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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Giáo d&c m)m non (GDMN) là b3c h5c mang 89c tính xã h>i hoá cao, 8@ 

thAc hiBn có hiBu quF quyHn 8IJc chKm sóc giáo d&c cMa trO em Q lRa tuSi 

này, c)n thiTt có sA tham gia và phWi hJp ch9t chX giYa nhà trIZng — gia 

8ình — xã h>i. 

SA phWi kTt hJp giYa gia 8ình, nhà trIZng và xã h>i t`o nên sA liên kTt 

giYa trIZng/lcp m)m non, cha md và c>ng 8eng, nhfm chia sO kinh 

nghiBm, hg trJ lhn nhau trong quá trình chKm sóc — giáo d&c (CS — GD) 

trO, 8áp Rng kjp thZi nhYng nhu c)u phát tri@n cMa trO vH các m9t: th@ 

chlt, tinh th)n, nh3n thRc, tình cFm, thmm mn, ngôn ngY, giao tiTp Rng 

xp, giáo d&c cá biBt… t̀ o các 8iHu kiBn tWi Iu cho viBc thAc hiBn có hiBu 

quF m&c tiêu CS — GD trO. 

Các tS chRc xã h>i nói riêng, c>ng 8eng xã h>i nói chung có vai trò rlt 

quan tr5ng trong ho`t 8>ng CS — GD trO m)m non. Các tS chRc xã h>i t`i 

8ja phIsng t`o môi trIZng vKn hoá, xã h>i, kinh tT, 8`o 8Rc, pháp lu3t... 

thu3n lJi cho ho`t 8>ng CS — GD trO; góp ph)n 8Fm bFo cho trO phát 

tri@n toàn diBn vH th@ chlt, tình cFm, trí tuB, thmm mu, hình thành nhYng 

yTu tW 8)u tiên cMa nhân cách; tác 8>ng trAc tiTp tci twng gia 8ình, giúp 

8y và cùng h5 thAc hiBn tWt các chM trIsng cMa {Fng và Nhà nIcc trong 

công tác bFo vB CS — GD trO em. 

ChKm sóc và giáo d&c trO em 8IJc trIZng m)m non chia sO trách nhiBm 

vci gia 8ình và c>ng 8eng 8@ thúc 8my và t`o 8iHu kiBn tWi Iu cho viBc 

chKm sóc và giáo d&c trO em. Lu3t Giáo d&c 8ã quy 8jnh: Nhà trIZng có 

trách nhiBm chM 8>ng phWi hJp vci gia 8ình và xã h>i 8@ thAc hiBn m&c 

tiêu, nguyên lí giáo d&c.  

Vì v3y, viBc tuyên truyHn, phS biTn, tham mIu, tI vln cho các tS chRc xã 

h>i vH GDMN là m>t trong nhYng nhiBm v& cMa giáo viên m)m non. 

Tài liBu này nhfm hIcng dhn, hg trJ giáo viên m)m non tA bei dIyng 8@ 

tiTp c3n vci công tác tI vln nói chung, tI vln cho các tS chRc xã h>i nói 

riêng. {ây là m>t trong nhYng n>i dung c)n thiTt 8ã 8IJc B> Giáo d&c và 

{ào t`o kh�ng 8jnh trong công tác bei dIyng thIZng xuyên, phát tri@n 

nghH nghiBp, nâng cao trình 8> cMa 8>i ng� giáo viên m)m non. 

Module T! v$n v& giáo d,c m/m non cho các t2 ch3c xã h6i là m>t module 

tA h5c có hIcng dhn. Các n>i dung h5c t3p 8IJc thiTt kT theo m>t clu 

trúc thWng nhlt 8@ ngIZi h5c d� dàng tiTp c3n. Các ho`t 8>ng trong twng 
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v!n $% d'n d(t ng+,i h/c $i t1 nh2ng kinh nghi4m $ã có $8n ti8p thu 

nh2ng cái m<i b>ng cách t? nghiên cAu và so sánh v<i thông tin $+Fc 

cung c!p trong phHn thông tin phIn hJi, $Jng th,i trao $Mi, thIo luOn v<i 

các $Jng nghi4p. Nh2ng thông tin phIn hJi $+Fc cung c!p xuyên suTt 

trong tài li4u nh>m giúp ng+,i h/c t? so sánh và nhOn th!y $+Fc nh2ng 

ti8n bV cWa mình trong quá trình bJi d+Zng th+,ng xuyên. Nh2ng bài tOp 

phát tri[n k\ n]ng trong phHn th?c hành giúp ng+,i h/c áp d^ng nh2ng 

$i%u $ã h/c vào th?c t8 công tác t+ v!n cho các tM chAc xã hVi v% công tác 

ch]m sóc giáo d^c tr_. 

Trong các module tr+<c $ã phân tích hodt $Vng t+ v!n cWa giáo viên 

mHm non v% ch]m sóc, giáo d^c mHm non cho các bOc cha me. V!n $% 

$gt ra là: “j[ hodt $Vng CS — GD tr_ trong tr+,ng mHm non $dt k8t quI, 

GVMN cHn làm gì $[ th?c hi4n tTt nhi4m v^ t+ v!n v% giáo d^c mHm non 

cho các tM chAc xã hVi?” 

 

B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Module này nh>m b+<c $Hu trang bs cho giáo viên mHm non mVt sT ki8n 

thAc và k\ n]ng t+ v!n v% giáo d^c mHm non cho các tM chAc xã hVi, góp 

phHn nâng cao hi4u quI công tác phTi hFp gi2a nhà tr+,ng, gia $ình và 

xã hVi $[ th?c hi4n m^c tiêu, nguyên lí giáo d^c.  

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Sau khi nghiên cAu module này, bdn cHn $dt $+Fc các m^c tiêu sau: 

1. Về kiến thức: N(m $+Fc nh2ng v!n $% ct bIn v% m^c tiêu, nVi dung và ph+tng 

pháp t+ v!n v% giáo d^c mHm non cho các tM chAc xã hVi. 

2. Về kĩ năng:  L?a ch/n nVi dung, vOn d^ng $+Fc ph+tng pháp t+ v!n cho các 

tM chAc xã hVi phù hFp v<i $Ti t+Fng t+ v!n và $i%u ki4n th?c t8. 

3. Về thái độ: Nhi4t tình và kiên trì trong công tác t+ v!n v% giáo d^c mHm 

non cho các tM chAc xã hVi. Có ý thAc cOp nhOt thông tin $[ nâng cao 

hi4u quI hodt $Vng t+ v!n. 
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C. NỘI DUNG  

Ho"t %&ng t) v+n v, GDMN cho các t4 ch5c xã h&i là m&t quá trình có %Anh 

h)Bng trong mCi quan hE t)Fng tác giGa ng)Hi t) v+n (GVMN) và ng)Hi 

%)Lc t) v+n (cán b& cNa các t4 ch5c xã h&i), trong %ó GVMN sQ dSng sT 

nhUn th5c và kiWn th5c cNa mình v, GDMN, nhXm giúp ng)Hi %)Lc t) v+n 

nâng cao nhUn th5c, m\ r&ng hi]u biWt v, GDMN, giúp h^ có kh_ n`ng t4 

ch5c thTc hiEn vai trò trách nhiEm cNa mình góp phbn nâng cao ch+t l)Lng 

CS — GD trf mbm non. 

Tr)Bc khi tìm hi]u v, các n&i dung cNa module này, b"n nên nghiên c5u 

kl  module MN10, %oc biEt là phbn khái niEm v, t) v+n.  

Trong module này chúng ta sp không th_o luUn sâu v, khái niEm t) v+n mà 

chúng ta dành thHi gian %] nghiên c5u, th_o luUn v, nhGng n&i dung chính 

cNa module. CS th] là nhGng n&i dung sau: 

 

Ph"n N&i dung  Th,i gian 

I 

Vai trò, trách nhiEm cNa các t4 ch5c xã h&i %Ci vBi 

sT phát tri]n GDMN 

1 tiWt 

II N&i dung t) v+n v, GDMN cho các t4 ch5c xã h&i 9 tiWt 

III 

Ph)Fng pháp, hình th5c t) v+n v, GDMN cho các 

t4 ch5c xã h&i  

2 tiWt 

IV 

ThTc hành t) v+n v, GDMN cho các t4 ch5c xã 

h&i 

2 tiWt 

V Ki]m tra, %ánh giá toàn b& module 1 tiWt 
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PHẦN I. VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ 

HỘI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON  

(1 tiết) 

Hoạt động 1. Tìm hiểu vai trò tư vấn của giáo viên mầm non 

B!n tìm '(c nh+ng tài li0u v3 t4 v5n cho các t8 ch9c xã h<i v3 giáo d>c 

m?m non, hoAc chia sD vEi 'Fng nghi0p 'H trJ lKi câu hMi sau: 

Vì sao giáo viên m-m non ph0i th2c hi4n công tác t6 v7n cho các t8 ch9c 

xã h<i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B?n hãy ABi chiCu n<i dung vFa viCt vGi nhHng thông tin d6Gi Aây và t2 

AiKu chLnh n<i dung tr0 lOi câu hPi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Chúng tôi tin rRng vEi vSn kinh nghi0m thUc tV trong quá trình công tác t!i 

tr4Kng m?m non 'Xa ph4Yng, b!n và các 'Fng nghi0p có thH '4a ra nhi3u ý 

kiVn giJi thích vì sao GVMN phJi thUc hi0n công tác t4 v5n cho các t8 ch9c 

xã h<i.  

Tuy nhiên, chúng tôi vfn muSn '4a ra m<t sS thông tin 'H b!n  

tham khJo. 

Giáo viên m?m non c?n phJi thUc hi0n công tác t4 v5n cho các t8 ch9c 

xã h<i là vì: 
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1. Nhiệm vụ của trường mầm non và của giáo viên mầm non được  

quy định trong các văn bản pháp quy của Nhà nước (Luật Giáo dục, 

Điều lệ Trường mầm non,…) 

 i"u 93 Lu(t Giáo d.c 2005 quy 56nh v" trách nhi;m c=a nhà tr@Ang: 

Nhà tr@Ang có trách nhi;m ch= 5Fng phHi hIp vJi gia 5ình và xã hFi 5N 

thOc hi;n m.c tiêu, nguyên lí giáo d.c.  

 i"u 46  i"u l; Tr@Ang mXm non quy 56nh v" trách nhi;m c=a nhà 

tr@Ang cXn phHi hIp vJi cY quan, các tZ ch[c chính tr6 — xã hFi và cá nhân có 

liên quan nh^m: 

—  Tuyên truy"n phZ bì n ki`n th[c khoa hbc nuôi ddy tre cho cha mf và 

cFng 5gng; thOc hi;n phòng b;nh, khám s[c khoe 56nh kì cho tre em 

trong nhà tr@Ang, nhà tre, nhóm tre, lJp mlu giáo 5Fc l(p.  

—  Huy 5Fng các ngugn lOc c=a cFng 5gng chnm lo sO nghi;p GDMN; góp 

phXn xây dOng cY sq v(t chrt; xây dOng môi tr@Ang giáo d.c lành mdnh, 

an toàn; tdo 5i"u ki;n 5N nâng cao chrt l@Ing nuôi d@sng, chnm sóc và 

giáo d.c tre em. 

 i"u 35  i"u l; Tr@Ang mXm non quy 56nh giáo viên có nhiêm v. thOc 

hi;n các nghta v. công dân, các quy 56nh c=a pháp lu(t và c=a ngành, 

các quy 56nh c=a nhà tr@Ang, quy`t 56nh c=a hi;u tr@qng. Nh@ v(y, vi;c 

thOc hi;n công tác t@ vrn cho các tZ ch[c xã hFi v" giáo d.c mXm non là 

mFt trong nhung nhi;m v. c=a GVMN do hi;u tr@qng thay mwt nhà 

tr@Ang giao phó.  

2.  Việc tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, tổ chức, đoàn thể 

xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển giáo dục mầm non 

 N khxc ph.c nhung khó khnn thách th[c 5wt ra cho giáo d.c mXm non 

hi;n nay nh@ kinh phí 5Xu t@ còn quá hdn hfp so vJi yêu cXu phát triNn, 

cY sq v(t chrt trang thi`t b6 tr@Ang lJp còn ldc h(u và thi`u thHn 5wc bi;t 

q nhung vùng khó khnn, giáo viên thi`u, chrt l@Ing giáo d.c toàn di;n 

còn có quá nhi"u chênh l;ch giua các vùng lãnh thZ, nh(n th[c v" nuôi 

ddy con cái mFt cách khoa hbc c=a 5di bF ph(n các cha mf tre q vùng 

khó khnn còn hdn ch`... thì  các cY sq GDMN cXn phzi tnng c@Ang tZ 

ch[c các hodt 5Fng t@ vrn, tdo 5@Ic mHi liên k`t phHi hIp giua các ban 

ngành, tZ ch[c, 5oàn thN xã hFi 5N tuyên truy"n phZ bì n ki`n th[c CS —

GD tre cho các b(c cha mf, tác 5Fng mdnh m} vào ý th[c c=a xã hFi làm 
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thay %&i v) nh+n th,c, v) cách làm giáo d6c c7a m8i thành ph:n trong 

toàn xã h>i, nh?m phát tri@n sB nghiCp giáo d6c nói chung, giáo d6c 

m:m non nói riêng m>t cách nhanh, mGnh, hiCu quI và b)n vKng. 

3. Các tổ chức xã hội có nhu cầu tìm hiểu về giáo dục mầm non  

nhằm thực hiện vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển giáo dục 

mầm non 

Các t& ch,c xã h>i tGi %Na phOPng bao gQm các t& ch,c chính trN, kinh tT 

xã h>i nhO: H>i Ph6 nK, Xoàn Thanh niên, M[t tr+n T& qu\c, H>i 

KhuyTn h8c, H>i CBu chiTn binh, H>i NgO_i cao tu&i, Ban XGi diCn ph6 

huynh, H>i Nông dân,... 

Các t& ch,c xã h>i có vai trò quan tr8ng trong viCc tGo môi trO_ng vdn 

hoá, xã h>i, kinh tT, %Go %,c, pháp lu+t, tGo %i)u kiCn thu+n lei cho 

trO_ng m:m non trong công tác CS — GD trj. Trong quá trình t& ch,c 

hoGt %>ng, các t& ch,c xã h>i có nhu c:u tìm hi@u v) giáo d6c m:m non 

%@ có cP sl khoa h8c, cP sl pháp lí nh?m tác %>ng trBc tiTp tmi tnng gia 

%ình, giúp %p và cùng gia %ình, nhà trO_ng thBc hiCn t\t các ch7 trOPng 

chính sách c7a XIng và Nhà nOmc trong công tác bIo vC, chdm sóc và 

giáo d6c trj em. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu vai trò của các tổ chức xã hội trong phát triển 

giáo dục mầm non 

BGn trao %&i ý kiTn cùng %Qng nghiCp và b?ng hi@u biTt c7a bIn thân hãy 

viTt và suy nght c7a mình %@ trI l_i câu hui sau: 

Các t% ch'c xã h*i có vai trò trách nhi2m nh4 th5 nào trong phát tri:n 

giáo d<c m=m non t>i ?@a ph4Ang? 
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B"n hãy '(i chi+u n-i dung v1a vi+t v4i nh5ng thông tin d74i 'ây và t: 

'i;u ch<nh n-i dung tr> l@i câu hAi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Các quy định trong các văn bản pháp luật  

Mô hình ho't )*ng c-a các c0 s2 GDMN 2 Vi8t Nam và trên th> gi?i )@u 

cho thBy rDng GDMN gEn chFt v?i các sinh ho't c-a c*ng )Gng, cIn sJ 

tham gia và phLi hMp c-a các tN chOc xã h*i, gia )ình và c*ng )Gng. 

Trong )ó giáo dVc là )Iu mLi liên k>t các ngành khác nhDm thJc hi8n có 

hi8u quZ công tác CS — GD tr̂ , còn các tN chOc xã h*i khác có vai trò, 

trách nhi8m tham gia tích cJc vào công tác phát trian GDMN.  

Hi>n pháp c-a nc?c C*ng hoà Xã h*i Ch- nghea Vi8t Nam và nhi@u vfn 

bZn quy ph'm pháp luht khác có liên quan )>n tr̂  em )@u tha hi8n rõ 

quan )iam nhBt quán c-a kZng và Nhà nc?c ta v@ trách nhi8m c-a gia 

)ình, xã h*i và Nhà nc?c trong vi8c bZo v8, chfm sóc và giáo dVc tr^ em 

(Luht Giáo dVc, Luht BZo v8, Chfm sóc và Giáo dVc Tr^ em,...). kGng 

thpi, nhi@u vfn bZn pháp quy c-a Nhà nc?c cqng quy )rnh rõ vai trò, 

trách nhi8m c-a các c0 quan tN chOc, các lJc lcMng xã h*i trong công tác 

bZo v8 chfm sóc và giáo dVc tr^ em, )Fc bi8t )Li v?i tr^ mIm non.  

