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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 !i v%i giáo d*c m-m non, công tác t2 v3n cho các b6c cha m8 9ang 

nuôi con nh; d2%i 6 tu=i có ý ngh@a quan trCng nhDm nâng cao ch3t 

l2Gng chHm sóc và giáo d*c trK. KNt quO nghiên cQu R nhiSu n2%c trên 

thN gi%i cho th3y: R tu=i m-m non, cha m8 và các thành viên trong gia 

9ình là yNu t! quan trCng nh3t 9!i v%i h-u hNt các chW s! phát triYn cZa 

trK, 9[ng th\i có m!i liên h] ch^t (R các mQc 9  ̀khác nhau) gica trình 9  ̀

9ào tdo, thu nh6p cZa cha m8 v%i các chW s! liên quan ch3t l2Gng quá 

trình giáo d*c. e Vi]t Nam, giáo d*c trK trong gia 9ình 9ã ti lâu 92Gc 

nhiSu b`, ngành, t= chQc quan tâm nghiên cQu và cho th3y gia 9ình (các 

b6c cha m8) có vai trò 9^c bi]t quan trCng trong vi]c ph!i hGp cùng nhà 

tr2\ng 9Y giúp trK phát triYn toàn di]n. 

B` Giáo d*c và  ào tdo luôn chú trCng công tác t2 v3n/ph= biNn kiNn 

thQc và k@ nHng chHm sóc, giáo d*c trK m-m non 9Nn các b6c cha m8, 

c`ng 9[ng. Nhi]m v* này 92Gc B` GD& T 92a vào H!"ng d'n nhi*m v- 

n.m h/c h1ng n.m. Thsc hi]n t!t công tác t2 v3n cho cha m8, c`ng 

9[ng st tdo 92Gc ss liên kNt và th!ng nh3t gica tr2\ng m-m non và gia 

9ình vS n`i dung, hình thQc, ph2ung pháp chHm sóc, giáo d*c trK t!t hun; 

tdo 9iSu ki]n thu6n lGi cho ss phát triYn cZa trK vS các m^t: thY ch3t, nh6n 

thQc, tình cOm, thwm m@, ngôn ngc, giao tiNp Qng xy... góp ph-n thsc hi]n 

t!t m*c tiêu chHm sóc, giáo d*c trK.  [ng th\i làm cho cha me, c`ng 

9[ng hiYu vS giáo d*c m-m non và Zng h  ̀cho GDMN, st tdo nên ngu[n 

lsc v6t ch3t và tinh th-n, góp ph-n nâng cao ch3t l2Gng chHm sóc, giáo 

d*c trK.  

Module này st làm rõ nhcng kiNn thQc, k@ nHng t2 v3n cu bOn vS chHm 

sóc, giáo d*c m-m non; giáo viên m-m non có khO nHng giúp các b6c 

cha m8 biNt nhu c-u cZa trK và nuôi d2}ng ss phát triYn toàn di]n cu thY, 

tâm h[n và trí tu] cZa trK m-m non. N`i dung chính 92Gc trình bày 

trong module này bao g[m: 

— T-m quan trCng cZa giáo d*c gia 9ình 9!i v%i ss phát triYn cZa trK  

m-m non.  

— Khái ni]m vS t2 v3n chHm sóc, giáo d*c m-m non. 

— Vai trò, m*c 9ích, hình thQc, ph2ung pháp và n`i dung t2 v3n vS chHm 

sóc, giáo d*c trK lQa tu=i m-m non. 
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B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG: Tài li%u này nh*m giúp cho giáo viên m4m non có ki7n 

th9c và k: n;ng t< v=n v> ch;m sóc, giáo dBc m4m non cho cha mD. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Kiến thức 

Xác GHnh Gúng vai trò, mBc Gích, hình th9c, ph<Mng pháp và nNi dung t< 

v=n v> ch;m sóc, giáo dBc trO l9a tuPi m4m non. 

2. Kĩ năng  

LRa chSn, áp dBng các nNi dung, hình th9c, ph<Mng pháp t< v=n phù 

hUp vVi tWng GXi t<Ung cha mD. 

3. Thái độ 

Nhi%t tình và kiên trì trong công tác t< v=n v> ch;m sóc và giáo dBc trO 

l9a tuPi m4m non. 

C. NỘI DUNG (15 tiết) 

 

TT N#i dung 

Th*i gian 

(ti.t h/c) 

1 
T4m quan trSng c]a giáo dBc gia Gình GXi vVi sR phát tri^n 

c]a trO  

2 

2 
Yêu c4u, nhi%m vB c]a t< v=n v> ch;m sóc và giáo dBc 

m4m non 

2 

3 NNi dung t< v=n v> ch;m sóc và giáo dBc m4m non 2 

4  Hình th9c t< v=n 2 

5 Ph<Mng pháp t< v=n 3 

6 ThRc hành t< v=n 2 

7 
H<Vng dhn xây dRng tài li%u, skn phlm t< v=n v> ch;m 

sóc, giáo dBc trO m4m non 

2 
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Nội dung 1 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI  

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của giáo dục gia đình đối với sự 

phát triển toàn diện của trẻ  

B!n $ã $&c nh)ng tài li/u vi2t v3 gia $ình, $ã t7ng ph9i h:p v;i gia $ình 

$< giáo d@c trB, hãy nh; l!i và trD lEi câu hGi sau theo cách b!n  

$ang nghK: 

—   Mu th2 cNa giáo d@c gia $ình là gì?  

  

  

  

  

  

   

B!n hãy '(c k+ hai ví d1 v2 vi3c làm c7a bà m9 khi cho con bú sau 'ây:  

Ví d@ 1: MTi lUn bà mW cho con bú, mi/ng bà mW luôn “nói chuy/n” v;i 

$]a con thân yêu, tay ng_Ei mW xoa, vu9t nhW $Uu con, nan chân, nan tay 

con... c]a con vui s_;ng v7a bú mW, v7a c_Ei, mdy ngón chân co l!i th< 

hi/n se mãn nguy/n. 

B!n hãy vi2t ra suy nghK cNa mình $< trD lEi cho câu hGi sau: Cách làm   

cNa ng_Ei mW giúp trB phát tri<n nh_ th2 nào? Hay nói cách khác, b!n 

hãy hoàn thành câu sau $ây: “MW cho con bú không chi c9t $< con no, 

mà còn...” 
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Ví d$ 2: Trong các b/a 1n và các ho5t 78ng khác t5i gia 7ình h<ng ngày, 

ng?@i mB, ng?@i bC nói cho con biEt tên gGi cHa món 1n, nhIn xét món 

1n 7ó nh? thE nào; do ai nMu... Nh? vIy trong b/a 1n, ng?@i mB/ng?@i bC 

có thR giúp con làm giàu thêm vCn tV, hiRu 7?Wc ng?@i nMu món 1n ngon 

cho gia 7ình là ai, thái 78 cHa con 7Ci vXi ng?@i 7ó phYi nh? thE nào...  

B<ng hiRu biEt cHa mình, b5n 7ánh giá vi[c làm cHa bC, mB khi cho con 

1n nh? vIy là 7úng hay sai? T5i sao? 

 

 

 

 

 

Qua hai ví d$ trên 7ây, b5n hãy trY l@i tiEp các câu hai sau 7ây:  

— Sd kEt hWp gi/a ch1m sóc và giáo d$c tre t5i gia 7ình difn ra nh? thE nào? 

Ai có thR tIn d$ng các ch h8i ch1m sóc, giáo d$c tre h<ng ngày 7R giáo 

d$c tre? 

— T5i gia 7ình, tre 7?Wc giáo d$c trong môi tr?@ng 7jc bi[t nh? thE nào? 

(B5n hãy suy nghl vm môi tr?@ng con ng?@i: tn Mm gia 7ình, mGi ng?@i 

yêu th?hng quý trGng nhau); Môi tr?@ng 7s vIt t gia 7ình 7a d5ng hay 

không? uimu 7ó có lWi gì 7Ci vXi sd phát triRn cHa tre? 

B5n hãy 7Ci chiEu nh/ng vMn 7m vVa viEt ra vXi nh/ng thông tin d?Xi 7ây 

7R t1ng thêm hiRu biEt vm vMn 7m này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Gia 7ình là môi tr?@ng 7wu tiên tre 7?Wc tiEp xúc, hGc hai và là nhi 7R l5i 

dMu Mn lâu nhMt cHa con ng?@i. Giáo d$c gia 7ình có ý nghla vô cùng 

quan trGng 7Ci vXi sd phát triRn toàn di[n cHa tre. yu thE cHa giáo d$c 

gia 7ình: 

—  Tre 7?Wc ch1m sóc d5y dz b<ng tình th?hng yêu ru8t th{t cHa các thành 

viên trong gia 7ình. 

—  Ng?@i lXn giao l?u trdc tiEp và th?@ng xuyên vXi tre trong các ho5t 78ng 

sinh ho5t h<ng ngày. 

—  Trong gia 7ình tre hGc 7?Wc cách |ng x} 7a d5ng và td nhiên: mzi ng?@i 

có 7jc 7iRm riêng trong cách nói, cách 1n mjc, cách |ng x} vXi tre, vXi 

ng?@i khác...; nh?ng mGi ng?@i 7mu rMt mdc th?hng yêu tre. 
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—  Các %& dùng trong gia %ình c2ng r3t thi4t th5c v7i cu9c s;ng c<a tr= và 

%a d?ng v@ ch<ng lo?i, màu sDc, công dFng — Gây là môi trJKng vLt ch3t 

r3t t;t cho tr= tìm tòi, khám phá và hPc hQi. 

K4t luLn: Giáo dFc tr= trong gia %ình mang tính tích hWp cao. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về điều kiện gia đình cần có để chăm sóc 

và giáo dục trẻ tốt 

B!n hãy suy ngh* và vi.t tr1 l3i cho câu h7i sau 9ây: 

Mu;n có %Za con ngoan, gia %ình ph[i có nh\ng %i@u ki]n gì? B?n hãy 

l3y ví dF cF tha trong cu9c s;ng %a minh ho? cho tbng %i@u ki]n. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

;<i chi.u n=i dung câu tr1 l3i c?a mình vBi nhCng thông tin dEBi 9ây và 

rút ra k.t luHn. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Gi@u ki]n gia %ình ccn có %a chdm sóc và giáo dFc tr= t;t:  

—  Các thành viên trong gia %ình ph[i th5c s5 thJfng yêu và %;i xh công 

bjng %;i v7i tr=: Tr= ph[i %JWc gia %ình mong %Wi, ch3p nhLn và yêu quý, 

%;i xh công bjng. 

—  Gia %ình êm 3m, hoà thuLn, có n4p s;ng ti4n b9, có vdn hoá, các thành 

viên trong gia %ình luôn ph[i là t3m gJfng t;t cho tr= noi theo. 

—  Các thành viên trong gia %ình ph[i có nh\ng tri thZc v@ khoa hPc nuôi 

d?y tr= và ph[i dành thKi gian chfi v7i tr=, d?y tr=. 
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—  Vai trò c)a cha m, vô cùng quan tr4ng, n6u cha m, không bi6t cách :n ; 

s= n>y sinh nhi@u vAn B@, trong Bó mâu thuFn thGHng x>y ra trong viJc 

nuôi dLy con hMng ngày. Hàng loLt câu hRi có thS n>y sinh, bLn có thS 

giúp các bVc cha m, tr> lHi các câu hRi sau Bây: 

+  Phân công nhau nhG th6 nào giZa v[ ch\ng cho h[p lí trong công viJc 

cho con :n, t^m cho con, ch_i v`i con...  

+  Giáo dbc con cái nhG th6 nào BS con khôn l`n nên ngGHi? Trách nhiJm 

c)a cha và m, Bfi v`i viJc ch:m sóc con, dLy con? 

+  Cha m, thfng nhAt c_ b>n trong quan BiSm, phG_ng pháp nuôi dLy con; 

Cách Bfi xi v`i con khi con bj m^c lki holc con có nhZng Bòi hRi không 

h[p lí. 

+  Xi trí th6 nào trong trGHng h[p ông bà Bna tro có cách nuôi dLy cháu 

không h[p lí? 

—  Cha m, ph>i h[p tác chlt ch= cùng nhà trGHng BS BG[c tG vAn cách 

ch:m sóc và giáo dbc tro. Trong các bupi tG vAn, k6t qu> chq có thS BLt 

BG[c ; cha m, khi: 

+  Cha m, tham dr mst cách tr nguyJn và mong mufn có sr thay Bpi; 

+  Cha m, có kh> n:ng thS hiJn thái Bs riêng c)a mình (tuy nhiên ph>i 

mang tính thúc Bvy, chia so, thS hiJn sr cwu thj). 

