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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Tr� em là h
nh phúc, t��ng lai c�a gia �ình và c�a xã h�i. T� tr��c t�i 

nay, gia �ình luôn gi# vai trò hàng �%u, là y&u t' quy&t �)nh �'i v�i vi*c 

b,o v*, ch.m sóc, giáo d3c tr�, nh4t là tr� trong �� tu5i m%m non. Cha 

m7 và các thành viên trong gia �ình là nh#ng ng�9i g%n g:i, thân thi&t 

th�9ng xuyên < bên c
nh tr�, vi*c ch.m sóc và giáo d3c tr� không ch> là 

trách nhi*m mà còn là “b,n n.ng” c�a hA.  

B�Cc �i hAc, ��Cc �&n tr�9ng, �ó là m�t trong nh#ng Quy�n c�a tr� em 

ph,i ��Cc h�<ng. Nh#ng gì tr� hAc ��Cc trong nh#ng n.m tháng tu5i 

th� sE t
o m�t nFn t,ng v#ng chGc cho bé khi tr�<ng thành, �iFu này cho 

chúng ta th4y ý nghJa l�n lao và t%m quan trAng c�a giáo d3c m%m non 

và �K giúp tr� hình thành, phát triKn toàn di*n vF mAi mLt thì trách 

nhi*m giáo d3c tr� không ch> có nhà tr�9ng mà �Mng th9i ph,i có c, sN 

tham gia c�a gia �ình tr�.  

BiFu 93, LuRt Giáo d3c 2005 c:ng �ã nêu rõ, nhà tr�9ng ph,i có trách 

nhi*m ch� ��ng ph'i hCp v�i gia �ình �K thNc hi*n m3c tiêu, nguyên lí 

giáo d3c; �iFu này cho th4y ngành giáo d3c �ã xác �)nh rõ và r4t coi 

trAng v4n �F ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình trong giáo d3c; �ây là 

m�t trong nh#ng nhi*m v3 quan trAng c�a nhà tr�9ng và c�a giáo viên. 

Công tác ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình có ý nghJa quan trAng �'i v�i 

ch4t l�Cng giáo d3c tr�. K&t qu, ch.m sóc và giáo d3c tr� ph3 thu�c m�t 

ph%n r4t l�n vào vi*c chia s� trách nhi*m ch.m sóc giáo d3c tr� gi#a 

tr�9ng m%m non v�i gia �ình.  

Có thK nói sN ph'i hCp gi#a tr�9ng m%m non và gia �ình là m'i quan h* 

hai chiFu mRt thi&t, cùng chung m�t m3c �ích; c:ng có thK coi �ó là con 

��9ng c� b,n chính y&u, có sN th'ng nh4t chung vF m3c �ích, lCi ích và 

ph��ng pháp giáo d3c �K giúp tr� phát triKn toàn di*n. 

Hi*n nay, sN ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình trong vi*c giáo d3c tr� 

m%m non �ã �
t ��Cc nh#ng k&t qu, nh4t �)nh, ngày càng huy ��ng 

��Cc sN tích cNc ph'i hCp tham gia c�a các gia �ình; tuy nhiên, do nhiFu 

nguyên nhân ch� quan và khách quan, v4n �F này trên thNc t& c:ng còn 

nhiFu h
n ch&. Hi*n v]n còn m�t b� phRn cha m7 tr� (nh4t là < nh#ng 

vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng �Mng bào dân t�c) ch�a nhRn 

th`c h&t t%m quan trAng c�a giáo d3c m%m non, nên vi*c ph'i hCp cùng 

nhà tr�9ng �K ch.m sóc, giáo d3c tr� ch�a ��Cc t't và th�9ng xuyên, �ây 
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c:ng là m�t trong nh#ng nguyên nhân ,nh h�<ng không t't �&n ch4t 

l�Cng giáo d3c tr�.  

Vi*c ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình t
o nên sN liên k&t gi#a tr�9ng, l�p 

m%m non và cha m7 tr� nhbm chia s� kinh nghi*m, hc trC l]n nhau trong 

quá trình giáo d3c tr�, �áp `ng k)p th9i nh#ng nhu c%u phát triKn c�a tr� 

vF các mLt, thdm mJ, ngôn ng#, giao ti&p `ng xe... 

Ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� t
o ��Cc sN th'ng nh4t 

vF n�i dung, ph��ng pháp giáo d3c tr� gi#a gia �ình và tr�9ng, l�p m%m 

non, t
o �iFu ki*n thuRn lCi cho vi*c hình thành thói quen và các phdm 

ch4t t't < tr�.  

Thông qua vi*c ph'i hCp cùng nhà tr�9ng �K giáo d3c tr�, giúp gia �ình 

tr� hiKu rõ h�n công vi*c c�a giáo viên m%m non, qua �ó sE có nh#ng hc 

trC t't cho ho
t ��ng c�a nhà tr�9ng; vì vRy, nhà tr�9ng c%n t
o �iFu 

ki*n �K gia �ình có thK tham gia vào nhiFu ho
t ��ng khác nhau v�i 

nhiFu hình th`c phong phú �a d
ng. 

Tài li*u này giúp ng�9i hAc hiKu rõ h�n ý nghJa, vai trò và m3c tiêu c�a 

vi*c ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình trong vi*c giáo d3c tr� trên c� s< 

hiKu rõ các n�i dung c%n thi&t ph,i ph'i hCp v�i gia �ình �K d
y tr� m�t 

cách th'ng nh4t, t� �ó có hình th`c và ph��ng pháp ph'i hCp thích hCp, 

�Mng th9i bi&t cách lRp k& ho
ch và thNc hi*n k& ho
ch ph'i hCp v�i gia 

�ình giáo d3c tr� có hi*u qu, t't, �
t ��Cc m3c tiêu giáo d3c �F ra. 

B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Sau khi hAc xong module này, ng�9i hAc có kh, n.ng: 

— NGm v#ng và thNc hi*n t't h�n n#a n�i dung, ph��ng pháp, hình th`c 

các ho
t ��ng ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng và gia �ình trong ch.m sóc giáo 

d3c tr� m%m non. 

— Nâng cao thêm m�t s' kJ n.ng trong lRp k& ho
ch, t5 ch`c các ho
t ��ng 

ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng và gia �ình trong ch.m sóc giáo d3c tr�. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ  

1. Về kiến thức 

— Li*t kê ��Cc m3c �ích vi*c ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình tr� 

trong ho
t ��ng giáo d3c c�a nhà tr�9ng. 
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— Phân tích ��Cc n�i dung c�a vi*c ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình 

tr� trong ho
t ��ng giáo d3c c�a nhà tr�9ng. 

— Nêu và phân tích ��Cc các hình th`c ph'i hCp tr�9ng m%m non v�i gia 

�ình �K giáo d3c tr�. 

— Nêu và phân tích ��Cc các ph��ng pháp ph'i hCp tr�9ng m%m non v�i 

gia �ình �K giáo d3c tr�. 

2. Về kĩ năng 

— LRp và thNc hi*n ��Cc k& ho
ch ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình �K 

giáo d3c tr�. 

— Se d3ng linh ho
t các ph��ng pháp và hình th`c ph'i hCp gi#a nhà 

tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr�. 

3. Về thái độ 

Tích cNc ph'i hCp v�i gia �ình �K giáo d3c tr�. 

C. NỘI DUNG  

Module này gồm các nội dung chính sau:  

1) M3c �ích ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� m%m non. 

2) N�i dung ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� m%m non. 

3) Hình th`c ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� m%m non. 

4) Ph��ng pháp ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� m%m non. 

Nội dung 1  

MỤC ĐÍCH PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VỚI GIA ĐÌNH TRONG  

GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON (1 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, vai trò của gia đình trong phối hợp 

với nhà trường để giáo dục trẻ mầm non 

Có nhiFu tài li*u nói vF vai trò c�a gia �ình trong vi*c ph'i hCp v�i nhà 

tr�9ng �K giáo d3c tr� em, b
n �ã t�ng ph'i hCp v�i gia �ình trong công 

tác giáo d3c m%m non? B
n hãy nh� l
i và vi&t ra suy nghJ c�a mình vF 

vai trò c�a gia �ình trong vi*c ph'i hCp v�i nhà tr�9ng �K giáo d3c tr� 

m%m non. 
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B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây nhbm t.ng thêm hiKu 

bi&t vF vai trò c�a gia �ình trong vi*c ph'i hCp v�i nhà tr�9ng �K giáo 

d3c tr� m%m non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Gia �ình gi# vai trò quan trAng trong giáo d3c tr� m%m non. 

 1. Gia �ình là t& bào tN nhiên c�a xã h�i, là m�t cu�c s'ng môi tr�9ng xã 

h�i vi mô. Gia �ình có ý nghJa �Lc bi*t, có vai trò quan trAng �'i v�i cu�c 

s'ng và sN phát triKn c�a tr� m%m non, là môi tr�9ng �,m b,o sN giáo 

d3c và truyFn l
i cho tr� nh#ng giá tr) v.n hoá truyFn th'ng. Giáo d3c gia 

�ình có nh#ng �iKm m
nh: Bó là tính xúc c,m cao, tính linh ho
t, tính 

thi&t thNc, sN thích `ng nhanh nh
y gi#a yêu c%u c�a cu�c s'ng và �'i 

t�Cng giáo d3c là con cái c�a chính hA; vì th&, giáo d3c gia �ình ,nh 

h�<ng r4t l�n �&n hình thành phát triKn nhân cách c�a tr�; �iFu �ó 

khong �)nh: Giáo d�c gia �ình là m�t b� ph�n h�u c  c�a s" nghi#p giáo 

d�c chung. 

2.  K&t qu, ch.m sóc và giáo d3c tr� ph3 thu�c m�t ph%n r4t l�n vào vi*c k&t 

hCp giáo d3c c�a tr�9ng m%m non và gia �ình. Bây là sN k&t hCp hai 

chiFu, cùng chung m�t m3c �ích. M'i quan h* gi#a gia �ình v�i nhà 

tr�9ng là m'i quan h* bình đẳng, hợp tác và chLt chE, có thK coi �ó là 

con ��9ng c� b,n chính y&u, th'ng nh4t chung vF m3c �ích, lCi ích và 

ph��ng pháp giáo d3c �K giúp tr� phát triKn toàn di*n. Gia �ình ph'i 

hCp nhà tr�9ng sE �em �&n nhiFu thuRn lCi cho vi*c giáo d3c tr�, vì th&, 

nh4t thi&t gia �ình ph,i xác �)nh rõ: ph'i hCp chLt chE v�i tr�9ng m%m 

non, sN ph'i hCp �ó là �iFu ki*n c� b,n �K làm t't vi*c giáo d3c c�a nhà 
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tr�9ng và vi*c giáo d3c c�a gia �ình, là y&u t' �,m b,o tính th'ng nh4t 

giáo d3c, là bi*n pháp �K cùng v�i nhà tr�9ng thNc hi*n t't m3c tiêu 

giáo d3c tr�.  

3.  Gia �ình và nhà tr�9ng nh� là hai ng%&i b'n �(ng hành cùng chí h%+ng, 

cùng chung m3c �ích và ch> nh� th& m�i có thK giúp tr� hình thành, phát 

triKn toàn di*n vF mAi mLt và thành công trong cu�c s'ng. N&u gia �ình 

không �(ng hành cùng nhà tr�9ng trong giáo d3c tr� thì k&t qu, giáo d3c 

cu'i cùng khó mà �
t t't nh� mong mu'n. 

BK góp ph%n nâng cao ch4t l�Cng giáo d3c tr� < tr�9ng m%m non, nhà 

tr�9ng và nhóm, l�p c%n t
o �iFu ki*n �K gia �ình có thK tham gia vào 

nhiFu ho
t ��ng khác nhau, ph'i hCp cùng nhà tr�9ng thNc hi*n t't, �%y 

�� các n�i dung giáo d3c �'i v�i tr�. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu mục đích của việc phối hợp nhà trường 

với gia đình trong giáo dục trẻ mầm non 

B
n có thK vi&t ra nh#ng m3c �ích c� b,n c�a vi*c ph'i hCp nhà tr�9ng 

v�i gia �ình trong giáo d3c tr� m%m non: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF m3c �ích c�a sN ph'i hCp này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình trong giáo d3c tr� m%m non nhbm 

nh#ng m3c �ích sau:  
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1.  Ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình nhbm tuyên truyFn, ph5 bi&n ki&n 

th`c giáo d3c tr� m%m non sâu r�ng t�i các gia �ình tr�.  

Gia �ình là môi tr�9ng xã h�i �%u tiên, g%n g:i nh4t c�a tr�. Vi*c ph,i 

tuyên truyFn, ph5 bi&n ki&n th`c vF giáo d3c tr� m%m non t�i các thành 

viên trong gia �ình tr�, nh4t là nh#ng ng�9i trNc ti&p ch.m sóc giáo d3c 

tr� là vi*c làm vô cùng c%n thi&t và quan trAng. 

Trên thNc t&, còn nhiFu cha m7 tr� (nh4t là < nh#ng vùng nông thôn, 

vùng xa xôi h�o lánh, vùng �Mng bào dân t�c thiKu s') ch�a hiKu bi&t 

nhiFu vF ki&n th`c và ph��ng pháp giáo d3c tr� theo khoa hAc; h�n ai 

h&t, cán b� qu,n lí giáo d3c và giáo viên m%m non c%n ph,i tuyên 

truyFn, ph5 bi&n t�i cha m7 tr� và nh#ng ng�9i thân g%n g:i tr� nh#ng 

ki&n th`c vF ch.m sóc giáo d3c tr� m%m non �K nâng cao hiKu bi&t c�a 

các thành viên trong gia �ình tr� nhbm nuôi d
y tr� t't, giúp tr� phát 

triKn toàn di*n. 

2.  Ph'i hCp v�i gia �ình tr� �K th'ng nh4t vF n�i dung và ph��ng pháp giáo 

d3c tr�. 

N�i dung và ph��ng pháp giáo d3c tr� c%n có sN th'ng nh4t gi#a nhà 

tr�9ng và gia �ình thì m�i có k&t qu, giáo d3c tr� t't nh4t. 

SN th'ng nh4t gi#a nhà tr�9ng và gia �ình vF n�i dung giáo d3c tr� giúp 

tr� thu nhRn ki&n th`c m�t cách nhanh chóng và bFn v#ng, trên c� s< �ó 

hình thành và phát triKn các kJ n.ng, kJ x,o c%n thi&t. 

SN th'ng nh4t vF ph��ng pháp giáo d3c tr� gi#a nhà tr�9ng và gia �ình 

sE không gây nên nh#ng ph,n `ng tiêu cNc < tr� và làm cho sN phát triKn 

c�a tr� ��Cc t't h�n.  

3. Ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình góp ph%n nâng cao ch4t l�Cng 

ch.m sóc giáo d3c tr�, giúp tr� phát triKn toàn di*n. 

Ph'i hCp v�i gia �ình tr� cùng thNc hi*n giáo d3c tr� theo Ch��ng trình 

giáo d3c m%m non ��Cc phê duy*t c�a B� Giáo d3c và Bào t
o; n�i dung 

c�a ch��ng trình nhbm giáo d3c phát triKn tr� toàn di*n theo các lJnh 

vNc phát triKn c�a tr�.  