Các tN chOc xã h*i không nhsng chru trách nhi8m tN chOc thJc hi8n 

)cpng lLi, ch- trc0ng c-a kZng, chính sách và pháp luht c-a Nhà nc?c 

v@ phát trian kinh t> — xã h*i, bZo v8, chfm sóc và giáo dVc tr  ̂em, )Zm 

bZo vi8c thJc hi8n )Iy )- quy@n c-a tr^ em mà theo quy )rnh còn có 

trách nhi8m to l?n trong vi8c phLi hMp v?i gia )ình, thJc hi8n công tác 

tuyên truy@n, vhn )*ng nhDm t'o nên phong trào c-a toàn xã h*i trong 

vi8c phát trian phúc lMi xã h*i cho tr̂  em, tham gia cung cBp các drch 

vV chfm sóc, trM giúp tr^ em, bZo )Zm v@ sL lcMng và chBt lcMng c-a 

drch vV )ó.   

Tu tháng 6/2004, QuLc h*i )ã s|a )Ni Luht BZo v8, Chfm sóc và Giáo dVc 

Tr^ em nhDm tfng ccpng tính hi8u lJc, làm rõ trách nhi8m c-a Chính 
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ph", các b(, ban ngành và các t/ ch0c trong vi"c b&o v", ch*m sóc và 

giáo d2c tr5 em. Lu:t nêu rõ U? ban Dân sC, Gia Eình và Tr5 em 

(CPFC)

1

 có trách nhi:m giúp Chính ph" qu@n lí chung trong lBnh vCc b@o 

v:, chDm sóc và giáo dGc trH em. CPFC phKi hLp vMi các b(, ban ngành và 

các t/ ch0c NO b@o v:, chDm sóc và giáo d2c tr5 em. BI Giáo d2c và Jào 

tKo, BI Y tM, BI V*n hoá — Thông tin, BI Lao EIng, ThQRng binh và Xã 

h(i và các cR quan, t/ ch0c khác có ch0c nDng qu@n lí nhà nTMc thCc hi:n 

vi:c b@o v:, chDm sóc và giáo dGc trH em theo sC phân công c"a Chính 

ph". UX ban Nhân dân các cZp có trách nhi:m b@o v:, chDm sóc và giáo 

dGc trH em [ N\a phTRng.  

2. Vai trò, trách nhiệm của các tổ chức xã hội đối với sự phát triển 

giáo dục mầm non  

M^i t/ ch0c xã h(i có trách nhi:m thCc hi:n nhi:m vG tu` theo pham vi 

ch0c nDng, nhi:m vG, s[ trTbng, nDng lCc riêng, Nidu quan treng là m^i 

thành viên trong t/ ch0c Nó ph@i tC giác tham gia m(t cách có hi:u qu@ 

nhZt vào công tác tuyên truydn phát triOn GDMN.   

H!i Ph& n(: H(i Liên hi:p PhG nk Vi:t Nam là t/ ch0c chính tr\ — xã h(i 

tnp hLp r(ng rãi các tong lMp phG nk. H(i có ch0c nDng vnn N(ng, t/ 

ch0c, hTMng dpn phG nk thCc hi:n ch" trTRng c"a q@ng và tham gia 

qu@n lí nhà nTMc. 

H(i PhG nk tai N\a phTRng có vai trò, trách nhi:m:  

—  Nâng cao nhnn th0c và nDng lCc c"a phG nk, c"a nhân dân NO he tham 

gia tích cCc vào vi:c t/ ch0c, qu@n lí thCc hi:n các hoat N(ng CS—GD trH, 

huy N(ng các gia Nình NTa trH trong N( tu/i Nvn lMp, Nvn các cR s[ giáo 

dGc mom non. 

GDMN không mang tính bwt bu(c NKi vMi ngTbi hec, do Nó tx l: huy N(ng 

trH Nvn lMp phG thu(c vào nhnn th0c c"a c(ng Nyng và gia Nình. Các nguyn 

lCc b@o N@m cho trH NTLc CS — GD tai các cR s[ GDMN hou hvt do các cha 

mz Nóng góp. Vì vny con tuyên truydn, vnn N(ng các gia Nình và các thành 

viên trong c(ng Nyng thZy NTLc tom quan treng c"a vi:c CS — GD trH t{ 

sMm (t{ khi let lòng — thnm chí t{ trong bGng mz) N(ng viên, khuyvn 

                                                                 

1

 .  Ngày 8/8/2007, U- ban Dân s4, Gia 7ình và Tr= em gi@i thB theo QuyFt 7Gnh s4 

1001/QI—TTg, và chuyBn các chMc nNng cOa U- ban này sang các bP có liên 

quan: BP Y tF, BP VNn hoá — ThB thao và Du lGch và BP Lao 7Png ThZ[ng binh và  

Xã hPi. 
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khích các gia )ình t- nguy0n )1a con em )5n g6i và tham gia )9y ): 

ngh;a v< )óng góp v? v@t chAt và tinh th9n theo yêu c9u c:a các cC sE 

GDMN và ti5p c@n vJi các dLch v< GDMN công l@p và ngoài công l@p. 

Pi?u )ó sQ )em lRi lSi ích cho con cái )Tng thUi tRo )i?u ki0n thu@n lSi cho 

ng1Ui ph< nV th-c hi0n quy?n bình )Yng c:a mình.  

—  V@n )\ng h\i viên cùng )\i ng^ giáo viên m9m non th-c hi0n công tác 

ph_ bi5n ki5n th`c và k; nang nuôi dRy trc d1Ji 6 tu_i cho các b@c cha 

me và c\ng )Tng (cho trc an ): chAt dinh d1gng, cách ch5 bi5n các bVa 

an ): dinh d1gng cho trc ti th-c phjm skn có c:a gia )ình, )La ph1Cng; 

)1a trc )i tiêm ch:ng các b0nh truy?n nhimm nguy hinm; theo dõi binu 

)T tang tr1Eng )n phát hi0n trc còi x1Cng, suy dinh d1gng horc béo phì; 

)tm bto an toàn v? thn chAt và tâm lí cho trc;  bi5t cách phòng tránh các 

b0nh thông th1Ung nh1: tiêu chty, viêm )1Ung hô hAp...). V@n )\ng các 

ban ngành, các t_ ch`c kinh t5,... )9u t1 cC sE v@t chAt thi5t bL cho 

GDMN.  

—  T_ ch`c phát thanh các vAn )? v?: các ki5n th`c khoa hyc nuôi dRy trc, 

tình hình trc m9m non )5n tr1Ung, hoRt )\ng c:a tr1Ung m9m non,... 

—  T_ ch`c các bu_i nói chuy0n v? các chuyên )? cham sóc s`c khoc  và 

giáo d<c trc cho cha me và c\ng )Tng. 

—  Tham gia t_ ch`c m\t sz h\i thi “Nuôi con khoc, dRy con ngoan”, h\i thi 

“Ông bà, cha me m~u m-c, con cháu hi5u thto”,… 

—  Tham gia t_ ch`c câu lRc b\: “Câu lRc b\ nV thanh niên”, “Câu lRc b\ 

không sinh con th` ba”, “Câu lRc b\ nV công nhân nhà try”. Khuy5n 

khích các bà me t1Cng lai (nV thanh niên chujn bL thành l@p gia )ình) 

hyc t@p các ki5n th`c và k; nang làm me; t_ ch`c sinh hoRt, vui chCi, 

tuyên truy?n v? nuôi con khoc, dRy con ngoan, lLch tiêm ch:ng cho trc 

em con nV công nhân nh@p c1,…  

—  H� trS các nhóm trc gia )ình, nhóm lJp m9m non t1 th<c. 

—  P1a tiêu chí c:a hoRt )\ng tuyên truy?n GDMN vào thành m\t trong các 

ch� tiêu thi )ua c:a các chi h\i và có hình th`c khen th1Eng kLp thUi )zi 

vJi nhVng )Cn vL làm tzt. 

* H!i Khuy(n h*c là t_ ch`c t- nguy0n c:a nhVng ng1Ui tâm huy5t vJi s- 

nghi0p "trTng ng1Ui" tích c-c tham gia xã h\i hoá giáo d<c, góp s`c 

phAn )Au cho phong trào "toàn dân hyc t@p, toàn dân tham gia làm giáo 

d<c" nh�m nâng cao dân trí, )ào tRo nhân l-c, bTi d1gng nhân tài cho 

)At n1Jc.  
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T!i $%a ph)*ng, H/i Khuy3n h4c là m/t trong nh<ng t= ch>c nòng c@t 

thúc $By ho!t $/ng xã h/i hoá GDMN: 

—  VMi v% trí vai trò cPa mình, H/i Khuy3n h4c ph@i hRp vMi các t= ch>c khác 

(H/i PhV n<, MWt trXn T= qu@c, Zoàn Thanh niên,…) tuyên truy^n $/ng 

viên toàn xã h/i tích c_c $óng góp v^ vXt chat và tinh thbn nhcm phát 

tridn giáo dVc mbm non, t!o $i^u kifn cho m4i trg em l>a tu=i mbm non 

$)Rc $3n tr)ing, m4i trg $)Rc h)jng ch3 $/ chính sách cPa Nhà n)Mc 

chlm lo cho trg th*; góp phbn nâng cao chat l)Rng cu/c s@ng cPa $/i 

ngo cán b/ giáo viên mbm non nhcm khuy3n khích h4 t= ch>c th_c hifn 

t@t ho!t $/ng CS — GD trg.  

—  H/i viên tham gia vMi t) cách là báo cáo viên, tuyên truy^n viên trong 

vifc ph= bi3n ki3n th>c và kt nlng nuôi d!y trg d)Mi 6 tu=i cho các bXc 

cha mw và c/ng $xng. 

—  VXn $/ng các bXc cha mw và c/ng $xng tích c_c tham gia các bu=i h4c 

tXp hoWc h)jng >ng các ho!t $/ng khác cPa công tác tuyên truy^n ph= 

bi3n ki3n th>c và kt nlng CS — GD trg d)Mi 6 tu=i.  

—  VXn $/ng h/i viên tham gia trong vifc huy $/ng trg $3n tr)ing lMp myu 

giáo, hz trR công tác t= ch>c ho!t $/ng cPa các nhóm trg gia $ình, nhóm 

lMp mbm non t) thVc. 

—  Tham gia t= ch>c các h/i thi “Ông bà, cha mw myu m_c, con cháu hi3u 

th}o”… 

—  T= ch>c phát $/ng m/t s@ phong trào “Gia $ình hi3u h4c”, “Dòng h4 

khuy3n h4c”,... 

*  M"t tr%n T( qu+c Vi/t Nam: MWt trXn T= qu@c Vift Nam là m/t b/ phXn 

trong hf th@ng chính tr% cPa n)Mc C/ng hoà Xã h/i ChP nghta Vift Nam. 

Zây là t= ch>c ngo!i vi cPa Z}ng C/ng s}n Vift Nam, tXp hRp các $oàn 

thd không tr_c thu/c Z}ng.  

MWt trXn T= qu@c Vift Nam ngày nay là t= ch>c liên minh chính tr%, liên 

hifp t_ nguyfn cPa t= ch>c chính tr%, các t= ch>c chính tr% — xã h/i, t= 

ch>c chính tr% — xã h/i — ngh^ nghifp, các t= ch>c xã h/i, các t= ch>c xã 

h/i — ngh^ nghifp, các cá nhân tiêu bidu trong các giai cap, các tbng lMp 

xã h/i, các dân t/c, các tôn giáo, ng)ii Vift Nam j n)Mc ngoài. 

LuXt B}o vf, Chlm sóc và Giáo dVc Trg em quy $%nh v^ vai trò trách 

nhifm cPa các t= ch>c xã h/i trong s_ nghifp GDMN, t!i kho}n 1 Zi^u 

34 quy $%nh trách nhifm cPa MWt trXn T= qu@c Vift Nam và các t= ch>c 

thành viên nh) sau: 
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a)  Tuyên truy*n giáo d0c 2oàn viên, h7i viên và nhân dân ch9p hành t;t 

pháp lu=t v* tr> em; 

b)  V=n 27ng gia 2ình, xã h7i thGc hiHn t;t viHc bIo vH, chJm sóc, giáo d0c 

tr> em; 

c) ChJm lo quy*n lOi cPa tr> em, giám sát và ch9p hành pháp lu=t v* tr> em, 

2Qa ra nhRng kiTn nghU cVn thiTt 2;i vWi các cX quan nhà nQWc hRu quan 

2Y thGc hiHn nhRng nhiHm v0 2ó; ngJn ngZa nhRng hành vi xâm ph[m 

quy*n và lOi ích hOp pháp cPa tr> em. 

*   oàn Thanh niên C+ng s.n H0 Chí Minh 

_oàn Thanh niên C7ng sIn Ha Chí Minh là tc chdc chính trU — xã h7i cPa 

thanh niên ViHt Nam do _Ing C7ng sIn ViHt Nam lãnh 2[o và rèn luyHn. 

_oàn ph;i hOp vWi các cX quan nhà nQWc, các 2oàn thY và tc chdc xã h7i, 

các t=p thY lao 27ng và gia 2ình chJm lo giáo d0c, 2ào t[o và bIo vH 

thanh thiTu nhi; tc chdc cho 2oàn viên, thanh niên tích cGc tham gia vào 

viHc quIn lí nhà nQWc và xã h7i.  

T[i 2Ua phQXng, _oàn Thanh niên C7ng sIn Ha Chí Minh tham gia: 

—  Tc chdc phát 27ng phong trào 2óng góp công sdc lao 27ng xây dGng cX 

sj v=t ch9t cho các cX sj GDMN, làm 2a chXi, 2a dùng hnc t=p cho tr> 

mVm non.  

—  Tuyên truy*n phc biTn kiTn thdc CS — GD tr> cho các b=c cha mp và c7ng 

2ang; hq trO tc chdc các buci tuyên truy*n; 27ng viên các thành viên cPa 

mình tham dG các buci phc biTn kiTn thdc;… 

—  Tc chdc “Câu l[c b7 ti*n hôn nhân”: Cùng trao 2ci, phc biTn v* các kiTn 

thdc liên quan 2Tn hôn nhân, gia 2ình, chJm sóc ph0 nR mang thai,… 

—  Tc chdc “Câu l[c b7 gia 2ình tr>”: Cùng chia s> kinh nghiHm xây dGng gia 

2ình h[nh phúc, phc biTn v* các kiTn thdc, kv nJng v* chJm sóc sdc kho> 

sinh sIn, chJm sóc giáo d0c con cái. 

*  H+i Nông dân và các t; ch<c khác (H+i C?u chiAn binh, H+i NgDEi cao 

tu;i,...) t[o thành m7t lGc lQOng hùng h=u, r7ng khwp Png h7 tích cGc 

cho sG nghiHp phát triYn GDMN cPa 2Ua phQXng. V=n 27ng h7i viên 

tham gia huy 27ng tr> 2Tn trQxng myu giáo, hq trO công tác tc chdc ho[t 

27ng cPa các nhóm tr> gia 2ình, nhóm lWp mVm non tQ th0c. Tham mQu 

vWi chính quy*n 2Ua phQXng t[o 2i*u kiHn c9p 29t có mzt b{ng phù hOp 

vWi nhu cVu cPa trQxng mVm non, có 29t làm VAC 2Y bc sung ch9t dinh 

dQ}ng trong bRa Jn hàng ngày cho tr>, t[o môi trQxng xanh, s[ch, 2pp. 
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PHẦN II. NỘI DUNG TƯ VẤN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON CHO 

CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (9 tiết) 

 

II.1.  KHÁI NI(M V+ M,C TIÊU VÀ N2I DUNG T5 V6N V+ GIÁO D,C 

M8M NON CHO CÁC T9 CH:C XÃ H2I 

Hoạt động 1. Tìm hiểu mục tiêu tư vấn về giáo dục mầm non 

cho các tổ chức xã hội 

Theo b&n, m*c tiêu t0 v2n v3 giáo d*c m7m non cho các t8 ch9c xã h<i là gì ? 

B!n hãy chia s+ v-i ./ng nghi1p, liên h1 v-i th7c t8 và vi8t ra suy ngh< 

c=a mình dA-i .ây.  

 

 

 

 

 

 

 

B&n BCi chiDu n<i dung vEa viDt và nhGng thông tin d0Ii Bây BL b8 sung, 

hoàn thiNn n<i dung trP lQi câu hRi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Th7c hi1n tEt công tác tA vHn vI GDMN cho các tO chPc xã hRi sS t!o 

nên s7 phEi hTp ./ng thuUn giVa nhà trAWng và xã hRi, góp phYn phát 

triZn bUc h\c GDMN nh]m th7c hi1n m^c tiêu chung, hình thành và 

phát triZn nhVng nét nhân cách .Yu tiên hA-ng .8n s7 phát triZn toàn 

di1n tr+.  

Ho!t .Rng tA vHn vI GDMN cho các tO chPc xã hRi nh]m m^c tiêu:  

1)  dáp Png nhu cYu cYn tA vHn c=a các tO chPc xã hRi t!i .ea phAfng vI 

GDMN; 

2) Nâng cao nhUn thPc c=a các tO chPc xã hRi vI GDMN, vI quyIn tr+ em, 

trách nhi1m bko v1 tr+ em trong giai .o!n hi1n nay; 

3) Tmng cAWng s7 hn trT phát triZn GDMN phù hTp v-i vai trò trách nhi1m 

c=a các tO chPc xã hRi.  
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Hoạt động 2. Xác định nội dung tư vấn về giáo dục mầm non 

cho các tổ chức xã hội 

Theo b&n, c*n d,a trên nh1ng c3n c4 nào 67 xác 6:nh n;i dung t> v@n vA 

GDMN cho các tF ch4c xã h;i? 