Hoạt động 3: Một số văn bản của Chính phủ có liên quan đến  

công tác tư vấn, phổ biến kiến thức cho các cha mẹ  

B!n $ã bi(t nh+ng v.n b/n nào c3a Chính ph3 có liên quan $(n vi=c t> 

v?n v@ ch.m sóc giáo dEc trG mHm non? Hãy tL kê ra nh+ng v.n b/n $ó. 
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T!i sao Chính ph, l!i quan tâm 34n công tác t9 v;n, ph=i h>p v?i gia 

3ình và xã hDi 3E phF bi4n ki4n thIc nuôi d!y con cho các cha mL có con 

d9?i 6 tuFi? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PQc nhRng vSn bTn sau 3ây c,a Chính ph, 3E hoàn thiUn nhRng câu trT 

lWi c,a mình. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nh#n th&c ()*c t+m quan tr1ng c3a giáo d8c gia (ình (GDG=) (?i vAi sC 

phát triEn c3a mFi (&a trG, do v#y, =Jng, Chính ph3 (ã ban hành nhiPu 

vQn bJn nhRm thúc (Ty xã hVi hF tr* gia (ình thCc hiWn t?t viWc chQm 

sóc, giáo d8c trG ngay tY nhZ. Sau (ây là mVt s? vQn bJn c8 thE: 

—  =iPu 93, Lu#t Giáo d8c 2005 khhng (inh “Nhà tr)kng có trách nhiWm ch3 

(Vng ph?i h*p vAi gia (ình và xã hVi (E thCc hiWn m8c tiêu, nguyên lí 

giáo d8c”. 

—  Chinn l)*c phát triEn giáo d8c, (ào too giai (oon 2001 — 2010 (ã nhqn 

monh mVt trong nhrng m8c tiêu phát triEn Giáo d8c m+m non (GDMN) 

là: “TQng c)kng các hoot (Vng phu binn kinn th&c và t) vqn nuôi doy trG 

cho các gia (ình”.  

—  Quynt (inh s? 60/2011/Q=—TTg c3a Th3 t)Ang Chính ph3 (ã nêu nhiWm 

v8 phát triEn GDMN: "Nhà n)Ac tinp t8c tQng (+u t) phát triEn GDMN...; 

tQng c)kng phu binn kinn th&c nuôi doy trG cho các gia (ình...”. 

—  Ngày 23/6/2006 “=P án phát triEn GDMN giai (oon 2006 —2015” (ã ()*c 

Th3 t)Ang Chính ph3 phê duyWt, thE hiWn sC quan tâm c3a =Jng và  

Nhà n)Ac (?i vAi sC nghiWp GDMN. MVt trong nhrng m8c tiêu c8 thE 
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c!a $% án là: “T-ng t0 l1 cha m4 có con 7 l8a tu:i m<m non =>?c cung 

c@p và áp dDng kiFn th8c, kH n-ng cI bKn v% nuôi d>Mng, ch-m sóc, giáo 

dDc trP =Qt 70% vào n-m 2010 và 90% vào n-m 2015”. $% án =ã =>a ra 7 

nhi1m vD và giKi pháp phát tri\n GDMN, trong =ó “!"y m&nh công tác tuyên 

truy1n v1 giáo d6c m7m non trong xã h:i” là mat giKi pháp quan trcng.  

—  Ngày 28/3/2008, Ba GD&$T có QuyFt =lnh sm 11/2008/Q$—BGD&$T v% 

vi1c ban hành $i%u l1 Ban =Qi di1n cha m4 hcc sinh, h>nng don t: ch8c 

và hoQt =ang c!a Ban =Qi di1n cha m4 hcc sinh, làm c<u nmi gipa cha m4 

trP vni nhà tr>qng, hr tr? nhà tr>qng trong vi1c vsn =ang phD huynh 

tham gia thtc hi1n tmt các hoQt =ang ch-m sóc, giáo dDc trP. 

—  Ngày 07/4/2008, Ba GD&$T có QuyFt =lnh sm 14/2008/Q$—BGD&$T v% 

vi1c ban hành $i%u l1 Tr>qng m<m non, tQi $i%u 46, ch>Ing VII c!a 

$i%u l1 nêu rõ nhi1m vD c!a nhà tr>qng, nhà trP, nhóm trP, lnp mou giáo 

=ac lsp trong công tác phmi kFt h?p vni gia =ình và xã hai =\ nâng cao 

ch@t l>?ng nuôi d>Mng, ch-m sóc, giáo dDc trP, trong =ó có nhi1m vD 

“tuyên truy%n, ph: biFn kiFn th8c khoa hcc nuôi dQy trP cho cha m4 và 

cang =~ng”. 

—  Ngày 23/12/2008, Ba GD&$T ban hành Ch0 thl sm 71/2008/CT—BGD&$T 

v% t-ng c>qng phmi h?p nhà tr>qng, gia =ình và xã hai trong công tác 

giáo dDc trP em, hcc sinh, sinh viên, trong =ó nêu rõ: “$mi vni các tr>qng 

m<m non c<n tsp trung: trao =:i thông tin th>qng xuyên gipa nhà tr>qng 

vni gia =ình; kFt h?p tuyên truy%n, ph: biFn kiFn th8c khoa hcc nuôi 

d>Mng, ch-m sóc, giáo dDc trP em; x� lí klp thqi các v@n =% liên quan =Fn 

ch-m sóc, nuôi d>Mng trP em trong tr>qng hcc”.  

—  Ngày 25/7/2009, Ba GD&$T có Thông t> sm 17/2009/TT—BGD&$T ban 

hành Ch>Ing trình GDMN, trong v-n bKn h>nng don thtc hi1n Ch>Ing 

trình nêu rõ vi1c phmi h?p gipa cI s7 GDMN vni gia =ình và cang =~ng 

trong ch-m sóc, giáo dDc trP là mat trong nhpng nhi1m vD khi thtc hi1n 

Ch>Ing trình GDMN. 

—  Ngày 9/02/2010 Th! t>nng Chính ph! ban hành QuyFt =lnh 239/Q$—Ttg 

phê duy1t !1 án ph= c>p giáo d6c m7m non cho tr? em nAm tu=i giai Co&n 

2010 — 2015, trong =ó mat trong nhpng nhi1m vD trcng tâm c!a ngành 

giáo dDc là “$�y mQnh công tác tuyên truy%n nâng cao nhsn th8c, trách 

nhi1m cho các c@p, các ngành, gia =ình và cang =~ng v% ch! tr>Ing, mDc 

=ích, ý nghHa c!a ph: csp giáo dDc m<m non cho trP em n-m tu:i trong 

nâng cao ch@t l>?ng giáo dDc và phát tri\n ngu~n nhân ltc”. 
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Nội dung 2 

YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TƯ VẤN VỀ CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC 

TRẺ MẦM NON (2 tiết) 

Hoạt động 1: Khái niệm tư vấn  

H!ng ngày, b)n v+n th./ng nghe nói nhi3u v3 t5 “t. v7n”. V;y, th< nào là 

t. v7n? B)n hãy B.a ra khái niGm theo cách hiJu cKa b)n và l7y ví dN 

minh ho).  

T! v$n là:  

  

  

  

  

  

Ví d,: 

  

  

  

  

  

  

  

Sau Bó tìm xem nhRng BiJm t.Sng BTng giRa BUnh nghVa cKa b)n và BUnh 

nghVa sau Bây: 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

T. v7n là ti<n trình t.Sng tác giRa ng./i t. v7n và ng./i B.[c t. v7n, 

trong Bó ng./i t. v7n s\ dNng ki<n th]c, kV n^ng ngh3 nghiGp cKa mình 

giúp ng./i B.[c t. v7n th7u hiJu và giai quy<t tct v7n B3 Bang quan tâm. 

Có th1 tóm t3t khái ni7m t! v$n b9ng 4 ch= T: Ti>n trình, T!Bng tác, 

Th$u hi1u, TD giEi quy>t. 
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—  Ti$n trình: T+ v-n c/n m1t kho4ng th6i gian t+8ng 9:i dài, có th? không 

ph4i chB gCp gD m1t l/n, mà có khi r-t nhiFu l/n mHi có k$t qu4 rõ rKt.  

T+ v-n là ti$n trình bNi nó là m1t hoOt 91ng có mN 9/u, có diPn bi$n và 

có k$t thúc. 

—  T+8ng tác: T+ v-n không ph4i là ng+6i cán b1 khuyên b4o ng+6i 9+Uc t+ 

v-n ph4i làm gì, mà 9ó là cu1c trao 9Vi hai chiFu. 

—  Th-u hi?u: T+ v-n giúp ng+6i 9+Uc t+ v-n nhWn ra mình là ai, 9ang N 

trong hoàn c4nh nào, có th$ mOnh, 9i?m y$u nào, 9ã sZ d[ng nh\ng 

biKn pháp nào cho tình hu:ng c]a mình, tOi sao ch+a có k$t qu4, nh\ng 

cái 9+Uc và cái m-t khi sZ d[ng m1t biKn pháp gi4i quy$t nào 9ó. 

—  T^ gi4i quy$t: T+ v-n không quy$t 9_nh thay. Trên c8 sN th-u hi?u hoàn 

c4nh c]a mình, ng+6i 9+Uc t+ v-n ph4i cân nhac, l^a chbn biKn pháp 

nào phù hUp nh-t cho b4n thân mình. 

L+u ý: 

T! v$n không ph+i là T! v$n không ch0 là 

1. Hhi và tr4 l6i 

2. Xin và cho l6i khuyên 

3. Phê phán 

4. Quy$t 9_nh thay 

5. Làm thay 

1. p1ng viên an ]i 

2. Nói chuyKn gi4i khuây 

3. DOy ds 

 

Hoạt động 2: Mục đích tư vấn 

B!n hãy nêu m*c ,ích c.a m0i cu2c t4 v6n nh7m ,!t t8i m*c ,ích gì và 

sau ,ó hãy so sánh và ch@n thông tin t4Bng ,Cng v8i thông tin d48i ,ây. 

M[c 9ích t+ v-n: 

  

  

  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Mbi hình thvc t+ v-n c/n 9Ot 9+Uc m[c 9ích sau: 

— Xây d^ng và phát tri?n lòng tin cWy và tôn trbng lxn nhau gi\a ng+6i t+ 

v-n và ng+6i 9+Uc t+ v-n. 
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— Ng$%i '$(c t$ v,n '$(c cung c,p '0y '2 thông tin c0n thi5t '6 hi6u rõ 

h9n hoàn c<nh c2a b<n thân. 

— Ng$%i '$(c t$ v,n nh% sB giúp 'D c2a nhà t$ v,n (NTV) mà lBa chKn '$(c 

cách gi<i quy5t phù h(p, hiPu qu< trong hoàn c<nh cQ th6 c2a b<n thân. 

Hoạt động 3: Khái niệm tư vấn về chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non  

Mu"n hi'u rõ và ,-y ,/ khái ni2m t5 v6n v7 ch9m sóc, giáo d@c trA m-m 

non, bCn hãy làm rõ nFi dung khái ni2m “ch9m sóc, giáo d@c” v7 các khía 

cCnh sau: 

—  ChSm sóc: 

  

  

  

  

  

—  Giáo dQc: 

  

  

  

  

  

—  T$ v,n chSm sóc, giáo dQc trX em cho các bZc cha m[: 
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 !i chi&u nh)ng +i,u v.a vi&t ra v2i nh)ng thông tin d52i +ây và rút ra 

k&t lu<n. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

*  Ch?m sóc: là th'c hành c*a các thành viên trong gia 3ình và xã h7i nh8m 

3:m b:o s' s=ng còn, t@ng trABng và phát triDn c*a trE. Ch@m sóc trE bao 

gIm
 
 ch@m sóc dinh dAKng, ch@m sóc vL sinh cá nhân và vL sinh môi 

trAOng, ch@m sóc sPc khoE tRi nhà.
 
 

Ch?m sóc dinh d5Cng 

— Cách thPc gia 3ình chuUn bV thPc @n. 

— B:o qu:n thPc @n. 

— VL sinh thPc @n. 

Ch?m sóc vD sinh cá nhân và vD sinh môi tr5Fng 

— Các th'c hành vL sinh cá nhân. 

— Các th'c hành vL sinh h7 gia 3ình. 

— Có 3* và sZ d[ng nguIn nA\c sRch. 

Ch?m sóc sGc khoI tJi nhà 

— Ch@m sóc trE =m tRi nhà. 

— SZ d[ng các dVch v[ y t_. 

— Gia 3ình bi_t b:o vL trE khai bLnh tbt và tai nRn. 

*  Giáo dLc 

— Quan tâm t\i các giai 3oRn và ddu hiLu phát triDn c*a trE. Các tác 37ng 

giáo d[c giúp trE phát triDn toàn diLn. 

— Cách giáo d[c trE có hiLu qu:: Yêu thAgng, ghn bó, gin gji trong viLc 

giáo d[c. 

— Khuy_n khích s' t' ch*, tính ham hiDu bi_t và ham hmc hai c*a trE. 

— Ng@n ngoa và b:o vL trE em an toàn. 

— ChuUn bV cho trE sqn sàng 3i hmc B trAOng tiDu hmc. 
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* Hi#u vi&c ch)m sóc và giáo d2c tr5 liên quan ch;t ch< và h= tr> l?n nhau: 

+ Hành '(ng cho tr. /n mAt cách tích cCc s1 giúp tr. /n '56c nhi7u h9n, 

phát tri<n ngôn ng> và tình cAm cCng tDt h9n (BGn hãy giAi thích và lLy ví 

dN v7 ch/m sóc m(t cách tích cPc là nh5 thQ nào?). 

+ Giao tiQp thân thiXn vYi tr. s1 giúp tr. phát tri<n ngôn ng>. 

+ Ch/m sóc tr. th9 có chLt l56ng có th< giúp tr. t/ng ch[ sD thông minh (IQ). 