Nhà tr�9ng ph'i hCp v�i gia �ình �K các n�i dung giáo d3c tr� ��Cc 

th�9ng xuyên �iFu ch>nh, b5 sung, hoàn thi*n thêm cho phù hCp v�i 

phát triKn c�a mci cá nhân tr�, giúp cho t4t c, các tr� �Fu ��Cc giáo d3c 

m�t cách t't nh4t, h��ng �&n chudn b) t't cho tr� khi hAc xong m]u giáo 

có thK v#ng vàng b��c vào tiKu hAc.  
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4. Ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình nhbm nâng cao trách nhi*m c�a gia 

�ình và t.ng c�9ng m'i quan h* �K tranh th� sN �ng h�, giúp �p c�a ph3 

huynh �'i v�i các ho
t ��ng giáo d3c c�a nhà tr�9ng. 

ThNc t& cho th4y còn không ít ph3 huynh c:ng ch�a hiKu h&t vF t%m 

quan trAng c:ng nh� trách nhi*m c�a gia �ình trong vi*c ph'i hCp v�i 

nhà tr�9ng �K giáo d3c tr�, m�t s' ph3 huynh còn phó mLc toàn b� vi*c 

d
y dc tr� cho nhà tr�9ng; nhRn th`c ch�a �úng này ,nh h�<ng không 

t't �&n k&t qu, giáo d3c tr�. 

Làm t't ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình là th�9ng xuyên trao �5i thông 

tin vF tr�, k&t hCp tuyên truyFn, ph5 bi&n ki&n th`c khoa hAc nuôi d�png, 

ch.m sóc, giáo d3c tr� c:ng nh� xe lí k)p th9i các v4n �F liên quan �&n 

giáo d3c tr�. 

CÂU HỎI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

Câu h�i 1. Phân tích v) trí, vai trò c�a gia �ình trong ph'i hCp v�i nhà 

tr�9ng �K giáo d3c tr� m%m non. 

Câu h�i 2. M3c �ích c�a ph'i hCp tr�9ng m%m non v�i gia �ình trong 

công tác giáo d3c tr� m%m non là gì? 

 

Nội dung 2 

NỘI DUNG PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VỚI GIA ĐÌNH TRONG GIÁO 

DỤC TRẺ MẦM NON (4 tiết) 

Hoạt động 1: Xác định các nội dung cần phối hợp giữa nhà 

trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non  

B
n hãy �Ac các tài li*u vF giáo d3c m%m non nh�: ch��ng trình giáo 

d3c m%m non, h��ng d]n thNc hi*n ch��ng trình giáo d3c m%m non... 

và dNa vào hiKu bi&t c�a b,n thân, hãy ��a ra các n�i dung c%n ph'i hCp 

gi#a nhà tr�9ng và gia �ình �K giáo d3c tr� m%m non. 
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B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF v4n �F này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Vi*c ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình trong giáo d3c tr� m%m non là 

ph'i hCp giáo d3c tr� theo Ch% ng trình giáo d�c m/m non nhbm �,m 

b,o k&t qu, giáo d3c tr� �
t theo m3c tiêu giáo d3c mà ch��ng trình �ã 

�F ra. 

Nh� vRy, các n�i dung tr�9ng m%m non ph'i hCp v�i gia �ình trong thNc 

hi*n giáo d3c tr� là: 

1)  Ph'i hCp giáo d3c tr� theo Ch��ng trình giáo d3c m%m non, bao gMm: 

—  Ph'i hCp giáo d3c tr� theo m3c tiêu ch��ng trình giáo d3c m%m non. 

—  Ph'i hCp giáo d3c tr� theo n�i dung Ch��ng trình giáo d3c m%m non. 

—  Ph'i hCp giáo d3c tr� theo ph��ng pháp giáo d3c c�a Ch��ng trình giáo 

d3c m%m non. 

—  Ph'i hCp giáo d3c tr� theo hình th`c giáo d3c c�a Ch��ng trình giáo d3c 

m%m non. 

—  Ph'i hCp �ánh giá tr� theo �ánh giá c�a Ch��ng trình giáo d3c m%m non. 

2) Ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng và gia �ình trong kiKm tra, �ánh giá vi*c thNc 

hi*n ch��ng trình c�a tr�9ng m%m non. 

3)  Ph'i hCp vF v4n �F gia �ình tham gia xây dNng c� s< vRt ch4t cho tr�9ng 

m%m non. 

Hoạt động 2: Phân tích nội dung phối hợp nhà trường với gia 

đình để giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non  

DNa vào nghiên c`u tài li*u và kinh nghi*m thNc tirn c�a b,n thân, b
n 

hãy nêu ngGn gAn n�i dung ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình  

�K giáo d3c tr� theo ch��ng trình giáo d3c m%m non theo các khía  

c
nh sau: 

—  Ph'i hCp thNc hi*n m3c tiêu giáo d3c theo ch��ng trình giáo d3c: 
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—  Ph'i hCp thNc hi*n n�i dung giáo d3c theo ch��ng trình giáo d3c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Ph'i hCp, se d3ng các ph��ng pháp giáo d3c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH ĐỂ GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON |   
133 

—  Ph'i hCp giáo d3c theo các hình th`c giáo d3c c�a ch��ng trình giáo d3c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Ph'i hCp �ánh giá tr� theo yêu c%u c�a ch��ng trình giáo d3c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF n�i dung ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� theo 

ch��ng trình giáo d3c m%m non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

SN ph'i hCp gi#a tr�9ng m%m non v�i gia �ình là �iFu ki*n tiên quy&t, 

�,m b,o chGc chGn cho k&t qu, giáo d3c tr�, k&t qu, sE r4t t't n&u sN 

ph'i hCp mang tính �Mng b�, khoa hAc và phù hCp v�i thNc t& phát triKn 
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c�a tr�; tuy nhiên, k&t qu, sE ng�Cc l
i n&u sN k&t hCp này ts ra lsng l�o, 

“tr'ng �ánh xuôi kèn th5i ng�Cc”. Bây là sN ph'i hCp mang tính t4t y&u 

trong giáo d3c ch` không ph,i là gi,i pháp tình th& ch> ��Cc thNc hi*n 

khi “có v4n �F”. SN ph'i hCp này có �i �&n k&t qu, t't hay không ph3 

thu�c vào c, hai phía: tr�9ng m%m non (trNc ti&p là giáo viên m%m non) 

và gia �ình tr�, do �ó c, nhà tr�9ng l]n ph3 huynh c%n nGm rõ, �%y �� 

các n�i dung giáo d3c tr� và ph,i có tinh th%n tích cNc, sun sàng ph'i 

hCp cùng nhau �K giáo d3c tr� cho t't.  

Nh� �ã xác �)nh < trên, vi*c ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình trong giáo 

d3c tr� là ph'i hCp giáo d3c tr� theo m3c tiêu, n�i dung, ph��ng pháp, 

hình th`c t5 ch`c và �ánh giá tr� theo Ch��ng trình giáo d3c m%m non; 

vRy, c3 thK các n�i dung nh� sau: 

1. Ph2i h3p giáo d�c tr� theo m�c tiêu giáo d�c c�a ch% ng trình giáo d�c 

m/m non ngh5a là: Gia �ình thNc hi*n giáo d3c tr� nhbm h��ng tr� phát 

triKn mAi mLt �
t ��Cc nh� m3c tiêu c�a ch��ng trình giáo d3c m%m 

non �ã �F ra; nh#ng m3c tiêu �ó bao gMm: m3c tiêu phát triKn vF thK 

ch4t, phát triKn vF nhRn th`c, phát tiKn vF ngôn ng#, phát triKn vF tình 

c,m — xã h�i và phát triKn kh, n.ng thdm mJ. C3 thK: 

—  M3c tiêu phát triKn tr� vF mLt thK ch4t là nhbm giáo d3c tr�: Kho� 

m
nh, cân nLng và chiFu cao phát triKn bình th�9ng theo l`a tu5i. ThNc 

hi*n ��Cc vRn ��ng c� b,n theo �� tu5i; vRn ��ng v#ng vàng, �úng t� 

th&. Phát triKn t't m�t s' t' ch4t vRn ��ng: nhanh nh7n, khéo léo, gi# 

th.ng bbng c� thK; có kJ n.ng trong m�t s' ho
t ��ng c%n sN khéo léo 

c�a �ôi tay; có kh, n.ng làm ��Cc m�t s' vi*c tN ph3c v3 trong .n, ng� 

và v* sinh cá nhân; có m�t s' hiKu bi&t vF thNc phdm và ích lCi c�a vi*c 

.n u'ng �'i v�i s`c kho�; có m�t s' thói quen, kJ n.ng t't trong .n u'ng, 

gi# gìn s`c kho� và �,m b,o sN an toàn c�a b,n thân. 

—  M3c tiêu phát triKn tr� vF mLt ngôn ng# là nhbm giáo d3c tr�: Nghe 

hiKu ��Cc các yêu c%u ��n gi,n bbng l9i nói; bi&t hsi và tr, l9i m�t s' câu 

hsi ��n gi,n; có kh, n.ng nghe và kK l
i sN vi*c, kK l
i truy*n; c,m nhRn 

��Cc v%n �i*u, nh)p �i*u c�a bài th�, ca dao, �Mng dao phù hCp v�i �� 

tu5i; có m�t s' kJ n.ng ban �%u vF vi*c �Ac và vi&t. 

—  M3c tiêu phát triKn tr� vF mLt nhRn th`c là nhbm giáo d3c tr�: Thích 

tìm hiKu, khám phá, tìm tòi các sN vRt, hi*n t�Cng xung quanh; có kh, 

n.ng quan sát, nhRn xét, ghi nh�, so sánh, phân lo
i, phán �oán, chú ý... 
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và có m�t s' hiKu bi&t ban �%u vF b,n thân, vF con ng�9i, sN vRt, hi*n 

t�Cng xung quanh và m�t s' khái ni*m s� �ong vF toán. 

—  M3c tiêu phát triKn tr� vF mLt tình c,m — xã h�i là nhbm giáo d3c tr�: 

Có ý th`c vF b,n thân, m
nh d
n trong giao ti&p; có kh, n.ng c,m nhRn 

và biKu l� c,m xúc, tình c,m v�i con ng�9i, sN vRt g%n g:i; có m�t s' 

phdm ch4t nh� tN tin, tN lNc; bi&t tôn trAng, hCp tác, thân thi*n, quan 

tâm, chia s� v�i ng�9i thân, b
n bè g%n g:i; thích các ho
t ��ng âm 

nh
c, t
o hình...; bi&t thNc hi*n m�t s' quy tGc, quy �)nh trong sinh ho
t 

< gia �ình, tr�9ng l�p m%m non, c�ng �Mng g%n g:i. 

BK �
t ��Cc m3c tiêu thì �iFu quan trAng �%u tiên �ó là n�i dung giáo 

d3c, gia �ình cùng thNc hi*n v�i nhà tr�9ng giáo d3c tr� theo ch��ng 

trình giáo d3c mà nhà tr�9ng �ang thNc hi*n. 

2. Ph2i h3p giáo d�c tr� theo n�i dung giáo d�c c�a ch% ng trình giáo d�c 

m/m non ngh5a là: ThNc hi*n giáo d3c tr� theo 5 lJnh vNc phát triKn, �ó 

là: phát triKn thK ch4t; phát triKn ngôn ng#; phát triKn nhRn th`c; phát 

triKn tình c,m, kJ n.ng xã h�i và phát triKn thdm mJ. 

Giáo viên se d3ng Ch��ng trình giáo d3c m%m non < �� tu5i c�a l�p 

mình �K h��ng d]n cho ph3 huynh rõ vF n�i dung c�a các lJnh vNc giáo 

d3c tr�.  

2.1. N�i dung giáo d3c phát triKn thK ch4t bao gMm: phát triKn vRn ��ng và 

giáo d3c dinh d�png — s`c kho�.  

N�i dung giáo d3c phát triKn vRn ��ng nhbm cho tr� tRp luy*n �K giúp 

tr� hình thành và phát triKn t't các vRn ��ng c� b,n, c:ng nh� các vRn 

��ng tinh khéo c�a �ôi tay; giúp tr� phát triKn t't các kJ n.ng vRn ��ng 

c:ng nh� phát triKn t't kh, n.ng ph'i hCp trong vRn ��ng (ph'i hCp các 

vRn ��ng c�a c� thK; ph'i hCp giác quan v�i vRn ��ng và ph'i hCp vRn 

��ng c�a b,n thân cùng v�i ng�9i khác). 

Giáo d3c dinh d�png — s`c kho� cho tr� m%m non là nhbm giúp tr� có 

m�t s' hiKu bi&t ban �%u vF vai trò c�a v4n �F .n u'ng �'i v�i sN phát 

triKn c�a c� thK và t%m quan trAng c�a các lo
i thNc phdm, �Mng th9i 

cung c4p cho tr� m�t s' ki&n th`c t'i thiKu c%n thi&t vF an toàn và d
y 

cho tr� nhRn bi&t, phòng tránh m�t s' nguy c� không an toàn �'i v�i tr�. 

2.2. N�i dung giáo d3c phát triKn ngôn ng# bao gMm 3 n�i dung: Nghe; nói; 

và làm quen v�i sách, làm quen v�i vi*c �Ac, vi&t. 

D
y tr� nghe hiKu l9i nói, hiKu các t� và câu; nghe hiKu n�i dung bài th�, 

câu chuy*n... phù hCp v�i �� tu5i c�a tr�. 
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D
y tr� bi&t phát âm �úng các âm khác nhau; bi&t tr, l9i và �Lt m�t s' 

câu hsi ��n gi,n; có thK bày ts nhu c%u, tình c,m và hiKu bi&t c�a b,n 

thân bbng các lo
i câu khác nhau. 

Cho tr� làm quen v�i cách se d3ng sách, bút; làm quen v�i ch# vi&t và 

làm quen v�i m�t s' kí hi*u thông th�9ng trong cu�c s'ng. 

2.3. N�i dung giáo d3c phát triKn nhRn th`c bao gMm: cho tr� tRp luy*n ph'i 

hCp các giác quan; d
y tr� vF khám phá khoa hAc, khám phá xã h�i; và 

cho tr� làm quen v�i m�t s' khái ni*m s� �ong vF toán.  

Qua các ho
t ��ng trên, giúp cho tr� bi&t vF tên gAi, �Lc �iKm n5i bRt, 

công d3ng và cách se d3ng m�t s' �M dùng, �M ch�i, c�a m�t s' con vRt, 

hoa, qu,; m�t s' ph��ng ti*n giao thông quen thu�c v�i tr�. NhRn bi&t m�t 

s' màu c� b,n (�s, vàng, xanh), kích th��c (to — nhs), hình d
ng (tròn, 

vuông), s' l�Cng (m�t — nhiFu) và v) trí trong không gian (trên — d��i, 

tr��c — sau); bi&t so sánh, sGp x&p theo quy tGc, bi&t vF �o l�9ng, �)nh 

h��ng th9i gian, bi&t vF s' và �&m trong ph
m vi 10; nhRn bi&t b,n thân 

và nh#ng ng�9i g%n g:i. NhRn bi&t m�t s' hi*n t�Cng tN nhiên... 

2.4. Giáo d3c giúp tr� phát triKn vF mLt tình c,m, kJ n.ng xã h�i là: D
y tr� 

bi&t ý th`c vF b,n thân, nhRn bi&t và thK hi*n m�t s' tr
ng thái c,m xúc; 

thK hi*n m'i quan h* tích cNc v�i con ng�9i và sN vRt g%n g:i; bi&t và có 

thK thNc hi*n m�t s' hành vi v.n hoá và thNc hi*n các quy �)nh ��n gi,n 

trong giao ti&p, sinh ho
t < gia �ình, tr�9ng l�p m%m non, c�ng �Mng 

g%n g:i, bi&t quan tâm b,o v* môi tr�9ng. 