(Hãy li't kê nh-ng n/i dung GDMN có th8 t9 v;n cho các t> ch?c xã h/i.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&n hãy ghi vào vK hLc tMp cOa b&n và chia sQ vRi 6Sng nghiTp, liên hT vRi 

th,c tV, sau 6ó 6Xi chiVu vRi thông tin phZn hSi 67 bF sung, 6iAu ch[nh và 

hoàn thiTn kVt quZ ho&t 6;ng cOa b&n.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Những căn cứ để xác định nội dung tư vấn về giáo dục mầm non 

cho các tổ chức xã hội  

—  CEn c? vào vai trò và trách nhi'm cKa các t> ch?c xã h/i LMi vNi GDMN. 

—  CEn c? vào nhu cOu cOn L9Pc t9 v;n vQ GDMN cKa tRng t> ch?c xã h/i. 

—  CEn c? vào trách nhi'm cKa nhà tr9Sng mOm non phMi hPp vNi cU 

quan, các t> ch?c chính trY — xã h/i L9Pc quy LYnh tZi Lu\t Giáo d]c và 

^iQu l' Tr9Sng mOm non.  

2. Nội dung tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội 

VQ GDMN có r;t nhiQu n/i dung, tuy nhiên L8 t9 v;n cho các LMi t9Png 

làm vi'c trong các t> ch?c xã h/i bZn có th8 lba chcn m/t sM n/i dung 

phù hPp. ^8 lba chcn n/i dung t9 v;n tr9Nc hft bZn cOn tìm hi8u LMi 

t9Png thu/c t> ch?c xã h/i nào? ^Mi t9Png có nhu cOu t9 v;n vQ v;n LQ 
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gì? (%i'u này có th0 xác %3nh rõ thông qua ph:;ng pháp %i'u tra ph<ng 

v>n — xem phBn: Ph:;ng pháp, hình thFc t: v>n v' GDMN cho các tL 

chFc xã hNi).  

2.1. Một số nội dung cụ thể chuyên sâu của giáo dục mầm non cần  

tư vấn cho các tổ chức xã hội 

QRi vSi nhTng nNi dung cV th0 chuyên sâu liên quan %[n ho\t %Nng  

CS — GD tr_ mBm non nh::  

—  Q`c %i0m phát tri0n caa tr_ b lFa tuLi mBm non: sc phát tri0n caa bN não 

b tr_ nh<, các nhu cBu c; ben caa tr_ b lFa tuLi này. 

—  Ki[n thFc và kh ning chim sóc, nuôi d:jng tr_: cách chim sóc sFc kho_, 

dinh d:jng (ch[ bi[n thcc phkm, khku phBn in), cách chim sóc khi tr_ 

Rm, beo vl an toàn cho tr_, cách phòng blnh,...  

—  Ph:;ng pháp giáo dVc, kích thích s$ phát tri(n c*a tr, nh.: phát tri0n 

ngôn ngT, tình cem — xã hNi, nhnn thFc, rèn n'n n[p, thói quen, các quy 

tpc hành vi, kh ning sRng, cách ch;i vSi tr_,... 

Trong module này, chúng tôi không %i sâu phân tích nhTng nNi dung 

trên. B\n có th0 nghiên cFu kh các nNi dung này trong các module nh: 

MN10, MN11 và MN12.  

2.2. Một số nội dung liên quan đến những vấn đề chung của giáo dục 

mầm non cần tư vấn cho các tổ chức xã hội 

Trong module này chúng tôi cha y[u %' cnp %[n mNt sR nNi dung liên 

quan %[n nhTng v>n %' chung nh: mNt sR quy %3nh caa Lunt Giáo dVc 

liên quan %[n GDMN; chính sách caa Qeng và Nhà n:Sc v' phát tri0n 

GDMN;... Chúng tôi hi vzng r{ng nhTng nNi dung này có th0 góp phBn 

t\o c; sb pháp lí %0 các tL chFc xã hNi thcc hiln vai trò nhilm vV caa 

mình %Ri vSi sc phát tri0n GDMN caa %3a ph:;ng.  

CV th0 là nhTng nNi dung sau %ây: 

N!i dung t) v+n 1. M!t s0 v+n 12 v2 GDMN 1)5c quy 19nh trong Lu>t 

Giáo d@c: MNt sR nNi dung liên quan %[n GDMN %:|c quy %3nh trong 

Lunt Giáo dVc; V3 trí, vai trò caa GDMN... 

N!i dung t) v+n 2. Quy2n trD em và bIo vJ trD em: Quy'n và bLn phnn 

caa tr_ em; Quy %3nh pháp lunt beo vl tr_ em: Công :Sc QuRc t[ v' 

Quy'n tr_ em; Lunt Giáo dVc; Lunt Beo vl, Chim sóc và Giáo dVc  

Tr_ em;... 
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N!i dung t) v+n 3. Ch0 tr)2ng chính sách c0a 89ng và Nhà n);c v< phát 

tri>n GDMN: "# án phát tri+n GDMN giai 2o4n 2010 — 2015; "# án ph; c=p 

GDMN cho tr> m@u giáo 5 tu;i; Thông tD hDEng d@n hG trH In trDa cho 

tr> 5 tu;i; MJt sL vIn bOn khác quy 2Snh v# chính sách nhUm phát tri+n 

GDMN. 

Trên 2ây là mJt sL nJi dung chính mà các b4n là nh[ng GVMN c]n 

nghiên c^u và n_m v[ng, 2ang thbi kct hHp vEi nJi dung cda các module 

nhD MN10, MN11 và MN12 2+ có th+ thgc hihn công tác tD vin cho các 

t; ch^c xã hJi. Tuy nhiên, b4n clng có th+ 2# xuit thêm nh[ng nJi dung 

mà b4n thiy c]n thict phOi nghiên c^u phù hHp vEi công tác tD vin cho 

các t; ch^c xã hJi t4i 2Sa phDnng mình. 

Sau 2ây chúng ta sr cùng nhau nghiên c^u, thOo lu=n tsng nJi dung tD 

vin nêu trên. 

II.2. CÁC NỘI DUNG TƯ VẤN CỤ THỂ 

II.2.1. N&i dung t- v/n 1. M1T S4 V6N 78 V8 GIÁO D=C M?M NON 

7@AC QUY 7ENH TRONG LUIT GIÁO D=C 

Hoạt động 1. Tìm hiểu những nội dung liên quan đến giáo dục 

mầm non được quy định trong Luật Giáo dục 

NhBng n!i dung liên quan FGn GDMN F)Hc quy FJnh trong LuMt Giáo dNc 

là nhBng n!i dung gì?  
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B!n hãy ghi vào v, h-c t0p c2a b!n và chia s6 v7i 89ng nghi:p, liên h: v7i 

th>c t?, sau 8ó 8Bi chi?u v7i thông tin phDn h9i 8E bF sung, 8iGu chHnh và 

hoàn thi:n k?t quD ho!t 8Kng c2a b!n.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Một số nội dung liên quan đến giáo dục mầm non được quy định 

trong Luật Giáo dục 

1.1. Luật Giáo dục ngày 2/12/1998 chính th&c th'a nh)n GDMN là 

m1t b1 ph)n c4a h5 th6ng giáo d<c qu6c dân, AB “nuôi dEFng, chGm 

sóc và giáo d<c trL em t' 3 tháng AOn 6 tuQi”. M<c Aích c4a GDMN là 

giúp trL phát triBn vU thB chVt, tình cXm, trí tu5 và thYm mZ, t[o ra các 

yOu t6 A]u tiên Xnh hE_ng AOn vi5c hình thành nhân cách và chuYn b` 

cho trL vào lap m1t.  

Lu)t Giáo d<c nêu rõ, có ba lo[i d`ch v< trong giáo d<c m]m non:  

—   Nhà trL và nhóm trL nh)n trL t' 3 tháng tuQi AOn 3 tuQi. 

—  Các trEgng, lap mhu giáo nh)n trL t' 3 — 6 tuQi.  

—  TrEgng m]m non là sj kOt hlp gima nhà trL và mhu giáo; nh)n trL t' 3 

tháng tuQi AOn 6 tuQi.  

1.2. Luật Giáo dục sửa đổi (2005):  oB phù hlp vai tình hình KT — XH 

trong thgi kì mai, ngày 14/7/2005 Lu)t Giáo d<c s{a AQi AElc ban hành 

(thay thO Lu)t Giáo d<c nGm 1998) và có hi5u ljc thi hành t' 01 tháng 01 

nGm 2006 Aã t[o c� s_ pháp lí AB tiOp t<c xây djng và phát triBn nUn giáo 

d<c nEac nhà trong thgi kì công nghi5p hoá, hi5n A[i hoá. o6i vai 

GDMN, m1t trong nhmng vVn AU mai c4a Lu)t Giáo d<c 2005 t)p trung 

ch4 yOu t[i chE�ng III, oiUu 48. Nhà trEgng trong h5 th6ng qu6c dân: 

VG lo!i hình trPQng: Lu)t Giáo d<c 2005 quy A`nh vU lo[i hình giáo d<c, 

ch� g�m: trEgng công l)p, trEgng dân l)p, trEgng tE th<c. NhE v)y, theo 

quy A`nh này c� s_ GDMN bán công không còn t�n t[i, lo[i hình bán 

công s� AElc chuyBn sang trEgng công l)p, trEgng dân l)p ho�c trEgng 

tE th<c, tu� AiUu ki5n thjc tO t[i A`a phE�ng. 

VG lo!i hình cS s, giáo dVc dân l0p: oiUu 48 Lu)t Giáo d<c 2005 quy A`nh 

r�ng cS s, dân l0p do c1ng A�ng dân cE c� s_ thành l)p, A]u tE xây djng 

và AXm bXo kinh phí ho[t A1ng. Ngh` A`nh s6 75/2006/No—CP ngày 

02/8/2006 c4a Chính ph4 quy A`nh chi tiOt và hEang dhn thi hành m1t s6 

AiUu c4a Lu)t Giáo d<c 2005 Aã m_ ra khX nGng giXi quyOt bVt c)p trong 
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chuy$n '(i các lo-i hình GDMN b4ng khái ni7m m9i v; c! s$ dân l)p, 

bao g>m nh?ng 'i$m quan trCng nhD sau: 

—  CI sJ giáo dLc dân lNp do cPng '>ng dân cD J cI sJ thành lNp, 'Ru tD xây 

dTng cI sJ vNt chUt và 'Vm bVo kinh phí ho-t 'Png không vì mLc 'ích lYi 

nhuNn. CPng '>ng dân cD cUp cI sJ g>m t( ch[c và cá nhân t-i thôn, 

bVn, Up, xã, phD]ng, th^ trUn (Tuy nhiên, cho 'bn nay khái ni/m “c2ng 

45ng dân c6 c7p c! s$” còn ch6a rõ ràng, c?n ph@i xác 4Bnh chC thE qu@n 

lí cho phù hKp 4E tiLp tMc duy trì các c! s$ GDMN). 

—  CI sJ giáo dLc dân lNp ho-t 'Png trên cI sJ tT chc, tT ch^u trách nhi7m 

v; tài chính, nhân lTc và 46Kc chính quyVn 4Ba ph6!ng hW trK. 

—  Chc t^ch Ue ban Nhân dân cUp huy7n quybt '^nh cho phép thành lNp  

cI sJ giáo dLc dân lNp, UBND cUp xã trTc tibp quVn lí cI sJ giáo dLc  

dân lNp. 

Ngh^ '^nh nêu rõ “C! s$ giáo dMc dân l)p hoZt 42ng trên c! s$ t\ chC, 

t\ chBu trách nhi/m vV tài chính, nhân l\c và 46Kc chính quyVn 4Ba 

ph6!ng hW trK”. NhD vNy, các cI sJ mRm non khi chuy$n sang lo-i 

hình dân lNp vjn tibp tLc 'DYc chính quy;n hk trY cV v; mlt kinh phí, 

'ây là mPt vUn '; 'lc bi7t quan trCng 'mi v9i các cI sJ dân lNp trong 

th]i gian 'Ru chuy$n '(i và là mPt hD9ng mJ '$ các '^a phDIng tun 

'i;u ki7n cca mình chc 'Png hk trY cho các cI sJ mRm non chuy$n to 

bán công sang dân lNp có th$ tránh khqi sT khcng hoVng tan rã và có 

th$ t>n t-i, tibp tLc phát tri$n. NhDng vUn '; 'lt ra là phVi xác '^nh rõ 

chính quy;n '^a phDIng là to cUp nào? (cUp tsnh/thành phm, 

quNn/huy7n hay chs xã/phD]ng); Nbu chs 'DYc hk trY to ngân sách xã, 

phD]ng thì rUt khó khwn vì nhi;u nwm nay, ngân sách xã phD]ng hk 

trY cho giáo dLc mRm non là rUt h-n chb. 

VV chính sách 6u 4ãi cCa Nhà n6_c 4`i v_i tr6ang dân l)p, t6 thMc: LuNt 

Giáo dLc 2005 dành riêng MLc 4, to }i;u 65—68, nói v; chính sách Du 

'ãi 'mi v9i trD]ng dân lNp, tD thLc. }i;u 48 quy '^nh: trD]ng dân lNp, tD 

thLc 'DYc Nhà nD9c bVo 'Vm kinh phí '$ thTc hi7n chính sách 'mi v9i 

ngD]i hCc. }i;u này th$ hi7n tính nhUt quán trong chc trDIng cca Nhà 

nD9c ta: t-o 'i;u ki7n '$ mCi tr� em 'DYc hDJng n;n giáo dLc công 

b4ng, tiên tibn. 
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Tuy nhiên, th*c t, hi-n nay v0n còn t2n t3i s* b6t bình 89ng trong 8=u t> 

c?a Nhà n>Bc cho trC m=m non 8Ei vBi các cG sH công lKp và ngoài công 

lKp, Nhà n>Bc chM 8=u t> cho trC trong các tr>Nng công lKp mà ch>a 8=u 

t> cho trC thuOc khu v*c ngoài công lKp. Rây là mOt v6n 8T c=n có h>Bng 

giVi quy,t nhXm phát triYn GDMN ngoài công lKp theo ch? tr>Gng c?a 

Nhà n>Bc. 

1.3. Luật Giáo dục sửa đổi 2009: LuKt Giáo d`c saa 8bi, bb sung mOt sE 

8iTu c?a giáo d`c (GD) 8>ec QuEc hOi thông qua ngày 25/11/2009 và có 

hi-u l*c tm ngày 1/7/2010. NOi dung saa 8bi, bb sung 8ã tKp trung giVi 

quy,t mOt sE v6n 8T bpc xúc hi-n nay, trong 8ó có nhsng nOi dung nh>: 

Quy 8unh vi-c phb cKp GDMN cho trC em 5 tubi, t3o cG sH pháp lí 8Y Nhà 

n>Bc ti,p t`c twng 8=u t> có hi-u quV và nâng cao ch6t l>eng GDMN nói 

chung và trC em 5 tubi nói riêng, 8xc bi-t H vùng miTn núi và các vùng 

kinh t,, xã hOi còn nhiTu khó khwn; Bb sung các quy 8unh vT yêu c=u 

công khai tiêu chu|n ch6t l>eng giáo d`c, kiYm 8unh ch6t l>eng giáo d`c 

và xác 8unh rõ nOi dung quVn lí nhà n>Bc vT kiYm 8unh ch6t l>eng giáo 

d`c; Th*c hi-n ph` c6p thâm niên cho 8Oi ng~ nhà giáo và cán bO quVn 

lí giáo d`c,... 

Hoạt động 2. Tìm hiểu vị trí, vai trò của giáo dục mầm non đối với 

sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước 

Vu trí và vai trò c?a GDMN 8Ei vBi s* phát triYn kinh t, — xã hOi c?a 86t 

n>Bc? (B3n hãy vi,t ra suy ngh�, hiYu bi,t c?a mình) 
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B"n hãy ghi vào v, h-c t0p c2a b"n và chia s6 v7i 89ng nghi:p, liên h: v7i 

th>c t?, sau 8ó 8Bi chi?u v7i thông tin phDn h9i 8E bF sung, 8iGu chHnh và 

hoàn thi:n k?t quD ho"t 8Kng c2a b"n.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Vị trí của giáo dục mầm non: Giáo d&c m)m non là ngành h/c thu2c h3 

th4ng giáo d&c qu4c dân, thu nh8n tr: t; 3 — 72 tháng tu@i AB chCm sóc 

giáo d&c; AGt nHn móng A)u tiên cho vi3c hình thành, phát triBn nhân 

cách tr: và chuMn bO nhPng tiHn AH c)n thiQt cho tr: bRSc vào h/c ph@ 

thông. VWm bWo hài hoà giPa nuôi dRYng — chCm sóc và giáo d&c, phù h[p 

vSi s\ phát triBn tâm sinh lí c^a tr: em, giúp tr: phát triBn ca thB cân A4i, 

kho: mcnh, nhanh nhdn, biQt kính tr/ng, yêu mQn, lf phép vSi ông bà, 

cha md, th)y giáo, cô giáo và ngRhi trên; yêu quý anh chO em, bcn bè; th8t 

thà, mcnh dcn, hkn nhiên, yêu thích cái Adp, ham hiBu biQt, thích Ai h/c. 