+ SP quan tâm, ch/m sóc tr. theo nhu cau m(t cách Lm áp s1 giúp cho trí 

não cba tr. phát tri<n kho. mGnh. 

+ C/ng thdng (stress) kéo dài Anh h5fng 'Qn chgc n/ng nhhn thgc; stress 

làm các khYp than kinh không hoGt '(ng và Anh h5fng 'Qn cLu trúc cba 

trí não.  

Tk nh>ng hi<u biQt trên, bGn hãy '5a ra khái niXm: t5 vLn v7 ch/m sóc 

giáo dNc tr. mam non, sau 'ó bGn 'Di chiQu vYi khái niXm d5Yi 'ây và 

'i7u ch[nh thông tin, nQu bGn thLy can thiQt. 

T! v$n v& ch)m sóc giáo d2c tr5 m6m non cho các b8c cha m: là tiQn 

trình t59ng tác gi>a ng5oi t5 vLn (giáo viên mam non) và ng5oi '56c t5 

vLn (các bhc cha mp có con d5Yi 6 turi), trong 'ó giáo viên mam non ss 

dNng kiQn thgc, kt n/ng c9 bAn v7 phát tri<n toàn diXn cba tr. nhum giúp 

các bhc cha mp biQt cách nuôi d5vng, ch/m sóc và giáo dNc sP phát tri<n 

toàn diXn c9 th<, tâm hwn và trí tuX cba tr. thông qua nh>ng viXc làm 

'9n giAn hung ngày. 

BÀI TẬP 

(1). BGn hãy liXt kê ba viXc mà m(t sD bhc cha mp '7 nghy bGn t5 vLn trong 

quá trình nuôi dGy con cba hz? 

(2). BGn hãy cho biQt tGi sao m(t sD cha mp không muDn g|p cô giáo dGy 

con hz '< '56c t5 vLn? Hãy k< lGi m(t tr5ong h6p 'i<n hình mà bGn 'ã 

tkng g|p (nQu có). 

Hoạt động 4: Mục đích của tư vấn về chăm sóc, giáo dục trẻ 

mầm non  

BEn hãy tC trH lIi câu hKi: TM vNn vO ch)m sóc và giáo d2c tr5 em mQm 

non cho các bSc cha mT nhUm VEt m2c Vích gì?  

MNc 'ích t5 vLn: 
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B!n hãy so sánh v+i các thông tin d2+i 3ây và 3i6u ch8nh thông tin c9a 

mình cho phù h?p. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

M"c $ích c'a t* v,n v. ch/m sóc, giáo d"c tr: cho các b<c cha m=: 

Nh@m làm cho các thành viên trong gia $ình, $Ec biFt là cha m= c'a tr: —  

$*Hc nâng cao kiKn thLc v. khoa hMc ch/m sóc, giáo d"c tr: cùng nhOng 

kP n/ng áp d"ng nhOng kiKn thLc khoa hMc $ã $*Hc tiKp thu vào thTc 

tiUn. T* v,n v. ch/m sóc, giáo d"c tr: cho các b<c cha m= tXt sY tZo nên 

sT phXi hHp $[ng thu<n giOa nhà tr*\ng và gia $ình trong viFc thTc hiFn 

m"c tiêu chung, hình thành và phát tri]n nhOng nét nhân cách $_u tiên 

h*`ng t`i sT phát tri]n toàn diFn c'a tr:, $[ng th\i $anh h*`ng cho  

cha m= trong thTc tiUn giáo d"c tr: $*Hc tT tin hbn, ch' $cng và hiFu 

que hbn. 

Hoạt động 5: Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của công tác 

tư vấn cho các bậc cha mẹ 

B!n hãy liBt kê nhEng thuFn l?i và khó khHn c9a công tác t2 vIn v6 chHm 

sóc, giáo dKc trM mNm non mà b!n 3ã gPp phQi, hoPc b!n hình dung ra.  

—  Thu<n lHi: 

  

  

  

  

  

—  Khó kh/n: 
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B!n hãy so sánh v+i các thông tin d2+i 3ây và 3i6u ch8nh thông tin cho 

b:n thân.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nh=ng thu>n l@i  

1.  Nh%n th(c c*a xã h.i, gia 2ình v5 6nh h78ng, t9m quan tr>ng c*a giáo 

dBc gia 2ình 2Ci vDi sF phát triHn c*a trI ngày càng 27Lc nâng cao. Nhìn 

chung, cha mN ngày càng ý th(c sâu sPc trách nhiQm tr7Dc nhRng 2òi 

hTi/ thách th(c ngày càng cao hVn c*a xã h.i 2Ci vDi chWt l7Lng nguYn 

nhân lFc, tZ 2ó 2òi hTi sF chu\n b^ tZng b7Dc c*a cha mN 2Ci vDi sF phát 

triHn toàn diQn c*a trI ngay tZ nhRng n_m 29u tiên c*a cu.c sCng (kicn 

th(c, kd n_ng, thái 2. c*a trI 2H h7Dng tDi sF phát triHn nhân cách toàn 

diQn c*a trI). 

2.  Công tác t7 vWn nuôi diy trI cho các gia 2ình 27Lc t_ng c7jng, m8 r.ng, 

ticp c%n 27Lc vDi nhi5u thành tFu mDi trong khoa h>c giáo dBc. 

3.  Cha mN dl có nhRng 2i5u kiQn thu%n lLi hVn (v5 ph7Vng tiQn, kinh tc) 2H 

ticp c%n vDi nhRng ph7Vng tiQn hiQn 2ii, góp ph9n nâng cao trách 

nhiQm, nâng cao chWt l7Lng giáo dBc trI 8 gia 2ình: các ph7Vng tiQn 

thông tin 2ii chúng, các nguYn sách báo, tài liQu h7Dng don nuôi  

diy trI...  

4.  SF phát triHn nhanh chóng c*a khoa h>c kd thu%t nói chung, ph7Vng tiQn 

thông tin nói riêng (internet,...) 2ã góp ph9n 6nh h78ng quan tr>ng tDi sF 

lan to6, chia sI nhanh, r.ng nhRng thông tin, tio cV h.i 2H các thành 

viên gia 2ình có 2i5u kiQn trao 2si, h>c hTi kinh nghiQm giáo dBc trI 

không cht 8 phim vi trong mà c6 8 ngoài n7Dc. 

Nh=ng khó khCn   

1.  M.t sC cha mN ch7a có nh%n th(c 2úng v5 vai trò, ý nghda sF phát triHn 

c*a trI tusi m9m non trong quá trình phát triHn cá nhân. Trong thFc tc, 

m.t sC b%c phB huynh ch7a hiHu rõ vai trò 2xc biQt quan tr>ng c*a gia 

2ình trong sF phát triHn c*a con em mình và cho ryng viQc nuôi diy trI 
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tu"i m&m non có ph&n -.n gi0n: “tr4i sinh voi, tr4i sinh c8”, “kh;c nuôi, 

kh;c l>n” ho?c “cha mA sinh con tr4i sinh tính”...  

2.  Cha mA chFa có -G th4i gian chHm sóc — giáo dLc trM N gia -ình. Trong 

giai -oQn hiRn nay, nhiTu gia -ình ph0i dUn sVc lWc, tâm trí cho lao -Yng 

kiZm s[ng nên hQn chZ th4i gian nuôi dQy con, 0nh hFNng nhiTu t>i ch]t 

lF^ng giáo dLc trM N gia -ình.  

3.  DF>i tác -Yng cGa c. chZ tha trF4ng, nhbn thVc sai lRch vT giá tra xã hYi, 

các thói quen sinh hoQt không khoa hgc, l[i s[ng ích kh, i lQi ho?c sW kì 

vgng quá cao vào sW phát trikn cGa trM... N mYt s[ cha mA trM gây nên sW 

thiZu th[ng nh]t gila các thành viên trong gia -ình vT cách giáo dLc trM.  

4.  Tình trQng li hôn, li thân, sinh con không giá thú, các bà mA -.n thân 

sinh con... tHng lên trong nhlng nHm qua -òi h8i sW vF^t khó cao cGa 

cha/mA trM, 0nh hFNng không nh8 t>i ch]t lF^ng giáo dLc trM m&m non N 

gia -ình. 

5.  NHng lWc cGa ngF4i tF v]n hQn chZ: 

—  ThiZu kiZn thVc, kinh nghiRm, thiZu tài nghR và không th[ng nh]t gila 

nói và làm. 

—  tFa ra quá nhiTu tin mYt lúc. 

—  Chh gi0ng gi0i mà không nghe ph0n hUi -k -iTu chhnh nYi dung. 

—  Không biZt cách -Yng viên mà lQi chh trích phê phán. 

Hoạt động 6: Yêu cầu, nhiệm vụ của người tư vấn 

BQn hãy tr0 l4i câu h8i sau -ây: 

Theo b&n mu*n tr- thành ng01i t0 v4n t*t, ng01i cán b8 t0 v4n ph:i th;c 

hi<n nh=ng nhi<m v> gì?  
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B!n hãy '(i chi+u v.i các thông tin sau 'ây và 'i7u ch8nh nh9n th:c  

c;a mình. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Yêu cAu, nhiCm vD c;a ngEFi tE vGn 

—  L#ng nghe ý ki+n c-a các b1c cha m3. 

—  S6 d8ng các k9 n:ng giao ti+p c8 th> ?> khai thác kinh nghi@m, trCi 

nghi@m, cCm xúc, suy ngh9 và quan ?i>m c-a cha m3 và t1p hLp các 

thông tin ?ã ?OLc cha m3 phCn ánh. 

—  Th> hi@n sQ thông cCm, chia sR, thSu hi>u hoàn cCnh c-a tTng gia ?ình, 

tTng trR. 

—  Chú trWng nhXng Ou ?i>m/ th+ mZnh c-a tTng cha m3 ?> xây dQng cho hW 

ni\m tin vXng ch#c trong cu]c s^ng và trong vi@c ch:m sóc, giáo d8c trR. 

—  TO vSn viên phCi là mô hình mbu v\ thái ?] truy\n tin — giao ti+p. 

—  Các ví d8 tT cu]c s^ng hàng ngày nên ?OLc ?Oa ra trao ?di, chia sR, th> 

hi@n và ?ánh giá, th6 nghi@m thông qua các thao tác hành ?]ng; mf 

r]ng ki+n thgc v\ nhXng lí thuy+t mhi trong giáo d8c trR, sQ phát tri>n 

c-a trR... 

—  Khi trao ?di kinh nghi@m giXa các ph8 huynh cjn tZo khC n:ng ?Oa ra 

nhXng vikn cCnh mhi, sQ phát tri>n tích cQc c-a trR trong tOlng lai. 

 

Nội dung 3 

NỘI DUNG TƯ VẤN VỀ CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON  

Hoạt động 1: Nội dung kiến thức về khoa học chăm sóc, giáo dục 

trẻ mầm non 

BHng kinh nghiCm thJc t+ c;a mình, b!n hãy trM lFi câu hOi sau 'ây: 

QR giúp cha mU có 'EWc ':a con phát triRn toàn diCn, cAn phMi tE vGn cho 

cha mU nhZng ki+n th:c gì v7 ch[m sóc, giáo dDc tr\? 
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B!n $%i chi)u v,i nh-ng thông tin d2,i $ây và tìm xem có nh-ng $i;m 

gì t2<ng $=ng, nh-ng gì c?n $i@u chAnh các thông tin cCa mình cho 

phù hHp. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Cha m% c'n )*+c t* v.n các n0i dung ch5m sóc, giáo d:c tr< m'm non 

nh* sau:  

Bao g?m các kiAn thBc vC )Dc )iEm sinh lí, tâm lí cIa tr< trong tJng giai 

)oKn phát triEn; m:c tiêu, n0i dung, hình thBc ch5m sóc, giáo d:c tr<...  

Cha m% c'n có nhQng kiAn thBc cR bTn vC )Dc )iEm tâm lí lBa tuUi tr< 

m'm non )E:  

 —  WDt ra nhQng quy )Znh trong sinh hoKt h[ng ngày h+p lí nh[m giúp: 

+ Tr< có )0ng cR tích c`c hRn )E th`c hian và duy trì quy )Znh. 

+ Tr< và cha m% có thE có nhQng mbi quan ha tích c`c và s` hiEu biAt nhau 

tbt hRn. 

+  Phát triEn mKnh hRn d tr< viac t` chú ý và s` t` tin. 

+ Tr< t` biAt giQ kf lugt hRn. 

—  Gin nhQng nhu c'u, n0i dung giáo d:c tr< phù h+p vki các giai )oKn 

phát triEn d tr<, giúp tr< phát triEn toàn dian vC nhgn thBc, tình cTm, 

quan ha xã h0i... và nhQng con )*nng có thE )Kt )*+c kAt quT )Dt ra. 

—  HiEu vai trò cha m% và gia )ình trong giáo d:c tr<; có s  ̀chuqn bZ tbt hRn 

và cùng các thành viên khác tham gia m0t cách tích c`c vào viac giáo 

d:c tr< tKi gia )ình. 