Giáo d3c phát triKn < tr� c,m xúc th]m mJ: D
y cho tr� bi&t nghe hát, 

hát và vRn ��ng ��n gi,n theo nh
c; d
y tr� bi&t vE, nLn, xé dán, x&p 

hình, xem tranh. Bi&t c,m nhRn và thK hi*n c,m xúc tr��c v� �7p c�a 

thiên nhiên, cu�c s'ng g%n g:i xung quanh tr� và trong các tác phdm 

ngh* thuRt.  

Vi*c ph'i hCp giáo d3c tr� ph,i nh)p nhàng, �Mng b�; nhà tr�9ng và gia 

�ình ph,i th4y rõ và thNc hi*n t't nhi*m v3 c�a mình trong giáo d3c và 

ph'i hCp giáo d3c tr�. 

V� phía nhà tr%&ng:  

— T� v4n cho gia �ình tr� bi&t các n�i dung giáo d3c tr� theo ch��ng trình 

giáo d3c m%m non.  

— Ph5 bi&n cho cha m7 tr� bi&t ��ng viên và khuy&n khích con mình �K t
o 

cho tr� c,m giác tN tin khi �&n l�p; bi&t lGng nghe tr�, hsi tr� vF tr�9ng 

l�p, các b
n hoLc vF nh#ng gì �ã hAc < l�p.  
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— Nhà tr�9ng ph,i hsi gia �ình tr� m�t s' thông tin c%n thi&t vF tr�, ví d3 

nh� thói quen .n u'ng, s`c kho�, cá tính... �K có bi*n pháp ch.m sóc — 

giáo d3c phù hCp; thông báo k)p th9i v�i ph3 huynh vF ti&n b� hay 

nh#ng thay �5i c�a tr� < l�p; cho ph3 huynh bi&t vF k&t qu, giáo d3c c�a 

nhà tr�9ng nh�: các s,n phdm và ho
t ��ng c�a tr� < l�p, có thK là: tranh 

vE hoLc tô màu c�a tr�, các s,n phdm nLn, tranh xé dán, hoLc m�t s' 

s,n phdm làm cùng cô giáo. 

V� phía cha m: tr�:  

— Có thK cùng tham gia xây dNng k& ho
ch giáo d3c c�a nhà tr�9ng, c�a 

nhóm/l�p. Gia �ình có trách nhi*m theo dõi và giúp �p giáo viên thNc 

hi*n �úng k& ho
ch giáo d3c tr� 

— Cha m7 tham gia vào các ho
t ��ng thNc hi*n các n�i dung giáo d3c tr� 

theo ch��ng trình giáo d3c m%m non mà nhà tr�9ng �ang thNc hi*n. 

Cùng thNc hi*n th'ng nh4t ph��ng pháp giáo d3c tr� v�i nhà tr�9ng, ví 

d3: ph3 huynh bi&t ph��ng châm giáo d3c ��Cc áp d3ng < tr�9ng m%m 

non là giáo d3c tr� theo ph��ng châm l;y tr� làm trung tâm, tr� ��Cc lNa 

chAn mình mu'n hAc gì, giáo viên t
o mAi �iFu ki*n �K cho tr� ��Cc 

tham gia nhiFu ho
t ��ng, tr� ��Cc tN mình tìm tòi khám phá �K hAc 

hsi... ch  ̀ không ph,i tr� là trung tâm và ng�9i l�n làm h� tr� mAi vi*c; 

do vRy nhi*m v3 c�a gia �ình ph'i hCp v�i nhà tr�9ng �K giáo d3c tr� là 

ph��ng pháp giáo d3c c�a ph3 huynh c:ng ph,i �Mng nh4t v�i ph��ng 

pháp c�a nhà tr�9ng, gia �ình c:ng nên t
o �iFu ki*n cho tr� tN ch� và 

tN lNc trong các ho
t ��ng sinh ho
t < gia �ình nh�: tN rea tay s
ch tr��c 

khi .n hoLc sau khi ch�i, tN l4y bàn ch,i và �ánh r.ng, tN x&p dAn �M 

ch�i, tham gia v�i ng�9i l�n trong m�t s' công vi*c gia �ình...  

— Ph'i hCp v�i nhà tr�9ng �K giáo d3c tr�, gia �ình và cha m7 tr� sE hiKu rõ 

h�n nh#ng ho
t ��ng c�a tr� trong tr�9ng m%m non và có thK tham gia 

�ánh giá sN phát triKn c�a tr�, có thK �ánh giá cách giáo d3c c�a tr�9ng 

m%m non có “.n kh�p” v�i cách giáo d3c < nhà không và ng�Cc l
i, qua 

�ó gia �ình và nhà tr�9ng có thK cùng �iFu ch>nh �K th'ng nh4t ph��ng 

pháp cho phù hCp v�i tr�. Khi gia �ình và nhà tr�9ng là ng%&i b'n �(ng 

hành cùng chí h%+ng thì sE giúp tr� thành công. 

— Cha m7 tr� có trách nhi*m lôi cu'n các thành viên trong gia �ình (�Lc 

bi*t các thành viên là nam gi�i nh�: ông, b', anh, chú, bác) tham gia vào 

vi*c ch.m sóc và d
y tr�. Tích cNc ph'i hCp v�i nhà tr�9ng trong vi*c t5 

ch`c ngày lr, ngày h�i, t5 ch`c ngày sinh nhRt cho tr�; t
o môi tr�9ng 



 | MODULE MN 40  
138 

thân thi*n g%n g:i xung quanh tr�, giúp tr� phát tiKn t't vF mLt tình c,m; 

cho tr� tRp làm m�t s' công vi*c ��n gi,n, v�a s`c giúp hình thành, phát 

triKn t't tính tN lNc và m�t s' kJ n.ng s'ng c%n thi&t �K tr� dr thích `ng 

v�i môi tr�9ng xã h�i. 

— Tham gia �óng góp ý ki&n v�i nhà tr�9ng vF ch��ng trình và ph��ng 

pháp giáo d3c tr�. BF xu4t nhà tr�9ng h��ng d]n các bRc cha m7 cách 

thNc hi*n vi*c giáo d3c tr� < gia �ình có hi*u qu, h�n. 

— Bóng góp ý ki&n vF các mLt khác nh�: môi tr�9ng tr�9ng l�p m%m non; 

vF c� s< vRt ch4t, trang thi&t b), �M dùng, �M ch�i c�a nhóm, l�p; thái ��, 

tác phong, hành vi `ng xe c�a giáo viên và nhân viên trong tr�9ng �'i 

v�i tr� và ph3 huynh. 

3.  Ph2i h3p giáo d�c tr� theo ph% ng pháp giáo d�c c�a ch% ng trình giáo 

d�c m/m non ngh5a là: Ph3 huynh và gia �ình tr� bi&t vF ph��ng pháp 

giáo d3c tr� c�a nhà tr�9ng và c:ng thNc hi*n vi*c giáo d3c tr� theo 

nh#ng ph��ng pháp giáo d3c mà tr�9ng m%m non �ang áp d3ng.  

Ho
t ��ng giáo d3c tr� ch> �
t ��Cc k&t qu, t't khi vi*c d
y tr� ��Cc thNc 

hi*n theo ph��ng pháp phù hCp; �ây là �iFu ki*n quan trAng c%n thi&t 

trong giáo d3c. 

Các ph��ng pháp thNc hi*n trong giáo d3c m%m non có 5 nhóm ph��ng 

pháp sau:  

1)  Nhóm ph��ng pháp thNc hành, tr,i nghi*m 

Ph% ng pháp th"c hành, tr>i nghi#m là: ThNc hi*n giáo d3c tr� trong các 

ho
t ��ng thNc t&.  

Trong nhóm ph��ng pháp thNc hành, tr,i nghi*m có thK tách thành m�t 

s' ph��ng pháp nhs sau:  

— Ph��ng pháp thNc hành thao tác v�i �M vRt, �M ch�i: Tr� se d3ng và ph'i 

hCp các giác quan, thao tác trNc ti&p v�i �M ch�i, �M vRt theo sN ch> d]n 

c�a giáo viên, (c%m, nGm, s9, �óng m<, x&p chMng, x&p c
nh nhau, xâu 

vào nhau,...) �K ti&p nhRn thông tin, nhRn th`c và hình thành các hành 

��ng, kJ n.ng và phát triKn giác quan, rèn luy*n t� duy.  

— Ph��ng pháp dùng trò ch�i: Se d3ng các y&u t' ch�i, các trò ch�i ��n 

gi,n thích hCp �K kích thích tr� ho
t ��ng, m< r�ng hiKu bi&t vF môi 

tr�9ng xung quanh, phát triKn l9i nói và vRn ��ng phù hCp. V�i tr� m]u 

giáo, se d3ng các lo
i trò ch�i v�i các y&u t' ch�i kích thích tr� tN 

nguy*n, h`ng thú ho
t ��ng tích cNc gi,i quy&t nhi*m v3 nhRn th`c, 

nhi*m v3 giáo d3c �Lt ra. 
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— Ph��ng pháp nêu tình hu'ng có v4n �F là: B�a ra tình hu'ng c3 thK �òi 

hsi tr� ph,i gi,i quy&t nhbm kích thích tr� tìm tòi, suy nghJ dNa trên v'n 

kinh nghi*m �ã có c�a b,n thân tr�.  

BK giúp tr� bi&t cách suy nghJ, tRp phân tích có lôgic và �i �&n k&t luRn 

tr, l9i thì giáo viên nên có sN �)nh h��ng gCi m<, d]n dGt tr� �K tr� 

không b) “bí” v�i v4n �F giáo viên ��a ra, tr� sE m
nh d
n, tN tin h�n và 

tích cNc h�n v�i ho
t ��ng.  

— Ph��ng pháp luy*n tRp: Cho tr� thNc hành lLp �i lLp l
i các ��ng tác hay 

l9i nói hoLc các ce ch>, �i*u b� theo yêu c%u c�a giáo viên, phù hCp v�i 

yêu c%u n�i dung giáo d3c và h`ng thú c�a tr� nhbm c�ng c' ki&n th`c 

và kJ n.ng tr� �ã thu nhRn.  

2) Nhóm ph��ng pháp trNc quan — minh ho
 (quan sát, làm m]u, minh ho
) 

Ph��ng pháp này cho tr� quan sát, ti&p xúc, giao ti&p v�i các �'i t�Cng, 

ph��ng ti*n (vRt thRt, �M ch�i, tranh ,nh); hành ��ng m]u; hình ,nh tN 

nhiên, mô hình, s� �M và ph��ng ti*n nghe nhìn (phim vô tuy&n, �ài, 

máy ghi âm, �i*n tho
i, vi tính) thông qua se d3ng các giác quan k&t hCp 

v�i l9i nói nhbm t.ng c�9ng v'n hiKu bi&t, phát triKn t� duy và ngôn ng# 

c�a tr�. 

L�u ý: Ph��ng ti*n trNc quan và hành ��ng m]u c%n se d3ng �úng lúc và 

k&t hCp l9i nói v�i các minh ho
 phù hCp. 

3) Nhóm ph��ng pháp dùng l9i nói 

Se d3ng l9i nói (�àm tho
i, trò chuy*n, kK chuy*n, gi,i thích), l9i kK dirn 

c,m, câu hsi gCi m< ph'i hCp cùng v�i các ce ch>, �i*u b� phù hCp 

nhbm khuy&n khích tr� ti&p xúc v�i �M vRt và giao ti&p v�i ng�9i xung 

quanh; giúp tr� thu nhRn thông tin, kích thích tr� suy nghJ, b�c l� ý mu'n, 

chia s� nh#ng c,m xúc v�i ng�9i khác bbng l9i nói và hành ��ng c3 thK.  

L9i nói và câu hsi c�a ng�9i l�n c%n ngGn gAn, rõ ràng, dr hiKu phù hCp 

v�i kinh nghi*m c�a tr�. 

V�i tr� < l`a tu5i nhà tr� nên dùng ti&ng m7 �� khi giao ti&p là ch� y&u. 

4)  Nhóm ph��ng pháp giáo d3c bbng tình c,m và khích l* 

Dùng ce ch>, l9i nói vc vF thích hCp và thái �� ân c%n, g%n g:i �K c5 v: sN 

c' gGng c�a tr� trong quá trình ho
t ��ng, giúp tr� m
nh d
n, tN tin hAc 

hsi và làm theo nh#ng �iFu ��Cc ng�9i l�n d
y b,o. 

B�ng viên, khích l* tr�, t
o cho tr� nh#ng c,m xúc an toàn, tin cRy, kh�i 

gCi < tr� niFm h`ng kh<i �K tr� tích cNc ho
t ��ng, nh9 �ó mà tr� chóng 

l+n khôn và ngoan ngoãn. 
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C%n l�u ý: N&u ts ra quá nuông chiFu tr� thì vi*c giáo d3c c:ng khó �
t 

k&t qu, t't; ng�Cc l
i, n&u c`ng nhGc, không có tình c,m sE làm cho tr� 

sC và tr� sE khó ti&p thu nh#ng giáo d3c c�a ng�9i l�n.  

5)  Nhóm ph��ng pháp nêu g��ng — �ánh giá 

Tr� nhs th�9ng hay nhìn vào ng�9i l�n, vào b
n bè xung quanh �K bGt 

ch��c và tr� r4t thích ��Cc khen ngCi, vì vRy áp d3ng ph��ng pháp này 

r4t phù hCp v�i tr� m%m non �Mng th9i có tác ��ng hc trC tích cNc cho 

các ph��ng pháp khác. 

— Nêu g��ng: Ph��ng pháp này là khen, nêu g��ng, ts thái �� �Mng tình, 

khích l* nh#ng vi*c làm, hành vi, l9i nói t't c�a tr� là ch� y&u. Có thK ts 

thái �� không �Mng tình, nhGc nh< khi c%n thi&t nh�ng c%n nh7 nhàng, 

khéo léo.  

Se d3ng các hình th`c khen, chê phù hCp, �úng lúc, �úng chc. BiKu 

d��ng tr� là chính, nh�ng không l
m d3ng.  

— Bánh giá: ThK hi*n thái �� �Mng tình hoLc ch�a �Mng tình c�a ng�9i l�n, 

c�a b
n bè tr��c vi*c làm, hành vi, ce ch> c�a tr�. T� �ó ��a ra nhRn xét, 

tN nhRn xét trong t�ng tình hu'ng hoLc hoàn c,nh c3 thK. Không chê bai 

tr�, không l4y nh�Cc �iKm c�a tr� ra so sánh làm cho tr� tN ti; n&u tr� 

ch�a �úng thì ch> nhRn xét và ��ng viên �K tr� c' gGng h�n. Không se 

d3ng các hình ph
t làm ,nh h�<ng �&n sN phát triKn tâm, sinh lí c�a tr�. 

BK vi*c giáo d3c tr� có k&t qu, t't, c%n thi&t ph,i lNa chAn và ph'i hCp 

hCp lí các ph��ng pháp nêu trên. 

V4n �F c%n l�u ý khi se d3ng ph��ng pháp này là: vi*c khen, chê, nêu 

g��ng n&u quá m`c, không phù hCp; không �úng lúc, �úng chc thì sE 

gây ra nh#ng ph,n `ng tiêu cNc < tr� và không có tác d3ng giáo d3c. 