GDMN th\c hi3n nhi3m v& hRSng don cho các b8c cha md nhPng kiQn thpc 

khoa h/c vH nuôi dcy tr:. KQt h[p chGt chr vSi gia Aình, c2ng Akng, các t@ 

chpc xã h2i trong vi3c chCm sóc giáo d&c tr:. 

2. Vai trò của giáo dục mầm non 

2.1. Vai trò của giáo dục mầm non trong chiến lược nguồn lực con người 

Trong chiQn lR[c xây d\ng ngukn l\c con ngRhi, giáo d&c m)m non có 

vai trò khá AGc bi3t. Các nhà giáo d&c coi thhi kì phát triBn c^a con ngRhi 

x giai Aocn m)m non là thhi kì “vàng” c^a cu2c Ahi m{i con ngRhi. 

Ch^ tOch Hk Chí Minh Aã t;ng ch} rõ: “Vì l[i ích mRhi nCm trkng cây, vì 

l[i ích trCm nCm trkng ngRhi”. 

Liên hi3p qu4c Aã kh�ng AOnh: “Tr: em hôm này là thQ giSi ngày mai”.  

T�t cW AHu là nhPng thông Ai3p nh�c nhx chúng ta m2t cách tr\c tiQp 

r�ng A)u tR cho s\ phát triBn c^a tr: em hôm nay tpc là chúng ta Aã A)u 

tR cho mai sau. 
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V! c$ s& khoa h+c, nhi!u nhà nghiên c3u 4ã kh6ng 47nh t9m quan tr+ng 

c=a giai 4o>n t? 0 — 6 tuCi trong quá trình phát triGn c=a 4Hi ngIHi: TLc 

4M tNng tr+ng c=a não nhanh nhOt là & trQ t? 0 — 3 tuCi. T 4M tuCi này diWn 

ra quá trình miêlin hoá các sXi dây th9n kinh, phân hoá v! cOu t>o và 

ch3c ph[n gi\a các t] bào v_ não. NNng lac tI duy tr?u tIXng gbn li!n 

vci sa phát triGn vLn t?. VLn t? phát triGn thu[n lXi nhOt & trQ 2 — 3 tuCi. 

T? nh\ng tri th3c v! sinh h+c phát triGn c=a trQ em 4ft ra vOn 4! là c9n 

nh[n th3c 4úng v7 trí c=a GDMN trong chi]n lIXc con ngIHi, n]u không 

trong giáo dmc sn có nh\ng 4i!u quá muMn hofc b_ lp c$ hMi, sau 4ó 

muLn bù 4bp crng không 4IXc. 

sG nhOn m>nh h$n v! t9m quan tr+ng c=a GDMN 4Li vci phát triGn c=a 

xã hMi crng nhI vai trò c=a cMng 4vng xã hMi 4Li vci giáo dmc m9m non, 

TS. Robert. G. Myer 4ã nói: “T>i sao phzi 49u tI vào chI$ng trình chNm 

sóc phát triGn trQ th$ t? nh\ng nNm nh_ tuCi, coi 4ây là mMt ph9n chi]n 

lIXc c$ bzn? B&i vì crng nhI trIcc khi xây dang mMt toà nhà, ta c9n xây 

cho nó mMt n!n tzng b}ng 4á v\ng chbc 4G có toàn bM công trình ki]n 

trúc 4ó, trIcc khi mMt em bé vào trIHng tiGu h+c crng c9n cho nó mMt 

n!n tzng tI$ng ta. Chính gia 4ình, cMng 4vng và nh\ng giá tr7 vNn hoá 

cMng 4vng là nh\ng nhân tL t>o nên n!n tzng 4ó. Do 4ó t? lúc l+t lòng 

cho 4]n lúc 6 tuCi, trQ em c9n 4IXc 49u tI và h� trX phát triGn thG chOt, 

tinh th9n và hiGu bi]t xã hMi. Vi�c giáo dmc trQ em trong nh\ng nNm h+c 

& nhà trIHng có thành công hay không mMt ph9n lcn tu� thuMc vào 

nh\ng tzng 4á làm n!n, t>o 4IXc nh\ng nNm phát triGn trQ th$ sau này”.  

T>i HMi ngh7 th] gici v! “Giáo dmc cho m+i ngIHi” t>i Thái Lan tháng 

3/1990 4ã thG hi�n sâu sbc nh[n th3c: Sa phát triGn c=a trQ m9m non t>o 

n!n tzng cho vi�c h+c t[p tiGu h+c và 4óng góp cho xã hMi trong cuMc sLng 

sau này. HMi ngh7 còn nhOn m>nh r}ng vi�c h+c t[p phzi 4IXc bbt 49u t? 

khi trQ mci sinh.  

2.2. Giáo dục mầm non và vấn đề giải phóng phụ nữ, góp phần giữ vững 

sự ổn định xã hội 

 T Vi�t Nam, phát triGn GDMN không ch� góp ph9n gizi phóng phm n\, rút 

ngbn sa cách bi�t gi\a trQ em vùng khó và trQ em thành th7, mà còn góp 

ph9n vào công cuMc xoá 4ói gizm nghèo, gi\ v\ng sa Cn 47nh xã hMi. 

Trong xã hMi, phm n\ luôn có mMt ví trí 4fc bi�t quan tr+ng. Ngày nay 

phm n\ 4IXc hI&ng nhi!u ch] 4M chính sách Iu tiên thoz 4áng c=a Nhà 
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n!"c. Tuy nhiên, - nh.ng vùng kinh t4 kém phát tri:n, ph; n. v<n còn 

g>p nhi?u khó khAn trong CDi sFng. Thêm vào Có nh.ng tHp t;c lJc hHu 

càng làm cho ng!Di ph; n. thêm thiKt thòi trong viKc h!-ng th; các 

phúc lMi gia Cình và xã hRi: sinh nhi?u con, nuôi con l"n là trách nhiKm 

cUa ng!Di ph; n., công viKc gia Cình và lao CRng sVn xuWt làm ra cUa cVi 

vHt chWt nuôi sFng gia Cình cXng không thoát khYi bàn tay cUa ng!Di ph; 

n.. Ng!Di ph; n. không C!Mc ti4p xúc nhi?u v"i bên ngoài xã hRi, ít 

C!Mc n]m b]t các thông tin. Nh.ng tHp t;c, thói quen nuôi con lJc hHu 

làm cho C`a tra y4u CuFi càng làm chWt lên ng!Di ph; n. nh.ng gánh 

n>ng khôn l!Dng.  

Phát tri:n GDMN sf tJo Ci?u kiKn cho ng!Di ph; n., C>c biKt là ng!Di 

mg yên tâm hin trong công tác, sVn xuWt, hi:u bi4t hin v? nh.ng ki4n 

th`c nuôi dJy con cái, C!Mc h!-ng nhi?u hin nh.ng phúc lMi tk phía gia 

Cình cXng nh! ci hRi Cóng góp cho xã hRi. li?u Có góp phmn cVi thiKn vn 

th4 cUa ng!Di ph; n., tJo so bình Cpng gi.a ng!Di ph; n. và nam gi"i và 

góp phmn gi. v.ng qn Cnnh xã hRi. 

l: kh]c ph;c nh.ng khó khAn thách th`c C>t ra cho GDMN hiKn nay 

nh! kinh phí Cmu t! còn quá hJn hgp so v"i yêu cmu phát tri:n, ci s- vHt 

chWt trang thi4t bn tr!Dng l"p còn lJc hHu và thi4u thFn, C>c biKt - nh.ng 

vùng khó khAn, giáo viên thi4u, chWt l!Mng giáo d;c toàn diKn còn có quá 

nhi?u chênh lKch gi.a các vùng lãnh thq, nhHn th`c v? nuôi dJy con cái 

mRt cách khoa hrc cUa CJi bR phHn các cha mg tra - vùng khó khAn còn 

hJn ch4… thì cmn phVi tJo C!Mc mFi liên k4t phFi hMp gi.a các ban 

ngành, tq ch`c, Coàn th: xã hRi C: tuyên truy?n phq bi4n ki4n th`c  

CS — GD tra cho các bHc cha mg. ló là mRt vWn C? cWp thi4t hin bao giD 

h4t C: th: ch4 hoá chU tr!ing Cwy mJnh xã hRi hoá giáo d;c cUa lVng và 

Nhà n!"c, tác CRng mJnh mf vào ý th`c cUa xã hRi làm thay Cqi v? nhHn 

th`c, v? cách làm giáo d;c cUa mri thành phmn trong toàn xã hRi, nhym 

phát tri:n so nghiKp giáo d;c nói chung, GDMN nói riêng mRt cách 

nhanh, mJnh, hiKu quV và b?n v.ng. 

Nh! vHy có th: khpng Cnnh ryng GDMN, v"i so cF g]ng nz loc cUa mình 

Cã góp phmn m- rRng so nghiKp giVi phóng ph; n., C>t n?n tVng ci s- 

cho so phát tri:n ngu{n loc lao CRng cUa xã hRi trong t!ing lai. 
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II.2.2. N%i dung t, v.n 2. QUY2N TR5 EM VÀ B;O V= TR5 EM 

Hoạt động 1. Tìm hiểu các quyền và bổn phận của trẻ em 

Tr" em có nh*ng quy/n và b3n ph5n nào? (B:n hãy nh< l:i và vi?t ra mBt cách 

ngDn gEn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B:n hãy HEc nh*ng thông tin dK<i Hây HM hiMu thêm quy/n và b3n ph5n 

cOa tr". 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Các quyền cơ bản của trẻ em 

Quy#n c'a tr+ em ./0c Liên h0p qu7c quy .8nh trong Công /=c Qu7c t> 

v# Quy#n tr+ em. Công /=c ./0c thông qua và mB cho các n/=c kí, phê 

chuGn và gia nhHp theo Ngh8 quy>t 44/25 ngày 20/11/1989 c'a RSi HUi 

.Vng Liên h0p qu7c và có hiXu lZc t[ ngày 2/9/1990 theo Ri#u 49 c'a 

Công /=c. ViXt Nam là n/=c th] hai trên th> gi=i và là n/=c th] nh^t B 

châu Á .ã kí Công /=c Qu7c t> v# Quy#n tr+ em vào tháng 2/1991. 

Trong phSm vi c'a Công /=c này, tr+ em có nghca là mdi ng/ei d/=i 18 

tugi, tr[ tr/eng h0p luHt pháp áp dhng v=i tr+ em .ó quy .8nh tugi thành 

niên s=m hjn. 

Mhc .ích c'a Công /=c là tSo .i#u kiXn cho tr+ em phát triln toàn diXn 

v# t^t cm các mnt thl ch^t, tinh thon, trí tuX, .So .]c và xã hUi. 

Tr+ em là nhóm .7i t/0ng ch/a có khm nqng tZ chqm sóc, tZ .áp ]ng các 

nhu cou c'a mình và tZ bmo vX bmn thân nên con sZ quan tâm, chqm sóc, 
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b!o v% c'a ng+,i l/n. Quy 45nh v7 các quy7n và trách nhi%m ch>m sóc, 

b!o v% và giáo dCc trD 4E các em phát triEn toàn di%n, trH thành nhIng 

công dân tLt 4ã 4+Nc 4+a vào các v>n b!n pháp luOt mà mPi ng+,i 47u 

có trách nhi%m thQc hi%n. 

1.1. Bốn nguyên tắc chính về thực hiện quyền trẻ em 

—  Bình 4Ung, không phân bi%t 4Li xX: MPi trD em không phân bi%t gi/i tính, 

dân t\c, tôn giáo, giàu nghèo,... 47u ph!i 4+Nc 4Li xX nh+ nhau, không 

phân bi%t. 

—   Vì lNi ích tLt nh_t c'a trD:  Trong khi xem xét, gi!i quybt v_n 47 liên quan 

4bn trD cdn ph!i quan tâm 4bn lNi ích c'a trD, không 4+Nc 4et lNi ích c'a 

trD em sau lNi ích c'a ng+,i l/n. 

—  Vì sQ sLng còn và phát triEn c'a trD: Trong b_t cg hoàn c!nh nào, không 

4+Nc 4E xhy ra các v_n 47 nguy hiEm t/i tính ming, sQ sLng còn và phát 

triEn c'a trD em. 

—  Tôn trPng trD em: TrD em 4+Nc bày tj ý kibn, quan 4iEm v7 nhIng v_n 47 

có tác 4\ng 4bn trD, nhIng quan 4iEm c'a trD  ph!i 4+Nc tôn trPng (H 

nhà, H tr+,ng, H toà án,...) m\t cách thích 4áng, phù hNp v/i 4\ tuoi và 

4\ tr+Hng thành c'a trD. 

1.2. Bốn nhóm quyền trẻ em được quy định trong Công ước 

—  Nhóm quy)n s,ng còn: Do trD em là nhIng cá thE còn non n/t v7 c! thE 

ch_t lqn tinh thdn, không thE tQ nuôi sLng 4+Nc b!n thân mình nên 

trong Công +/c khái ni%m “b!o 4!m sQ sLng còn” c'a trD em 4+Nc mH 

r\ng không chu bao gvm vi%c 4!m b!o không b5 t+/c 4oit v7 tính ming, 

mà còn bao gvm vi%c 4!m b!o cho trD em 4+Nc cung c_p ch_t dinh 

d+wng và sQ ch>m sóc y tb H mgc 4\ cao nh_t. T_t c! các quy7n trD em 

nào liên quan 4bn v_n 47 này thu\c phim vi nhóm quy7n 4+Nc sLng còn 

c'a trD. Nhóm quy7n sLng còn bao gvm: trD em có  quy7n 4+Nc sLng, tvn 

tii; quy7n có gi_y khai sinh, quLc t5ch; quy7n 4+Nc sLng chung v/i cha 

mz và 4+Nc ch>m sóc. 

—  Nhóm quy)n 123c phát tri9n: Công +/c 4+a ra m\t cách nhìn toàn di%n 

v7 sQ phát triEn c'a trD em, không chu v7 thE ch_t mà còn v7 trí tu%, tình 

c!m, 4io 4gc và xã h\i. T_t c! nhIng quy7n c'a trD em tác 4\ng 4bn quá 

trình này 4+Nc coi là thu\c nhóm quy7n 4+Nc phát triEn. Nhóm quy7n 

này 4+Nc thE hi%n ch' ybu qua ba met chính: cung c_p ch_t dinh d+wng 

(phát triEn thE ch_t); giáo dCc (phát triEn v7 trí tu%); và cung c_p các 4i7u 
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ki"n vui ch)i, gi,i trí, sinh ho2t v3n hoá, ngh" thu5t. Nhóm quy<n này 

bao g@m: trB em có quy<n DEFc phát triHn, DEFc ch3m sóc dinh dEJng, 

sKc khoB DH phát triHn v< thH lMc; ch3m sóc, giáo dOc, DEFc Di hPc DH 

phát triHn v< nh5n thKc, có hiHu biQt, trí tu". 

—  Nhóm quy)n +,-c b0o v3: Khái ni"m “b,o v" trB em” không dVng l2i W 

vi"c ng3n ngVa sM xâm h2i v< thH chZt và tinh th[n v\i trB em mà còn 

bao g@m c, vi"c ng3n ngVa và kh^c phOc nh_ng Di<u ki"n bZt lFi D`i v\i 

cuac s`ng trB em. Theo Công E\c, nhóm quy<n này bao g@m các quy<n 

cda trB em DEFc b,o v" khei các hình thKc bóc lat, xâm h2i, sao nhãng, 

be mhc, phân bi"t D`i xi và DEFc b,o v" trong các trEjng hFp Dhc bi"t 

khó kh3n nhE bk tách khei môi trEjng gia Dình, trong chiQn tranh hay 

thiên tai,... 

—  Nhóm quy)n +,-c tham gia: Nhóm quy<n này bao g@m tZt c, các quy<n 

giúp trB em có thH biHu D2t dE\i mPi hình thKc nh_ng ý kiQn, quan DiHm 

cda b,n thân v< các vZn D< liên quan DQn cuac s`ng cda trB. Có ba yêu 

c[u trong vi"c thMc hi"n nhóm quy<n này, Dó là: giúp trB có Di<u ki"n 

tiQp nh5n thông tin; giúp trB DEFc biHu D2t ý kiQn, quan DiHm; tôn trPng, 

l^ng nghe và xem xét ý kiQn, quan DiHm cda trB.  