—  BiAt vC chuqn phát triEn cIa tr< 5 tuUi )E biAt )*+c khT n5ng cIa tr<, tJ 

)ó )iCu chfnh tác )0ng giáo d:c và có tác )0ng kích thích s` phát triEn 

cIa tr<, giúp phát triEn tbi )a tiCm n5ng cIa msi )Ba tr<. 
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—  Theo dõi )*+c s. phát tri3n c5a tr7 và )ánh giá khách quan k>t qu? )@t 

)*+c A tr7; )ánh giá tr7 không chD hiEn t@i mà c? nhGng )òi hIi cJn )@t 

)*+c A tr7 trong nhGng )K tuLi cM th3 ti>p theo.  

—  NhPn ra nhGng y>u tR ?nh h*Ang tSi s. phát tri3n c5a tr7. 

—  Nguyên nhân c5a nhGng k>t qu?/ tWn t@i. 

Hoạt động 2: Nội dung về kĩ năng thực hiện việc chăm sóc,  

giáo dục trẻ mầm non 

B!n hãy li)t kê các k/ n0ng ch0m sóc, giáo d8c tr: mà b!n cho là c=n thi>t 

ph@i tA vCn cho các bDc cha mF.  

—  KY nZng chZm sóc: 

  

  

  

  

  

—  KY nZng giáo dMc: 

  

  

  

  

  

 

B!n hãy HIc và HiJu chLnh vMi các thông tin dAMi Hây. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

—  K# n%ng ch%m sóc: v. sinh cá nhân, an toàn, v. sinh môi tr9:ng, %n, 

ng;,... 

 —  K# n%ng giáo d>c tr?: Cách chAi vBi tr?, cách trò chuy.n, kG chuy.n, giao 

tiHp vBi tr? nhJm thúc LMy phù hOp khP n%ng phát triGn ngôn ngQ, nhRn 

thSc, xã hVi c;a tr?; cách xây dXng môi tr9:ng giáo d>c thân thi.n cho 

tr?... trên cA sZ Ló gia Lình có tình yêu th9Ang và trách nhi.m L\i vBi  
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s! phát tri)n toàn di.n c0a tr2, giúp tr2 gi6i quy:t v<n =>. Cha mB cCn 

hDc kF nGng “LJng nghe tích c!c”. KF nGng này sO giúp cha mB: 

+  Th) hi.n tình c6m, s! tôn trDng tr2; 

+  Giúp tr2 bXt sY hãi trong nh[ng tình hu\ng nh<t =]nh; 

+  Kh^i d_y s! tin t`ang a tr2 vào kh6 nGng ph\i hYp cùng cha mB =) gi6i 

quy:t v<n =>; 

+  Phát tri)n s! t! tin a tr2 và khuy:n khích tr2 => xu<t ý t`ang mXi; 

+  Cha mB tin vào kh6 nGng c0a tr2 sO gi6i quy:t =`Yc v<n => =ft ra.  

Hoạt động 3: Nội dung về kĩ năng áp dụng kiến thức đã tiếp thu 

vào thực tiễn  

B!n $ã t'ng t) v+n ch.m sóc, giáo d7c tr9 em cho các b<c cha m>. @A áp 

d7ng nhCng $iDu $)Fc b!n t) v+n vào thHc tiIn công tác ch.m sóc, giáo 

d7c tr9 em, các b<c cha m> cKn phLi $Lm bLo thHc hiMn nhCng yêu cKu gì? 

T!i sao? B!n hãy chS ra nhCng yêu cKu $ó: 

  

  

  

  

  

  

B!n hãy $Ui chiVu nhCng $iDu b!n v'a nêu ra vWi nhCng thông tin d)Wi 

$ây $A $iDu chSnh nYi dung câu trL l[i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

—  Vi.c áp ding tri thjc =ã ti:p thu vào th!c tikn mang lmi giá tr] th!c c0a 

nh[ng tri thjc, tmo nên s! thay =oi tích c!c a c6 phi huynh và tr2 theo 

mic =ích giáo dic cCn h`Xng tXi. Tuy nhiên, =ây là quá trình =òi hri s! 

ns l!c =fc bi.t, liên tic c0a các thành viên gia =ình có liên quan tXi vi.c 

giáo dic tr2 trong s! t`^ng tác tích c!c gi[a gia =ình và c^ sa giáo dic =) 

có s! hs trY, =i>u chunh, thay =oi các v<n => liên quan tXi giáo dic. 

—  CGn cj vào th!c t: ci th) c0a tvng gia =ình, cha mB cCn tmo =i>u ki.n, 

xây d!ng môi tr`wng giáo dic tmi gia =ình và tmo c^ hxi cho tr2 =`Yc t! 
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l!p trong sinh ho,t và giúp 01 ng23i khác nh7ng vi8c phù h:p di<n ra 

h>ng ngày. 

—  Cha mD cEn  !"c luy(n và th. 0F có thF phát triFn nh7ng hình thIc, 

ph2Kng pháp giáo dLc mMi khác nhau gOn liPn 0iPu ki8n sQng cá nhân. 

Tuy nhiên, tU mong muQn lí thuyWt 0Wn kWt quY thZc ti<n v[n luôn là m]t 

khoYng cách, luôn 0òi h_i sZ n` lZc cQ gOng vMi 0]ng cK và ý 0bnh mong 

muQn thay 0ci. Do 0ó, cEn có sZ h2Mng d[n 0i kèm khi cha mD thf, luy8n 

0F bc sung, giúp 01 kbp th3i khi cEn thiWt. 

—  Các n]i dung vP kiWn thIc, kh ning chim sóc, giáo dLc trj và vi8c áp 

dLng chúng vào quá trình nuôi d,y con có tác 0]ng qua l,i, Ynh h2kng, 

bc sung, thúc 0ly l[n nhau, t,o nên cK sk khoa hmc toàn di8n, thQng 

nhnt trong quá trình tác 0]ng vào sZ phát triFn coa trj trong tUng giai 

0o,n. piPu 0ó có Ynh h2kng không chq tMi hi8n tr,ng mà còn Ynh h2kng 

tMi xu h2Mng phát triFn nhân cách coa trj trong t2Kng lai — m]t hình Ynh 

vP trj mà cha mD mong muQn h2Mng tMi, 0,t 02:c.  

Trong thZc tW, ba lhnh vZc n]i dung t2 vnn này 02:c thZc hi8n m]t cách 

tích h:p, 0an xen vào nhau, các n]i dung bc sung, h` tr: cho nhau. 

Ghi nh1: N]i dung cK bYn cEn t2 vnn cho cha mD: 

— Cung cnp nh7ng kiWn thIc vP chim sóc — giáo dLc trj mEm non;

 

— Hình thành và phát triFn nh7ng kh ning chim sóc, giáo dLc trj;

 

— H2Mng d[n các b!c cha mD áp dLng tQt phEn lí thuyWt tiWp thu vào thZc 

ti<n chim sóc, giáo dLc trj hàng ngày t,i gia 0ình. 

 

Nội dung 4 

HÌNH THỨC TƯ VẤN (2 tiết) 

Hoạt động: Tìm hiểu các hình thức tư vấn chăm sóc, giáo dục 

trẻ mầm non 

B4n hãy ghi ra v9 b;n hình th=c t! v>n cho cha mA  ã áp dEng mà b4n 

cho là hi(u quG. B4n hãy nêu  iJm m4nh hoKc h4n chL cMa tNng hình 

th=c.  

—  Hình thIc thI nhnt: 

+  yu 0iFm: 
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+  H#n ch': 

  

  

—  Hình th,c th, hai: 

+  /u 1i2m: 

  

  

  

+  H#n ch': 

  

  

—  Hình th,c th, ba: 

+  /u 1i2m: 

  

  

  

+  H#n ch': 

  

  

—  Hình th,c th, t5: 

+  /u 1i2m: 

  

  

  

+  H#n ch': 
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B!n hãy so sánh v+i các hình th0c d2+i 3ây và tìm ra nh9ng nét t2<ng 

3=ng và 3i>u ch@nh thông tin nBu cCn. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tu" thu&c vào n&i dung và /0i t12ng mà có l6a ch8n hình th:c t1 v;n 

cho phù h2p. M@i hình th:c có nhAng 1u /iBm và hCn chD nh;t /Enh. 

Sau /ây xin giJi thiKu m&t s0 hình th:c t1 v;n: 

1. Tư vấn trực tiếp với từng cha mẹ 

Khi gOp gP cha mQ trS tCi nhà hoOc tCi tr1Tng mUm non khi /ón và trW trS, 

t1 v;n viên có thB tranh thZ /B chuyBn tJi cha mQ m&t s0 thông tin cUn 

thiDt theo nhu cUu cZa h8. Hình th:c t1 v;n này có hiKu quW vì tr6c tiDp 

vJi t_ng cha mQ, hiBu nhu cUu cZa h8 nh1ng phWi t0n nhi`u thTi gian /B 

t1 v;n cho t_ng ng1Ti.  

2. Tư vấn với một nhóm người. Mu0n làm t0t bubi t1 v;n cho m&t nhóm 

ng1Ti, bCn nên nghiên c:u kc, chudn bE kc cho bubi t1 v;n cZa mình. Sau 

/ây là m&t s0 g2i ý:  

Chudn bE và tgp d12t tr1Jc khi th6c hiKn bubi t1 v;n là /i`u r;t quan 

tr8ng, không nh;t thiDt phWi quá dài (15 — 20 phút là /Z). 

Mq /Uu sr nói gì, nói nh1 thD nào?  

Các ý chính /Enh truy`n /Ct là gì (3 — 4)? 

D6 kiDn thông tin h@ tr2 cho các ý chính nh1 thD nào (kB chuyKn, các s0 

liKu th0ng kê, ph1xng pháp so sánh)? 

KDt thúc bubi t1 v;n nh1 thD nào? 

D6 kiDn kDt quW, nhAng l2i ích cho /0i t12ng sau khi bubi t1 v;n kDt thúc 

là gì? 

M@i nhóm khoWng t_ 10 — 15 ng1Ti, th1Tng /12c tb ch:c vào bubi tr1a, 

bubi t0i. M@i tháng tb ch:c 1 — 2 lUn, m@i lUn 30 — 40 phút. Ng1Ti /12c t1 

v;n có m&t s0 /i`u kiKn gi0ng nhau, có nhAng yêu cUu nh1 nhau. Ví d{ 

có con cùng l:a tubi, cùng g|i con q m&t tr1Tng... 

T1 v;n viên nêu chZ /`, /Ot ra câu h}i, /1a ra tình hu0ng c{ thB /B m8i 

ng1Ti t6 liên hK và trao /bi, thông qua /ó n~m /12c thông tin lâu hxn. 

Ng1Ti t1 v;n c�ng cUn có khW n�ng /ánh giá và tbng h2p các ý kiDn /B 

/1a ra nhAng kDt lugn /úng /~n.  

Cách th6c hiKn t1 v;n vJi m&t ng1Ti hoOc m&t nhóm ng1Ti (t0t nh;t là 

m&t nhóm 10 — 15 ng1Ti). 
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—  Nhóm chính th*c: là nhóm ./0c t1 ch*c t2t nh/: H4p nhóm ph6 huynh, 

t1 ph6 n: xã, t1, .=i s@n xuAt... 

—  Nhóm không chính th*c (không ./0c t1 ch*c) nh/: nh:ng ng/Hi .i dJ 

lK tôn giáo, nhóm ng/Hi .Nn mua phiNu Pn hoQc .Nn khám s*c khoR 

cho con. 

 u #i%m c(a hình th.c t/ v1n v2i nhóm các b6c cha m7: s2 l/0ng ng/Hi 

dJ ít, nên sJ giao tiNp gi:a ng/Hi ./0c t/ vAn và ng/Hi t/ vAn diKn ra tJ 

nhiên hVn, cWi mW hVn, tXo không khí thân mZt. Do có cùng m=t nhu 

c]u, cùng .i^u ki_n nên dK dàng ch4n các chuyên .^ phù h0p, phát huy 

./0c tính ch` .=ng c`a ng/Hi dJ. aba .icm và thHi gian dK b2 trí.  

—  Có tác d6ng hf tr0, trao .1i kinh nghi_m và các kg nPng, m4i ng/Hi có cV 

h=i h4c tZp lhn nhau. 

—  TXo cV h=i .c các thành viên .^u có thc .óng góp s*c lJc c`a mình (VD: 

thAy tr/Hng m]m non c]n m=t s2 .i^u ki_n nhAt .bnh .c dXy các cháu h4 

sl cùng nhau .óng góp ti^n, công s*c, .m dùng... .c cô giáo thJc hi_n 

công tác này t2t hVn). 

Nh/9c #i%m: ThHi gian hoàn thành các n=i dung giáo d6c kéo dài, c]n 

nhi^u t/ vAn viên và t/ vAn viên ph@i có kh@ nPng t1 ch*c, h/ong dhn. 

Tuy vZy hình th*c này vhn ./0c t1 ch*c nhi^u vì vi_c t1 ch*c .Vn gi@n, 

g4n nhp. 

Các b/2c th<c hi=n m>t bu?i t/ v1n theo nhóm 

M=t bu1i t/ vAn cho nhóm ng/Hi c]n ph@i có các b/oc sau: 

+  Gioi thi_u ng/Hi .Nn tham dJ. 

+  Nói rõ m6c .ích, ý nghga c`a bu1i t/ vAn. 

+  Trình bày ch` .^ .ã ch4n. 