4.  Ph2i h3p giáo d�c tr� theo hình thEc giáo d�c c�a ch% ng trình giáo d�c 

m/m non ngh5a là: Các ho
t ��ng giáo d3c tr� ��Cc t5 ch`c tux thu�c 

vào m3c �ích, n�i dung giáo d3c mà t5 ch`c hình th`c giáo d3c cho phù 

hCp v�i tr�. Có thK t5 ch`c ho
t ��ng giáo d3c tr� trong các d)p lr, h�i 

nh�: k> ni*m các ngày lr h�i l�n c�a �4t n��c; các sN ki*n quan trAng 

trong n.m liên quan �&n tr� có ý nghJa giáo d3c và mang l
i niFm vui 

cho tr� nh�: T&t Trung thu, Ngày h�i �&n tr�9ng, T&t c5 truyFn, sinh nhRt 

c�a tr�, Ngày h�i c�a các bà, các m7, các cô, các b
n gái (8/3), T&t thi&u 

nhi (ngày 1/6), Ngày ra tr�9ng... 



 

PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH ĐỂ GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON |   
141 

Có thK t5 ch`c ho
t ��ng < trong phòng hoLc t5 ch`c ho
t ��ng ngoài 

tr9i n&u thuRn lCi. Có thK thNc hi*n v�i t�ng cá nhân tr� hoLc t5 ch`c 

ho
t ��ng theo nhóm hay c, l�p. 

5.  Ph2i h3p �ánh giá tr� theo �ánh giá c�a Ch% ng trình giáo d�c m/m 

non, ngh5a là: K&t qu, giáo d3c và ch4t l�Cng giáo d3c tr� ��Cc kiKm 

ch`ng bbng K&t qu, mong �Ci sE �
t ��Cc < tr� và có thK k&t hCp c, v�i 

Chudn phát triKn tr� 5 tu5i. 

N&u nh� theo k&t qu, �ánh giá mà tr� ch�a �
t ��Cc nh� KHt qu> mong 

�3i, vRy thì vi*c c%n làm là ph,i �iFu ch>nh k& ho
ch giáo d3c sao cho 

phù hCp �K giúp tr� phát triKn t't h�n; hoLc n&u nh� th4y kh, n.ng thNc 

t& c�a tr� khá h�n thì k& ho
ch giáo d3c tr� c:ng c%n �iFu ch>nh cho hCp 

lí �K không làm chRm l
i sN phát triKn c�a tr�.  

Hoạt động 3: Phân tích sự phối hợp với gia đình về một số nội 

dung giáo dục trẻ ở từng độ tuổi và trẻ có nhu cầu đặc biệt 

Theo hiKu bi&t và kinh nghi*m c�a b,n thân, b
n hãy nêu ngGn gAn m�t 

s' n�i dung c%n l�u ý h�n trong giáo d3c tr� m%m non theo t�ng �� tu5i — 

tr� tu5i nhà tr�, tr� tu5i m]u giáo và nh#ng l�u ý �'i v�i tr� có nhu c%u 

�Lc bi*t. 

—  B'i v�i tr� nhà tr�: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  B'i v�i tr� m]u giáo: 
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—  B'i v�i tr� có nhu c%u �Lc bi*t: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K có thêm hiKu bi&t vF 

v4n �F này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

— J2i v+i tr� nhà tr�: c%n l�u ý nh4t nh#ng ngày �%u khi tr� m�i �i hAc, môi 

tr�9ng sinh ho
t < tr�9ng m%m non khác v�i < gia �ình, tr� còn l
 v�i 

cách d
y dc c�a cô giáo, vì vRy gia �ình ph,i tích cNc ph'i hCp v�i nhà 

tr�9ng �K tr� nhanh chóng quen v�i l�p và không ph,n `ng tiêu cNc mci 

khi �&n tr�9ng.  

V�i tr� cu'i �� tu5i nhà tr� (36 tháng), l�u ý giúp tr� phát triKn v#ng vàng 

kJ n.ng vRn ��ng c� b,n và t
o �iFu ki*n cho tr� ��Cc làm m�t s' vi*c 

��n gi,n, phù hCp vì lúc này ý thEc b>n ngã  c�a tr� phát triKn, tr� thích 



 

PHỐI HỢP VỚI GIA ĐÌNH ĐỂ GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON |   
143 

bGt ch��c làm gi'ng ng�9i l�n và hay b%+ng bLnh tN theo ý mình. Gia 

�ình nên khuy&n khích ��ng viên và h��ng d]n tr� c3 thK �K tr� bi&t làm 

cho �úng.  

C%n chú ý vi*c giáo d3c nhbm hình thành < tr� m�t s' kJ n.ng và phdm 

ch4t sau: 

+  Giúp tr� hình thành thói quen lao ��ng tN ph3c v3. 

+  Hình thành và phát triKn kh, n.ng chú ý lGng nghe và thNc hi*n theo yêu 

c%u c�a ng�9i l�n. 

— V+i tr� mMu giáo: Do tr� �ã có sN phát triKn t't h�n c, vF tâm lí và sinh lí 

nên trong giáo d3c tr�, m�t s' n�i dung c%n l�u ý h�n, �ó là:   

+  Hình thành kJ n.ng t5 ch`c công vi*c c�a mình và công vi*c chung. 

+  Hình thành tinh th%n trách nhi*m, tính ti&t ki*m, h`ng thú tham gia lao 

��ng và ý th`c sun sàng tham gia các ho
t ��ng. 

+  Hình thành m'i quan h* thân thi&t v�i các b
n; bi&t ph'i hCp cùng nhau 

trong công vi*c, b��c �%u bi&t nhRn xét vF công vi*c c�a b
n, c�a mình. 

Cha m7 và mAi ng�9i trong gia �ình c:ng nh� < tr�9ng m%m non c%n 

chudn b) tâm th& t't cho tr� 5 tu5i tr��c khi vào l�p 1: D
y tr� m�t s' 

kJ n.ng c� b,n �%u tiên, �ó là sN tN tin, bi&t hCp tác, tò mò ham hiKu 

bi&t và giao ti&p m
nh d
n, bi&t kiFm ch& b,n thân, `ng xe phù hCp 

v�i tình hu'ng... 

— Gia �ình có tr� khuyHt t�t thì ph>i l%u ý h n: tr� khuyHt t�t c/n chH �� 

chNm sóc �Oc bi#t. Cha m7 không nên che gi4u khuy&t tRt c�a con mình 

mà nên m
nh d
n và thong thGn trao �5i v�i giáo viên vF nh#ng h
n ch& 

c�a tr�. Gia �ình nên cho tr� �&n hAc l�p m]u giáo hoà nhRp �K t
o c� 

h�i cho tr� ��Cc giao ti&p v�i nh#ng ng�9i xung quanh. B' m7 tr� ph,i 

tích cNc ph'i hCp cùng giáo viên giúp �p tr� khGc ph3c nh#ng khó kh.n 

c�a b,n thân tr�, trong nh#ng tr�9ng hCp c%n thi&t, có thK cùng nhà 

tr�9ng tìm �&n t� v4n c�a các nhà chuyên môn �K ��Cc giúp �p.  

 C%n l�u ý quan tâm ch.m sóc tr� khi tr� chuyKn nhóm, chuyKn l�p hoLc 

chuyKn ch& �� .n — kK c, �'i v�i tr� nhà tr� c:ng nh� tr� m]u giáo (ví d3 

nh�: tr� chuyKn t� ch& �� .n cháo sang .n c�m, hay chuyKn t� l�p nhà 

tr� lên l�p m]u giáo, hoLc có nh#ng tr�9ng hCp tr� chuyKn sang hAc < 

l�p khác hay chuyKn �i hAc tr�9ng khác...).  
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Mci m�t sN thay �5i �Fu ít nhiFu có ,nh h�<ng �&n tr�, tr� càng nhs thì 

m`c �� ,nh h�<ng càng nhiFu; gia �ình, nh#ng ng�9i thân c�a tr� ph,i 

nGm rõ �iFu này �K cùng v�i nhà tr�9ng có nh#ng bi*n pháp quan tâm 

thích hCp.  

Ngoài vi*c ph'i hCp v�i nhà tr�9ng thNc hi*n các n�i dung giáo d3c tr� 

theo ch��ng trình giáo d3c m%m non thì gia �ình còn có trách nhi*m 

tham gia v�i nhà tr�9ng trong kiKm tra �ánh giá vi*c thNc hi*n ch��ng 

trình nhbm góp thêm ý ki&n, hc trC thêm cho giáo viên vF v4n �F thNc 

hi*n k& ho
ch giáo d3c tr� cho phù hCp, có hi*u qu,.  

Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia 

đình trong kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình 

của trường mầm non 

BK nâng cao k&t qu, kiKm tra, �ánh giá vi*c thNc hi*n ch��ng trình c�a 

tr�9ng m%m non, nhà tr�9ng c%n ph'i hCp v�i gia �ình nh� th& nào? 

Bbng kinh nghi*m thNc tirn c�a mình, b
n hãy vi&t ra m�t cách ngGn 

gAn nh#ng n�i dung c%n ph'i hCp theo các v4n �F sau: 

— KiKm tra, �ánh giá vi*c thNc hi*n k& ho
ch ch.m sóc — giáo d3c: 

 

 

 

 

 

 

 

— KiKm tra, �ánh giá vi*c thNc hi*n n�i dung ch.m sóc — giáo d3c: 
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— KiKm tra, �ánh giá vi*c thNc hi*n ph��ng pháp ch.m sóc — giáo d3c: 

 

 

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF v4n �F này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

N�i dung ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng và gia �ình trong kiKm tra, �ánh giá 

vi*c thNc hi*n ch��ng trình c�a tr�9ng m%m non là kiKm tra và �ánh giá 

nh#ng n�i dung sau �ây:  

— KiKm tra vi*c thNc hi*n k& ho
ch ch.m sóc — giáo d3c c�a giáo viên �`ng 

l�p, c�a ban giám hi*u nhà tr�9ng theo �úng k& ho
ch giáo d3c �ã ��Cc 

xây dNng t� �%u n.m hAc.  

— M3c tiêu giáo d3c: ��Cc kiKm tra và �ánh giá vF sN thay �5i, nh#ng ti&n 

b�, hay nh#ng biKu hi*n b4t th�9ng, hoLc sN phát triKn c�a tr� b) ch#ng 

l
i hay b) chRm �i... C%n trao �5i k)p th9i gi#a giáo viên và gia �ình �K có 

sN �iFu ch>nh trong n�i dung và ph��ng pháp giáo d3c tr�. 

— N�i dung giáo d3c: ��Cc kiKm tra và �ánh giá vF nh#ng n�i dung giáo 

d3c tr� theo Ch��ng trình giáo d3c m%m non và sN phù hCp v�i kh, 

n.ng, hiKu bi&t thNc t& c�a tr�. 

— Ph��ng pháp giáo d3c: �óng góp ý ki&n v�i nhà tr�9ng vF sN phù hCp 

c�a ph��ng pháp giáo d3c hoLc ch�a phù hCp �K có sN �iFu ch>nh k)p 

th9i. BF xu4t v�i nhà tr�9ng h��ng d]n các bRc cha m7 thNc hi*n vi*c 

giáo d3c tr� < gia �ình sao cho có hi*u qu, h�n. 

— Môi tr�9ng c� s< vRt ch4t, trang thi&t b) �M dùng �M ch�i c�a tr�9ng, l�p 

góp ph%n quan trAng cho ch4t l�Cng giáo d3c tr�; do vRy ph3 huynh có 

trách nhi*m �óng góp ý ki&n vF môi tr�9ng c�a tr�9ng, l�p; c� s< vRt 

ch4t, trang thi&t b), �M dùng �M ch�i c�a tr�... có �,m b,o an toàn, �,m 

b,o tính giáo d3c và phù hCp v�i tr� hay không. 
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— Ph3 huynh �óng góp ý ki&n vF thái ��, tác phong, hành vi `ng xe c�a 

giáo viên và nhân viên trong tr�9ng �'i v�i tr� và ph3 huynh. |ng xe c�a 

giáo viên và nhân viên trong tr�9ng m%m non r4t quan trAng �'i v�i tr� 

và ph3 huynh, nh4t là �'i v�i tr�; ph3 huynh ph,i �óng góp ý ki&n theo 

tinh th%n tích cNc �K ��ng viên ��Cc sN nc lNc c�a giáo viên và nhà 

tr�9ng và �K t
o nên ��Cc m�t môi tr�9ng tâm lí t't cho tr� thì m�i có 

��Cc k&t qu, giáo d3c t't. 

— Ph3 huynh góp ý ki&n vF cách giáo d3c trong tr�9ng m%m non có t��ng 

�Mng v�i cách giáo d3c < nhà không và ng�Cc l
i. N&u có sN l*ch nhau thì 

c, hai phía — gia �ình và nhà tr�9ng ph,i cùng trao �5i �K �i �&n th'ng 

nh4t m�t ph��ng pháp giáo d3c phù hCp nh4t �'i v�i tr�. 

Có thK nói, ho
t ��ng giáo d3c c�a tr�9ng m%m non có �
t ��Cc k&t 

qu, t't hay không là có ph%n �óng góp tham gia r4t l�n c�a gia �ình 

tr�. Gia �ình tr� không ch> có trách nhi*m trong vi*c ph'i hCp v�i nhà 

tr�9ng thNc hi*n các n�i dung giáo d3c, �Mng th9i tham gia ph'i hCp 

kiKm tra thNc hi*n ch��ng trình mà gia �ình còn có trách nhi*m tham 

gia xây dNng c� s< vRt ch4t cho tr�9ng m%m non góp ph%n giúp nhà 

tr�9ng khGc ph3c b�t nh#ng khó kh.n vF �iFu ki*n c� s< vRt ch4t; tuy 

nhiên vF v4n �F này, ph3 huynh có thK tham gia tux theo kh, n.ng thNc 

t& c�a gia �ình mình. 

Hoạt động 5: Phân tích nội dung phối hợp nhà trường với  

gia đình về tham gia xây dựng cơ sở vật chất cho trường 

mầm non 

Giáo d3c là sN nghi*p c�a toàn B,ng, toàn dân. Do vRy, ph'i hCp gi#a 

nhà tr�9ng v�i gia �ình và các �oàn thK xã h�i �K xây dNng c� s< vRt ch4t 

cho tr�9ng m%m non là r4t c%n thi&t. Bbng hiKu bi&t và kinh nghi*m c�a 

mình, b
n hãy vi&t ra nh#ng n�i dung có thK ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng 

và gia �ình �K xây dNng c� s< vRt ch4t cho tr�9ng m%m non. 

— VF tài chính: 
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—  VF vRt ch4t: 

 

 

 

 

 

 

 

—  VF công lao ��ng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF v4n �F này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Có nhiFu n�i dung ph3 huynh có thK ph'i hCp tham gia xây dNng c� s< 

vRt ch4t cho nhà tr�9ng tux theo kh, n.ng thNc t& c�a mình, c3 thK: 

1) Tham gia �óng góp vF tài chính 

— Bóng góp xây dNng, c,i t
o tr�9ng/nhóm, l�p, công trình v* sinh,... theo 

quy �)nh và theo tho, thuRn. 

—  Bóng góp mua sGm thêm �M dùng, �M ch�i cho tr� (theo tho, thuRn và 

kh, n.ng c�a ph3 huynh). 

2) Tham gia �óng góp bbng vRt ch4t có sun c�a gia �ình 

— Bóng góp nh#ng hi*n vRt cho nhóm/l�p hoLc tr�9ng m%m non nh�: 

bàn, gh&, thang leo, c%u tr�Ct, các vRt li*u cho tr� thNc hành... 
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— Giúp các cháu làm �M ch�i hay s�u t%m tranh ,nh... Các �M dùng, �M ch�i 

c�a tr� nhiFu khi không dr dàng mua sGm ��Cc. Nh#ng th  ̀ do cha m7 

các cháu �óng góp cho nhà tr�9ng mang nhiFu ý nghJa quý giá, trong �ó 

bao hàm c, vF tình c,m c:ng nh� trách nhi*m c�a các bRc cha m7 �'i 

v�i vi*c ch.m sóc và giáo d3c con em mình. 