C[n hiHu rpng, sM phân chia thành các quy<n cO thH vào b`n nhóm 

quy<n cda trB nhE v5y chq mang tính tE)ng D`i. Vì b`n nhóm quy<n này 

có m`i liên h" v\i nhau, bs sung cho nhau và không thH tách rji. Các 

mht cda Dji s`ng trB em DEFc D< c5p DQn trong tVng nhóm quy<n có liên 

quan chht cht và ,nh hEWng lun nhau. Ví dO, quy<n DEFc cung cZp chZt 

dinh dEJng có liên quan trMc tiQp DQn quy<n DEFc s`ng còn và quy<n 

DEFc phát triHn, nhEng cvng liên quan DQn quy<n DEFc b,o v". 

Chúng ta thZy rpng, mat trong nh_ng quy<n c) b,n cda trB em Dó là 

quy<n DEFc ch3m sóc, quy<n DEFc hPc t5p, quy<n DEFc vui ch)i. Do Dó 

vi"c tìm ra phE)ng thKc DH phát triHn GDMN, Dhc bi"t là nâng cao chZt 

lEFng GDMN nông thôn, vùng sâu, vùng khó kh3n là mat trong nh_ng 

nhi"m vO cZp bách cda ngành hPc M[m non, nhpm thMc hi"n quy<n c) 

b,n cda trB em, D@ng thji góp ph[n rút ng^n kho,ng cách hEWng thO 

GDMN gi_a trB em các vùng v\i các Di<u ki"n, môi trEjng s`ng khác 

nhau. Tuy v5y trong thMc tQ hi"n nay, mKc Da trB em DEFc hEWng thO 

GDMN rZt chênh l"ch gi_a vùng thành thk và vùng nông thôn, gi_a các 

t[ng l\p xã hai, gi_a ngEji giàu và ngEji nghèo, gi_a các vùng KT—XH 

khác nhau, gi_a trB bình thEjng và trB ch5m phát triHn, trB có gia Dình và 

trB vô gia cE,...  
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2. Bổn phận của trẻ em 

2.1. Một số bổn phận của trẻ em 

Quy#n luôn (i (ôi v+i trách nhi1m, b5n ph7n. B5n ph7n c:a tr< là nh>ng 

vi1c tr< ph@i làm theo (Co lí, quy (Fnh phù hHp v+i lIa tu5i c:a mình. 

Lu7t B@o v1, ChMm sóc và Giáo dRc Tr< em ban hành nMm 1991 và sVa 

(5i nMm 2004 dZa trên 5 (i#u Bác H^ dCy thi_u niên nhi (^ng, phù hHp 

v+i nh>ng giá trF vMn hoá, (Co (Ic c:a ng`ai Vi1t Nam (ã quy (Fnh b5n 

ph7n c:a tr< nh` sau:  

Yêu quý, kính tring và hi_u th@o v+i ông bà, cha mj; kính tring thly cô 

giáo; lm phép v+i ng`ai l+n, th`ong yêu em nhp, (oàn k_t v+i bCn bè; 

giúp (s ng`ai già y_u, ng`ai khuy_t t7t, ng`ai gtp hoàn c@nh khó khMn 

theo kh@ nMng c:a mình. 

ChMm chu hic t7p, gi> gìn v1 sinh, rèn luy1n thân thw, thZc hi1n tr7t tZ 

công cxng và an toàn giao thông, gi> gìn c:a công, tôn tring tài s@n c:a 

ng`ai khác. 

Yêu lao (xng, giúp (s gia (ình làm nh>ng vi1c phù hHp sIc mình. 

Szng khiêm tzn, trung thZc và có (Co (Ic, tôn tring pháp lu7t; tuân theo 

nxi quy c:a nhà tr`ang; thZc hi1n n_p szng vMn minh, gia (ình vMn hoá; 

tôn tring, gi> gìn b@n s{c vMn hoá dân txc. 

Yêu quê h`ong, (|t n`+c, yêu (^ng bào, có ý thIc xây dZng, b@o v1 T5 

quzc và (oàn k_t quzc t_. 

2.2. Những điều trẻ không được làm 

~i#u 22 Lu7t B@o v1, ChMm sóc và Giáo dRc Tr< em quy (Fnh nh>ng (i#u 

tr< em không (`Hc làm. Nh>ng quy (Fnh này không nh�m rMn (e, tr�ng trF 

tr< mà chu nh�m giáo dRc cho tr< hiwu và tránh xa các hành vi x|u, trái 

pháp lu7t và có ý thIc v+i hành (xng c:a mình. 

CR thw nh>ng (i#u tr< em không (`Hc làm là: 

—  Không (`Hc tZ ý bp hic, bp nhà szng lang thang. 

—  Không (`Hc xâm phCm tính mCng, thân thw, nhân ph�m, danh dZ, tài 

s@n c:a ng`ai khác; gây rzi tr7t tZ công cxng. 

— Không (`Hc (ánh bCc, sV dRng r`Hu bia, thuzc lá, ch|t kích thích khác 

có hCi cho sIc kho<. 
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— Không '()c trao '/i, s3 d5ng v7n hoá ph:m có n=i dung kích '=ng bBo 

lDc, 'Ei truF, s3 d5ng 'E chGi hoHc trò chGi có hBi cho sD phát triJn lành 

mBnh. 

Quan hN giOa ng(Pi lQn và trR em là mTi quan hN hai chiVu, Wnh h(Xng lYn 

nhau: Ng(Pi lQn (cha m], th^y cô,...) có trách nhiNm thDc hiNn các quyVn 

caa trR, nh(ng ng()c lBi, trR cbng phWi có trách nhiNm làm tròn b/n 

phcn caa mình vQi ng(Pi lQn, vQi gia 'ình, nhà tr(Png, xã h=i. ViNc trR 

làm tTt các b/n phcn cbng góp ph^n làm cho mTi quan hN cha m] — con 

cái, th^y — trò trX nên g^n gbi, thân thiNn, dj h)p tác hGn. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu các văn bản pháp luật bảo vệ quyền của 

trẻ em 

Nh"ng quy )*nh v, b.o v0 tr3 em có trong nh"ng v8n b.n pháp lu<t nào? 

(BAn hãy li0t kê tên các v8n b.n pháp lu<t mà bAn biFt). 

 

 

 

 

 

BAn hãy )Ic nh"ng thông tin dLMi )ây )O có thêm thông tin v, nh"ng v8n 

b.n pháp lu<t b.o v0 quy,n tr3 em. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Luật Giáo dục (2005) 

—  kiVu 72 quy 'nnh nhà giáo phWi tôn trong nhân cách caa ng(Pi hoc, 'Ti 

x3 công bpng vQi ng(Pi hoc, bWo vN các quyVn, l)i ích chính 'áng caa 

ng(Pi hoc. 

—  kiVu 75 quy 'nnh nhà giáo không '()c có các hành vi xúc phBm danh 

dD, nhân ph:m, xâm phBm thân thJ caa ng(Pi hoc. 

—  kiVu 118 quy 'nnh ng(Pi nào có m=t trong nhOng hành vi xâm phBm 

nhân ph:m, thân thJ nhà giáo; ng()c 'ãi, hành hB ng(Pi hoc thì tuv theo 

tính chwt, mxc '= vi phBm mà bn x3 lí ky luct, x3 phBt vi phBm hành 

chính hoHc truy cxu trách nhiNm hình sD; nzu gây thiNt hBi thì phWi bEi 

th(Png theo quy 'nnh caa pháp luct. 
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2. Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em (2004) 

—  "i$u 7 quy )*nh nghiêm c1m các hành vi hành h5, ng78c )ãi, làm nh;c, 

xâm ph5m tính m5ng, thân thA, nhân phBm, danh dE cFa ng7Gi khác và 

áp d;ng biJn pháp có tính ch1t xúc ph5m, h5 th1p danh dE, nhân phBm 

hoNc dùng nh;c hình )Qi vRi trT em vi ph5m pháp luVt; 

3. Luật Hôn nhân và Gia đình (2006) 

—  "i$u 34 quy )*nh cha mZ không )78c phân biJt )Qi x\ gi]a các con, 

ng78c )ãi, hành h5, xúc ph5m con cái. 

—  "i$u 107 quy )*nh ng7Gi nào hành h5, ng78c )ãi, xúc ph5m danh dE, 

nhân phBm ông, bà, cha, mZ, v8, chang, con và các thành viên khác 

trong gia )ình tub theo tính ch1t, mcc )d vi ph5m mà b* x\ lí hành 

chính hoNc b* truy ccu trách nhiJm hình sE, nfu gây thiJt h5i thì phgi 

bai th7Gng. 

II.2.3. N&i dung t- v/n 3. M1T S4 CH7 TR9:NG, CHÍNH SÁCH C7A 

@ANG VÀ NHÀ N9DC VE PHÁT TRIGN GIÁO DJC MKM NON 

Hoạt động 1. Tìm hiểu Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 

2010 – 2015 

B!n hãy '(c *+ án phát tri1n GDMN giai 'o!n 2010 — 2015 và chia sA vBi 

'Cng nghiDp '1 trE lGi câu hJi sau. 

MLt sM 'i1m chính trong *+ án phát tri1n GDMN giai 'o!n 2010 — 2015? 

  

 

 

 

 

 

 

 

B!n hãy 'Mi chiQu nLi dung vSa viQt vBi nhTng thông tin dVBi 'ây '1 tWng 

thêm hi1u biQt v+ *+ án này.  
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Phát tri'n GDMN là quan 2i'm, chính sách nh8t quán c9a :;ng và Nhà 

n>?c ta t@ tr>?c 2An nay. M8y chDc nEm qua, chính sách này vFn là sGi 

chH 2I xuyên suLt trong các vEn kiOn :Pi hQi :;ng và 2>Gc th' chA hoá 

bSng LuUt Giáo dDc và hàng loPt các vEn b;n d>?i luUt nhSm phát tri'n 

GDMN. 

:Li v?i 2Li t>Gng t> v8n là các tX chYc xã hQi bPn c[n nghiên cYu mQt sL 

chính sách c9a Nhà n>?c m?i ra trong th\i gian g[n 2ây và hiOn 2ang 

2>Gc chú tr_ng th`c hiOn tPi các 2aa ph>bng.  

Ngày 23/6/2006, Th9 t>?ng Chính ph9 2ã ban hành QuyAt 2anh sL 

149/2006/Q:—TTg phê duyOt :o án "Phát tri'n giáo dDc m[m non giai 

2oPn 2006 — 2015". 

:o án nhSm mDc tiêu: 

—  :ào tPo, bsi d>tng, nâng cao ch8t l>Gng 2Qi ngu giáo viên m[m non, 

ph8n 28u 2' có 80% giáo viên 2Pt chuyn trình 2Q 2ào tPo nEm 2010 và 

100% nEm 2015, trong 2ó có 8% 2Pt trình 2Q trên chuyn nEm 2010 và 

15% nEm 2015,... 

— C9ng cL, m{ rQng mPng l>?i tr>\ng, l?p, nâng tH lO tr| d>?i 3 tuXi 2An 

nhà tr|, nhóm tr| t@ 15% nEm 2005 lên 20% nEm 2010 và 2Pt 30% nEm 

2015, tr| t@ 3 2An 5 tuXi 2An l?p mFu giáo 2Pt 58% nEm 2005 lên 67% 

nEm 2010 và 2Pt 75% nEm 2015, tr| 5 tuXi 2An l?p mFu giáo 2Pt 92% nEm 

2005 lên 95% nEm 2010 và 99% nEm 2015... 

—  Nâng tH lO các cb s{ giáo dDc m[m non 2Pt chuyn quLc gia t@ 9% nEm 

2005 lên 20% vào nEm 2010 và 50% vào nEm 2015... 

—  :Li v?i các vùng có 2iou kiOn kinh tA xã hQi 2�c biOt khó khEn, vùng núi, 

vùng sâu, vùng xa, vùng biên gi?i, h;i 2;o: nâng tH lO tr| t@ 3 2An 5 tuXi 

2An l?p mFu giáo 2Pt 43% nEm 2005 lên 55% nEm 2010 và 2Pt 62% nEm 

2015. Ph8n 28u 2' tH lO tr| 5 tuXi { các vùng này 2An l?p mFu giáo 2Pt 

bSng tH lO chung c9a toàn quLc... 

—  Nâng ch8t l>Gng nuôi d>tng, chEm sóc, giáo dDc tr| trong các cb s{ 

GDMN. � 2ây c[n tPo 2iou kiOn cho tr| phát tri'n t> duy, sáng tPo thông 

qua h_c tUp, vui chbi và làm quen v?i cách h_c m?i. Chú ý 2An v8n 2o 

dinh d>tng và an toàn cho tr|. Ph8n 28u tH lO tr| 2Pt chuyn phát tri'n là 

80% vào nEm 2010 và 95% vào nEm 2015,  gi;m tH lO tr| suy dinh d>tng { 
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các c# s% giáo d*c m,m non xu0ng 12% vào n6m 2010 và d89i 10% vào 

n6m 2015. 

—  T6ng t? lA các bCc cha mF có con % lHa tuIi m,m non J8Kc cung cLp và 

áp d*ng kiOn thHc, kQ n6ng c# bRn vS nuôi d8Ung, ch6m sóc, giáo d*c trW, 

và JXt 70% vào n6m 2010 và 90% vào n6m 2015. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu những điểm chính của Đề án giáo dục 

mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi 

Nh"ng &i(m chính c,a ./ án Ph2 c3p GDMN cho tr; m<u giáo 5 tu2i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAn hãy ghi vào vF hGc t3p c,a bAn và chia s; vJi &Kng nghiLp nh"ng thu 

hoAch hoAt &Mng nghiên cOu c,a bAn.  

BAn &Gc nh"ng thông tin dSJi &ây &( tUng thêm hi(u biVt v/ ./ án ph2 

c3p GDMN cho tr; mWm non 5 tu2i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Một số vấn đề chính trong Đề án PhI cCp giáo d*c m,m non cho trW em 

5 tuIi 

Ngày 9/2/2010, Chính phb ban hành QuyOt Jdnh s0 239/Qf—TTg phê 

duyAt fS án PhI cCp GDMN cho trW em 5 tuIi giai JoXn 2010 — 2015.  

fS án PCGDMN cho trW em 5 tuIi v9i m*c tiêu cbng c0, m% rkng mXng 

l89i tr8lng, l9p, bRo JRm JOn n6m 2015 có 95% s0 trW em trong Jk tuIi 

n6m tuIi J8Kc hmc 2 buIi/ngày; fOn n6m 2015 có 100% trW tXi các c# s% 
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giáo d&c m)m non +,-c h/c ch,0ng trình giáo d&c m)m non m4i, 

chu7n b9 t:t tâm th< cho tr= vào h/c l4p 1; 100% giáo viên dGy m)m non 

nIm tuJi +Gt chu7n trình +K +ào tGo vào nIm 2010, phMn +Mu +<n nIm 

2015 có 50% giáo viên +Gt trình +K tP cao +Rng s, phGm m)m non trT 

lên, 80% giáo viên +Gt chu7n nghV nghiWp mXc +K khá...   

[V án g\m 4 d^ án: Xây d^ng phòng h/c, phòng chXc nIng theo quy 

+9nh cda [iVu lW tr,eng m)m non; mua sfm trang thi<t b9, +\ ch0i; +ào 

tGo, b\i d,gng giáo viên và hh tr- tr= em nghèo; xây d^ng tr,eng m)m 

non +Gt chu7n qu:c gia cho 86 huyWn khó khIn. 

TIng c,eng hh tr- và ,u tiên +)u t, các vùng có +iVu kiWn kinh t< — xã hKi 

+pc biWt khó khIn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hri +ro, biên gi4i theo 

h,4ng xây d^ng các tr,eng m)m non công ltp kiên c:, +Gt chu7n, bro +rm 

h)u h<t tr= em nIm tuJi +,-c +<n tr,eng, l4p m)m non +u th^c hiWn chIm 

sóc, giáo d&c 2 buJi/ngày, +d mKt nIm h/c. 

[u tIng c,eng huy +Kng tr= 5 tuJi +<n l4p, +:i v4i tr= em sinh s:ng T các 

xã biên gi4i, núi cao, hri +ro và các xã có +iVu kiWn KT — XH +pc biWt khó 

khIn, m\ côi cr cha lyn mz không n0i n,0ng t^a hopc b9 tàn ttt, khuy<t 

ttt, có khó khIn vV kinh t<; cha mz thuKc diWn hK nghèo thì s{ +,-c Nhà 

n,4c hh tr- 120.000+/tháng (mKt nIm h/c 9 tháng) +u duy trì b�a In 

tr,a tGi tr,eng; tr= em có hoàn crnh khó khIn h/c tGi các tr,eng m)m 

non t, th&c +,-c nhà n,4c hh tr- mKt ph)n h/c phí. 

[:i v4i GVMN, l^c l,-ng nòng c:t th^c hiWn thành công [V án PhJ ctp 

giáo d&c m)m non cho tr= em nIm tuJi, Nhà n,4c s{ hh tr- ngân sách 

+u th^c hiWn trr l,0ng cho giáo viên và cán bK qurn lí T các c0 sT GDMN 

theo thang brng l,0ng và nâng l,0ng theo +9nh kì.  