+  TiNn hành th@o luZn và trao .1i. 

+  KNt thúc th@o luZn nhóm. 

L/u ý:   —  ThHi gian trao .1i không nên kéo dài. 

    —  Xem m4i ng/Hi có hài lòng voi bu1i trao .1i không. 

DEc #i%m c(a m>t cu>c thFo lu6n tHt: 

— M4i ng/Hi .^u tham gia. 

— M4i ng/Hi chia sR kinh nghi_m voi nhau. 
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— Làm vi'c trong không khí tin t23ng. 

— Không ai l8n át ai. 

— Không có s< ch= trích hay tra xét các ý kiBn cCa nhau. 

3. Tư vấn qua phương tiện thông tin đại chúng 

EF cho cha mG trH xem các buKi t2 v8n quay tr<c tiBp cCa các Nài phát 

thanh, truyPn hình NRa ph2Sng và trung 2Sng; hoUc xem nhVng kRch bWn, 

nhVng câu chuy'n, nhVng cuYn phim vP cách chZm sóc, giáo d\c trH. 

Hình th^c này d_ thu hút cha mG b3i hình Wnh NGp, âm thanh h8p dan. 

Tuy vcy hình th^c này có nh2dc NiFm: nhiPu nSi không có Ni'n, thiBu 

ph2Sng ti'n NF th<c hi'n. Ng2gi nghe khó theo dõi N2dc toàn bi nii 

dung cCa chC NP; S< t2Sng tác giVa ng2gi t2 v8n và ng2gi N2dc t2 v8n bR 

hkn chB. 

4. Tư vấn qua đợt kiểm tra sức khoẻ hoặc kiểm tra các chỉ số phát triển 

của trẻ 

Mmi lnn tr2gng mnm non tK ch^c khám s^c khoH NRnh kì cho trH (mmi 

nZm 2 lnn) là cS hii tYt NF t2 v8n cho bY/ mG vP cách cho trH Zn, v' sinh 

cá nhân, v' sinh môi tr2gng, cách ssa lmi cho trH khi trH nói sai tt,  

sai câu... 

Ví d\: Khi No các ch= sY phát triFn vcn Ning cCa trH, phát hi'n trH thF 

hi'n vcn Ning cS bWn d2vi m^c trung bình cCa phnn Nông trH. Giáo viên/ 

ng2gi t2 v8n có thF t2 v8n cho cha mG cnn tko NiPu ki'n cho trH Zn uYng, 

vcn Ning trong thgi gian 3 nhà nh2 thB nào NF trH có s^c bPn, s< khéo léo 

trong vcn Ning... 

5. Tư vấn qua trang web 

Hình th^c t2 v8n này phù hdp vvi các cha mG trH, có NiPu ki'n ss d\ng 

mkng Internet. Các cha mG có thF trao NKi kinh nghi'm, tranh lucn nhau 

vP cách nuôi dky con. 

6. Tư vấn bằng góc dành cho cha mẹ 

Mmi tr2gng mnm non, tr2gng mau giáo, mmi lvp mau giáo, mmi nhóm trH 

ch|n mit góc thucn ldi làm góc NF t2 v8n cho cha mG. Tki nSi này, trình 

bày các tài li'u, tranh Wnh, N} chSi, N} dùng cnn thiBt cho trH 3 ttng Ni 

tuKi cho cha mG xem, h|c tcp vào lúc N2a và Nón trH.  

7. Tư vấn qua việc đến thăm tại gia đình 

— Ch|n thgi gian, hoàn cWnh thích hdp vvi NYi t2dng NF thZm hi gia Nình. 
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— Có th& b(t )*u bu,i t. v0n b2ng vi4c chào h8i v9 tình hình s<c kho>, 

công vi4c... 

— Quan sát gia cEnh. 

— L(ng nghe, suy nghI )& xác )Knh v0n )9 c*n quan tâm. Trên cR sS )ó, ).a 

thông tin cho phù hVp vWi )Xi t.Vng. 

— YZt câu h8i khuy[n khích s] tham gia, chia s> c^a )Xi t.Vng. 

— GiEi thích rõ ràng, cZn ka, chính xác, nên dùng tc )Rn giEn, dd hi&u, 

g*n gei. 

— Sg dhng các tài li4u phù hVp vWi )Xi t.Vng. 

— Có th& ghi chép n[u c*n thi[t nh.ng c*n l.u ý )& )Xi t.Vng không t8 thái 

)l khó chKu. 

8. Tư vấn qua thư, điện thoại 

Hình th<c này r0t ti4n lVi và kKp thni nh.ng tXn kém và s] t.Rng tác gioa 

ng.ni t. v0n và ng.ni ).Vc t. v0n bK hpn ch[ trong vi4c sg dhng ngôn 

ngo cR th& và s] t.Rng tác vWi nhau. 

9. Tổ chức liên hoan, hội thi về nuôi con khoẻ, dạy con ngoan  

Trong các culc liên hoan, hli thi ki[n th<c v9 chqm sóc, giáo dhc tr> 

th.nng có nhi9u kKch bEn, nhi9u câu chuy4n mang tính th]c t[ v9 chqm 

sóc, giáo dhc tr> ).Vc trình bày. Yây là cR hli tXt )& cha mr xem và rút 

kinh nghi4m cho bEn thân mình mlt cách t] nhiên. Tuy nhiên hình th<c 

này hpn ch[ bSi s] t.Rng tác gioa t. v0n viên và cha mr. 

10. Mời cha mẹ đến thăm các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ ở 

trường mầm non 

Yây là vi4c th]c hành cách chqm sóc dinh d.tng, v4 sinh phòng b4nh; 

cách trò chuy4n vWi tr>; cách chRi vWi tr>; cách làm )w chRi cho tr>... là 

nhong minh hop th]c t[ b, sung cho bài hxc, vì vyy cha mr sa nhW ).Vc 

lâu hRn, t] tin hRn vào khE nqng c^a ng.ni t. v0n ceng nh. khE nqng 

c^a mình trong vi4c áp dhng nhong ki[n th<c và kI nqng chqm sóc, giáo 

dhc tr>. Y& th]c hi4n hình th<c này có hi4u quE, ng.ni t. v0n phEi có 

khE nqng th]c hành thyt tXt. 
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Nội dung 5 

PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN (2 tiết) 

Hoạt động 1: Điều cần lưu ý trong phương pháp tư vấn 

B!n hãy '(a ra m,t s/ 'i1u c4n l(u ý trong ph(:ng pháp t( v=n cho các 

b?c cha m@ mà b!n th=y c4n thiBt. T!i sao?  

—  "i$u c'n chú ý: 

  

  

  

  

  

  

—  B.i vì: 

  

  

   

 

  

B!n hãy 'Fc các thông tin d(Ii 'ây và 'i1u chKnh nh?n thLc cho bMn thân. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

— M2c tiêu, n6i dung t9 v:n t;p trung vào ch@m sóc, giáo d2c trE d9Fi  

6 tuHi. 

— Nên bLt M'u tN v9Fng mLc cOa MQi t9Rng. 

— TTo không khí thân thiYn, thoZi mái và tin c;y: 

+  "]t câu h^i m.. 

+  S` d2ng ngôn nga không lci mang tính khuydn khích (g;t M'u, ánh mLt 

thân thiYn, mfm c9ci...). 

+  Thông cZm chia sE. 

+  Khuydn khích bà mi, tTo cho bà mi cZm giác M9Rc tôn trjng. 
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+  Tránh '(a ra câu h-i xét 'oán. 

— L6ng nghe '9 hi9u rõ v<n '=, hoàn c@nh cAa 'Bi t(Cng. 

— Giúp 'Bi t(Cng tG nhHn ra v<n '= cAa mình, gCi ý, dMn d6t 'Bi t(Cng '= 

xu<t các gi@i pháp kh6c phOc. 

— P(a ra ví dO có tính thuyTt phOc. 

— Quan tâm xem bà mW có hi9u và ph@n Xng thT nào vYi 'i=u '(Cc t( v<n. 

Cách di'n )*t b-ng l0i 

—  TZo không khí thân mHt, g\n g]i gi^a ng(_i nói và ng(_i nghe. 

—  Tìm hi9u xem các bHc cha mW 'ã biTt và làm gì v= v<n '= 'ó. 

—  Bc sung thêm và mô t@ chính xác nh^ng 'i=u mà hf còn thiTu, c\n biTt, 

c\n làm. 

—  Truy=n 'Zt nh^ng thông tin chA chBt và gi@i thích 'i9m lCi cAa hành  

vi mYi. 

— Tìm ra các lí do c@n trh các bHc cha mW thay 'ci hành vi, tìm cách  

kh6c phOc. 

—  Dùng tk ng^ 'ln gi@n, dm hi9u. 

—  So dOng nh^ng l_i Xng 'Bi và co chp thân thiqn '9 th9 hiqn sG quan tâm. 

—  Ph@n ánh lZi nh^ng gì cha mW nói. 

—  Trong khi gi@i thích nên dùng ca dao, tOc ng^, nêu các kinh nghiqm, các 

ví dO tk ctng 'ung. 

—  KhuyTn khích mfi ng(_i 'wt câu h-i bxng nhi=u cách. 

—  Ki9m tra lZi xem mfi ng(_i 'ã hi9u ch(a bxng cách 'wt câu h-i mh. Hf 

'ã nghe và hi9u '(Cc nh^ng gì?  

—  Ptng viên khuyTn khích mfi ng(_i thGc hiqn và duy trì hành vi mYi. 

— Gifng nói to, rõ, 'A nghe. C\n nh<n mZnh nh^ng ý chính, nh^ng ch| 

c\n thiTt, biTt dkng 'úng ch|. 

12ng tác 

—  T( thT tho@i mái. 

—  Tránh vka nói, vka 'i, nói quay l(ng lZi ng(_i nghe. 

—  Khi 'Xng không nên dZng 2 chân, 2 tay, không chp tr-, trk khi c\n minh 

hoZ và c\n thiTt. Không làm 'tng tác thka (gãi '\u, soa qu\n áo...). 
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—  Cách nhìn nên bao quát, không nhìn m4t ch5 lâu. 

—  Nét m;t thay =>i cho thích hAp, luôn luôn tCDi cCEi, tránh cau có,  

lHnh nhHt. 

—  Cách In m;c: chKnh tL, =Dn giMn, phù hAp vPi =Qi tCAng và phong tSc tTp 

quán cUa =Va phCDng. Không cXu kì, dZ phân tán chú ý cUa ngCEi nghe. 

— Trong khi truyLn =Ht cXn s` dSng giang nói, =4ng tác, nét m;t phù hAp 

=b tHo không khí thân mTt, gXn gci, cdi md, gây =CAc se tin tCdng, lôi 

cuQn ngCEi nghe. 

Hoạt động 2: Một số phương pháp tư vấn theo chủ đề đã chọn 

B!n hãy li)t kê các ph01ng pháp t0 v4n b!n 6ã s8 d:ng 6; t0 v4n cho các 

b=c cha m@ vA mBt chC 6A nào 6ó và cách thFc hi)n nó. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

B!n 6Hc nhIng thông tin d0Ki 6ây và 6iAu chNnh nh=n thOc cCa bPn thân, 

sau 6ó thFc hi)n các yêu cRu cCa các bài t=p trong tTng ph01ng pháp  

t0 v4n. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Phương pháp đàm thoại trực tiếp với nhóm cha/ mẹ 

Cách th&c hi(n 

—  "#t câu h)i/nêu v/n 01 cho ng45i tham gia suy ngh:, huy 0<ng 04=c s> 

hi?u biAt, kinh nghiCm, tìm ra càng nhi1u ý t4Hng càng tIt. 

—  T/t cL các ý t4Hng và 01 nghN cOa mPi ng45i 01u 04=c trình bày và 04=c 

ch/p nhRn (k? cL nhTng 0i1u trái ng4=c). 

—  Sau khi nhóm kAt thúc thLo luRn, hP sZ phLi quyAt 0Nnh ý t4Hng nào là 

tIt nh/t. 

—  T\ng nhóm sZ trình bày ý t4Hng và 01 nghN cOa nhóm tr4]c l]p. 

—  T4 v/n viên t^ng h=p, phân tích nhTng ý t4Hng và 01 nghN cOa cha m`. 

Bbn hãy 0Pc k: các 0obn h<i thobi sau 0ây và cho nhRn xét v1 t\ng  

tr45ng h=p: 

Tr,-ng h/p 1 

T4 v/n viên: Chào chN. Cháu Thanh khoh chi? 

Bà m :̀ Vâng, cám ln chN! 

T4 v/n viên: ChN có cho cháu bú không? 

Bà m :̀ Có. 

T4 v/n viên: ChN có g#p khó khon gì trong viCc cho cháu bú không ? 

Bà m :̀ Không. 

T4 v/n viên: Cháu có bú th45ng xuyên không? 

Bà m :̀ Có. 

Tr,-ng h/p 2 

T4 v/n viên: Chào chN. Sic khoh cháu Thanh thA nào b? 

Bà m :̀ Cháu khoh và r/t 0ói. 

T4 v/n viên: q, thA chN cho cháu on nh4 thA nào ? 

Bà m`: Cháu bú m`. Tôi chr phLi cho cháu on m<t bTa bú chai vào bu^i 

tIi thôi. 

