện tại đơn vị trường học đảm bảo đủ các điều kiện về 

cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên theo quy định. 

          - Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, kịp 

thời có những giải pháp phù hợp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

          - Từng bước nâng tỷ lệ trẻ em mẫu giáo được làm quen với tiếng Anh theo 

mục tiêu của Nghị quyết số 212/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND thành phố 

về thông qua Chiến lược phát triển Giáo dục thành phố Đồng Xoài giai đoạn 2021-

2030 (năm học 2022-2023 phấn đấu tối thiểu 50% trẻ em mẫu giáo được làm quen 

với tiếng Anh) 

         II. Đối tượng và các điều  kiện thực hiện Chương  trình 

         1. Đối tượng:  

        Thực hiện đại trà cho trẻ mẫu giáo từ 3- 6 tuổi theo nhu cầu và nguyện vọng 

của cha mẹ trẻ (không ép buộc trẻ tham gia). 

         2. Điều kiện tổ chức  

           2. 1. Về cơ sở vật chất 

          Các trường mầm non, mẫu giáo tổ chức cho trẻ em làm quen với tiếng Anh ít 

nhât phải bảo đảm mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiếu theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; có hệ thống đồ chơi, tranh ảnh trực quan gần gũi, phù hợp; trang thiết 

bị nghe nhìn tối thiểu để hỗ trợ tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ làm quen với 

tiếng Anh. 

          2.2. Về đội ngũ giáo viên 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em 

mẫu giáo. 

         III. Nội dung chương trình, hình thức tổ chức và thời  lượng 

hoạt động  

         1. Nội dung chương  trình 

           Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 

31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình làm quen với tiếng Anh 

dành cho trẻ em mẫu giáo (theo từng độ tuổi) 

         2. Giáo trình và tài liệu 

           Thực hiện theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022 của Bộ 

GD&ĐT về việc phê duyêt danh mục tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em 

mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.  

            Phòng GD&ĐT thành phố sẽ lựa chọn một bộ tài liệu dùng chung cho các 

trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 2272/QĐ-

BGDĐT. 

           Riêng các trường mầm non, mẫu giáo tư thục lựa chọn tài liệu theo Quyết định 

số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022 của Bộ GD&ĐT về việc phê duyêt danh mục 
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tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo 

dục mầm non (khuyến khích lựa chọn bộ tài liệu như các trường công lập) 

          3. Hình thức tổ chức và thời  lượng  hoạt động  

             - Tùy vào điều kiện triển khai thực tế, nhu cầu và khả năng của trẻ, các cơ sở 

giáo dục mầm non xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện một cách linh 

hoạt, đảm bảo mục đích yêu cầu của việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Việc cho 

trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh được tổ chức 35 tuần/năm, tối thiểu 02 hoạt 

động làm quen với tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động khoảng từ 25 đến 35 phút. 

            - Tổ chức hoạt động làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo linh hoạt 

vào thời điểm khác nhau phù hợp với khả năng của trẻ và điều kiện của nhà trường 

nhằm đạt được mục tiêu của việc làm quen với tiếng Anh, cũng như mục tiêu chương 

trình giáo dục mầm non. 

             - Phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động trong lớp, ngoài lớp; hoạt động có 

chủ định của giáo viên và theo ý thích của trẻ; hoạt động cá nhân, theo nhóm, cả lớp 

một cách linh hoạt, đáp ứng nhu cầu và hứng thú của trẻ; chú trọng phát triển năng 

lực giao tiếp thông qua kĩ năng nghe và nói; theo dõi và kịp thời hỗ trợ trẻ giao tiếp, 

tương tác bằng tiếng Anh. 

            - Các đơn vị trường mầm non xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình dạy 

tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo phù hợp với thực tiễn của trường/lớp, đảm bảo hài hòa 

cho các đối tượng trẻ tham gia học tiếng Anh và trẻ không tham gia học tiếng Anh. 

            - Thực hiện liên kết với các Trung tâm Ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu để thực 

hiện Chương trình cho trẻ em mẫu giáo làm quen với tiếng Anh. 

            - Trung tâm liên kết phải được Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định về hồ 

sơ, có đủ tư cách pháp nhân và đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn. 

             Riêng các trường MN, MG tư thục có thể thực hiện hợp đồng giáo viên để 

thực hiện chương trình, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Thông tư 

số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương 

trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo. 

             IV. Kinh phí 

             Kinh phí do cha mẹ trẻ đóng góp, có sự thỏa thuận giữa nhà trường, cha mẹ 

trẻ và đơn vị liên kết tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh trong trường mầm non, 

đồng thời thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 

02/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ giáo 

dục mầm non ngoài giờ đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước từ năm 2021-2022 đến năm học 2024-2025. 