2. Tính khả thi của Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

—  Tuy các +9a ph,0ng +Vu +,a ra lK trình và quy<t tâm th^c hiWn +V án, 

nh,ng nIm h/c +)u tiên (2010 — 2011) th^c hiWn phJ ctp cho tr= 5 tuJi, 

khó khIn nhMt chính là nhiVu n0i +ang +Xng tr,4c m:i lo thi<u chh h/c. 

VMn +V thi<u tr,eng, thi<u phòng h/c không ch� xry ra T vùng sâu, xa, 

vùng nông thôn khó khIn, mà cr T thành ph: l4n. Ví d&: Hà NKi có 827 

tr,eng m)m non, 10.868 nhóm, l4p nh,ng m4i ch� +áp Xng chh h/c cho 

26% s: tr= nhà tr= và 86,3% tr= myu giáo.  

—  Bên cGnh c0 sT vtt chMt, y<u t: +Ki ng� nhà giáo +óng vai trò quan tr/ng 

quy<t +9nh s  ̂thành công cda +V án. Trong tJng s: 18.000 giáo viên hiWn 
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có, còn t'i 10.000 ng-.i là giáo viên ngoài biên ch7 (chi7m 54%), 7.500 

giáo viên ch-a có trình BC Bào tDo BDt chuFn. PhHn l'n GVMN B-Mc Bào 

tDo chNp vá, qua nhiQu loDi hình Bào tDo, nRng lSc còn hDn ch7.  

GiTi pháp tình th7 nhUm thSc hiVn mWc tiêu XQ án "PhZ c[p giáo dWc 

mHm non cho tr] 5 tuZi giai BoDn 2010 — 2015" là các B`a ph-ang tS mb 

rCng hình thcc xã hCi hoá giáo dWc bUng cách khuy7n khích ng-.i dân 

mb tr-.ng, l'p t- thWc; tìm kinh phí, ngukn tài trM cho phát triln hV 

thmng GDMN; BFy mDnh công tác tuyên truyQn, phZ bi7n BQ án trong các 

cpp, ngành, xã hCi.  

Hoạt động 3. Tìm hiểu những vấn đề chính trong Thông tư 

hướng dẫn hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở cơ sở giáo dục 

mầm non 

B!n $%c k( Thông t. h./ng d1n h2 tr4 5n tr.a cho tr8 em 5 tu=i ? các cA s? 

GDMN do BG Giáo dHc — Jào t!o ban hành $M trN lPi câu hRi: 

NhTng vVn $W chính trong Thông t. h./ng d1n h2 tr4 5n tr.a cho tr8 em n5m 

tu=i ? cA s? GDMN? 

 

 

 

 

 

 

 

B!n chia s8 v/i $Zng nghi[p và $%c nhTng thông tin d./i $ây $M hiMu rõ 

nGi dung Thông t. này.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Thông t- Liên t`ch 29/2011/TTLT—BGDXT—BTC h-'ng dwn chi hx trM Rn 

tr-a cho tr] em nRm tuZi b ca sb GDMN theo quy B`nh tDi Quy7t B`nh 

239/QX—TTg phê duyVt XQ án phZ c[p GDMN cho tr] em nRm tuZi giai 

BoDn 2010 — 2015. 
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Thông t' Liên t+ch h'-ng d/n th0c hi1n chi h2 tr4 5n tr'a cho tr8 em 5 

tu=i > các c@ s> GDMN. MGc h2 tr4 là 120.000 MNng/tháng/cháu, M'4c 

h'>ng theo thQi gian hRc th0c tS, nh'ng không quá 9 tháng/n5m hRc. 

Theo Thông t', có ba MYi t'4ng tr8 5 tu=i > các c@ s> GDMN M'4c chi h2 

tr4 5n tr'a. ThG nhZt, tr8 có cha m[ th'Qng trú t]i các xã biên gi-i, núi 

cao, h`i M`o và các xã có Mibu ki1n kinh tS — xã hdi Mec bi1t khó kh5n theo 

v5n b`n quy M+nh cga các c@ quan nhà n'-c có thhm quybn. ThG hai, tr8 

mN côi c  ̀cha l/n m[, không n@i n'@ng t0a hoec b+ tàn tit, khuySt tit có 

khó kh5n vb kinh tS. ThG ba, tr8 có cha m[ thudc di1n hd nghèo theo quy 

M+nh hi1n hành cga Nhà n'-c, không thudc các xã quy M+nh MYi v-i MYi 

t'4ng thG nhZt. 

Tibn h2 tr4 5n tr'a cho tr8 m/u giáo 5 tu=i M'4c chi tr` hai lkn trong 

n5m: lkn Mku, chi tr̀  Mg bYn tháng vào tháng 10 hoec tháng 11 hàng 

n5m; lkn hai, chi tr` Mg 5 tháng vào tháng 3 hoec tháng 4 hàng n5m.  

pYi v-i c@ s> mkm non công lip, c@ s> GDMN là c@ quan ch+u trách 

nhi1m th0c hi1n vi1c chi tr .̀ pYi v-i c@ s> mkm non ngoài công lip, 

phòng GD&pT là c@ quan ch+u trách nhi1m th0c hi1n vi1c chi tr`. C@ 

quan chi tr̀  thYng nhZt v-i ban M]i di1n cha m[ tr8 Mu quySt M+nh mdt 

trong hai ph'@ng thGc: chi tr` tr0c tiSp bvng tibn met cho cha m[ hoec 

giw l]i Mu lo bwa 5n tr'a cho tr8. 

Liên Bd cyng quy M+nh, các MYi t'4ng M'4c h'>ng chính sách h2 tr4 tibn 

5n tr'a theo quy M+nh cga Thông t' này, MNng thQi Mang M'4c h'>ng các 

chính sách khác cùng tính chZt thì ch} M'4c h'>ng chính sách có chS Md 

'u Mãi cao nhZt. 

 

PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP TƯ VẤN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON 

CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (2 tiết) 

Hoạt động 1. Phương pháp tư vấn về giáo dục mầm non cho các 

tổ chức xã hội 

Trong module tr,-c b0n 1ã tìm hi6u v8 ph,:ng pháp t, v<n cho các 1=i 

t,>ng là các b@c cha mB có con trong 1D tuEi mFm non. V@y theo b0n nJu 

t, v<n cho 1=i t,>ng là nhKng ng,Li làm viMc trong các tE chNc xã hDi thì: 
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—  B!n s% dùng nh*ng ph,-ng pháp gì?  

 

 

 

 

 

— Ph,-ng pháp nào là ch6 y8u? B!n hãy gi<i thích vì sao b!n l!i dùng 

nh*ng ph,-ng pháp Bó? 

 

 

 

 

 

B!n trao BEi vFi các BGng nghiHp và BIc kK thông tin d,Fi Bây BN tOng 

thêm hiNu bi8t vR ph,-ng pháp t, vSn CS — GDMN cho các tE ch[c xã h]i. 

B!n hãy dành 1 ti8t (45 phút) cho ho!t B]ng này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

B#n %ã %'(c nghiên c.u các ph'2ng pháp t' v5n cho %7i t'(ng là các b;c 

cha m> tr@ mAm non trong các module tr'Dc. Trong module này, b#n sJ 

nghiên c.u mKt s7 ph'2ng pháp t' v5n vL GDMN cho các tQ ch.c xã hKi, 

các %7i t'(ng này không cùng vV trí, vai trò trách nhiYm %7i vDi GDMN nh' 

các b;c cha m>. Vì v;y các ph'2ng pháp l\a ch]n %^ t' v5n ph_i phù h(p 

%7i t'(ng này. 

1. Phương pháp điều tra, phỏng vấn 

 `  ̂ có th^ th\c hiYn công tác t' v5n vL GDMN cho các tQ ch.c xã hKi có 

hiYu qu_, ng'ci GVMN cAn dành thci gian tìm hi^u nhu cAu t' v5n vL 

GDMN cda các tQ ch.c xã hKi thông qua ho#t %Kng %iLu tra, pheng v5n các 

%7i t'(ng có nhu cAu cAn %'(c t' v5n. Mfi tQ ch.c, th;m chí là mfi cá nhân 

cda tQ ch.c xã hKi có nguyYn v]ng, nhu cAu tìm hi^u vL các v5n %L khác 

nhau cda GDMN, tuh thuKc vào kinh nghiYm, v7n s7ng, ning l\c njm bjt 

v5n %L, %iLu kiYn công tác, trách nhiYm vai trò cda mình %7i vDi GDMN,...  
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Trong quá trình ,i.u tra, ph2ng v4n, b67c ,9u ng6:i GVMN t6 v4n giúp 

ng6:i ,6@c t6 v4n nhAn ra mình là ai, thuEc tF chGc xã hEi nào, mình ,ang 

phJi thKc hiLn vai trò, trách nhiLm gì ,Ni v7i GDMN, ,ang P trong hoàn 

cJnh nào, có thR mSnh, ,iTm yRu nào trong khi thKc hiLn trách nhiLm cWa 

mình, ,ã sY d[ng nh\ng biLn pháp nào cho tình huNng cWa mình, tSi sao 

ch6a có kRt quJ, còn c9n phJi tìm hiTu v4n ,. gì v. GDMN. Trên c_ sP 

th4u hiTu hoàn cJnh cWa mình, ng6:i ,6@c t6 v4n phJi cân nhac, lKa chbn 

biLn pháp và v4n ,. nào phù h@p nh4t cho bJn thân mình ,T yêu c9u 

,6@c t6 v4n.  

Nh6 vAy, tr67c khi thKc hiLn công tác t6 v4n bSn có càng nhi.u nh\ng 

thông tin te ng6:i c9n ,6@c t6 v4n sf càng ,St ,6@c hiLu quJ cao trong 

hoSt ,Eng t6 v4n. Chn cG vào ph9n l7n hoic toàn bE thông tin ,ó mà bSn 

có ,6@c cái nhìn toàn diLn v. v4n ,. quan tâm và te ,ó ,6a ra nh\ng t6 

v4n có ý nghka. Công c[ ,T thu thAp thông tin nh6 thR bao glm các phiRu 

,i.u tra, ph2ng v4n.  

B67c tiRp theo bSn c9n thKc hiLn là: Sau khi có thông tin te hoSt ,Eng 

,i.u tra, ph2ng v4n tìm hiTu nhu c9u t6 v4n v. GDMN cWa các tF chGc xã 

hEi, bSn c9n nghiên cGu lKa chbn nh\ng nEi dung v. GDMN phù h@p v7i 

nhu c9u cWa ,Ni t6@ng ,T t6 v4n.  

2. Phương pháp toạ đàm (th6:ng sY d[ng khi t6 v4n cá nhân/nhóm nh2 — 

tham khJo các module MN10, MN11, MN12). 

3. Phương pháp thảo luận nhóm (th6:ng sY d[ng khi t6 v4n nhóm l7n — 

tham khJo các module MN10, MN11, MN12). 

Hoạt động 2. Tìm hiểu hình thức tư vấn về giáo dục mầm non 

cho các tổ chức xã hội 

Trong module tr,-c b0n 1ã tìm hi6u v8 hình th9c t, v:n cho các 1<i 

t,=ng là các b?c cha mA có con trong 1C tuDi mEm non. V?y theo b0n nIu 

t, v:n cho 1<i t,=ng là nhJng ng,Ki làm viLc trong các tD ch9c xã hCi thì: 

B0n sQ dRng nhJng hình th9c t, v:n nào? 
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B!n trao ()i v,i các (/ng nghi2p và (5c nh6ng thông tin d9,i (ây (< t=ng 

thêm hi<u biBt vC các hình thEc t9 vFn vC CS — GD mLm non cho các t) 

chEc xã hOi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Các ho&t ()ng t, v.n cho các t/ ch0c xã h)i có th5 (,6c t/ ch0c thông qua 

nhi;u hình th0c khác nhau. C?n c0 mAc (ích, n)i dung yêu cGu cHa (Ii 

t,6ng (,6c t, v.n, các (i;u kiJn (5 ho&t ()ng nh, vK trí, không gian, sI 

l,6ng ng,Oi tham dP,... b&n có th5 lPa chRn và phIi h6p m)t sI hình 

th0c nh, sau: 

1.  T$ v&n tr*c ti-p cá nhân/nhóm nh5 (lãnh 9:o/9:i di=n t> ch?c xã hAi) 

Các lãnh (&o hoVc là ng,Oi (&i diJn cHa các t/ ch0c xã h)i có th5 yêu cGu 

(,6c t, v.n v; m)t v.n (; gì (ó v; GDMN. Lúc (ó ng,Oi GVMN ph^i làm 

viJc trPc ti_p v`i m)t hoVc v`i m)t nhóm nha (2 — 3 ng,Oi). 

2.  T$ v&n nhóm 

 Ho&t ()ng t, v.n có th5 t/ ch0c cho m)t t/ ch0c xã h)i (H)i phA 

nh/joàn thanh niên,...) hoVc v`i m)t sI t/ ch0c xã h)i v`i sI l,6ng l`n 

(tk 4 — 5 ng,Oi trn lên). 

3. T$ v&n thông qua t> ch?c các cuAc hJp/hAi nghK, hAi thMo, báo cáo 

chuyên 9Q,… 

T/ ch0c các cu)c hRp/h)i nghK, h)i th^o, báo cáo chuyên (;, liên hoan, 

h)i thi ki_n th0c v; ch?m sóc, giáo dAc trp là cq h)i tIt (5 các t/ ch0c xã 

h)i nhrn (,6c nhi;u thông tin v; GDMN m)t cách tP nhiên. Tuy nhiên 

hình th0c này sP t,qng tác giha t, v.n viên và các (Ii t,6ng bK h&n ch_. 

4. T$ v&n qua th$, 9i=n tho:i 

Hình th0c này r.t tiJn l6i và kKp thOi nh,ng tIn kém và sP t,qng tác giha 

ng,Oi t, v.n và ng,Oi (,6c t, v.n bK h&n ch_ trong viJc st dAng ngôn 

ngh cq th5 và sP t,qng tác v`i nhau. 
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5.  T$ v&n qua ph$-ng ti1n thông tin 34i chúng (3ài phát thanh, tivi, báo 

chí,...) 

Các $ài phát thanh, truy0n hình $2a ph34ng và trung 34ng truy0n hình 

các bu8i t3 v9n v0 GDMN $3>c quay tr@c tiAp; hoDc nhEng k2ch bGn, 

nhEng câu chuyIn, nhEng cuJn phim v0 hoLt $Mng chNm sóc, giáo dRc 

trS. Hình thVc này dW thu hút bYi hình Gnh $Zp, âm thanh h9p d[n. Tuy 

v]y hình thVc này có nh3>c $i^m: nhi0u n4i không có $iIn, thiAu 

ph34ng tiIn $^ th@c hiIn hình thVc này. Ng3ai nghe khó theo dõi $3>c 

toàn bM nMi dung cda chd $0; S@ t34ng tác giEa ng3ai t3 v9n và ng3ai 

$3>c t3 v9n b2 hLn chA. 

6. T$ v&n qua trang web: Hình thVc t3 v9n này phù h>p vgi các $Ji t3>ng có 

$i0u kiIn sh dRng mLng, hi có th^ trao $8i kinh nghiIm, tranh lu]n 

nhau v0 các v9n $0 liên quan $An GDMN. 

  

PHẦN IV. THỰC HÀNH TƯ VẤN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON 

CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI (3 tiết) 

Hoạt động 1. Bài tập thực hành 1 

BLn hãy thiAt kA mMt bu8i t3 v9n cho cán bM HMi PhR nE xã/ph3ang v0 

chính sách cda Nhà n3gc $Ji vgi trS mrm non 5 tu8i nhtm huy $Mng trS 5 

tu8i ra lgp có hiIu quG. 

BLn hãy cùng trao $8i vgi $ung nghiIp và ghi vào vY hic t]p. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Bài tập thực hành 1. Lập kế hoạch tư vấn cho cán bộ Hội Phụ nữ 

xã/phường về chính sách của Nhà nước đối với trẻ mầm non 5 tuổi 

nhằm huy động trẻ 5 tuổi ra lớp có hiệu quả. 

1.1. Để thực hiện bài tập thực hành bạn cần làm những việc sau  

—  wic lLi các phrn nMi dung liên quan $An t3 v9n v0 GDMN cho các t8 

chVc xã hMi, $Dc biIt là phrn nMi dung v0 “w0 án Ph8 c]p giáo dRc mrm 

non cho trS em 5 tu8i giai $oLn 2010 — 2015”; Thông t3 liên t2ch 

29/2011/TTLT—BGDwT—BTC h3gng d[n chi h� tr> Nn tr3a cho trS em nNm 

tu8i Y c4 sY GDMN; Quy0n trS em và bGo vI trS em. 
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—  L#p k& ho)ch t, v.n cho cán b2 H2i Ph6 n7 xã/ph,;ng v= chính sách 

c@a Nhà n,Dc EFi vDi trH mJm non 5 tuMi (k& ho)ch bao gOm: m6c Eích, 

n2i dung, th;i gian, tài liTu và Ei=u kiTn cJn chuUn bV, ph,Wng pháp và 

hình thYc t, v.n). 

