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Ba Vì, ngày 20 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
các cơ sở giáo dục mầm non” Huyện Ba Vì - Năm học 2017- 2018
Căn cứ Công văn 2901/SGD&ĐT-GDMN ngày 29/8/2017 của Sở GD&ĐT
Hà Nội Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2017- 2018;
Căn cứ Công văn số 4099/SGD&ĐT- GDMN ngày 21/11/2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ba Vì
xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” trên địa bàn huyện Ba Vì như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong
việc qui hoạch, thiết kế xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường, lớp, địa phương.
- Đẩy mạnh xây dựng, tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải
nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
- Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng
môi trường và tổ chức hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.
2. Yêu cầu
- Đánh giá việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục bám sát các tiêu
chí về môi trường giáo dục ban hành kèm theo Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày
25/01/2017 của Bộ GD&ĐT và tài liệu “Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục
và tổ chức hoạt động góc trong các cơ sở GDMN’ của Sở GD&ĐT Hà Nội năm
2016, 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 nhà 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 cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ SỐ LƯỢNG TRƯỜNG THAM GIA THI:
1. Cấp trường: Nhà trường tổ chức để 100% các nhóm, lớp có sản phẩm dự
thi tại cấp trường
2. Cấp huyện:
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- Phòng GD&ĐT yêu cầu 100% các trường mầm non (CL&NCL) trên địa
bàn huyện Ba Vì đề tham gia dự thi.
2. Cấp thành phố:
Phòng GD&ĐT lựa chọn 03 trường mầm non (CL&NCL) đạt giải cao trong
kỳ thi cấp huyện tham gia dự thi cấp Thành Phố.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI:
1. Nội dung thi:
- Xây dựng môi trường giáo dục, khung cảnh sư phạm thân thiện sáng - xanh
- sạch - đẹp - an toàn, sân vườn sinh thái, cây xanh bóng mát, cây ăn quả, vườn rau,
đảm bảo 50% diện tích sân vườn là sân cỏ. Khu vui chơi, khu thể chất, phòng thể
chất, các phòng chức năng được sử dụng tập luyện, trải nghiệm phù hợp theo điều
kiện của cơ sở GDMN. Có hệ thống biểu bảng, biển báo, chỉ dẫn khoa học phù
hợp, tạo hình ảnh, phong cách ấn tượng riêng của trường.
- Xây dựng, thực hành sử dụng môi trường giáo dục đáp ứng yêu cầu các
tiêu chí về môi trường giáo dục “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
2. Hình thức tổ chức thi:
2.1. Đối với cấp huyện
- Phòng GD&ĐT thành lập Ban giám khảo tổ chức đánh giá trực tiếp tại các
các trường mầm non, bảo tính khoa học, chất lượng, hiệu quả lựa chọn những đơn
vị tiêu biểu để tuyên dương; khen thưởng tổ chức hội nghị, chia sẻ kinh nghiệm,
tôn vinh các đơn vị tiêu biểu;
- Chọn 03 trường mầm non tiêu biểu đạt giải cao nhất cuộc thi cấp huyện để
dự thi cấp Thành phố.
2.2. Đối với cấp Thành phố:
Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập hội đồng đánh giá các sản phẩm dự thi cấp
Thành phố (gửi về Sở GD&ĐT), lựa chọn những trường mầm non tiêu biểu để
tuyên dương (ngoài các sản phẩm gửi về Sở GD&ĐT, có thể khảo sát xác suất trực
tiếp tại các trường mầm non để lựa chọn đơn vị khen cao); tổ chức hội thảo, chia sẻ
kinh nghiệm, tôn vinh các đơn vị tiêu biểu và nhân rộng trên địa bàn thành phố Hà
Nội. Lựa chọn 03 sản phẩm được đánh giá cao nhất gửi về Bộ GD&ĐT để dự thi.