T4 v/n viên: "i1u gì làm chN quyAt 0Nnh nh4 vRy?  

Bà m`: Bu^i tIi cháu 0òi on nhi1u vì thA tôi ngh: rtng tôi không có  

0O sTa.  
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T! v$n viên: Th* ch, cho cháu bú chai nh3ng th6 gì? 

Bà m<: N!>c cháo v>i ?!@ng. 

Tr"#ng h(p 3: (SD dFng l@i ?áp và ?iIu bJ ?K biKu lJ sM quan tâm) 

T! v$n viên: Chào ch,. DSo này ch, cho cháu bú th* nào? 

Bà m<: Chào ch,, tôi cho rXng tYt cZ thôi. 

T! v$n viên: Hm. (g\t ?]u, m^m c!@i). 

Bà m<:  À, hôm n` tôi hai lo vì cháu b, nôn. 

T! v$n viên: Th* S! (r!>n lông mày lên, lJ vc quan tâm) 

Bà m<: Tôi ?ang bdn khodn không bi*t tôi ?ã dn th6c dn gì làm cho s3a 

cga tôi không hhp v>i cháu. 

T! v$n viên: À! (g\t ?]u mJt cách thông cZm). V\y ch, ?ã dn nh3ng th6c 

dn gì? 

Bà m<: (BSn hãy ?ijn ti*p l@i thoSi). 

Bài t%p 

Sau khi nghiên c6u các tình huYng bSn hãy nh\n xét tmng tr!@ng hhp, 

rút ra nh3ng kinh nghiIm, kn ndng c]n thi*t trong viIc t! v$n các ki*n 

th6c nuôi con. B-n hãy 01c các nguyên t7c giúp m1i ng"#i thay 0<i hành 

vi d"@i 0ây và hãy tìm xem trong các tr"#ng h(p trên, các nguyên t7c 0ó 

0ã 0"(c thH hiIn nh" thJ nào? 

Sau ?ây là mJt sY nguyên toc mà ng!@i t! v$n c]n chú ý ?K thMc hiIn t! 

v$n chdm sóc, giáo dFc m]m non ?St hiIu quZ: 

Sáu nguyên toc giúp m`i ng!@i thay ?ri hành vi: 

1. Tìm ra ?iju m`i ng!@i ?ã bi*t và làm tYt, ?Jng viên, khuy*n khích m`i 

ng!@i làm theo nh3ng hành vi ?ó. 

2. Cung c$p thông tin còn thi*u, mô tZ chính xác ?iju m`i ng!@i phZi làm.  

3. Tìm ra lí do tSi sao tr!>c ?ây ng!@i ta không làm theo hành vi tYt, h` sy 

gzp phZi khó khdn gì trong t!ang lai n*u h` làm theo nh3ng hành vi tYt 

này. ThZo lu\n, tìm ra biIn pháp khoc phFc. 

4. GiZi thích mJt cách rõ ràng vj lhi ích cga hành vi m>i. 

5. Giúp ?�, ?Jng viên m`i ng!@i làm theo và duy trì hành vi m>i. 

6. Cam k*t cga m`i ng!@i sy thMc hiIn các hành vi này trong t!ang lai. 
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2. Phương pháp kể chuyện 

Cách th&c hi(n 

—  B#n có th) sáng tác ra các câu chuy2n ho4c s5u t6m nh8ng m9u chuy2n 

có th:c (ho4c <5=c vi@t trên các sách/báo) và k) cho ng5Gi khác nghe. 

—  MGi mKt vài ng5Gi ho4c <#i di2n nhóm trình bày câu chuy2n tr5Nc lNp, 

cR lNp lSng nghe và cho ý ki@n nhUn xét vX câu chuy2n, vX nh8ng bài hYc 

ho4c thông <i2p rút ra t\ nh8ng câu chuy2n <ó. 

Sau <ây là câu chuy2n “Chuy(n m-t ng/0i m1” có th:c trong cuKc s_ng 

<5=c ghi l#i, b#n hãy <Yc và rút ra nh8ng <iXu ba ích bcng cách trR lGi 

các câu hdi sau <ây: 

(1). Khi làm công vi2c hcng ngày cha mình, bà mi th5Gng làm gì vNi con cha 

mình? Vi2c làm <ó có l=i gì cho con? Hàng xóm có nhUn xét gì vX chm? 

(2). Trong cuKc s_ng hcng ngày, b#n có quan sát <5=c cách mi con th5Gng 

nói chuy2n nh5 th@ không? Quan <i)m cha b#n vX vi2c làm <ó? Câu 

chuy2n này có th5Gng xRy ra s <ma ph5tng b#n không? 

(3). B#n có nhUn xét gì vX câu, t\ <5=c dùng trong câu chuy2n? 

Chuy$n m(t ng+,i m. 

Tôi s_ng s Hà Giang và mxt chyng khi con út cha tôi ch5a <6y nzm.  

Tôi s_ng mKt mình cùng vNi hai <{a con, b_ mi tôi <ã mxt t\ lâu. Chyng 

tôi mxt <i khi@n tôi thxy mình ch|ng có ai <) trò chuy2n và <ôi khi thxy 

rxt cô <tn. Chính vì th@ mà tôi luôn nói chuy2n vNi bYn tr~.  

Khi làm các công vi2c hàng ngày cha mình nh5 gi4t gi�, nxu các lo#i rau 

khác nhau, dYn dip nhà c�a, khi làm r�y..., tôi <Xu giRi thích cho con tôi 

<ang làm gì. Và tôi c�ng d\ng l#i <=i con trR lGi. Ngay cR khi con tôi ch� 

bi@t nói “5, 5, a, a” thì tôi c�ng bRo “<úng ryi, mi bi@t con mu_n nói gì 

ryi”. Hàng xóm nhà tôi nói rcng tôi bm hâm vì c{ <i nói chuy2n vNi mKt 

<{a bé ch|ng bi@t gì.  

Ryi mNi <ây, tôi <i hYp xóm và cán bK nói rcng chúng ta có th) giúp tr~ 

lNn và phát tri)n rxt t_t khi th5Gng xuyên nói vNi tr~ vX nh8ng gì ta làm. 

B#n có bi@t chm cán bK <ó nói gì không? Chm xy bRo nói chuy2n và nghe 

bYn tr~ nói là cách t_t nhxt <) chúng bi@t giao ti@p và nh8ng <{a bé nh5 

vUy th5Gng t: tin và hYc hdi t_t htn.  

Tôi ch|ng hâm tí nào có phRi không? 
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Bài t%p 

B!n hãy th( vi+t l!i m.t câu chuy2n v3 cách ch5m sóc ho9c giáo d<c con 

có th=c c>a b!n ho9c c>a ngABi khác mà b!n cho rFng câu chuy2n Gó có 

ý nghIa cho các bJc cha mK có con tuLi mMm non tham khNo và rút kinh 

nghi2m cho bNn thân mình GQ nuôi d!y con tSt. Các câu chuy2n có thQ 

có trVng tâm nhA sau: M.t câu chuy2n giúp trZ hVc toán; M.t câu 

chuy2n v3 ngABi ông giúp trZ hình thành thói quen ng5n n^p; M.t câu 

chuy2n v3 ngABi bà có ý th_c hình thành ` trZ s= thích thú GVc sách... 

3. Phương pháp xây dựng kịch bản 

Cách th&c hi(n 

—  Kdch bNn GAec trình difn trAgc mVi ngABi vgi thBi gian Góng vai c>a mhi 

tình huSng kéo dài 5 — 7 phút. 

—  Sau khi Góng vai mhi tình huSng k+t thúc, mVi ngABi sn thNo luJn các 

hành G.ng c>a mhi nhân vJt và các von G3 G9t ra nhA: 

+  Th=c t+ có xNy ra nhsng von G3 nhA vJy không? 

+  ui3u Gó có thQ xNy ra ` gia Gình, nhà trABng hay c.ng Gvng không? 

+  Von G3 Gó có thQ xNy ra nhA th+ nào? Ai có thQ giNi quy+t? 

+  ui3u gì có thQ xNy ra n+u nói cách khác ho9c làm vi2c khác? 

+  uAa ra các G3 xuot GQ giNi quy+t von G3 có hi2u quN ho9c bàn b!c nhsng 

lBi khuyên trong nhsng von G3 khác nhau. 

B+n hãy ./c các k1ch b3n sau .ây và rút ra .i<u gì khi cha m@ xem trình 

diDn k1ch b3n này: 

Các vai chính: 

—  Bà mK 1 (Bà mK Geo n|). 

—  Bà mK 2 (Bà mK m9c váy hoa). 

—  Cán b. y t+. 

—  Cô giáo mMm non. 

—  Các vai khác. 

C!nh 1: Bà m@ 1 (Bà m@ .eo nI) .i ra sân khKu vLa .i vLa hát: Là lá la 

hãy nín nín .i con ... con ngoan, con cRng, ngS ngon nhé... (tay xoa bUng). 

—  ThRa bà con tôi có thai lZn này là lZn th[ ba r\i, nhRng tôi không bao gi] 

.i tiêm phòng, nghe nói tiêm .au lam. 
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—  "y, %y cái ch* kia (v/y tay), ch2c l4i 5i tiêm ph9i không, ch2c là 5au l2m.... 

(vào sân kh%u). 

C!nh 2: Bà mD 2 (Bà mD mFc váy hoa) 5Gn tr4m y tG khám, cán bJ y tG 

khám thai cho ch*, hKi han và tL v%n cho bà mD 

C!nh 3: Hai bà mD gFp nhau N c4nh tr4m y tG, hKi han vO viPc có thai, 

chRm sóc thai. Hai bà mD có ý kiGn khác nhau vO viPc chRm sóc thai 

nghén, bà mD 2 cU thuyGt phVc bà mD 1 5Gn tr4m khám thai tiêm phòng, 

nhLng bà mD 1 còn chYn chZ chLa nghe. \úng lúc 5ó có mJt cô giáo mYm 

non 5i 5Gn tr4m y tG (5^ bàn v_i tr4m chu`n b* cho các cháu mYm non 

tiêm phòng tuYn t_i), gFp hai bà mD, qua hKi han 5Lbc biGt bà mD 1 không 

thUng nh%t ý kiGn v_i bà mD 2 vO viPc khám thai t4i tr4m y tG và tiêm 

phòng uUn ván cho bà mD mang thai. Ch* thuyGt phVc bà mD 1 nên 5i 

khám và tiêm phòng uUn ván t4i tr4m y tG. Trong lúc c9 ba ngLei 5ang 

chuyPn trò thì bà mD 1 5Jt nhiên 5au bVng 

C!nh 4: C9 hai ngLei 5g bà mD 1 vào tr4m y tG, sau khi khám cán bJ y tG 

phát hiPn ra thai ngLbc và chuy^n bà mD 1 lên tuyGn trên. 

C!nh 5: MJt tháng sau hai bà mD 5Gn tr4m y tG 5^ cám in cán bJ y tG và 

tiêm phòng cho con hj 5ã gFp nhau t4i 5ây. Bà mD 1 nói lên suy nghl l4c 

hmu cna mình, hoa sp tuyên truyOn cho mji ngLei nên 5Gn tr4m y tG khám 

thai 5^ phát hiPn ra các d%u hiPu b%t thLeng và tiêm phòng uUn ván. 

Trên &ây là m,t s/ c1nh chính do m,t nhóm h7c viên th:c hi;n bài t=p, 

tuA &iBu ki;n th:c tD có thE &iBu chFnh lGi thoHi và c1nh phù hJp. 

4. Phương pháp sử dụng tranh ảnh 

Cách thrc hiPn: 

—  Tranh 1nh &NJc cOt tP báo chí, tG rRi, áp phích hoSc các nguUn khác. 

—  VSt hoSc treo tranh 1nh X vY trí thu=n ti;n &E c1 nhóm có thE dZ dàng 

nhìn th\y. 

M^i thành viên (hoSc nhóm) ph1i có thGi gian quan sát bbc tranh hoSc 

1nh chcp trNdc khi bOt &eu th1o lu=n. 

BHn hãy tr1 lGi câu hhi theo trình t: sau: 

+  ViBu gì &ang x1y ra trong bbc tranh (1nh) này? 
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+  "i$u này có x,y ra trong c2ng 34ng chúng ta không? 

+  Ph,i làm gì 3> phát huy hoAc ngBn chAn chúng? 

5. Phương pháp thực hành 

Cách th&c hi(n: 

—  ThEc hành có th> thEc hiFn tGi lHp mIu giáo hay J thEc 3Ka. 

—  Có th> tN chOc dQHi dGng trò chSi. 

Trong quá trình thEc hành các thành viên ph,i quan sát, ghi chép nhZng 

viFc làm c[a bGn mình, bN sung nhZng viFc làm còn thi]u. 

Khi tNng k]t thEc hành, tQ v_n viên tóm t`t các ý ki]n 3óng góp c[a 

nhZng ngQbi tham dE, phân tích nhZng viFc làm trong quá trình thEc 

hành 3> rút kinh nghiFm. 

   

Nội dung 6 

THỰC HÀNH TƯ VẤN (3 tiết) 

Hoạt động: Nghiên cứu tiến trình của một buổi tư vấn và rút ra 

mục đích, nội dung, hình thức, phương pháp tư vấn đã  

sử dụng 

B,n hãy /0c thông tin d45i /ây và tr: l<i các câu h>i sau khi nghiên cCu 

thông tin này. 