1.2. Ví dụ gợi ý về kế hoạch tư vấn cho cán bộ Hội Phụ nữ xã/phường 

—  M6c Eích t, v.n: C@ng cF, bM sung thông tin v= chính sách c@a Nhà n,Dc 

EFi vDi trH mJm non 5 tuMi và cung c.p t, liTu E_ các cán b2 ph6 n7 có 

cW sa tM chYc v#n E2ng trH 5 tuMi ra lDp. 

—  N2i dung t, v.n: Chính sách c@a Nhà n,Dc EFi vDi trH mJm non 5 tuMi; 

cách tuyên truy=n các b#c cha me nhfm huy E2ng trH 5 tuMi ra lDp. 

—  Th;i gian t, v.n: 1 buMi. 

—  Tài liTu cJn chuUn bV: “j= án PhM c#p giáo d6c mJm non cho trH em 5 

tuMi giai Eo)n 2010 — 2015”; Thông t, Liên tVch 29/2011/TTLT—BGDjT—

BTC h,Dng dsn chi ht tru vn tr,a cho trH em nvm tuMi a cW sa GDMN; Công 

,Dc QuFc t& v= Quy=n trH em.  

j_ ti&t kiTm th;i gian, chuUn bV cho buMi t, v.n, b)n có th_ phát cho mti 

cán b2 ph6 n7 m2t b2 tài liTu, E= nghV hx nghiên cYu và tìm hi_u v.n E= 

mà hx cJn E,uc t, v.n. Trong khi t, v.n b)n E,a ra các câu hzi E_ tìm 

hi_u xem các EFi t,ung E,uc t, v.n Eã n{m E,uc nh7ng gì v= v.n E= Eó. 

B)n bM sung thêm và mô t| chính xác nh7ng Ei=u mà hx còn thi&u, cJn 

bi&t, cJn E,uc t, v.n. 

—  Ph,Wng pháp: N&u sF l,ung ít (1 — 3 ng,;i) thì s� s� d6ng ph,Wng pháp 

to) Eàm cá nhân/nhóm nhz d,Di hình thYc t, v.n tr�c ti&p. N&u sF 

l,ung Eông thì có th_ s� d6ng ph,Wng pháp th|o lu#n nhóm d,Di hình 

thYc t, v.n nhóm. 

Ví d6: Cách tuyên truy=n các b#c cha me nhfm huy E2ng trH 5 tuMi ra lDp. 

M!t bu&i ()n th,m gia (ình tr2 nh3m huy (!ng tr2 5 tu&i ()n l7p. 

Cán b! ph< n= t> gi7i thi?u (mình là ai, thu!c t& chDc nào, lí do gHp mHt gia 

(ình,...) . 

TKo không khí thân mOt, gPn gQi gi=a ngRSi nói và ngRSi nghe 

Tìm hiWu xem các bOc cha mY có nguy?n vZng cho tr2 5 tu&i ()n l7p 

không? N)u “có” thì khuy)n khích gia (ình chu_n b` tâm th) cho tr2 ()n 

trRSng. 
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N!u “không” ho,c còn “l01ng l2, ch0a quy!t”, ph9i tìm ra các lí do c9n trA 

các bCc cha mD không muEn cho con tFi tr0Gng HI HJnh h0Fng cho nKi 

dung tuyên truyMn, thuy!t phNc các bCc cha mD cho trO H!n tr0Gng. 

TuR tSng tr0Gng hTp, l2a chUn các nKi dung phù hTp vFi hoàn c9nh HI 

tuyên truyMn gi9i thích: vM chZ tr0[ng chính sách cZa Nhà n0Fc HEi vFi trO 

nh]m huy HKng 100% trO 5 tubi H!n tr0Gng; vM quyMn cZa trO em H0Tc hUc 

hành, H0Tc phát triIn; vM vai trò trách nhiem cZa gia Hình trong công tác 

phEi hTp vFi nhà tr0Gng và xã hKi nh]m th2c hien quyMn cZa trO em và 

nâng cao chit l0Tng chjm sóc, giáo dNc trO,... 

Hoạt động 2. Bài tập thực hành 2 

B!n hãy thi)t k) m,t bu/i t0 v2n cho cán b, H,i Khuy)n h8c xã/ph0<ng v> 

chính sách cAa Nhà n0Ec FGi vEi các cH sI GDMN. 

B!n hãy cùng trao F/i vEi FPng nghiQp và ghi vào vI h8c tRp. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

2. Bài tập thực hành 2. Lập kế hoạch tư vấn cho cán bộ Hội Khuyến 

học xã/phường về chính sách của Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục 

mầm non (chính sách đối với đội ngũ cán bộ giáo viên, ưu đãi thuế,  

đất xây dựng trường,...). 

2.1. Để thực hiện bài tập thực hành bạn cần làm những việc sau  

—  T8c l!i các phVn n,i dung liên quan F)n t0 v2n v> GDMN cho các t/ 

chZc xã h,i, F\c biQt là phVn n,i dung v> v] trí vai trò cAa GDMN FGi vEi 

s_ phát tri`n KT — XH cAa F2t n0Ec; các lo!i hình cH sI GDMN F0ec quy 

F]nh trong LuRt Giáo dgc; “T> án phát trì n GDMN giai Fo!n 2010 — 2015”; 

v> công tác xã h,i hoá GDMN (trong phVn Phg lgc) 

—  LRp k) ho!ch t0 v2n cho cán b, H,i Khuy)n h8c xã/ph0<ng v> chính sách 

cAa Nhà n0Ec FGi vEi các cH sI GDMN (k) ho!ch bao gPm: mgc Fích, n,i 

dung, th<i gian, tài liQu và Fi>u kiQn cVn chusn b], ph0Hng pháp và hình 

thZc t0 v2n). 

2.2. Ví dụ gợi ý về kế hoạch tư vấn cho cán bộ Hội Khuyến học 

xã/phường 

—  Mgc Fích t0 v2n: CAng cG, b/ sung thông tin v> chính sách cAa Nhà n0Ec 

FGi vEi các cH sI GDMN và cung c2p t0 liQu F` các cán b, H,i Khuy)n h8c 

có cH sI t/ chZc vRn F,ng toàn dân tham gia hw tre các cH sI GDMN v> 
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v!t ch&t và tinh th*n, ki-n ngh/ v0i Nhà n20c các bi5n pháp phát tri8n 

giáo d;c m*m non =áp >ng yêu c*u cBa giai =oDn KT — XH m0i. 

—  NKi dung t2 v&n: Chính sách cBa Nhà n20c =Pi v0i các cQ sR GDMN; cách 

tuyên truyWn v!n =Kng toàn dân tham gia hY trZ các cQ sR GDMN. 

—  Th[i gian t2 v&n: 1 bu]i. 

—  Tài li5u c*n chu_n b/ ph*n nKi dung vW v/ trí vai trò cBa GDMN =Pi v0i sa 

phát tri8n KT — XH cBa =&t n20c; các loDi hình cQ sR GDMN =2Zc quy 

=/nh trong Lu!t Giáo d;c; vW công tác xã hKi hoá GDMN; “iW án phát 

tri8n GDMN giai =oDn 2010 — 2015”; 

i8 ti-t ki5m th[i gian, chu_n b/ cho bu]i t2 v&n, bDn có th8 phát cho mYi 

cán bK HKi khuy-n hoc mKt bK tài li5u, =W ngh/ ho nghiên c>u và tìm 

hi8u v&n =W mà ho c*n =2Zc t2 v&n. Trong khi t2 v&n bDn =2a ra các câu 

hpi =8 tìm hi8u xem các =Pi t2Zng =2Zc t2 v&n =ã nrm =2Zc nhsng gì vW 

v&n =W =ó. BDn b] sung thêm và mô tu chính xác nhsng =iWu mà ho còn 

thi-u, c*n bi-t, c*n =2Zc t2 v&n. 

— Ph2Qng pháp: N-u sP l2Zng ít (1 — 3 ng2[i) thì sz s{ d;ng ph2Qng pháp 

toD =àm cá nhân/nhóm nhp d20i hình th>c t2 v&n trac ti-p. N-u sP 

l2Zng =ông thì có th8 s{ d;ng ph2Qng pháp thuo lu!n nhóm d20i hình 

th>c t2 v&n nhóm. 

 

Ví d; vW cách tuyên truyWn v!n =Kng toàn dân tham gia hY trZ các cQ sR 

GDMN (thông qua hình th>c tuyên truyWn tDi nhà ho~c các bu]i hop 

thôn bun, phPi hZp v0i chính quyWn, =oàn th8 tDi =/a ph2Qng nh�m =Dt 

hi5u quu thi-t thac và phù hZp v0i phong t;c, t!p quán). 

T" ch%c m't bu"i h,p thôn b0n nh1m tuyên truy5n v7n 8'ng toàn dân 

tham gia h? tr@ các cB sD GDMN v5 v7t chIt và tinh thJn. 

Cán b' H'i KhuyOn h,c tP giQi thiRu (mình là ai, thu'c t" ch%c nào, lí do t" 

ch%c bu"i h,p thôn b0n,...) . 

TYo không khí thân m7t, gJn g[i gi\a ng]^i nói và ng]^i nghe. 

a5 nghb m,i ng]^i tham gia cu'c h,p cho ý kiOn v5: 

—  Vai trò cha cB sD GDMN tYi 8ba ph]Bng 8ii vQi sP phát trijn kinh tO — xã 

h'i cha thôn b0n?  

—  V5 nh\ng hYn chO, khó khnn cha cB sD mJm non (8i5u kiRn cB sD v7t chIt, 
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quy mô &áp )ng nhu c.u tr1 &2n tr34ng, s7 l39ng và ch<t l39ng &=i ng? 

cán b= giáo viên, viCc thDc hiCn ch2 &= chính sách cFa Nhà n3Ic &7i vIi cJ 

sK GDMN, &7i vIi tr1 em, &7i vIi cán b= giáo viên,...). 

—  VT nhUng biCn pháp khW thi, nhUng &óng góp mà ng34i dân thôn bWn có 

th[ h\ tr9 cho GDMN &]a ph3Jng 

Tu_ t`ng tr34ng h9p, lDa chan các n=i dung phù h9p vIi hoàn cWnh &[ 

tuyên truyTn giWi thích: vT chF tr3Jng chính sách cFa Nhà n3Ic &7i vIi các 

cJ sK GDMN; vT quyTn cFa tr1 em &39c hac hành, &39c phát tri[n; vT vai trò 

trách nhiCm cFa xã h=i trong công tác ph7i h9p vIi nhà tr34ng và gia &ình 

nhim thDc hiCn quyTn cFa tr1 em và nâng cao ch<t l39ng chjm sóc,  

giáo dkc tr1,... 

Cu7i bumi hap nên nhnc loi và nh<n monh &2n m=t s7 v<n &T chính &ã &39c 

mai ng34i th7ng nh<t trong cu=c hap (các biCn pháp khW thi, nhUng &óng 

góp mà ng34i dân thôn bWn có th[ h\ tr9 cho GDMN &]a ph3Jng). Hoot &=ng 

ti2p theo thDc hiCn sD th7ng nh<t &ó sr do lãnh &oo thôn ch]u trách nhiCm tm 

ch)c và k]p th4i báo cáo k2t quW lên H=i khuy2n hac xã/ ph34ng.  

L3u ý: Trong lúc t* v,n cho các /0i t*2ng, k5 n6ng c7n thi8t nh,t, quan 

tr<ng nh,t là k5 n6ng l>ng nghe. BBn không nên phê bình, chH trích, 

/ánh giá /0i t*2ng trong su0t buKi nói chuyNn, mà nên l>ng nghe và 

chia sP ý ki8n cRa h<. N8u bBn cTm th,y v,n /U mà /0i t*2ng /*a ra 

v*2t quá khT n6ng cRa mình thì /Vng bao giW c0 /*a ra nhXng lWi giTi 

thích mYt cách /Zn giTn, d\ dàng hoá v,n /U. N8u không /*a ra /*2c 

lWi giTi thích phù h2p thì bBn nên nhanh chóng tìm t^i s_ giúp /` cRa 

Ban giám hiNu, các bBn /ang nghiNp, các chuyên gia /b có cách xd lí 

tình hu0ng phù h2p nh,t. 

3. Ví dụ về hoạt động thực tế tại một địa phương 

M!T S% KINH NGHI+M 

Ph0i h2p v^i các tK chfc xã hYi nhhm phát tribn GDMN tBi tHnh  

Hoà Bình. 

TKng k8t k8t quT th_c hiNn nhiNm vm h<c kì I n6m h<c 2011 — 2012 cRa 

ngành h<c GDMN, St GD&vT Hoà Bình, phòng GDMN /ã có mYt s0 

kinh nghiNm trong viNc ph0i h2p v^i các tK chfc xã hYi nhhm phát tribn 

GDMN cRa /xa ph*Zng, cm thb nh* sau: 
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1)  N$i dung ph,i h-p v/i các t3 ch4c xã h$i 

*  !"i v%i H'i Liên hi,p Ph/ n0 

—  Tham gia ý ki>n v/i H$i @Ang giáo dCc; Ban chF @Go ph3 cHp giáo dCc, 

ch,ng mù chK nói chung và Ban chF @Go GDMN nói riêng; Ban chF @Go 

xây dUng trVWng chuXn qu,c gia; Ban chF @Go các H$i thi; Ban chF @Go 

phòng ch,ng suy dinh dV\ng; Ban chF @Go @] án 5 tri_u bà ma … 

—  ThUc hi_n vHn @$ng h$i viên có con trong @$ tu3i @Va con @>n trVWng và 

@óng góp cho con cn tGi trVWng. 

—  T3 ch4c hV/ng den phVfng pháp nuôi dGy con theo khoa hic: cách ch> 

bi>n món cn @k chlt dinh dV\ng, @mm bmo v_ sinh an toàn thUc phXm, 

thUc hi_n thao tác chcm sóc v_ sinh thân thn, v_ sinh môi trVWng s,ng 

cho tro. 

—  HV/ng den cha ma chuXn bp các vln @] cho tro chuXn bp @i hic: Kr ncng 

tU chcm sóc bmn thân, kr ncng ss dCng ti>ng Vi_t, kr ncng @ic vi>t, kr 

ncng làm quen v/i toán, kr ncng xã h$i… 

—  Ph,i h-p v/i nhà trVWng trong vi_c lUa chon, sVu twm n$i dung, hic 

li_u, làm @A dùng phCc vC cho vi_c thUc hi_n chVfng trình GDMN theo 

chk @]. 

—  VHn @$ng các doanh nghi_p, cá nhân kng h$ trVWng mwm non xây dUng 

trVWng chuXn qu,c gia: VHt li_u, ngày công san llp myt bzng, kng h$ cây 

cmnh, cây hoa. 

—  Tham gia lao @$ng, tham gia làm vVWn rau sGch cka trVWng mwm non. 

*  !"i v%i H'i Khuy4n h5c 

—   Tham gia thành viên H$i @Ang giáo dCc các clp.  

—  VHn @$ng nguAn lUc chcm lo cho @>n nhKng @,i tV-ng giáo viên, hic 

sinh khó khcn nhVng vV-t khó @n có k>t qum dGy — hic cao. 

—  VHn @$ng các t3 ch4c, cá nhân xây dUng xã h$i hic tHp; TV vln v] các 

vln @] liên quan @>n phát trinn giáo dCc { @Gi phVfng. 

—  Tham gia tyng quà, tyng ti]n, khen thV{ng nhKng tHp thn, cá nhân có 

thành tích cao. 
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*   !i v%i M't tr*n T- qu!c 

—  Tham gia ý ki+n phát tri1n giáo d4c v7i H9i :;ng Nhân dân các c>p. 

—  Là thành viên trong Ban VEn hoá — xã h9i cHa tInh, tham gia giám sát các 

hoLt :9ng giáo d4c phMn ánh v7i TInh uO, H9i :;ng Nhân dân, UBND và 

v7i sR, ngành liên quan. 

*  !i v%i  oàn Thanh niên 

—  PhVi hWp quan tâm :+n hoLt :9ng, thXc hiYn các chính sách cho thi+u 

niên, nhi :;ng. 

—  PhVi hWp t[ ch\c ngày l ,̂ t+t và ngày công theo :a xu>t cHa giáo d4c. 

2)  K+t quM :Lt :eWc 

Các chính sách cHa tInh va giáo d4c :eWc quan tâm thXc hiYn nhe: giáo 

viên mhm non :eWc heRng leing theo ngLch bkc và tEng leing theo 

:lnh kì. 

Các hoLt :9ng giáo d4c :eWc phát tri1n mLnh: nhe tI lY huy :9ng trn em 

:+n treong cao (42% tu[i 0 — 2 tu[i; 97% trn 3 — 5 tu[i), trn :eWc En bán 

trú (5 tu[i 100%, trên 98% trn 0 — 2 tu[i, 82% tu[i 3 — 5 tu[i); TI lY suy dinh 

de|ng giMm R de7i 7%. 

Ci sR vkt ch>t, thi+t bl :eWc quan tâm :hu te khang trang, sLch :}p  

:+n vùng sâu, vùng khó khEn. Nhiau nhà treong có môi treong xanh — 

sLch — :}p. 

Treong chu�n quVc gia tEng 5 treong trong nEm h�c 2011 — 2012. 