IV. THỜI GIAN, HỒ SƠ THI:
1. Thời gian tổ chức thi:
- Cấp huyện: Phòng GD&ĐT đến từng trường chấm theo tiểu khu:
+ Ngày 16/01/2018 (thứ ba): Tiểu khu 1;
+ Ngày 17/01/2018 (thứ tư): Tiểu khu 8;
+ Ngày 18/01/2018 (thứ năm): Sáng tiểu khu 3, Chiều tiểu khu 4;
+ Ngày 23/01/2018 (thứ ba): Sáng tiểu khu 5; Chiều tiểu khu 7;
+ Ngày 24/01/2018 (thứ tư): Tiểu khu 6.
- Cấp Thành phố: Các trường được chọn dự thi cấp Thành Phố gửi về Sở
GD&ĐT các sản phẩm (hình ảnh, video,... có thuyết minh; thời lượng mỗi sản
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phẩm video không quá 30 phút. Thời gian về phòng GD&ĐT huyênn trước ngày
13/3/2018 (gửi về phòng Giáo dục Mầm non Sở GD&ĐT trước ngày 15/3/2018)
2. Hồ sơ dự thi:
2.1. Đối với cấp trường:
- Nhà trường chuẩn bị các điều kiện thực hiện xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm (phụ lục 1)
- Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm của nhà trường gồm:
+ Môi trường vật chất cho trẻ hoạt động ngoài thiên nhiên và các phòng
chức năng hoặc môi trường vật chất cho trẻ hoạt động trong phòng, nhóm, lớp,
Môi trường sư phạm văn hóa. Thực hành, sử dụng môi trường giáo dục nhà
trường....
- Sản phẩm dự thi: Có thể là các khu vui chơi, đồ chơi ngoài sân, vườn hay
trang trí nhóm, lớp hoặc tranh, ảnh, sản phẩm của cô và trẻ, có thể là hoạt động
trong phòng chức năng ... (phụ lục 1) kèm theo bản thuyết minh sản phẩm.
2.2 Đối với cấp Thành phố:
- Danh sách xếp thứ tự 03 trường mầm non đạt giải cao cấp huyện, tham gia
thi cấp thành phố
- Sản phẩm dự thi: Mỗi trường 01 video kèm theo bản thuyết minh.
- 03 Biên bản chấm thi cấp huyện. (Phụ lục 3)
V. ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, CƠ CẤU GIẢI:
1. Đánh giá: Tổng điểm thi 30 điểm
2. Xếp loại:
- Giải xuất sắc: 29-30 điểm;
- Giải nhất: 27,5-28,5 điểm;
- Giải nhì: 26-27 điểm;
- Giải ba: 24,5- 25,5 điểm;
- Giải KK: dưới 24,5 điểm.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo hội thi.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi, xây dựng lịch chấm cụ thể từng trường
- Tổ chức khai mạc Hội thi, tổ chức chấm thi tại các trường. Lựa chọn 3
trường xuất sắc đủ điều kiện dự thi cấp Thành phố.
2. Đối với các trường mầm non
- Nhà trường quán triệt đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn
trường và tuyên truyền hội thi trong CMHS về hội thi, đồng thời coi đây là những
tiêu chí quan trọng cần phấn đấu của nhà trường trong việc thực hiện môi trường
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong năm học này và những năm học tiếp theo.
- Trên cơ sở các nội diung của cấp huyện, Các trường thành lập ban chỉ đạo
hội thi cấp trường gồm: Hiệu trưởng là trưởng ban, phó ban là các phó Hiệu
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trưởng, các ủy viên là các tổ trưởng các tổ trong trường và các ban ngành đoàn thể
trong nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch hội thi, thành lập ban giám khảo, tổ chức thi tại trường
chấm điểm các sản phẩm dự thi của các nhóm, lớp và tự chẩm điểm các tiêu chí
chung của trường theo biểu điểm (Phụ lục 1)
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” năm học 2017-2018. Phòng
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện đúng kế hoạch để Hội thi đạt kết
quả tốt./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Sở GD&ĐT (dể b/c);
- Lãnh đạo Phòng;
- Các trường MN (để thực hiện);
- Lưu: VT,tổ MN, đ/c Út.

Lê Ngọc Tôn
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