Ch" $% t' v)n: NHU ChU CiA TRl MhM NON  

Cách tiEn hành 

Ho.t $/ng 1: Gi"i thi&u thành ph+n tham d/ bu1i t2 v4n, ch7 89 và m:c 8ích 

c7a bu1i t2 v4n  

TQ v_n viên giHi thiFu thành phon 3]n dE hoAc 3> cha mp trq, ngQbi 

chBm sóc trq hoAc nhZng ngQbi tham dE khác tE giHi thiFu v$ mình (hs 

tên, 3Ka cht, su con...). 

Ho.t $/ng 2: Th=o lu@n v9 nhAng nhu c+u c7a trD em  

NhZng ngQbi tham dE 3Qwc chia thành 3 nhóm và th,o luyn theo câu h{i.  

Câu h>i: Trq em con gì 3> sung, lHn lên, khoq mGnh, thông minh và tE tin? 
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Câu tr& l(i mong ./i: 

Tr" c%n '()c cung c,p dinh d(1ng: 3n, u5ng '%y '7 ch,t. 

Tr" c%n '()c ch3m sóc v> sinh thân th@. 

Tr" '()c khám chCa b>nh khi c%n. 

Tr" c%n '()c yêu th(Gng, ôm ,p, vu5t ve. 

Tr" c%n '()c trò chuy>n, dKy dL, vui chGi, tiMp xúc vPi môi tr(Qng xung 

quanh... 

Tr" c%n tránh mSi sT s) hãi, m,t an toàn cX vY th@ ch,t và tinh th%n... 

ZKi di>n các nhóm trình bày kMt quX thXo lu]n c7a nhóm mình. T( v,n 

viên chia bXng thành 2 c_t, ghi kMt quX trình bày c7a các nhóm vY các 

nhu c%u c7a tr" vào c_t th` nh,t c7a bXng (C_t th` hai sc dùng '@ ghi các 

thXo lu]n e hoKt '_ng 3 — Záp `ng nhCng nhu c%u c7a tr"). 

Nhu c%u c&a tr*  
Ng,-i ch/m sóc tr* có th3 làm 63 6áp 9ng nhu 

c%u c&a tr* 

in u5ng '%y '7  

ChGi 'ùa vui v"  

T( v,n viên ch5t lKi v,n 'Y: Dinh d(1ng (3n u5ng), gkn bó (ôm ,p, vu5t 

ve, vL vY), giao tiMp (trò chuy>n, ngSt ngào, yêu th(Gng), vui chGi, nh]n 

th`c, tiMp xúc, tìm hi@u vPi thM giPi xung quanh, an toàn là nhCng nhu 

c%u cG bXn c%n thiMt '@ 'Xm bXo cho bé s5ng, phát tri@n kho" mKnh, vui 

v", tT tin, thông minh và sáng tKo. 

Ho=t 6>ng 3: Th"o lu'n v* cách -áp /ng nh1ng nhu c2u c3a tr7 em  

T( v,n viên treo 2 b`c tranh 'ã chumn bn (1 tr" kho" mKnh, m]p mKp, 

t(Gi c(Qi; 1 tr" 5m yMu, g%y còm, buqn bã). Dành khoXng 5 phút cho mSi 

ng(Qi quan sát, sau 'ó nêu câu hsi cho 3 nhóm thXo lu]n: 

Câu h2i 1: Anh/ chn thích con/ cháu c7a mình gi5ng nh( em bé e b`c 

tranh nào? Vì sao? 
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Câu tr& l(i mong ./i:  

Thích con/ cháu mình gi.ng em bé kho3 m4nh, m6p m4p, d9 th;<ng, 

t;<i vui, sau này lCn lên em sE có thG lHc t.t, giao tiIp t.t, tH tin, tH lHc, 

thông minh, hKc giLi. 

Không thích con/ cháu mình gi.ng em bé .m yIu, buOn bã, có v3 bQ suy 

dinh d;Rng, rTt vTt vU khi nuôi em bé nh; thI này.  

Câu h2i 2: Vì sao em bé W bXc tranh Yó l4i t;<i vui thI, còn em bé W bXc 

tranh kia l4i buOn thI? 

Câu tr& l(i mong ./i: 

Em bé vui vì Y;]c ba m^ nuôi d;Rng t.t, _n u.ng Y` chTt, Y;]c ba m^ và 

nhang ng;bi thân yêu th;<ng. 

Em bé buOn vì mdt mLi, gày gò, yIu Yu.i do không Y;]c ba m  ̂ nuôi 

d;Rng chu Yáo. 

Câu h2i 3: Theo anh/ chQ, con/ cháu c`a chúng ta cfn Y;]c ch_m sóc bgt 

Yfu th khi nào? Chúng ta làm thI nào YG Yáp Xng nhu cfu c`a tr3? 

Câu tr& l(i mong ./i: 

Em bé cfn Y;]c ch_m sóc ngay th khi còn W trong bjng m^. 

Em bé trong bjng m  ̂ Y;]c ch_m sóc thông qua ng;bi m^ mang thai 

blng cách t4o Yimu kidn cho ng;bi m^ Y;]c _n u.ng Yfy Y ,̀ Y;]c  

nghn ng<i, không lao Yong quá sXc, thoUi mái vm tinh thfn; gia Yình  

hoà thu6n... 

Em bé sau khi sinh cfn Y;]c bú m^ Yfy Y` trong 4 — 6 tháng Yfu, khi bé 

lCn h<n thì Y;]c _n u.ng Y  ̀ cU vm s. l;]ng, chTt l;]ng, s4ch sE: _n Y  ̀

baa; thXc _n có thQt, houc cá, tôm, cua...; Y6u phong, mè, Y6u nành; có 

rau xanh, hoa quU t;<i...; Các bé Y;]c ng;bi ch_m sóc chuydn trò âu 

yIm, yêu th;<ng, ôm Tp, vx vm, ch<i vCi bé, cho bé ch<i vCi b4n. Không 

nên hù do4, rfy la bé, bUo YUm an toàn cho bé... 

T; vTn viên Ym nghQ Y4i didn các nhóm trình bày kIt quU thUo lu6n. T; 

vTn viên ghi kIt quU thUo lu6n câu hLi s. 3 (vm cách Yáp Xng nhu cfu c`a 

tr3) vào cot thX hai c`a bUng (Xng vCi thng nhu cfu c`a tr3 Yã Y;]c thUo 

lu6n và ghi l4i W ho4t Yong 2). 

T; vTn viên ch.t l4i vTn Ym:  

 Chúng ta ai c~ng mong rlng con/ cháu mình lCn lên thành ng;bi kho3 

m4nh, vui v3, tH tin, thông minh và hKc t6p t.t. Mu.n v6y chúng ta cfn 
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ph"i dành cho bé s- nuôi d01ng, ch4m sóc t8t nh9t. ;<c bi=t ngay t@ khi 

bé còn trong bDng mE, bé F0Gc ch4m sóc thông qua ng0Ii mE mang thai 

bJng cách tLo FiMu ki=n FN ng0Ii mE F0Gc 4n u8ng, F0Gc nghO ngPi FQy 

FR, F0Gc mSi ng0Ii trong gia Fình quan tâm, F0Gc s8ng trong bQu không 

khí hoà thuWn, vui t0Pi và hLnh phúc. 

Ho"t %&ng 4: Suy lu%n m( r*ng v- s/ 0áp 3ng nhu c6u c7a tr:  

T0 v9n viên F0a ra câu h\i th"o luWn chung (không chia nhóm th"o luWn). 

Câu h%i:  

Trong nuôi d01ng, ch4m sóc và giáo dDc tr`, nau ta không Fáp bng nhu 

cQu vM dinh d01ng cRa bé: không cho bé 4n FQy FR ch9t và s8 l0Gng; ho<c 

không Fáp bng nhu cQu gen bó, giao tiap (trò chuy=n, yêu th0Png, ngSt 

ngào) thì FiMu gì sf x"y ra? 

Câu tr* l,i mong 12i:  

Nau nhu cQu vM dinh d01ng cRa tr` không F0Gc Fáp bng thì tr` sf 8m 

yau, suy dinh d01ng.., làm cho tr̀  m=t m\i, không n4ng Fjng, hoLt bát 

tìm tòi khám phá môi tr0Ing xung quanh, "nh h0kng s- phát triNn vM trí 

tu= cRa tr`, thiau s- sáng tLo, t- tin, mLnh dLn. 

Nau ng0Ii lln không yêu th0Png, không gen bó vli bé, hay rQy la bé thì 

bé sf c"m th9y cô FPn nh0 bm b\ rPi, thiau an toàn, "nh h0kng tr-c tiap 

Fan s- phát triNn tình c"m, ngôn ngn, s- hiNu biat cRa bé; bé sf trk nên 

rDt rè, thiau t- tin, ho<c trk nên hung dn, bLo l-c. 

T0 v9n viên mIi hai ng0Ii trình bày ý kian cRa mình, sau Fó ch8t lLi: 

  Các nhu cQu cRa tr` có m8i liên quan mWt thiat vli nhau không thN tách 

rIi. Nau chO Fáp bng mjt nhu cQu hay chO b\ sót mjt nhu cQu cRa tr` thì 

tr` sf không phát triNn toàn di=n vM thN ch9t và tinh thQn. 

Ho"t %&ng 5: Liên h> th/c t?  

Cu8i buri th"o luWn, t0 v9n viên mIi mjt ng0Ii mE ho<c ng0Ii cha chia 

s` vli mSi ng0Ii xem cách nuôi d01ng, ch4m sóc con cái cRa mình Fã 

Fáp bng F0Gc FQy FR nhu cQu cRa tr̀  ch0a? Và br sung thêm còn nhu 

cQu cP b"n nào cRa tr` ch0a F0Gc Fáp bng? Nguyên nhân? 

Sau khi tóm tet lLi nhnng gì mà ng0Ii mE ho<c ng0Ii cha Fã chia s`, t0 

v9n viên ch8t lLi v9n FM cRa c" bài: 

Ai trong chúng ta cxng FMu có thN và cQn Fáp bng các nhu cQu phát triNn 

toàn di=n cRa tr` FN tr` lln lên kho` mLnh, thông minh, t- tin, mLnh 

dLn và có m8i quan h= t8t vli mSi ng0Ii xung quanh. 
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B!n hãy nghiên c+u ti.n trình m2t bu4i t5 v7n v8í cha m;, sau >ó rút ra 

cho bBn thân vD: mFc >ích, n2i dung, hình th+c t5 v7n và các ph5Kng 

pháp >ã >5Lc dùng trong bu4i t5 v7n >ó bNng cách trB lPi các câu hQi. 

Câu h%i: 

1.  MFc >ích cUa bu4i t5 v7n là gì? 

2. B!n cXn chuYn bZ cho bu4i t5 v7n này nh5 th. nào? 

3. N2i dung mu]n chuy^n tBi >.n cha m; trong bu4i t5 v7n hôm nay là gì?  

4. Ph5Kng pháp >ã dùng trong bu4i t5 v7n này là gì? 

5. Hình th+c t5 v7n gì >ã >5Lc sd dFng? 

 

Nội dung 7 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TÀI LIỆU, SẢN PHẨM TƯ VẤN VỀ 

CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON (2 tiết) 

Hoạt động 1: Cơ sở để xây dựng tài liệu, sản phẩm tư vấn 

—  Theo b'n khi xây d/ng tài li4u 67 t8 v:n ch<m sóc, giáo dBc trD mEm non 

b'n cEn c<n cF vào 6iGu gì? T'i sao? B'n hãy l:y ví dB th/c tN minh ho'?  

  

  

  

  

  

  

Sau khi b'n trP lQi và viNt ra vR nhSng c<n cF xây d/ng tài li4u dùng 67 t8 

v:n cho các cha mU, b'n hãy 6Vi chiNu vWi thông tin d8Wi 6ây và tìm ra s/ 

t8Yng 6Zng và 6iGu ch[nh nh\n thFc c]a mình nNu b'n cPm th:y cEn. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

CK sf xây dhng tài liiu dùng >^ t5 v7n cho các bjc cha m; có con l+a tu4i 

mXm non: 

—  Trình >2 hmc v7n, nhjn th+c cUa cha m; còn th7p, có ng5Pi còn mù cho. 

—  Hi^u bi.t vD n2i dung chpm sóc giáo dFc trq h!n ch.. 
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—  Ki$n th(c v+ giáo d0c ít h2n v+ ch3m sóc. 

—  Không 9:ng 9+u gi<a các vùng. 

—  Hành vi v+ ch3m sóc giáo d0c còn nhi+u lCch lDc: 

+  HGu nhH trong ch3m sóc, giáo d0c con, cha mK thHLng dùng phH2ng 

pháp 9ánh con. 

+  VC sinh môi trHLng, cá nhân kém. 

+  Phòng bCnh cho trT kém. 

+  MVt sW vùng nông thôn xa xôi hTo lánh, các bà mK thHLng sinh tDi         

nhà, 9T nhi+u. 

—  Thói quen ti$p c\n thông tin ch] y$u thông qua truy+n miCng. 

Các y$u tW khách quan khác: 

—  `i+u kiCn kinh t$ khó kh3n.  