Nhkn th\c cHa các ngành các c>p va giáo d4c r>t tVt, vì vky :ã Hng h9 

phát tri1n giáo d4c m9t cách có trách nhiYm, tkp trung trí tuY. 

3) Bài h�c kinh nghiYm 

—  Các hoLt :9ng tr�ng tâm cHa giáo d4c mhm non chn có sX tham gia 

chính th\c cHa các t[ ch\c xã h9i. 

—  Phân công nhiYm v4 c4 th1, phù hWp v7i t�ng t[ ch\c xã h9i. 

—  Tuyên truyan nâng cao nhkn th\c cHa ngeoi :\ng :hu các t[ ch\c xã h9i 

va giáo d4c mhm non, moi h� tham gia vào các hoLt :9ng ki1m tra, giám 

sát ci sR GDMN :1 h� hi1u, góp ti+ng nói chung v7i ngành giáo d4c :ea 

ra nh�ng :a xu>t va nh�ng v>n :a c>p bách, nh�ng v>n :a thúc :�y giáo 

d4c mhm non phát tri1n. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

N!u b%n n'm )*+c m-c tiêu, n2i dung, ph*7ng pháp t* v:n v; GDMN 

cho các t@ chAc xã h2i, b%n có c7 sF lHp k! ho%ch t* v:n có hiJu quL. NO 

có )*+c k!t quL )ó, b%n cPn bi!t cách tQ nghiên cAu các n2i dung trong 

module nhTm )Unh h*Vng công tác t* v:n v; GDMN cho các t@ chAc xã 

h2i t%i )Ua ph*7ng, thQc hiJn tYt nhiJm v- )*+c giao. 

Bài t%p t' (ánh giá 

B%n hãy )ánh d:u x vào nh]ng ô thích h+p F bLng sau theo cách lQa 

ch_n phù h+p vVi ý ki!n cba b%n v; nh]ng n2i dung trong module.  

N!u ý ki!n )ánh giá cba b%n là “ch*a )b”, b%n hãy trao )@i vVi )eng 

nghiJp và ghi nh]ng )i;u cPn b@ sung vào vF h_c tHp. 

TT N/i dung 

23y 

(5 

Ch7a 

(5 

1 M-c tiêu module   

2 Thii gian    

N2i dung module 

1) Vai trò, trách nhiJm cba các t@ chAc xã h2i )Yi 

vVi sQ phát triOn GDMN 

  

2) M-c tiêu t* v:n v; GDMN cho các t@ chAc  

xã h2i 

  

3) N2i dung t* v:n v; GDMN cho các t@ chAc  

xã h2i 

  

4) Ph*7ng pháp và hình thAc t* v:n v; GDMN 

cho các t@ chAc xã h2i  

  

3 

 

5) ThQc hành t* v:n v; GDMN cho các t@ chAc 

xã h2i  
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PH" L"C TÀI LI)U B, SUNG 

 

1.  Các nhóm quy-n tr0 em 234c quy 25nh trong Lu9t B;o v=, Ch?m sóc và 

Giáo dEc Tr0 em.  

2.  BHn nhóm quy-n tr0 em trong Công 3Jc QuHc tL 234c chia nhN hOn 

thành 10 nhóm cE thQ trong Lu9t B;o v=, Ch?m sóc và Giáo dEc Tr0 em 

n?m 2004: 

—  Quy-n 234c khai sinh và có quHc t5ch (Wi-u 11). 

—  Quy-n 234c ch?m sóc, nuôi d3Yng (Wi-u 12). 

—  Quy-n 234c chung sHng vJi cha mZ (Wi-u 13). 

—  Quy-n 234c tôn tr\ng, b;o v= tính m_ng, thân thQ, nhân phbm và danh 

dc (Wi-u 14). 

—  Quy-n 234c ch?m sóc sdc kho0 (Wi-u 15). 

—  Quy-n 234c h\c t9p (Wi-u 16). 

—  Quy-n vui chOi, gi;i trí, ho_t 2gng v?n hoá, v?n ngh=, thQ dEc, thQ thao, 

du l5ch (Wi-u 17). 

—  Quy-n 234c phát triQn n?ng khiLu (Wi-u 18). 

—  Quy-n có tài s;n (Wi-u 19). 

—  Quy-n 234c tiLp c9n thông tin, bày tN ý kiLn và tham gia ho_t 2gng xã 

hgi  (Wi-u 20). 

3.  Mgt sH v?n b;n quy 25nh v- chính sách nhpm phát triQn GDMN 

Quy$t &'nh s+ 45/2001/Q2—BGD&2T c:a B< tr>?ng B< GD&2T vB viDc 

công nhFn tr>Gng mIm non &Kt chuLn qu+c gia 

Ngày 26/12/2001 Bg tr3tng Bg GD&WT 2ã có QuyLt 25nh sH 

45/2001/QW—BGD&WT v- vi=c công nh9n tr3vng mwm non 2_t chubn 

quHc gia giai 2o_n 2001—2005, và 2Q phù h4p vJi phát triQn cya ngành 

h\c trong giai 2o_n mJi, ngày 16/7/2008 QuyLt 25nh Ban hành Quy chL 

công nh9n tr3vng mwm non 2_t chubn quHc gia sH 36/2008/QW—

BGD&WT ra 2vi thay thL cho quyLt 25nh 45/2001/QW—BGD&WT vJi 5 tiêu 
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chu#n quan tr*ng nh,m xây d2ng hoàn thi6n mô hình tr9:ng m;m non 

v=i các ?i@u ki6n chBt l9Dng phù hDp v=i giai ?oGn phát triHn hi6n tGi.   

QuyKt ?Lnh này ?ã thu hút s2 quan tâm cPa lãnh ?Go chính quy@n các 

cBp ?Ri v=i tBt cS các cT sU m;m non, tGo nên hoGt ?Xng thi ?ua sôi nYi, 

tích c2c giZa các t[nh và giZa các tr9:ng tGi tBt cS các loGi hình trong vi6c 

?;u t9 nâng cao chBt l9Dng cT sU v\t chBt và nâng cao chBt l9Dng công 

tác cPa ?Xi ng] CBQL, GVMN. 

Thông t' s) 07/2011/TT—BGD3T v5 Quy 9:nh tiêu chu>n 9ánh giá ch@t 

l'Bng giáo dEc tr'Gng mIm non MN cLa BN GD&3T (có hiRu lSc tT ngày 

3/4/2011) 

Ngày 17 tháng 02 nim 2011 BX Giáo djc và kào tGo ban hành Thông t9 

sR 07/2011/TT—BGDkT v@ quy ?Lnh tiêu chu#n ?ánh giá chBt l9Dng giáo 

djc tr9:ng m;m non. Theo ?ó, các tr9:ng m;m non ss ?9Dc ?ánh giá 

chBt l9Dng thông qua 5 tiêu chu#n sau: 

—  Tiêu chu#n v@ t  ch"c và quSn lí nhà tr9:ng.  

—  Tiêu chu#n cán b& qu)n lyí, giáo viên và nhân viên.  

—  Tiêu chu#n v@ cT sU v\t chBt. 

—  Tiêu chu#n v@ quan h6 giZa nhà tr01ng, gia ?ình và xã h&i. 

—  Tiêu chu#n v@ kKt quS chim sóc, giáo djc trv. 

kây là công cj ?H tr9:ng m;m non t2 ?ánh giá nh,m nâng cao chBt 

l9Dng giáo djc và công khai v=i xã hXi v@ th2c trGng CLGD cPa tr9:ng; 

giúp cT quan có th#m quy@n ?ánh giá, công nh\n nhà tr9:ng ?Gt tiêu 

chu#n chBt l9Dng giáo djc. 

Thông t' s) 17/2011/TT—BGD3T v5 Quy 9:nh Chu>n hiRu tr'Zng tr'Gng 

mIm non (có hiRu lSc thi hành k\ tT ngày 02 tháng 6 n^m 2011) 

BX GD&kT ban hành Thông t9 sR 17/2011/TT—BGDkT v@ Quy ?Lnh 

Chu#n hi6u tr9Ung tr9:ng m;m non, áp djng ?Ri v=i hi6u tr9Ung tr9:ng 

m;m non, tr9:ng myu giáo, nhà trv thuXc h6 thRng giáo djc quRc dân. 

kH ?Gt chu#n, hi6u tr9Ung tr9:ng m;m non phSi ?áp zng ?9Dc 4 tiêu 

chu#n bao g|m: Ph#m chBt chính trL, ?Go ?zc ngh@ nghi6p; Ning l2c 

chuyên môn, nghi6p vj s9 phGm; Ning l2c quSn lí tr9:ng m;m non; 
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N!ng l&c t) ch+c ph-i h/p v1i gia 3ình tr6, c8ng 39ng và xã h8i. B-n 

tiêu chuAn này 3C/c cD thE hoá bIng 19 tiêu chí v1i thang 3iEm t-i 3a là 

190 3iEm. 

ChuAn hiPu trCQng là c!n c+ !" hiPu trCQng t& 3ánh giá và t& xây d&ng kU 

hoVch b9i dCWng, hXc tYp, rèn luyPn nhIm không ng\ng nâng cao phAm 

ch]t chính tr^, 3Vo 3+c ngh_ nghiPp; n!ng l&c chuyên môn và nghiPp vD 

sC phVm; n!ng l&c lãnh 3Vo, qucn lí nhà trCdng mem non và n!ng l&c t) 

ch+c, ph-i h/p v1i gia 3ình tr6 và xã h8i; Làm c!n c% !" cf quan qucn lí 

giáo dDc 3ánh giá, xUp loVi hiPu trCQng phDc vD công tác sg dDng, b) 

nhiPm, mihn nhiPm, 3ào tVo, b9i dCWng và 3_ xu]t, th&c hiPn chU 38, 

chính sách 3-i v1i hiPu trCQng; Làm c!n c+ 3E các cf s' 3ào tVo, b9i 

dCWng nhà giáo và cán b8 qucn lí giáo dDc 3)i m1i n8i dung, phCfng 

pháp 3ào tVo, b9i dCWng nhIm nâng cao n!ng l(c lãnh 3+o, qu.n lí  c0a 

hiPu trCQng. 

4.  Th&c trVng công tác xã h8i hoá giáo dDc mem non tVi 3^a phCfng 

4.1. M%t s( v*n ,- v- xã h%i hoá giáo d6c m9m non 

Khái niPm xã h8i hoá giáo dDc 3C/c dùng trong nhi_u lmnh v&c, v1i nhi_u ý 

nghma, Q 3ây chúng ta hiEu khái niPm xã h%i hoá giáo d6c v1i nghma ph) biUn 

nh]t là lôi cu-n toàn xã h8i làm giáo dDc, t]t cc cho giáo dDc và giáo dDc cho 

mXi ngCdi.  

Xã h8i hoá giáo dDc là xây d&ng c8ng 39ng trách nhiPm cqa các teng l1p 

nhân dân, tVo ra nhi_u ngu9n l&c 3E làm giáo dDc, mQ ra con 3Cdng làm 

giáo dDc không chr thuen tuý Q trong nhà trCdng mà phci kUt h/p các l&c 

lC/ng giáo dDc: nhà trCdng, gia 3ình, xã h8i 3E tVo ra môi trCdng giáo 

dDc t-t nh]t, thuYn l/i cho viPc th&c hiPn các mDc tiêu giáo dDc.  

Xã h8i hoá giáo dDc là s& 3a dVng hoá các hình th+c giáo dDc, các loVi 

trCdng l1p, mQ r8ng các cf h8i hXc tYp và tham gia chq 38ng, bình 3tng 

vào s& nghiPp phát triEn giáo dDc. 

T\ cách hiEu nhC trên cho th]y, xã h8i hoá s& nghiPp giáo dDc là tC 

tCQng mang tem chiUn lC/c lâu dài cqa ucng và Nhà nC1c. Công b=ng > 

,ây phBi hiCu cB v- mEt hF>ng th6 lHn sI c(ng hiJn, ,óng góp cho giáo 

d6c, cho xã h%i theo khc n!ng th&c tU cqa ngCdi dân, cqa t\ng 3^a 
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ph"#ng và c*a c, c-ng ./ng. Hi3u nh" th6 càng cho th8y xã h$i hoá không 

có ngh.a là gi2m nh4 mà là t6ng c78ng ch9c n6ng qu2n lí c=a Nhà n7?c, và 

t; .ây .=t ra v8n .? .òi hAi Nhà n"Cc ph,i .Di mCi c# ch6 qu,n lí theo 

h"Cng dân ch* hoá bMng hN thOng chính sách, vQn b,n pháp quy phù hSp 

.,m b,o cho giáo dTc phát tri3n theo .úng .Vnh h"Cng XHCN. 

Giáo dTc mZm non là b[c h\c .Zu tiên trong hN thOng giáo dTc quOc dân, 

."Sc Lu[t Giáo dTc quy .Vnh v? mTc tiêu, n-i dung, ph"#ng pháp CS—GD, 

nh"ng lbi ch"a mang tính bct bu-c. Do .ó, k6t qu, phát tri3n GDMN g .Va 

ph"#ng và ch8t l"Sng thhc hiNn các hobt .-ng giáo dTc trong các c# sg 

GDMN phT thu-c r8t nhi?u vào nh[n thic và hành .-ng c*a các c8p lãnh 

.bo k,ng, chính quy?n t; Trung "#ng .6n .Va ph"#ng, c*a c-ng ./ng, tD 

chic xã h-i, c*a cha mn tro v? vai trò c*a GDMN .Oi vCi sh phát tri3n 

ngu/n nhân lhc. k/ng thpi còn phT thu-c vào tình hình phát tri3n  

KT — XH c*a chính .Va ph"#ng .ó. Vì v[y, quán triNt .úng .cn ch* tr"#ng 

XHH giáo dTc nói chung, XHHGDMN nói riêng là v8n .? sOng còn .3 ti6p 

tTc phát tri3n GDMN .áp ing yêu cZu mCi c*a b[c h\c. 

4.2. Kinh nghiDm thEc hiDn công tác XHHGDMN 

Kinh nghiNm cho th8y, viNc xây dhng c-ng ./ng trách nhiNm và tri3n 

khai có hiNu qu, các hobt .-ng phOi hSp gita nhà tr"png — gia .ình — các 

tD chic xã h-i g .Va ph"#ng là thu hút toàn dân tham gia vào công tác  

CS — GD tro, góp phZn nâng cao ch8t l"Sng công tác b,o vN — chQm sóc — 

giáo dTc tro em, phát tri3n GDMN, thhc hiNn tOt công tác XHHGDMN tbi 

c-ng ./ng. Công tác v[n .-ng, tuyên truy?n v? vai trò GDMN và phD 

bi6n ki6n thic nuôi dby con theo khoa h\c ."Sc .vy mbnh, ."Sc thhc 

hiNn sâu r-ng .6n t;ng gia .ình, c-ng ./ng, xã h-i là cách làm xã h-i hoá 

phù hSp, có hiNu qu, .Oi vCi GDMN. 

Thhc t6 cho th8y: nhtng n#i k,ng b- c# sg quan tâm, có ch* tr"#ng 

.úng, cùng vCi .ó là sh phOi hSp chx .bo tri3n khai ch=t chy, kVp thpi c*a 

lãnh .bo chính quy?n các c8p trên nguyên tcc: bàn bbc công khai, t[p 

trung dân ch*, vCi ph"#ng châm "dân bi6t, dân bàn, dân làm, dân ki3m 

tra" thì công tác xã h-i hoá GDMN g n#i .ó .bt k6t qu, tOt. Nhtng .Va 

ph"#ng có phong trào XHHGDMN .bt k6t qu, tOt là nhtng n#i, mà g .ó 
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hàng n%m '(i h*i giáo d.c các c0p, 34c bi6t '(i h*i giáo d.c c0p xã 

3:;c 3<a ph:>ng chú ý, quan tâm tD chEc.          

'G thHc hi6n XHHGDMN thuOn l;i, tr:Rc hSt bTn thân các c> sV GDMN 

phTi có trách nhi6m triGn khai các ho(t 3*ng giáo d.c có ch0t l:;ng và 

chZ 3*ng thHc hi6n t[t các nhi6m v. CS — GD tr_ trong nhà tr:`ng.  

Uy tín và ch0t l:;ng cZa  tr:`ng mdm non ngày càng 3:;c nâng lên là 

3*ng lHc thúc 3fy thHc hi6n t[t công tác XHHGDMN V 3<a ph:>ng. 

Chính sách phát triGn GDMN, chính sách 3ãi ng* 3[i vRi giáo viên MN V 

3<a ph:>ng thích h;p sh là nguin 3*ng viên, khuySn khích, giáo viên 

trong các c> sV GDMN không ngjng tham gia tích cHc vào công tác tH 

bii d:kng, nâng cao trình 3* chuyên môn và 3fy m(nh ch0t l:;ng CS — 

GD, giTng d(y trong nhà tr:`ng. 

Nguin ngân sách (dù không lRn) cZa nhà n:Rc 3[i vRi GDMN ngoài 

công lOp là 3òn bfy tinh thdn khuySn khích mqi ng:`i dân ph0n khVi 

cùng tham gia vào sH nghi6p phát triGn GDMN V 3<a ph:>ng.  
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