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KẾ HOẠCH 

Khai thác và sử dụng ngân hàng video “Cùng học với trẻ mầm non”  

 

Căn cứ văn bản số 1469/SGD&ĐT-GDMN, ngày 30/8/2019 của Sở 

GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN, năm học 2019- 2020;  

Căn cứ văn bản số 1264/BGD&ĐT- GDMN, ngày 14/4/2020 của Bộ Giáo 

dục  và Đào tạo về việc gửi băng video hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, giáo dục 

trẻ mầm non trong thời gian ở nhà; 

 Căn cứ tình hình thực tiễn tỉnh Lào Cai, Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản 

số 522/BQLDA, ngày 24 tháng 4 năm 2020 về thiết kế, xây dựng Video hướng 

dẫn cha mẹ cùng học với trẻ MN và triển khai Kế hoạch khai thác và sử dụng 

ngân hàng video “Cùng học với trẻ mầm non” như sau:  

I. Mục đích yêu cầu 

 1. Mục đích 

 - Tuyên truyền đề cao vai trò “ Cha mẹ là người thầy đầu tiên và tốt nhất 

của trẻ” để phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong công tác chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục trẻ em theo khoa học. 

 - Hỗ trợ cha mẹ, người chăm sóc trẻ các kĩ năng cùng học với con để trẻ 

em được phát triển toàn diện các lĩnh vực theo chương trình giáo dục mầm non.

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện khai thác và sử dụng ngân hàng video “Cùng học với trẻ mầm 

non”  ở tất cả các trường MN trong địa bàn tỉnh Lào Cai phù hợp với tình hình 

thực tế của từng đơn vị. 

 - Tham khảo, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhà trường và gia đình.  

 II. Nội dung 
 1. Thiết kế, xây dựng ngân hàng video hướng dẫn cha mẹ “Cùng học với 

trẻ mầm non”. 

2. Khai thác và sử dụng ngân hàng video “Cùng học với trẻ mầm non”. 

 3. Tuyên truyền về các hoạt động giáo dục mầm non. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với Sở GD&ĐT 

 - Chỉ đạo các Phòng GD&ĐT triển khai thiết kế, xây dựng ngân hàng 

Video hướng dẫn cha mẹ “cùng học với trẻ MN” bao gồm 99 chủ đề được hoàn 

thiện trong tháng 4,5/2020. 

- Xây dựng Kế hoạch khai thác và sử dụng ngân hàng video “Cùng học 

với trẻ mầm non” kể từ tháng 6 năm 2020 và các năm học tiếp theo.  

- Liên hệ Đài PTTH tỉnh có kế hoạch phát sóng các video“Cùng học với 

trẻ mầm non” thường xuyên và định kì trong chuyên đề giáo dục. 



 -  Phối hợp với các phòng GD&ĐT kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ kĩ thuật 

khai thác và sử dụng ngân hàng video “Cùng học với trẻ mầm non” đồng thời 

với đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong 

các năm học tiếp theo. 

2. Đối với phòng GD&ĐT: Chỉ đạo 100% cơ sở GDMN: 

- Thực hiện khai thác và sử dụng ngân hàng video “cùng học với trẻ mầm 

non” kể từ tháng 6 năm 2020 và các năm học tiếp theo, qua theo dõi và truy cập 

chuyên mục “ Cùng học với trẻ mầm non” trên địa chỉ vebsite laocai.edu.vn/ngân 

hàng video “cùng học với trẻ mầm non” và các phương tiện truyền thông khác. 

- Tham khảo, ứng dụng các nội dung, hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục trong các video phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, nhóm, 

lớp, độ tuổi, dân tộc...  

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, thảo luận, góp ý nhằm điều chỉnh các 

biện pháp gợi ý trong ngân hàng video “Cùng học với trẻ mầm non” để ứng 

dụng hiệu quả trong thực hiện chương trình GDMN. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch khai thác và sử dụng ngân hàng 

video“Cùng học với trẻ mầm non” cùng với báo cáo sơ kết, tổng kết năm học. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện khai thác và sử dụng ngân hàng 

video“Cùng học với trẻ mầm non” của tỉnh Lào Cai./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT (b/c) ; 

- Tổ chức Cứu trợ TEQT ( b/c); 

- Lãnh đạo sở; 
- Phòng GD&ĐT các huyện, TP,TX; 

- Lưu: VT, MN. 
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