—  Phong t0c lDc h\u.  

—  Các dach v0 ch3m sóc giáo d0c thi$u. 

 

Hoạt động 2: Một số tiêu chí của các tài liệu dùng để tư vấn 

B!n hãy ch(n ra 4 tài li0u mà b!n 4ã dùng 48 t9 v;n cho các b>c cha m? 

và b!n th@ ki8m l!i xem tài li0u 4ó có 4áp Fng 49Gc các tiêu chí sau hay 

không? Tiêu chí nào th9Nng bO bP qua hoRc không 4áp Fng? 

— BWn tài liCu 9ã sd d0ng: 

1.  

2.  

3.  

4.  

—  Nh<ng tiêu chí c2 bkn thHLng 9Hlc sd d0ng: 

  

  

  

  

—  Nh<ng tiêu chí thHLng ba bm qua: 

  



 |  MODULE MN 10  
50 

  

  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

M!t s% tiêu chí c,a các tài li1u dùng 67 t8 v:n: 

—  Miêu t= m!t cách sinh 6!ng s! kì di'u, ng,t ngào và tinh ngh2ch c4a tr7 

th8. Không phB thu!c vào trình 6! hFc v:n. 

—  :8n gi;n, d< hi=u, không nghi th?c, rõ ràng và th!c tA. C% gIng ng8Ji 

mù chK hoLc mMi biOt chK 6Pu có th7 hi7u 68Rc. 

—  Xây dVng 68Rc lòng tV tin, tV trFng c,a c,a mYi trZ hoLc c,a cha m[ trZ. 

—  Có tính hoà nhCp EFi vGi tHt c; tr7 em và ngKLi lGn. Không 6\nh kiOn 

giMi, kh= n^ng, dân t!c, l_a tu`i, màu da, hình th_c bên ngoài, hoàn c=nh 

gia 6ình. Hãy c` 6!ng cho tính Ea dNng. 

—  Ph=n ánh sV ch^m sóc, giáo dBc trZ và quan tâm 6On t:t c= các lenh vVc 

phát tri7n c,a trZ. 

—  Chf làm mOu nhPng hành EQng và lLi nói tích c!c. gP chp 6On "các thVc 

hành tích cVc" — nhKng thành viên trong c!ng 6jng có vai trò tích cVc 

trong vi1c ch^m sóc, giáo dBc trZ. 

— Sl dBng kinh nghi1m ngôi th_ nh:t “tôi”, “chúng ta” — liên h1 kinh 

nghi1m c,a b=n thân. 

—  Làm mqu nhKng 6iPu mà ng8Ji lMn có th7 hFc tr trZ nhs ctng nh8 

nhKng 6iPu mà trZ hFc tr ng8Ji lMn. 

—  N!i dung tài li1u truyPn thông cvn th7 hi1n:  

+  Cái gì/ v:n 6P gì? 

+ T{i sao cvn? 

+  ThVc hi1n nh8 thO nào/ cách thVc hi1n?  
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

1.  Vai trò c*a giáo d/c gia 0ình 04i v6i s8 phát tri:n c*a tr;? 

2.  >i?u kiBn 0: giáo d/c gia 0ình 0Ct hiBu quE t4t? 

3.  ThH nào là tK vLn? 

4.  TK vLn v? chNm sóc và giáo d/c tr; em mRm non cho các bTc cha mU 

nhVm 0Ct m/c 0ích gì? 

5. Theo bCn, 0: công tác tK vLn 0Ct 0K[c m/c 0ích trên, ngK]i tK vLn cRn 

làm gì? 

6.  BCn hãy nêu các nbi dung v? chNm sóc, giáo d/c tr; mRm non cRn phEi 

0K[c tK vLn cho cha mU. 

7.  BCn hãy nêu các hình thdc tK vLn cho cha mU v? chNm sóc, giáo d/c 

mRm non. 

8.  BCn hãy nêu các phKfng pháp tK vLn cho cha mU v? chNm sóc, giáo d/c 

mRm non. Hãy chhn và trình bày ba phKfng pháp mà bCn cho là hiBu 

quE nhLt. 

9.  Các tài liBu dùng 0: tK vLn cho cha mU cRn 0Ct nhlng tiêu chí gì? 

 

E. PHỤ LỤC 

Mbt s4 câu chuyBn có th: dùng 0: xây d8ng ni?m tin cho cha mU trong 

viBc chNm sóc giáo d/c con hVng ngày: 

Chuy%n m(t ng+,i ông 

Tôi 0ã 70 turi và lên chdc ông 0ã lâu. Tôi già yHu rsi nên ctng chung giúp 

viBc nhà 0K[c mLy nla. CE ngày tôi ngsi w trên giK]ng và trông bhn tr;.  

Chúng túm râu tôi, nhNn mxt, nhNn mti, làm xLu v6i tôi và tôi ctng 

byt chK6c chúng. Bhn tr; còn trèo lên ngK]i tôi cd nhK tôi là cái bãi 

tTp c*a chúng. 

Bây gi] tôi yHu hfn nên chúng không ngh{ch nhK thH nla. Chúng ngsi 

cCnh tôi và byt tôi chfi trò “0ài phát thanh”.  

Tôi giE v] mình là phát thanh viên trên 0ài và k: chuyBn. Tôi k: nhlng 

câu chuyBn ngây ngô, dùng các t~ ngb ngh�nh mình t8 ngh� ra và giE 

nhi?u gihng khác nhau, bhn tr; rLt thích thH. Chúng còn xin phép tôi cho 

các bCn quanh nhà sang “nghe 0ài” cùng.  
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Các b%n có t)*ng t),ng -),c không, * cái tu4i này mà m8t lão già nh) 

tôi -ã thành ng)<i n4i ti=ng r?i -@y. 

Chuy$n m(t ng+,i cha 

Tôi là m8t nông dân nghèo * Trà Vinh. Khi -Ha con -Ju tiên cLa tôi ra 

-<i, tôi không dám b?ng con trong m8t hai tháng -Ju vì tôi s, làm con 

-au hay làm con bé té. Khi v, tôi sinh -Ha thH hai, cô @y r@t y=u, chQ có 

thR nSm và cho con bú mà không thR làm gì khác -),c. Vì th= tôi phVi 

b?ng cô con gái nhW bé ngay khi cháu mXi -),c có vài ngày. 

Lúc -Ju tôi th@y mình thZt lóng ngóng, cV hai b[ con -\u cHng cV ng)<i. 

Nh)ng khi tôi b?ng cháu sát vào da mình, tôi cVm th@y nh) con bé hoà 

tan vào ng)<i tôi. ^ó là cVm giác tuy_t v<i nh@t mà tôi -),c bi=t, tôi phát 

khóc vì xúc -8ng. 

DJn dJn, tôi phát hi_n ra rSng mbi khi cháu qu@y mà không phVi vì -ói, 

n=u tôi b?ng cháu sát vào da mình thì cháu sd nín ngay và có vf r@t h%nh 

phúc. Tr)Xc -ây, tôi cH nghg rSng vXi nhhng -Ha bé nhW xíu th= này thì 

chQ có ng)<i mi mXi làm -),c nhhng vi_c nh) vZy. Bây gi< thì tôi thZt 

h%nh phúc vì mình có thR db con và làm cho con thoVi mái nh) th=. 

 

Chuy$n m(t ng+,i m0 khuy2t t3t 

Tôi -ã tkng nghg rSng ni\m h%nh phúc làm mi không bao gi< -=n vXi 

m8t ng)<i phl nh không thR -i l%i bSng -ôi chân cLa mình nh) tôi. 

Nh)ng h%nh phúc -ã mQm c)<i vXi tôi, có m8t ng)<i -àn ông yêu th)mng 

tôi. Chúng tôi thành v, thành ch?ng, m8t gia -ình nhW, nghèo nh)ng 

h%nh phúc. 

Khi -Ha con -Ju tiên cLa tôi ra -<i, ch?ng tôi r@t vui s)Xng và anh chQ 

mu[n * nhà chnm con. Nh)ng anh phVi -i làm t[i ngày -R nuôi cV gia 

-ình. Nhhng ngày -Ju * nhà m8t mình trông con, tôi r@t lo long, không 

bi=t mình phVi làm th= nào khi cháu bi=t -i mà mình không thR -i theo 

con -),c. Nhhng lúc cháu ngL và tôi không bZn vi_c nhà, tôi dùng rmm 

k=t nhhng con búp bê cho cháu, nhrt các vW h8p gi@y làm thành các kh[i 

h8p to, nhW, vuông, chh nhZt hay hình trl và nhi\u thH linh tinh khác. 

Sau -ó, tôi bày cho cháu bW các h8p nhW vào h8p to, bW h%t mít vào lt  

và loc... 

Lúc cháu -i còn ch)a vhng, tôi và con chQ chmi trên gi)<ng; tôi chrn chnn 

xung quanh cho cháu khWi -au n=u có té. Khi cháu -ã lXn hmn, tôi vka lrt 

rau, vka bVo cháu ngot lá rau x=p thành các hình ông mrt tr<i, hình con 
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gà, v%t, ho)c hai m. con ch0i bán hàng, làm cô giáo... D7n d7n, cháu t: 

ngh; ra nhi=u trò t? nh@ng thA sCn có quanh nhà nhF bông, lá, cành cây, 

r0m... Khi cháu Ji hKc m7m non, cô giáo khen cháu hKc rNt nhanh và rNt 

sáng tOo khi ch0i cùng các bOn.  

Bây giR thì tôi có thT t: hào rUng dù mình không khoV mOnh, lành l)n 

nhF nh@ng ngFRi khác nhFng tôi vWn có thT làm JFXc nhi=u Ji=u có ích 

cho con mình. Tôi rNt sung sF[ng và t: hào khi mKi ngFRi trong xóm 

khen tôi là m]t ngFRi m. t^t. 

 

F. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 1. B] Giáo dac và bào tOo, Ch"#ng trình Giáo d/c m2m non, Nhà xuNt bdn 

Giáo dac Vift Nam, 2009. 

2. B] Giáo dac và bào tOo, 34 án phát tri6n giáo d/c m2m non 2006 — 2015.  

3. B] Giáo dac và bào tOo, Ch= th> v4 công tác tAng c"Bng sD phEi hFp giGa 

nhà tr"Bng, gia Kình và xã hNi trong công tác giáo d/c trO em, hQc sinh, 

sinh viên, 2008. 

4. LuWt Giáo d/c 2005. 

5.  Quynt J%nh s  ̂ 11/2008/Qb—BGD&bT v= vifc ban hành 3i4u lY Ban K[i 

diYn cha m\ hQc sinh, h"]ng d^n t_ ch`c và ho[t KNng caa Ban K[i diYn 

cha m\ hQc sinh. 

7.  bi=u lf TrFRng m7m non. 

8. Chu th% s^ 71/2008/CT—BGD&bT v= tvng cFRng ph^i hXp nhà trFRng, gia 

Jình và xã h]i trong công tác giáo dac trV em, hKc sinh, sinh viên. 

9. Quynt J%nh 239/Qb—TTg phê duyft 34 án ph_ cWp giáo d/c m2m non cho 

trO em nAm tu_i giai Ko[n 2010 — 2015. 

10. b= tài nghiên cAu khoa hKc cNp B] Nghiên c`u K4 xuct các biYn pháp 

nâng cao chct l"Fng chAm sóc — giáo d/c trO tg 0 Khn 6 tu_i i gia Kình.  

Hà N]i, 2010. 

11. b= tài nghiên cAu khoa hKc cNp B]: Nghiên c`u mNt sE biYn pháp phEi 

hFp các lDc l"Fng xã hNi trong tuyên truy4n ph_ bihn kihn th`c chAm sóc — 

giáo d/c trO d"]i 6 tu_i cho các bWc cha m\ vùng khó khAn, 2007. 
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12. B% Giáo d+c và /ào t1o — UNESCO, Tài li<u h?@ng dCn các bEc cha mH 

chIm sóc, giáo d+c trM mNm non dùng cho các Trung tâm hQc tEp c%ng 

STng, Hà N%i, 2006.  

13. UNICEF, B% Giáo d+c và /ào t1o, H%i Liên hi<p Ph+ n^ Vi<t Nam, Tài 

li<u tEp hu`n: Truy$n thông giáo d/c ng12i ch3m sóc tr7 v$ phát tri:n 

toàn di<n tr7 th= (dành cho gicng viên), Hà N%i, 2003.  

14. Tf chgc PLAN t1i Vi<t Nam, Ph1=ng pháp k@ luBt tích cDc, 2009. 

15.  GS.TS. TrNn Thk Minh /gc, KF n3ng tham vHn cho ng12i ch1a thành 

niên vi phJm pháp luBt, 2010. 

16. Save the children, NhMng Ni$u cOn biQt N: giáo d/c giRi tính cho con, 

NXB Lao S%ng, 2004. 

17. py ban Bco v< ChIm sóc trM em Vi<t Nam, UNICEF, Tài li<u tBp huHn 

lRp Nào tJo giSng viên v$ công tác tham vHn, Hà N%i, 2002. 

18. Vi<n Nghiên cgu trM em tr?@c tufi hQc — B% GD&/T, SU tay huHn luy<n 

dùng cho báo cáo viên c= sW, Hà N%i, 1993.  
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