— }ng h� thêm cho nhà tr�9ng l��ng thNc, thNc phdm �K n4u .n cho  

tr� hoLc nh#ng s,n vRt khác vào nh#ng d)p ngày mùa, thu ho
ch c�a  

gia �ình.  

3)  Tham gia �óng góp bbng công lao ��ng 

— Tham gia lao ��ng v* sinh tr�9ng l�p, trMng cây xanh, làm sân v�9n cho 

tr� ch�i, làm hàng rào cho tr�9ng hoLc tham gia m�t s' công lao ��ng 

xây nhà v* sinh/xây b&p... 

— Góp s`c cùng tr�9ng l�p làm �M dùng �M ch�i cho tr�: Làm m�t s' �M 

ch�i ngoài tr9i nh� tRn d3ng l'p xe c:, tre gc có sun, thùng phuy/thùng 

gc... làm xích �u, làm c5ng vòng cho tr� ch�i chui luMn, làm c%u bRp 

bênh, làm �M ch�i cho tr� ch�i leo trèo hay tRp �i th.ng bbng... Góp s`c 

cùng cô giáo và tr� làm �M dùng, hAc li*u �K d
y tr� hAc hoLc giúp �p 

trang trí l�p hAc... 

— Phân công luân phiên ph3 huynh c�a các gia �ình hàng ngày �&n tr�9ng 

n4u .n cho tr� (< nh#ng vùng khó kh.n, vùng �Mng bào dân t�c). 

— Ph3 huynh tham gia vào các ho
t ��ng c�a tr�9ng trong các ngày h�i, 

ngày lr, trong các bu5i d
o ch�i hay tham quan... B�Cc sN tham gia nhi*t 

tình c�a cha m7, niFm vui c�a tr� sE ��Cc nhân lên r4t nhiFu, b<i lE m�t 

khi nhìn th4y cha m7 cùng tham gia ho
t ��ng v�i cô giáo và mình thì tr� 

sE c,m th4y tr�9ng m%m non nh� gia �ình mình vRy, tr� sE sung s��ng 

và tích cNc h�n, �Mng th9i giáo viên c:ng c,m th4y hào h`ng h�n v�i 

công vi*c c�a mình, �iFu �ó t4t nhiên sE làm cho ho
t ��ng có k&t qu, 

t't và có tác d3ng giáo d3c t't �'i v�i tr�. Do �ó, các bRc cha m7 không 

nên tN coi mình ch> là khách khi tr�9ng m%m non m9i �&n tham dN các 

ho
t ��ng c�a tr� mà hãy hoà nhRp vào ho
t ��ng chung c�a nhà tr�9ng. 
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Nội dung 3  

CÁC HÌNH THỨC PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI GIA ĐÌNH 

TRONG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON (2 tiết) 

Hoạt động 1: Liệt kê các hình thức phối hợp nhà trường với gia đình 

để giáo dục trẻ mầm non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF v4n �F này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Trên thNc t& hi*n nay, vi*c ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c 

tr� m%m non ��Cc thNc hi*n thông qua r4t nhiFu hình th`c, có thK li*t kê 

ra m�t s' hình th`c c3 thK d��i �ây: 

— Se d3ng b,ng thông báo, hay góc “Tuyên truyFn cho cha m7” c�a nhà 

tr�9ng hoLc t
i mci nhóm l�p: BK thông báo cho cha m7 tr� vF nh#ng 

n�i dung c�a ho
t ��ng giáo d3c tr� nh�: ch� �F tr� �ang hAc; n�i dung 

ch� �F; m3c tiêu �
t ��Cc trên tr� theo các lJnh vNc phát triKn... hay 

tuyên truyFn, ph5 bi&n kinh nghi*m vF cách giáo d3c tr� theo khoa hAc 

hoLc thông báo v�i ph3 huynh các k&t qu, kiKm tra c�a nhà tr�9ng nh� 

kiKm tra s`c kho�, kiKm tra tài chính, k&t qu, thi giáo viên gisi, k&t qu, 

�ánh giá tr�... 
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— Trao �5i th�9ng xuyên, hbng ngày trong các gi9 �ón, tr, tr�: nhbm thông 

báo hoLc nGm bGt thông tin vF tr� m�t cách nhanh nh4t và �K xe lí ngay 

nh#ng v4n �F c%n gi,i quy&t t`c thì nh� nh#ng biKu hi*n b4t th�9ng, ��t 

xu4t c�a tr� trong ngày (bao gMm c, biKu hi*n tích cNc và biKu hi*n tiêu 

cNc); hoLc thông báo hay �F ngh) ph3 huynh nh#ng v4n �F c%n ph,i  

làm ngay... 

— T5 ch`c hAp ph3 huynh �)nh kì (3 l%n/1 n.m) hoLc hAp ��t xu4t khi c%n 

thi&t: �K thông báo cho gia �ình nh#ng công vi*c c%n thi&t và th,o luRn 

vF các hình th`c ph'i hCp thNc hi*n hoLc k&t hCp ph5 bi&n ki&n th`c 

giáo d3c tr� cho cha m7 trong nh#ng cu�c hAp ngGn. 

— K&t hCp trong các cu�c hAp giao ban, hAp �)nh kì c�a chính quyFn �)a 

ph��ng (}y ban nhân dân ph�9ng/xã hoLc t5 dân ph') �K tuyên truyFn, 

vRn ��ng các gia �ình vF v4n �F nuôi d
y tr� theo khoa hAc và vi*c ph'i 

hCp v�i tr�9ng m%m non �K giáo d3c tr�.  

— T5 ch`c nh#ng bu5i sinh ho
t, ph5 bi&n ki&n th`c giáo d3c tr� theo 

chuyên �F hoLc khi c%n thi&t. 

— T5 ch`c các h�i thi v.n ngh*, thK thao, thi bé kho� bé ngoan... v�i yêu 

c%u gia �ình, cha m7 cùng tham gia trình dirn v�i tr� hoLc thi vF ch& bi&n 

th`c .n dinh d�png cho tr� giành cho các bà m7. 

— Th.m hsi gia �ình tr�: Giáo viên hoLc cán b� qu,n lí m%m non có thK 

�&n gia �ình tr� th.m hsi thNc t& tr� < nhà, k&t hCp ph5 bi&n ki&n th`c 

giáo d3c tr� cho cha m7 hay ng�9i thân c�a tr�; hsi kinh nghi*m giáo 

d3c tr� c�a gia �ình... 

— Hòm th� cha m7: Nhà tr�9ng và ph3 huynh cùng trao �5i thông tin qua 

hòm th� này. 

— Liên h* v�i ph3 huynh qua �i*n tho
i, e mail. 

— Cùng trao �5i thông tin qua S5 theo dõi sN phát triKn c�a tr�. 

— Tham quan ho
t ��ng c�a tr�9ng m%m non: M9i gia �ình, cha m7 tr� có 

thK tham quan m�t s' ho
t ��ng c�a cô và tr�. 

— Tuyên truyFn, vRn ��ng ph3 huynh thông qua các ph��ng ti*n thông tin 

�
i chúng (�ài truyFn hình �)a ph��ng, loa truyFn thanh c�a xã/ph�9ng, 

các b,ng tin công c�ng, panô, áp phích tuyên truyFn...). 
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Hoạt động 2: Kết hợp sử dụng các hình thức như thế nào cho có 

hiệu quả trong phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục 

trẻ mầm non? 

DNa vào sN hiKu bi&t và kinh nghi*m thNc tirn c�a b,n thân, b
n hãy ch> 

ra cách k&t hCp các hình th`c ph'i hCp có hi*u qu, gi#a nhà tr�9ng và 

gia �ình trong công tác giáo d3c m%m non theo gCi ý sau: 

—  T
i sao ph,i se d3ng k&t hCp các hình th`c? 

 

 

 

 

 

 

— Nh#ng l�u ý khi k&t hCp các hình th`c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF v4n �F này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tux theo yêu c%u n�i dung, m3c �ích c�a ho
t ��ng và cách thNc hi*n 

mà có hình th`c phù hCp; thông th�9ng, m�t v4n �F c%n ��Cc ph5 bi&n 

tuyên truyFn thì sE k&t hCp se d3ng nhiFu hình th`c �K thNc hi*n, nh� 

vRy k&t qu, sE t't h�n. 
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Ví d3: BK ph3 huynh ph'i hCp t't trong thNc hi*n các n�i dung giáo d3c 

thì trong cu�c hAp ph3 huynh �%u n.m hAc, nhà tr�9ng c%n thông báo 

�K ph3 huynh nGm ��Cc tinh th%n, cách th`c ph'i hCp v�i giáo viên c�a 

l�p; n�i dung, m3c tiêu giáo d3c tr� thông qua ch� �F ��Cc thông báo 

qua góc “Tuyên truyFn cho cha m7”; bài th�, bài hát, câu chuy*n... giáo 

viên d
y tr� trong ch� �F c:ng thông báo cho ph3 huynh bi&t. 

Trong các gi9 �ón, tr, tr� hbng ngày, trao �5i v�i ph3 huynh thông tin c3 

thK trong ngày hoLc v�i m�t s' tr� c%n l�u ý riêng nh�: tr� còn b) nói 

ngAng vF m�t t� hay m�t âm nào �ó, hoLc trao �5i thêm vF cách < nhà 

ph3 huynh nên �F ngh) tr� �Ac bài th�, kK câu chuy*n hay hát bài hát... 

cô �ã d
y �K giúp tr� sea lci vF phát âm, bi&t cách trình bày, dirn �
t, nói 

n.ng l�u loát, giúp tr� s�m tN tin m
nh d
n. 

Ngoài ra, có thK trao �5i thêm v�i ph3 huynh qua Hòm th% cha m: hoLc 

m�t s' hình th`c khác n#a tux theo thNc t&. 

K&t thúc ch� �F, giáo viên thông báo v�i ph3 huynh ti&n b� c�a tr�  

trong l�p, nêu �F ngh) c%n ph3 huynh ph'i hCp �K d
y tr� trong ch� �F 

ti&p theo.  

BK xây dNng ��Cc m'i quan h* ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng và gia �ình 

trong giáo d3c tr� ��Cc t't, m�t s' v4n �F c%n l�u ý h�n nh� sau:  

1)  Nhà tr�9ng ph,i có hình th`c thích hCp th�9ng xuyên liên h* v�i gia 

�ình �K thông báo tình hình c�a tr� < tr�9ng. 

Xác �)nh cho gia �ình tr� rõ vi*c cung c4p m�t s' thông tin c%n thi&t vF 

tr� < gia �ình (nh� vF cá tính, vF s< thích .n u'ng, vF �Lc �iKm s`c kho� 

c:ng nh� kh, n.ng ho
t ��ng c�a tr�) là �K giúp nhà tr�9ng có ph��ng 

pháp giáo d3c phù hCp v�i tr�, �ây là trách nhi*m quan trAng c�a gia 

�ình �'i v�i nhà tr�9ng và �ó c:ng là quan tâm �&n giáo d3c tr�.  

2) Th�9ng xuyên t
o dNng m'i liên h* thông tin v�i gia �ình tr�, t
o niFm 

tin t� phía cha m7 �'i v�i tr�9ng m%m non bbng k&t qu, ho
t ��ng giáo 

d3c tr�. BK làm t't ��Cc vi*c này thì nhà tr�9ng ph,i lGng nghe nh#ng ý 

ki&n �óng góp c�a các bRc cha m7 vF mAi vi*c ch.m sóc và giáo d3c tr�, 

kK c, vi*c xây dNng tr�9ng s<. Bi&t ti&p thu nh#ng ý ki&n �úng c�a các 

bRc cha m7 nh�ng không “theo �uôi”, b<i lE trong các ý ki&n �óng góp 

c�a hA nhiFu khi không tránh khsi tính ch� quan. Có bRc cha m7 �ã xu4t 

phát t� kì vAng quá cao �'i v�i con mình mà không tính �&n các quy luRt 

phát triKn c�a tr�, cho nên mu'n cho tr� hAc s�m, hAc nhiFu vF vi&t ch#, 

tính toán, ngo
i ng# hay mu'n cho con mình ch> .n nh#ng th`c .n do 
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m7 chAn lNa... GLp nh#ng tr�9ng hCp �ó giáo viên c%n trao �5i, phân 

tích trên c� s< khoa hAc vF sN phát triKn c�a tr� �K cùng v�i cha m7 và 

nh#ng ng�9i thân c�a tr� làm t't vi*c giáo d3c tr� cho �úng cách và phù 

hCp v�i tr�, tránh sN “�2t cháy giai �o'n” làm kh5 tr� hoLc th9 � làm bs 

lp m4t c� h�i phát triKn c�a tr�. Tuy vRy, vF phía tr�9ng m%m non,  

c%n luôn thNc hi*n t't m3c tiêu, n�i dung, ph��ng pháp nuôi d
y  

tr� theo khoa hAc �K duy trì ��Cc sN tin cRy c�a các gia �ình tr� �'i v�i 

nhà tr�9ng.  

3) VRn ��ng và t5 ch`c sN tham gia c�a gia �ình v�i nhà tr�9ng �K cùng 

thNc hi*n có hi*u qu, các n�i dung giáo d3c tr�, cùng t
o ra m�t môi 

tr�9ng giáo d3c tích cNc �'i v�i tr� nhbm �
t m3c tiêu giáo d3c �F ra. 

4)  Ch� ��ng xây dNng m'i quan h* t't v�i ph3 huynh. Sun sàng t� v4n và 

giúp �p các ki&n th`c vF giáo d3c tr� khi gia �ình có yêu c%u. Thông tin 

�%y �� cho cha m7 tr� vF ch��ng trình giáo d3c tr� < tr�9ng (qua nhiFu 

hình th`c khác nhau nh� hAp ph3 huynh, b,ng thông báo, góc trao �5i 

v�i ph3 huynh...). C3 thK hoá các n�i dung giáo d3c tr� �K gia �ình có 

thK ph'i hCp cùng thNc hi*n. Th�9ng xuyên gi# m'i liên h* v�i gia �ình 

�K k)p th9i xe lí thông tin liên quan �&n tr�. Vi*c liên l
c th�9ng xuyên 

v�i gia �ình �K tìm hiKu sinh ho
t c�a tr� < gia �ình, thông tin cho cha 

m7 tr� bi&t vF tình hình c�a tr� < l�p, nh#ng thay �5i c�a tr� (n&u có) 

�K k)p th9i có bi*n pháp tác ��ng giáo d3c phù hCp là ph��ng pháp 

ch� ch't, có hi*u qu, t't trong ph'i hCp tr�9ng m%m non và gia �ình 

�K giáo d3c tr�. 

5) Th'ng nh4t v�i cha m7 tr� vF n�i quy, các hình th`c và bi*n pháp ph'i 

hCp — �ây là m�t trong các n�i dung ph'i hCp? — gi#a ph3 huynh và nhà 

tr�9ng trong t�ng giai �o
n và c, n.m hAc. C.n c` vào �iFu ki*n và hoàn 

c,nh c3 thK c�a t�ng gia �ình �K có hình th`c ph'i hCp phù hCp và 

mang l
i hi*u qu, cao nh4t. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

Câu h�i 1: Li*t kê nh#ng hình th`c trong thNc t& tr�9ng b
n �ã thNc hi*n 

ph'i hCp cùng gia �ình tr� �K thNc hi*n giáo d3c tr� và vi*c k&t hCp se 

d3ng các hình th`c m�t cách có hi*u qu,.  

