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THÔNG BÁO
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em 

tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Năm 2022

Căn cứ Quyết định số 1923 /QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

Căn cứ Quyết định số 5299/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2015 Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình 
bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu 
giáo độc lập tư thục được ban hành theo Quyết định số 1923 /QĐ-BGDĐT ngày 
30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Kế hoạch số 9128/KH-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam 
năm 2022;

Trường Đại học Quảng Nam phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các 
huyện của Quảng Nam thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi 
dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục tại các huyện 
như sau:

1. Mục tiêu bồi dưỡng
Chương trình này nhằm trang bị cho người học một số năng lực để thực hiện 

được các nghiệp vụ cơ bản về quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại 
nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

2. Nội dung chương trình và thời lượng
Thời lượng (tiết)

TT Tên chuyên đề
Tổng

Lý 
thuyết

Thực 
hành  

1
Chuyên đề 1: Chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an 
toàn cho trẻ mầm non

75 35 40  

2 Chuyên đề 2: Tâm lý và giáo dục trẻ mầm non 45 25 20  

3
Chuyên đề 3: Tổ chức thực hiện chương trình 
giáo dục mầm non

90 45 45  
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Thời lượng (tiết)
TT Tên chuyên đề

Tổng
Lý 

thuyết
Thực 
hành  

4
Chuyên đề 4: Công tác quản lý cơ sở giáo dục 
mầm non

45 30 15  

5
Chuyên đề 5: Thực tập tại cơ sở giáo dục mầm 
non

45 45  

 TỔNG 300 135 165  

3. Đối tượng bồi dưỡng
Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên đang 

làm hoặc có nguyện vọng làm công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 
trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục nhưng chưa được đào tạo, bồi 
dưỡng năng lực hoặc chưa có văn bằng, chứng chỉ về giáo dục mầm non được quy 
định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 do Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quy chế Tổ chức và hoạt động trường mầm non 
tư thục (Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 18/6/2018 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo).

4. Hình thức tổ chức bồi dưỡng
Lớp học được tổ chức học tập trung vào ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và học trực 

tuyến vào buổi tối các ngày trong tuần.
5. Địa điểm học tập
- Tại Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam 
- Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện (khi có nhu cầu mở lớp).
6. Chứng chỉ
Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được Hiệu trưởng Trường Đại 

học Quảng Nam cấp Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản 
lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 
thục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

7. Hồ sơ đăng ký
- Đơn đăng ký (theo mẫu của Nhà trường, tải về tại 
http://qnamuni.edu.vn/chuyen-muc/tuyen-sinh/);
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp cao nhất;
- Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
- 02 ảnh cỡ 4x6cm kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 06 tháng 

có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau.
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8. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký
- Học viên đăng ký và nộp hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, tầng 3, 

khu B – Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng 
Nam.

- Hoặc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện của Quảng Nam (khi có 
nhu cầu mở lớp). 

- Hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng, tầng 3, 
khu B - Trường Đại học Quảng Nam, 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

9. Thời gian khai giảng
Trường Đại học Quảng Nam thường xuyên chiêu sinh khai giảng các lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp 
mẫu giáo độc lập tư thục. Nhà trường tổ chức mở lớp khi số lượng học viên đăng 
ký khoảng từ 30 học viên/lớp học trở lên.

10. Kinh phí bồi dưỡng
Học phí toàn khóa học: 2.600.000 đồng/học viên/lớp (Hai triệu sáu trăm 

ngàn đồng)
(Học viên tự sao in tài liệu học tập theo giới thiệu của giảng viên)
11. Thông tin liên hệ, địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ
a) Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện của Quảng Nam.
b) Trường Đại học Quảng Nam:

Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng (Phòng 3.1, tầng 3 khu B)
Địa chỉ: Số 102 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Số điện thoại văn phòng: (0235) 3828902.
Số điện thoại của các cá nhân có liên quan: 
+ Ông Bùi Xuân Diệu (Giám đốc Trung tâm): 0973 231 927.
+ Bà Lê Nguyễn Dự Thư (Chuyên viên phụ trách): 0976 100 360./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Quảng Nam (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam (để phối hợp);
- Phòng GD&ĐT TP, Huyện, Thị xã;
- Cơ sở GD MG độc lập tư thục;
- Website, Q-Office;
- Lưu: VT, TTĐTBD.

HIỆU TRƯỞNG

#ChuKyLanhDao
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