          V. Tổ chức thực hiện  

          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo  thành phố  

             - Xây dựng kế hoạch cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh phù hợp với điều 

kiện thực tế tại địa phương và triển khai đến các đơn vị trường mầm non, mẫu giáo 

trên địa bàn thành phố.  
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            - Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, 

quản lý các cơ sở giáo dục mầm non có tổ chức triển khai cho trẻ làm quen với tiếng 

Anh đảm bảo chất lượng, đúng quy định, hiệu quả, phù hợp nhu cầu của gia đình trẻ. 

            - Thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin phép triển khai của các Trung tâm ngoại 

ngữ. Cho phép các Trung tâm ngoại ngữ đủ điều kiện để triển khai cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh trong các trường mầm non. (Chỉ thẩm định và cấp phép 01 

lần nếu đủ điều kiện các cơ sở GDMN sẽ triển khai thực hiện trong các năm học tiếp 

theo. Nếu cơ sở có sự thay đổi về giáo viên dạy trẻ làm quen với tiếng Anh thì phòng 

GD&ĐT đề nghị Trung tâm bổ sung để lưu hồ sơ giáo viên; nếu cơ sở GDMN có sự 

thay đổi về tài liệu hoặc trung tâm liên kết gửi hồ sơ trình xin cấp phép thì phòng 

GD&ĐT thẩm định và cấp phép lại). 

          2. Các trường  mầm non, mẫu giáo 

            - Tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng về tầm quan trọng trong việc cho trẻ mẫu giáo 

làm quen tiếng Anh. 

            - Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, kiểm tra, theo dõi các hoạt động giáo dục 

cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại nhà trường đảm bảo đúng nội dung, chương trình 

theo quy định.  

            - Lập hồ sơ xin phép triển khai cho trẻ làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu 

giáo, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt, gồm các văn bản sau: tờ trình; hợp đồng với 

Trung tâm ngoại ngữ; bộ tài liệu nằm trong danh mục được Bộ GD&ĐT phê duyệt, 

nội dung dạy học; kế hoạch cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh trong trường 

mầm non, thời khóa biểu giảng dạy; hồ sơ giáo viên; hồ sơ của Trung tâm ngoại ngữ 

(Chỉ lập hồ sơ xin cấp phép 01 lần nếu đủ điều kiện và được cấp phép sẽ triển khai 

thực hiện trong các năm học tiếp theo. Khi có sự thay đổi về giáo viên thì lập tờ trình 

và bổ sung hồ sơ giáo viên về phòng GD&ĐT; nếu có sự thay đổi về tài liệu hoặc 

trung tâm liên kết thì lập hồ sơ trình xin cấp phép lại). 

            - Định kỳ báo cáo cơ quan quản lý chuyên môn kết quả liên kết cho trẻ mẫu 

giáo làm quen với tiếng Anh trong trường mầm non hoặc đột xuất khi có yêu cầu.  

            - Lưu giữ đầy đủ hồ sơ thực hiện theo các năm học, hồ sơ lưu trữ gồm: Bộ hồ 

sơ xin phép triển khai đã được phê duyệt; đơn đăng ký có ý kiến của cha mẹ trẻ; kế 

hoạch cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh trong trường mầm non; báo cáo kết 

quả triển khai; hồ sơ quản lý tài chính. 

            3. Đối với Trung tâm ngoại ngữ 

            - Lập hồ sơ xin liên kết gồm các văn bản sau: Tờ trình đề nghị liên kết; quyết 

định thành lập trung tâm của Sở GD&ĐT; đề án; báo cáo về điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học; dự thảo hợp đồng giữa trung tâm và cơ sở GDMN; danh sách 

giáo viên tham gia giảng dạy kèm bằng cấp, chứng chỉ… 

          - Xây dựng Kế hoạch liên kết dạy học tiếng Anh.  

            - Phối hợp với các trường mầm non, mẫu giáo trong việc hoàn thiện hồ sơ 

trình phòng GD&ĐT thẩm định cho phép dạy tiếng Anh trong trường mầm non. 

          - Liên kết với các nhà trường tổ chức các hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm 
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quen với tiếng Anh, kiểm tra đánh giá chất lượng thực hiện Chương trình làm 

quen tiếng Anh theo Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 31/12/2020 và 

giảng dạy theo tài liệu đã được Bộ GD&ĐT thẩm định, phê duyệt theo Quyết định 

số 2272/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2022 mà các cơ sở giáo dục mầm non lựa chọn 

            - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp, cung cấp đầy đủ hồ 

sơ nhân sự theo yêu cầu của phòng Giáo dục và Đào tạo. 

            - Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng về giáo trình, phương 

pháp dạy trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh. Thực hiện đúng các nội dung đã cam kết 

với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục. 

              Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình làm quen với tiếng 

Anh dành cho trẻ em mẫu giáo. Đề nghị các trường MN, MG, Trung tâm ngoại ngữ 

triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng 

mắc liên hệ Phòng GD&ĐT thành phố để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT; 

- UBND thành phố; 

- Như trên; 

- Trung tâm ngoại ngữ: 

- LĐ, CV phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, GDMN.   

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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