Câu h�i 2: Xác �)nh nh#ng y&u t' ,nh h�<ng �&n k&t qu, ph'i hCp nhà 

tr�9ng v�i gia �ình trong giáo d3c tr� m%m non. Nên li*t kê và phân tích 

�%y �� nh#ng y&u t' c� b,n nh4t.  
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Thông tin ph�n h�i:  Vi*c nhRn th`c quan tâm �&n giáo d3c tr� m%m non 

tuy có chuyKn bi&n < ph%n l�n các gia �ình, song trên thNc t&, nh#ng gia 

�ình còn khó kh.n vF kinh t&, nh#ng gia �ình b' m7 tr� ph,i �i làm xa 

hay nh#ng gia �ình ph,i gei tr� < v�i ông bà hoLc có m�t s' gia �ình v]n 

ch�a nhRn th`c rõ trách nhi*m c�a mình... thì sN ph'i hCp ch�a ��Cc 

�Mng b� nên ít nhiFu có ,nh h�<ng không thuRn lCi �&n ti&n b� c�a tr�. 

M�t s' giáo viên m%m non m�i ra tr�9ng, kinh nghi*m còn ít, còn r3t rè, 

m�t s' thì còn ng
i ng%n khi ph,i ti&p xúc trao �5i v�i gia �ình tr� nên 

ch�a làm t't vi*c vRn ��ng, thuy&t ph3c cha m7 tr� hoLc ch�a ph'i hCp 

chLt chE v�i gia �ình. 

Nội dung 4  

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VỚI GIA ĐÌNH 

TRONG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON (2 tiết) 

Hoạt động 1: Các phương pháp phối hợp nhà trường với gia đình 

để giáo dục trẻ mầm non  

B
n th�9ng ph'i hCp v�i gia �ình �K giáo d3c tr� bbng cách nào? Hãy 

vi&t ra nh#ng cách th`c b
n th�9ng dùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF các ph��ng pháp ph'i hCp gi#a nhà tr�9ng và gia �ình �K giáo d3c tr� 

m%m non. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Phương pháp trao đổi, toạ đàm 

Ph% ng pháp trao �Ti, to' �àm là: dùng l9i nói �K trao �5i, nói chuy*n 

trNc ti&p v�i ph3 huynh vF v4n �F giáo d3c tr�. 

Có thK thNc hi*n khi nào: Trong các cu�c hAp ph3 huynh hay thông báo 

th�9ng xuyên hàng ngày trong �ón, tr, tr�. 

— ThNc hi*n hbng ngày, trong th9i gian �ón, tr, tr�: giáo viên tranh th� trao 

�5i nhanh v�i ph3 huynh vF tình hình c�a tr�, hsi ph3 huynh vF v4n �F 

s`c kho�, .n u'ng c�a tr� lúc < nhà xem có gì c%n l�u ý, thông báo v�i 

ph3 huynh n�i dung tr� �ã hAc, nh#ng �iFu tr� �ã bi&t thêm... 

— Trong các bu5i hAp ph3 huynh thì không nên ch> có nh#ng ph%n do nhà 

tr�9ng thông báo, nên chudn b) sun m�t s' câu hsi cho ph3 huynh th,o 

luRn trao �5i và tìm ra câu tr, l9i thích hCp nh4t; mci bu5i hAp ch> nên 

h��ng vào m�t v4n �F mà nhà tr�9ng th4y c%n thi&t nh4t ph,i th,o luRn. 

T
o �iFu ki*n �K ph3 huynh cùng �óng góp, chia s� kinh nghi*m ch.m 

sóc giáo d3c tr� có hi*u qu, �K b5 sung cho v'n ki&n th`c c�a giáo viên.  

Yêu c%u s� ph
m c�a ph��ng pháp này là: Khi trao �5i, to
 �àm v�i ph3 

huynh ph,i khéo léo, nh7 nhàng và bi&t cách thuy&t ph3c �K �
t m3c 

�ích yêu c%u ph'i hCp. 

2. Phương pháp tuyên truyền  

Ph% ng pháp tuyên truy�n là: thNc hi*n vi*c tuyên truyFn ph5 bi&n ki&n 

th`c và t.ng c�9ng m'i quan h* gGn k&t nhà tr�9ng v�i gia �ình trong 

giáo d3c tr� qua t9 r�i, panô, áp phích qu,ng cáo, tranh poster, qua h* 

th'ng ph��ng ti*n thông tin �
i chúng (loa truyFn thanh c�a xã, ph�9ng; 

�ài truyFn hình �)a ph��ng; b,ng tin n�i công c�ng...). 

Cách thNc hi*n m�t bu5i tuyên truyFn c%n có các b��c sau: 

+  Gi�i thi*u ng�9i �&n tham dN. 

+  Nói rõ m3c �ích, ý nghJa c�a bu5i nói chuy*n. 

+  Trình bày ch� �F �ã chAn. 

+  Ti&n hành th,o luRn và trao �5i. 

+  K&t thúc th,o luRn nhóm. 
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M�t s2 câu hVi dành cho cha m: tr�: Giáo viên có thK làm phi&u th.m dò 

ý ki&n gei cho ph3 huynh 

1)  Cách bày trí trong m�t l�p hAc m%m non có ,nh h�<ng nh� th& nào �&n 

sN phát triKn toàn di*n c�a tr�? 

2)  B
n nghJ th& nào vF vi*c giáo viên cho tr� cùng tham gia m�t s' công 

vi*c < l�p nh�: x&p dAn gh& theo yêu c%u c�a cô hoLc ph�i kh.n mLt c�a 

l�p hay lau dAn �M ch�i? 

Qua tr, l9i c�a ph3 huynh, giáo viên có thK sE có n�i dung, hình th`c 

ph'i hCp �K giáo d3c tr� t't h�n cùng v�i cha m7 tr�.  

Yêu c%u s� ph
m khi thNc hi*n ph��ng pháp này là: n�i dung bài tuyên 

truyFn nên ngGn gAn, rõ vF m3c �ích và có hình ,nh nh4n m
nh �K cha 

m7 tr� dr ghi nh� 

3. Phương pháp thực hành  

Ph% ng pháp th"c hành là t5 ch`c cho ph3 huynh trNc ti&p tham gia 

ho
t ��ng cùng nhà tr�9ng �K thNc hi*n ph'i hCp giáo d3c tr�. 

Có thK thNc hi*n bbng cách: 

— T5 ch`c m�t s' ho
t ��ng mà ph3 huynh có thK tham gia ��Cc nh�: 

phong trào �óng góp, làm �M dùng �M ch�i cho tr�, vRn ��ng ph3 huynh 

cùng tham gia t5 ch`c các ho
t ��ng cho tr� nh� �i xem xi&c, �i công 

viên, �i tham quan công trình hay di tích l)ch se; ph3 huynh cùng tham 

gia v�i nhà tr�9ng tham gia vào ho
t ��ng lr h�i c�a �)a ph��ng  

— Tuyên truyFn vRn ��ng ph3 huynh �ng h�, tham gia m�t s' công vi*c 

c�a tr�9ng l�p nh� trang trí l�p, làm v* sinh... 

— BF ngh) H�i cha m: hWc sinh, các ph3 huynh tham gia trong t5 ch`c các 

ho
t ��ng sinh ho
t v.n ngh*, vui ch�i c�a tr� < tr�9ng vào các d)p khai 

gi,ng, trung thu, k&t thúc n.m hAc, hoLc h�i thi theo phát ��ng c�a 

ngành hoLc nhân d)p ngày lr trAng �
i nào �ó c�a �4t n��c, c�a �)a 

ph��ng mình hay m�t ho
t ��ng nào �ó khác c�a nhà tr�9ng. 

— T5 ch`c cho cha m7 tr�, H�i cha m: hWc sinh cùng tham gia làm các tài 

li*u tuyên truyFn ph5 bi&n ki&n th`c vF giáo d3c tr� m%m non. 

Yêu c%u s� ph
m khi thNc hi*n ph��ng pháp này là: ph,i có k& ho
ch n�i 

dung c3 thK và dN ki&n tham gia tr��c khi �F ngh) ph3 huynh ph'i hCp. 
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4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

Ph% ng pháp tTng kHt kinh nghi#m là se d3ng nh#ng k&t qu,, nh#ng bài 

hAc kinh nghi*m ��Cc rút ra t� nh#ng ho
t ��ng ph'i hCp nhà tr�9ng 

v�i c�ng �Mng, các t5 ch`c xã h�i c�a chính tr�9ng mình và nh#ng kinh 

nghi*m ho
t ��ng c�a nh#ng n�i khác mà mình ��Cc bi&t. T� kinh 

nghi*m �ã có, �F ra nh#ng cách làm c3 thK cho t�ng ho
t ��ng m�t cách 

phù hCp.  

Có thK thNc hi*n ph��ng pháp này theo nh#ng cách sau: 

— Th�9ng xuyên kiKm tra, �ánh giá và t5ng k&t công tác ph'i hCp nhà 

tr�9ng v�i ph3 huynh. 

— Có thông tin ph,n hMi cho cha m7 tr�: Sau m�t th9i gian ��a ra yêu c%u 

�'i v�i ph3 huynh, giáo viên có thK ��a ra m�t s' thông tin: thông báo 

danh sách nh#ng ph3 huynh �ã thNc hi*n yêu c%u, hoLc nhGc l
i yêu c%u 

v�i m�t s' ph3 huynh. NhRn xét vF công tác ph'i hCp v�i gia �ình — 

nh#ng gì �ã thNc hi*n ��Cc, còn tMn t
i gì, có gì c%n rút kinh nghi*m, 

h��ng gi,i quy&t... 

— B�ng viên khuy&n khích tinh th%n tích cNc c�a ph3 huynh trong ph'i 

hCp thNc hi*n ho
t ��ng ch.m sóc giáo d3c tr� cùng nhà tr�9ng. 

— Rút kinh nghi*m, và có thK �iFu ch>nh m�t s' n�i dung, ho
t ��ng khi 

c%n thi&t nhbm phát huy tinh th%n c�a ph3 huynh, t.ng c�9ng tích cNc 

ch� ��ng c�a nhà tr�9ng �K ti&n t�i �
t k&t qu, c�a ho
t ��ng ��Cc t't. 

Yêu c%u s� ph
m khi thNc hi*n ph��ng pháp này là không dRp khuôn 

máy móc theo khinh nghi*m �ã có. 

Hoạt động 2: Kết hợp sử dụng các phương pháp như thế nào  

cho có hiệu quả trong phối hợp nhà trường với gia đình để 

giáo dục trẻ mầm non? 

DNa vào hiKu bi&t và kinh nghi*m thNc tirn c�a b,n thân, b
n hãy ch> ra 

sN c%n thi&t ph,i se d3ng k&t hCp các ph��ng pháp ph'i hCp gi#a nhà 

tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� em: 

—  T
i sao ph,i se d3ng k&t hCp các ph��ng pháp? 
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—  Ví d3 minh ho
: 

 

 

  

 

 

 

 

 

B
n hãy �'i chi&u v�i nh#ng thông tin d��i �ây �K t.ng thêm hiKu bi&t 

vF v4n �F này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Ph��ng pháp ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình trong ch.m sóc giáo d3c 

tr� là cách th`c thNc hi*n các n�i dung c�a ho
t ��ng ph'i hCp nhà 

tr�9ng v�i gia �ình �K �
t ��Cc m3c tiêu giáo d3c tr� theo ch��ng trình 

giáo d3c m%m non. 

Mci ph��ng pháp �ã nêu < trên có �u th& riêng vì vRy trong thNc t& khi 

t5 ch`c ho
t ��ng th�9ng k&t hCp nhiFu ph��ng pháp �K thNc hi*n. 

Trong vi*c thNc hi*n ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� 

thì vi*c se d3ng các ph��ng pháp càng mFm d�o, linh ho
t thì càng dr 

�
t k&t qu, t't. 

Ví d3: trong t5 ch`c thNc hi*n k& ho
ch giáo d3c tr� theo ch� �F Gia 

�ình, giáo viên �F ngh) ph3 huynh ph'i hCp m�t s' công vi*c �K giáo d3c 

tr� ��Cc t't. Có thK th4y rõ m�t s' ph��ng pháp sE ��Cc ph'i k&t hCp 

thNc hi*n, �ó là: Ph% ng pháp tuyên truy�n — �%u tiên sE tuyên truyFn 

cho ph3 huynh bi&t vF các n�i dung sE giáo d3c tr� trong ch� �F; ti&p 

theo �F ngh) ph3 huynh   
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HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT (1 tiết)  

1. Một số nội dung cơ bản của tài liệu 

— M3c �ích ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� m%m non: BK 

cùng thNc hi*n giáo d3c tr� theo n�i dung, ph��ng pháp th'ng nh4t, t
o 

�iFu ki*n, môi tr�9ng thuRn lCi cho tr� phát triKn t't �
t m3c tiêu giáo 

d3c �F ra.  

— N�i dung ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình �K giáo d3c tr� m%m non: 

Theo m3c tiêu, n�i dung giáo d3c phát triKn tr� theo các lJnh vNc phát 

triKn trong ch��ng trình giáo d3c m%m non. 

— Ph'i hCp linh ho
t, mFm d�o các hình th`c và ph��ng pháp �K thNc hi*n 

ph'i hCp tr�9ng m%m non v�i gia �ình giáo d3c tr� �
t k&t qu, t't.  

2. Bài học kinh nghiệm 

— BK sN ph'i hCp ��Cc th�9ng xuyên và chLt chE, Ban Giám hi*u nhà 

tr�9ng ph,i có k& ho
ch xây dNng H�i Cha m7 hAc sinh và cùng bàn b
c 

�K xây dNng quy ch& ho
t ��ng c�a h�i �K làm cho h�i thNc sN là c%u n'i 

v#ng chGc gi#a nhà tr�9ng và gia �ình �K hc trC và ph'i hCp t't v�i nhà 

tr�9ng trong công tác giáo d3c. 

— Hi*u tr�<ng nên có k& ho
ch kiKm tra công tác ph'i hCp v�i gia �ình c�a 

giáo viên, nghe ý ki&n c�a cha m7 hAc sinh, theo dõi vi*c thNc hi*n các 

nhi*m v3 ph,i làm, các yêu c%u c%n �
t, các quy �)nh c%n tuân theo �K 

�ánh giá công tác ph'i hCp c�a giáo viên nhbm nâng cao h�n ý th`c ti&n 

hành công tác ph'i hCp nhà tr�9ng v�i gia �ình và �K làm cho H�i Cha 

m7 hAc sinh < t�ng l�p ho
t ��ng có hi*u qu, h�n, giúp giáo viên nhiFu 

h�n trong vi*c giáo d3c tr�. 

— Xe lí ngay khi có tình hu'ng n,y sinh. 

3. Học viên viết bài thu hoạch 

—  Nêu m3c �ích, ý nghJa c�a vi*c ph'i hCp v�i gia �ình �K giáo d3c tr�. 

—  Nêu các n�i dung c� b,n ph'i hCp v�i gia �ình �K giáo d3c tr�. 

— Trình bày cách ph'i hCp các hình th`c, ph��ng pháp trong thNc hi*n 

vi*c ph'i hCp tr�9ng m%m non v�i gia �ình �K giáo d3c tr�. 

Câu h�i thu ho�ch: Hãy chia s� kinh nghi*m trong ho
t ��ng thNc t& c�a 

nhà tr�9ng n�i anh/ch) công tác vF vi*c ph'i hCp v�i gia �ình tr� trong 

ho
t ��ng ch.m sóc và giáo d3c tr� m%m non c�a tr�9ng mình. 
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+ Kinh nghi*m lNa chAn n�i dung ho
t ��ng ph'i hCp; 

+ Kinh nghi*m lNa chAn ph��ng pháp ho
t ��ng ph'i hCp; 

+ Kinh nghi*m lNa chAn hình th`c ho
t ��ng ph'i hCp;  

+ N&u có ph3 huynh ts ra không quan tâm vi*c ph'i hCp cùng nhà tr�9ng 

�K giáo d3c tr�, theo anh/ch) nên làm th& nào?  

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN MODULE  

HAc viên hãy tr, l9i m�t s' câu hsi sau: 

Câu h�i 1: Nh#ng ho
t ��ng nào sau �ây c%n có sN tham gia c�a ph3 huynh? 

— Ngày khai gi,ng n.m hAc m�i; 

— Ngày t&t Trung thu c�a các cháu; 

— Bón T&t Nguyên �án; 

— T5ng k&t n.m hAc; 

— Ngày bàn giao tr� m]u giáo l�n 5 tu5i cho tr�9ng tiKu hAc; 

— H�i thi giáo viên d
y gisi; 

— Liên hoan v.n ngh* nhân ngày 20/11 hoLc ngày thành lRp tr�9ng... 

— Ho
t ��ng ngo
i khoá: cho tr� �i xem xi&c/�i ch�i công viên/�i tham 

quan... 

— Bánh giá tr� cu'i ch� �F/k&t thúc n.m hAc; 

— H�i dirn/ h�i thi thK d3c thK thao c�a tr�; 

— Phong trào “Tr�9ng hAc thân thi*n, hAc sinh tích cNc”; 

— KiKm tra s`c kho� �)nh kì cho tr�; 

— Cân, �o tr� hbng tháng; 

— KiKm tra tài chính; 

— KiKm kê tài s,n. 

Câu h�i 2: Khi mu'n t5 ch`c m�t ho
t ��ng c�a tr�9ng c%n tham gia c�a 

ph3 huynh, b
n làm nh� th& nào? 

— Lên k& ho
ch chi ti&t, sau �ó thông báo yêu c%u ph3 huynh tham gia vào 

m�t khâu nào �ó c3 thK. 
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—  Lên k& ho
ch chi ti&t, hAp ph3 huynh và �F ngh) ph3 huynh tham gia. 

— M9i Ban ph3 huynh cùng bàn k& ho
ch, dN ki&n tham gia c�a ph3 

huynh, sau �ó th'ng nh4t lên k& ho
ch chi ti&t. 

— B
n có cách làm khác? 
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NXB Hà N�i, 2009. 

7.  Nguyrn Th) Bích H
nh, HVi — Jáp: Tình hu2ng s% ph'm và bí quyHt trong 

qu>n lí c�a hi#u tr%_ng tr%&ng m/m non, NXB B
i hAc Qu'c gia Hà N�i, 

2010. 

8. Nguyrn Phúc Châu, Qu>n lí nhà tr%&ng,  NXB B
i hAc S� ph
m, 2010. 
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F. PHỤ LỤC 

Ph%n này cung c4p thông tin b5 trC thêm cho m�t s' n�i dung c�a 

module. 

1. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục trẻ của 

trường mầm non 

V4n �F kiKm tra, �ánh giá ch4t l�Cng giáo d3c c�a nhà tr�9ng ��Cc 

thông qua nhiFu mLt, trong �ó có k&t qu, �
t ��Cc trên tr�; �K thNc hi*n 

v4n �F này có thK se d3ng K�t qu� mong ��i c�a các lJnh vNc phát triKn 

tr� trong Ch��ng trình giáo d#c m$m non.  

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

I. GIÁO D�C PHÁT TRI�N TH� CH�T 

a) Phát triKn vRn ��ng 

3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 — 6 

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

 

24 — 36 tháng 

1. Th�c 

hi�n ��ng 

tác phát 

tri�n các 

nhóm c! 

và hô h%p  

1.1. 

Ph�n 

�ng tích 

cc khi 

���c 

giáo 

viên t�p 

bài t�p 

phát 

tri�n các 

nhóm 

c� và hô  

h!p. 

1.1. Ph�n 

�ng tích 

cc khi 

���c 

giáo viên 

t�p bài 

t�p phát 

tri�n các 

nhóm c� 

và hô 

h!p. 

1.1. Tích 

cc thc 

hi#n bài 

t�p. Làm 

���c m%t 

s' �%ng 

tác ��n 

gi�n cùng 

cô: gi� cao  

tay, ng-i 

cúi v/ 

phía tr�0c, 

n1m gi� 

cao chân. 

 1.1. B4t 

ch�0c m% t 

s' �%ng tác 

theo cô: gi� 

cao tay — ��a 

v/ phía tr�0c 

— sang ngang.  

1.1. Thc hi#n ���c 

các �%ng tác trong 

bài t�p th� d8c: hít 

th9, tay, l�ng/ b8ng 

và chân. 

 

2. Th�c 

hi�n v&n 

��ng c! 

b�n và 

phát tri�n 

2.1. T 

l=y, l�t. 

2.1. T 

ng-i lên, 

n1m 

xu'ng. 

 

2.1. T �i 

t0i ch@  

giáo viên 

(khi ���c 

gBi) hoDc 

�i t0i ch@ 

trE mu'n. 

2.1. GiG ���c 

thHng b1ng 

c� th� khi �i 

theo ��Ing 

thJng (9 trên 

sàn) hoDc 

cKm �- v�t 

2.1. GiG ���c thHng 

b1ng trong v�n �%ng 

�i/ chLy thay �Mi t'c 

�% nhanh — ch�m 

theo cô hoDc �i trong 

��Ing hNp có bê v�t 

trên tay.  
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3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 — 6 

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

 

24 — 36 tháng 

nhO trên hai 

tay và �i hPt 

�oLn ��Ing 

1,8 — 2m. 

2.2. 

Ch'ng 

tay �Sn 

ngc, 

xoay 

ng�Ii 

theo các 

h�0ng. 

2.2. Thc 

hi#n bò 

t0i các 

h�0ng 

khác 

nhau. 

2.2. Bò  

theo bóng 

lHn/ �- 

ch�i ���c 

kho�ng 

2,5 — 3m. 

2.2. Thc 

hi#n ph'i 

h�p v�n 

�%ng tay —  

m4t: biPt lHn 

— b4t bóng 

v0i cô. 

2.2. Thc hi#n ph'i 

h�p v�n �%ng tay —  

m4t: tung — b4t bóng 

v0i cô 9 kho�ng cách 

1m; ném vào �ích xa 

1 — 1,2m. 

 2.3. T 

bám vYn 

vào �- 

v�t ��ng 

lên ���c 

và �i 

men. 

2.3. Thc 

hi#n các 

v�n �%ng 

có s ph'i 

h�p: biPt 

lHn, b4t 

bóng v0i cô. 

2.3. Ph'i h�p 

tay, chân, c�  

th� trong bò, 

tr�In chui 

qua vòng, 

qua v�t c�n.  

2.3. Ph'i h�p tay, 

chân, c� th� trong 

khi bò �� giG ���c 

v�t �Dt trên l�ng.  

t( ch%t v&n 

��ng ban 

�*u 

 2.4. Th� 

hi#n s�c 

mLnh 

c\a c� 

b4p 

trong v�n 

�%ng: 

ch'ng 

khu]u 

tay, �^y 

tr�In 

ng�Ii lên 

phía 

tr�0c. 

2.4. Th� 

hi#n s�c 

mLnh c\a 

c� b4p 

trong v�n 

�%ng lHn, 

ném bóng: 

ng-i, lHn 

mLnh 

bóng lên 

tr�0c 

kho�ng 

2,5m; có  

th� tung 

(h!t) bóng 

xa kho�ng 

70cm. 

2.4. Th� hi#n 

s�c mLnh 

c\a c� b4p 

trong v�n 

�%ng ném, 

�á bóng: 

Ném b1ng 

m%t tay lên 

phía tr�0c 

���c kho�ng 

1,2m; �á 

bóng lHn xa 

lên tr�0c t'i 

thi�u 1,5m. 

 

2.4. Th� hi#n s�c 

mLnh c\a c� b4p 

trong v�n �%ng ném, 

�á bóng: ném xa lên 

phía tr�0c b1ng m%t 

tay (t'i thi�u 1,5m). 
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3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 — 6 

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

 

24 — 36 tháng 

3.1. 

CKm, 

n4m 

túm �-  

v�t b1ng 

c� bàn 

tay. 

3.1. B4t 

ch�0c 

v=y tay/ 

chào/ 

tLm bi#t. 

3.1. Thc 

hi#n ���c 

cb �%ng 

bàn tay, 

ngón tay 

khi cKm, 

gõ, bóp, 

��p �- 

v�t.  

3.1. NhDt 

���c các v�t 

nhO b1ng 2 

ngón tay. 

3.1. V�n �%ng cM tay, 

bàn tay, ngón tay —  

thc hi#n “múa 

khéo”. 

3. Th�c 

hi�n v&n 

��ng c+ 

��ng c,a 

bàn tay 

ngón tay 

 3.2. CKm, 

n4m, l4c 

�- ch�i, 

chuy�n 

v�t tg tay 

này sang 

tay kia.  

3.2. L-ng 

���c 2 — 3 

h%p, xPp 

ch-ng 

���c 2 — 3 

kh'i 

vuông. 

3.2. Tháo l4p, 

l-ng ���c 3 —

4 h%p tròn, 

xPp ch-ng 

���c 2 — 3 

kh'i tr8. 

3.2. Ph'i h�p ���c cb 

�%ng bàn tay, ngón 

tay và ph'i h�p tay —

m4t trong các hoLt 

�%ng: nhào �!t nDn; 

vh tM chim; xâu vòng 

tay, chu@i �eo cM.    

 

b) Giáo d3c dinh d�png — s`c kho� 

3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

 

Kt qu� 

mong ��i 

3 — 6 

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

 

24 — 36 tháng 

 1.1. 

Thích 

nghi v0i 

chP �% Hn 

b%t. 

1.1. Thích 

nghi v0i 

chP �% Hn 

cháo.  

1.1. Thích 

nghi v0i chP 

�% Hn c�m 

nát, có th� Hn 

���c các loLi 

th�c Hn khác 

nhau.  

1.1. Thích nghi v0i 

chP �% Hn c�m, Hn 

���c các loLi th�c Hn 

khác nhau.  

 1.2. Ng\ 

ngon, �\ 3 

gi!c theo 

chP �% 

sinh hoLt. 

1.2. Ng\ 

ngon, �\ 2 

gi!c theo 

chP �% 

sinh hoLt. 

1.2. Ng\ 

ngon, 1 gi!c 

buMi tr�a. 

1.2. Ng\ ngon, 1 gi!c 

buMi tr�a. 

 

1. Có m�t 

s( n0n np, 

thói quen 

t(t trong 

sinh ho3t  

  1.3. Ch!p 

nh�n ng-i 

1.3. BiPt “gBi” 

ng�Ii l0n khi 

1.3. ii v# sinh �úng 

n�i quy �Ynh. 
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3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

 

Kt qu� 

mong ��i 

3 — 6 

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

 

24 — 36 tháng 

bô khi �i 

v# sinh. 

có nhu cKu 

�i v# sinh. 

   2.1. Làm 

���c m%t s'  

vi#c v0i s 

giúp �S c\a 

ng�Ii l0n 

(ng-i vào 

bàn Hn, cKm 

thìa xúc Hn, 

cKm c' c 

u'ng n�0c). 

2.1. Làm ���c m%t s' 

vi#c v0i s giúp �S 

c\a ng�Ii l0n (l!y 

n�0c u'ng, �i v# 

sinh...). 

 

2. Th�c 

hi�n m�t 

s( vi�c t� 

ph4c v4, 

gi5 gìn s7c 

kho9 

    2.2. Ch!p nh�n: �%i 

mk khi ra n4ng; �i 

giày dép; mDc quKn 

áo !m khi trIi lLnh. 

   3.1. BiPt tránh 

v�t d8ng, n�i 

nguy hi�m 

(phích n�0c 

nóng, bàn là, 

bPp �ang 

�un...) khi 

���c nh4c 

nh9. 

3.1. BiPt tránh m%t s' 

v�t d8ng, n�i nguy 

hi�m (bPp �ang �un, 

phích n�0c nóng, xô  

n�0c, giPng) khi ���c 

nh4c nh9 . 

3. Nh&n 

bit và 

tránh m�t 

s( nguy c! 

không an 

toàn 

 

   3.2. BiPt tránh 

m%t s' hành 

�%ng nguy 

hi�m (sI vào 

M �i#n, leo 

trèo lên bàn, 

ghP...) khi 

���c nh4c 

nh9.  

3.2. BiPt và tránh m%t 

s' hành �%ng nguy 

hi�m (leo trèo lên lan 

can, ch�i nghYch các 

v�t s4c nhBn,.. .) khi 

���c nh4c nh9. 
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II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

3 — 1 2 t h á ng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 —  6  t háng   6 — 12 tháng 

12 — 24 tháng 24 — 36 tháng 

1.1. Nhìn 

theo ng�Ii 

hoDc v�t 

chuy�n �%ng. 

1.1. Nhìn theo, 

v0i l!y �- ch�i 

có màu s4c sDc 

sS, chuy�n 

�%ng, phát ra 

âm thanh. 

1. Khám 

phá th 

gi;i xung 

quanh 

b=ng các 

giác quan 

 

 

1.2. Nghe và 

ph�n �ng v0i 

âm thanh 

quen thu%c. 

 1.2. Ph�n �ng 

v0i âm thanh 9 

xung quanh. 

1.1. SI n4n, 

nhìn, nghe.. 

�� nh�n biPt 

�Dc �i�m nMi 

b�t c\a �'i 

t��ng.  

1.1. SI n4n, nhìn, 

nghe, ngbi, nPm �� 

nh�n biPt �Dc �i�m 

nMi b�t c\a �'i 

t��ng. 

 

2.1. B4t ch�0c 

cb chn, hành 

�%ng ��n gi�n 

c\a ng�Ii thân. 

2.1. B4t ch�0 c 

m%t vài hành 

�%ng ��n gi�n 

c\a nhGng 

ng�Ii thân. 

2.1. Ch�i b4t ch�0c 

m%t s' hành �%ng 

quen thu% c c\a 

nhGng ng�Ii gKn 

gki. Sb d8ng ��� c 

m%t s' �- dùng, �-  

ch�i quen thu%c. 

2. Th� hi�n 

s� hi�u 

bit v0 các 

s� v&t, hi�n 

t>�ng g*n 

g?i b=ng 

c+ ch@, lBi 

nói 

 

2.2. Dùng �i#u 

b% hoDc chn tay 

vào m%t s' b% 

ph�n c\a c� th�, 

�- dùng, �- ch�i. 

khi ���c hOi. 

2.2. Chn hoDc 

nói ���c tên 

c\a mình, 

nhGng ng�Ii 

gKn gki khi 

���c hOi. 

2.2. Nói ���c tên 

c\a b�n thân và 

nhGng ng�Ii gKn gki 

khi ���c hOi. 

 

 

  

2.3. Chn vào  

hoDc nói tên 

m%t vài b% 

ph�n c� th� 

c\a ng�Ii khi 

���c hOi. 

2.3. Nói ���c tên 

và ch�c nHng c\a 

m%t s' b% ph�n c�  

th� khi ���c hOi. 

 

  

2.4. Chn/l!y/ 

nói tên �-  

dùng, �- ch�i, 

hoa qu�, con 

v�t quen 

thu%c theo  

yêu cKu c\a 

ng�Ii l0n. 

2.4. Nói ���c tên và 

m%t vài �Dc �i�m 

nMi b�t c\a các �-  

v�t, hoa qu�, con v�t 

quen thu%c. 
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3 — 1 2 t h á ng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 —  6  t háng   6 — 12 tháng 

12 — 24 tháng 24 — 36 tháng 

 

  

2.5. Chn/nói tên 

hoDc l!y hoDc c!t 

�úng �- ch�i màu 

�O/vàng/ xanh theo  

yêu cKu. 

 

  

2.5. Chn hoDc 

l!y ���c �- 

ch�i có màu 

�O hoDc xanh 

theo yêu cKu 

hoDc g�i ý c\a 

ng�Ii l0n. 

2.6. Chn hoDc l!y 

hoDc c!t �úng �-  

ch�i có kích th�0 c 

to/ nhO theo yêu cKu.  

III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 —  6  

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

24 — 36 tháng 

1.1. Có 

ph�n �ng 

v0i âm 

thanh: 

quay �Ku 

v/ phía 

phát ra âm 

thanh; 

nhìn chHm 

chú vào mDt 

ng�Ii nói 

chuy#n... 

 1.1. Hi�u 

���c m%t 

s' tg ��n 

gi�n gKn 

gki. 

1.1. Hi�u 

���c m%t 

s' tg chn 

ng�Ii, �- 

ch�i, �- 

dùng gKn 

gki. 

1.1. Thc 

hi#n ���c 

các yêu cKu 

��n gi�n: �i 

�Pn �ây; �i 

rba tay...  

1.1. Thc hi#n 

���c nhi#m v8 

g-m 2 — 3 hành 

�%ng. Ví d8: Cháu 

c!t �- ch�i lên 

giá r-i �i rba tay.  

 

1. Nghe 

hi�u lBi nói 

1.2. Mnm 

c�Ii, khua 

tay, chân 

và phát ra 

các âm 

b�p bN khi 

���c hOi 

chuy#n. 

1.2. Làm 

theo m%t 

s' hành 

�%ng ��n 

gi�n: v@ 

tay, gi� tay 

chào.. 

1.2. Làm 

theo ���c 

m%t vài 

yêu cKu 

��n gi�n: 

chào — 

khoanh 

tay; hoan 

hô — v@ tay; 

tLm bi#t — 

v=y tay,.. . 

1.2. Hi�u 

���c tg 

“không”: 

dgng hành 

�%ng khi 

nghe “Không 

���c l!y!”; 

“Không ���c 

sI.”,. .. 

1.2. Tr� lIi các câu 

hOi : “Ai �ây?”, 

“Cái gì �ây?”, “... 

làm gì ?”, “... thP 

nào ?” (ví d8: con 

gà gáy thP nào?”,...) 
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3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 —  6  

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

24 — 36 tháng 

 

1.3. Hi�u 

câu hOi: “... 

�âu?” (tay 

�âu?, chân 

�âu?...) 

1.3. Hi�u 

câu hOi: “... 

�âu?” (mN 

�âu?, bà 

�âu? vYt 

�âu?...) 

1.3. Tr� lIi 

���c câu hOi 

��n gi�n: “Ai 

�ây?”, “Con 

gì �ây?”, “Cái 

gì �ây?”,.. . 

1.3. Hi�u n%i dung 

truy#n ng4n ��n 

gi�n: tr� lIi ���c 

các câu hOi v/ tên 

truy#n, tên và 

hành �%ng c\a các 

nhân v�t. 

2.1. B4t 

ch�0c 

���c âm 

thanh 

ngôn ngG 

khác nhau: 

ta ta, meo  

meo, bim 

bim... 

2.1. Nh4c lLi 

���c tg ngG 

và câu ng4n: 

con vYt, vYt 

b�i, bé �i 

ch�i,. .. 

2.1. Phát âm rõ  

tiPng.  

 

2. Nghe, 

nhCc l3i 

các âm, các 

ting và 

các câu 

2.1. Phát 

ra các âm 

thanh gg 

gg, e, a,. .. ,  

2.1. B4t 

ch�0c, 

nh4c lLi 

âm thanh 

ngôn ngG 

��n gi�n 

theo 

ng�Ii l0n: 

mHm 

mHm, ba 

ba, ma 

ma,...  

2.2. Nh4c 

lLi ���c 

m%t s' tg 

��n: mN, 

bà, ba, gà, 

tô.. . 

2.2. iB c tiPp 

tiPng cu'i 

c\a câu th�  

khi nghe các 

bài th� quen 

thu%c. 

2.2. iB c ���c bài 

th�, ca dao, �-ng 

dao v0i s giúp 

�S c\a cô giáo.  

3.1. Sb 

d8ng các 

tg ��n khi 

giao tiPp 

nh� gBi 

mN, bà,.. . 

3.1. Nói ���c 

câu ��n 2 — 3 

tiPng: con �i 

ch�i; bóng 

�á; mN �i 

làm;... 

3.1. Nói ��� c câu 

��n, câu có 5 — 7 

tiPng, có các tg 

thông d8ng chn s 

v�t, hoLt �%ng, 

�Dc �i�m quen 

thu%c. 

3. S+ d4ng 

ngôn ng5 

�� giao 

tip  

3.1. Phát 

ra các âm 

�, a,.. . khi 

ng�Ii l0n 

trò 

chuy#n 

3.1. Sb 

d8ng các 

âm thanh 

b�p bN 

(mHm 

mHm, ba 

ba,...) kPt 

h�p v�n 

�%ng c� 

th� (chn 

tay, d�0n 

ng�Ii; 

thay �Mi 

nét mDt...) 

�� th� 

3.2. Nói 

câu g-m 1 

hoDc 2 tg: 

“bP” (khi 

mu'n 

���c bP); 

“u'ng” 

hoDc 

3.2. Ch\ 

�%ng nói 

nhu cKu, 

mong mu'n 

c\a b�n thân 

(cháu u'ng 

n�0c, cháu 

mu'n...).  

3.2. Sb d8ng lIi 

nói v0i các m8c 

�ích khác nhau:  

− Chào hOi, trò 

chuy#n.  

− Bày tO nhu cKu 

c\a b�n thân. 
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3 — 12 tháng 12 — 24 tháng 

Kt qu� 

mong ��i 

3 —  6  

tháng 

6 — 12 

tháng 

12 — 18 

tháng 

18 — 24 

tháng 

24 — 36 tháng 

hi#n nhu 

cKu c\a 

b�n thân. 

“n�0c” (khi 

mu'n 

u'ng 

n�0c); 

“mHm” 

(khi mu'n 

Hn); “�i” 

(khi mu'n 

�i ch�i)... 

− HOi v/ các v!n 

�/ quan tâm nh�: 

con gì �ây? cái gì 

�ây?, . .. 

  

 

 

3.3. Nói to, �\ 

nghe, lx phép. 

IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – XÃ HỘI VÀ THẨM MĨ 

3 — 12 tháng 
 

Kt qu� 

mong ��i 

3 — 6 tháng 6 — 12 tháng 

12 — 24 tháng 24 — 36 tháng 

1.1. Nói ���c m%t vài 

thông tin v/ mình 

(tên, tuMi).  

 

1. Bi�u l� 

s� nh&n 

th7c v0 

b�n thân 

1.1. Quay 

�Ku v/ phía 

phát ra âm 

thanh hoDc 

tiPng gBi. 

1.1. Nh�n ra 

“tên” gBi c\a 

mình (có ph�n 

�ng khi nghe 

ng�Ii khác gBi 

tên mình). 

1.1. Nh�n ra 

b�n thân trong 

g��ng, trong 

�nh (chn vào hình 

�nh c\a mình 

trong g��ng khi 

���c hOi). 

1.2. Th� hi#n �i/u 

mình thích và không 

thích. 

2. Nh&n bit 

và bi�u l� 

c�m xúc v;i 

con ng>Bi 

và s� v&t 

g*n g?i 

2.1. Bi�u l% 

thích hóng 

chuy#n.  

 

2.1. Bi�u l% s  

thích giao tiPp 

b1ng âm thanh, 

cb chn v0i ng�Ii 

gKn gki. 

2.1. Bi�u l% s 

thích giao tiPp 

b1ng cb chn, lIi 

nói v0i nhGng 

ng�Ii gKn gki. 

2.1. Bi�u l% s thích 

giao tiPp v0i ng�Ii 

khác b1ng cb chn, lIi 

nói. 

 

 
2.2. Bi�u l% 

c�m xúc v0i 

khuôn mDt, 

2.2. Bi�u l% c�m 

xúc v0i ng�Ii 

xung quanh 

2.2. C�m nh�n 

và bi�u l% c�m 

xúc vui, bu-n, 

2.2. Nh�n biPt ���c 

trLng thái c�m xúc 

vui, bu-n, s� hãi.  
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3 — 12 tháng 
 

Kt qu� 

mong ��i 

3 — 6 tháng 6 — 12 tháng 

12 — 24 tháng 24 — 36 tháng 

giBng nói, cb 

chn c\a cô/giáo 

viên (mnm 

c�Ii, c�Ii ).  

(h0n h9 khi gDp 

mN, s� hãi, 

không theo 

ng�Ii lL). 

s� hãi c\a mình 

v0i ng�Ii xung 

quanh. 

2. 3. Bi�u l% c�m xúc: 

vui, bu-n, s� hãi qua 

nét mDt, cb chn. 

 
2.3. Thích thú 

v0i �- ch�i, 

�- v�t chuy�n 

�%ng, có màu 

sDc sS và phát 

ra âm thanh. 

2.3. Thích ch�i 

v0i �- ch�i 

chuy�n �%ng, 

màu s4c sDc sS 

và phát ra âm 

thanh. 

2.3. Thích ch�i 

v0i �- ch�i, có 

�- ch�i yêu thích 

và quan sát m%t 

s' con v�t.  

2.4. Bi�u l% s thân 

thi#n v0i m%t s' con 

v�t quen thu%c/gKn 

gki: b4t ch�0 c tiPng 

kêu, gBi. 

3. Th�c 

hi�n hành 

vi xã h�i 

�!n gi�n 

3.1. iáp lLi 

giao tiPp c\a 

ng�Ii khác 

b1ng ph�n 

�ng xúc c�m 

tích cc. 

3.1. B4t ch�0c 

m%t vài hành vi 

��n gi�n th� 

hi#n tình c�m. 

3.1. Chào tLm 

bi#t khi ���c 

nh4c nh9 . 

3.1. BiPt chào, tLm bi#t, 

c�m �n, L, vâng L. 

  
 3.2. B4t ch�0c 

���c m%t vài 

hành vi xã h%i 

(bP búp bê, cho 

búp bê Hn, nghe 

�i#n thoLi.. .). 

3.2. BiPt th� hi#n m%t 

s' hành vi xã h%i ��n 

gi�n qua trò ch�i gi� 

b% (trò ch�i bP em, 

khu!y b%t cho em bé, 

nghe �i#n thoLi.. .). 

  
 3.3. Ch�i thân thi#n 

cLnh trE khác. 

  
 

3.3. Làm theo 

m%t s' yêu cKu 

��n gi�n c\a 

ng�Ii l0n. 

3.4. Thc hi#n m%t s' 

yêu cKu c\a ng�Ii l0n. 

4.1. Thích nghe 

hát và v�n �%ng 

theo nhLc (d�m 

chân, l4c l�, v@ 

tay,...).  

4.1. BiPt hát và v�n 

�%ng ��n gi�n theo 

m%t vài bài hát/b�n 

nhLc quen thu%c. 

4. Th� hi�n 

c�m xúc qua 

hát, v&n ��ng 

theo nh3c/ tô 

màu, vK, nLn, 

xp hình, 

xem tranh 

4.1 Bi�u l% 

c�m xúc tích 

cc khi nghe 

hát, nghe 

các âm 

thanh (c�Ii, 

khua tay, 

chân, chú ý 

nghe). 

4.1. Bi�u l% c�m 

xúc khi nghe 

hát, nghe các 

âm thanh (nhún 

nh�y, v@ tay, reo 

c�Ii,...). 

4.2. Thích vh, 

xem tranh. 

4.2. Thích tô màu, vh, 

nDn, xé, xPp hình, xem 

tranh (cKm bút di màu, 

vh ngu#ch ngoLc). 
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2. Một số gợi ý về việc phối hợp gia đình để giáo dục trẻ  

*  V� tài li#u truy�n thông, n�i dung c/n xác �anh rõ:  

—  Tài li*u truyFn thông cái gì/ v4n �F gì? 

—  T
i sao c%n truyFn thông v4n �F �ó? 

—  ThNc hi*n nh� th& nào/ cách thNc hi*n?  

*  Yêu c/u v� góc trao �Ti v+i cha m:: 

— Tên gAi c�a góc: nên �a d
ng, h4p d]n, cu'n hút sN chú ý c�a cha m7, ví 

d3: "Nh#ng �iFu dành cho cha m7", "Cha m7 c%n bi&t", “Hãy xem con 

�ang hAc nh#ng gì”, "Cha m7 bi&t �K nuôi d
y con t't h�n", “Tôi mu'n 

bi&t cách ch�i v�i con"... 

— V) trí: ThuRn ti*n cho cha m7 xem. 

— Hình th`c: Trình bày �7p, h4p d]n, tranh ,nh và ch# vi&t to, rõ, dr �Ac, 

dr nh�. B' c3c rõ ràng, khoa hAc. 

— N�i dung: phù hCp v�i yêu c%u ch.m sóc giáo d3c tr�. L�Cng thông tin 

v�a ph,i, không nên nhiFu �K ph3 huynh dr nh�. 

*  V� b>ng tuyên truy�n cho cha m:: 

— B' trí < v) trí thuRn ti*n, ph3 huynh dr nhìn th4y. 

— B,ng có mái che �K không b) n��c m�a làm hsng. 

— N�i dung tuyên truyFn: có nh#ng n�i dung c' �)nh gi# nguyên — ví d3 

nh�: cân nLng, chiFu cao chudn c�a tr� cu'i �� tu5i và có n�i dung 

th�9ng xuyên thay �5i nh�: các bài th�, bài hát, câu chuy*n theo ch� �F 

hoLc nh#ng thông tin vF d)ch b*nh hay nh#ng thông tin có tính ch4t th9i 

sN c4p bách khác c%n thông báo k)p th9i t�i cha m7 tr�... 

3. Một số nội dung cụ thể khác cần tuyên truyền, phổ biến tới các bậc 

cha mẹ là:  

—  Ch.m sóc bà m7 mang thai. 

—  Nhu c%u tr� nhs. 

—  Nuôi con bbng s#a m7. 

—  Cho tr� .n b5 sung. 

—  Ch.m sóc tr� b) b*nh 

—  Môi tr�9ng s
ch sE. 

—  Làm th& nào �K tr� luôn ��Cc h
nh phúc và yêu th��ng, an toàn yên 5n? 
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— Các c� h�i �K ch.m sóc tr� hàng ngày. 

—  Giúp tr� tN tin. 

—  D
y con ngoan 

—  Khuy&n khích tr� tò mò sáng t
o. 

—  Cha m7 ch�i v�i con nh� th& nào �K giúp con phát triKn? 

—  D
y tr� hAc nói. 

—  Chudn b) cho tr� vào l�p M�t. 

BK giúp ph3 huynh dr dàng trong vi*c ph'i hCp theo dõi sN phát triKn 

c�a tr�, < mci l�p nên có b,ng theo dõi phát triKn c�a tr�... 

4. Ví dụ một số hình ảnh tuyên truyền với phụ huynh 
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