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Abstract: Experiential activities play an important role in promoting the positive of preschool
children in learning and helping children develop key competence and skills as well as contributing
to formation of the basic elements of personality. Taking part in these activities, children take
opportunities to explore the surroundings and gain experience. The article presents the concept of
experiential activity in kindergarten and proposes some solutions for the management of these
activities at kindergarten to improve the quality of education.
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và giáo dục dựa vào trải nghiệm trong trường mầm non.
Vì vậy, công tác quản lí HĐTN trong trường mầm non
có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cơ sở GDMN triển
khai tốt các HĐTN cho trẻ mầm non.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về hoạt động trải nghiệm trong nhà
trường mầm non
Theo Từ điển Tiếng Việt của Hoàng Phê “Kinh
nghiệm” là sự hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế,
do từng trải. Theo một quan điểm khác cho rằng “kinh
nghiệm” là những hiểu biết do trông thấy, nghe thấy, do
từng trải, tiếp xúc với cuộc sống, đã thu nhận được trong
quá trình hoạt động [3; tr 529].
Khái niệm trải nghiệm được nhiều nhà nghiên cứu
trong và ngoài nước nghiên cứu. Có thể hiểu, trải nghiệm
là kinh nghiệm của bản thân về tri thức, kĩ năng, thái độ
được hình thành trong quá trình hoạt động ở thực tế. Tùy
thuộc vào phạm vi diễn ra hoạt động, đặc điểm, nội dung
hoạt động mà chủ thể có những trải nghiệm khác nhau.
Trải nghiệm là một trong những cách thức nhận thức, học
tập của con người. Học bằng trải nghiệm là một trong các
cách thức học tập cơ bản. Trải nghiệm có thể diễn ra ở
nhiều hoạt động khác nhau. Như vậy, HĐTN trong
trường mầm non là hoạt động giáo dục, ở đó trẻ được
hành động thực tiễn với các sự vật, hiện tượng và con
người, trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường
xung quanh dưới nhiều hình thức khác nhau, nhờ đó kinh
nghiệm của trẻ được tích lũy.
Đối với bậc học mầm non, mục tiêu của HĐTN là tạo
cơ hội cho trẻ được hoạt động, tìm tòi, khám phá môi
trường xung quanh, nhằm hình thành và phát triển ở trẻ
những chức năng tâm, sinh lí, năng lực và phẩm chất
mang tính nền tảng. Chương trình GDMN là chương
trình khung, mang tính mở. Khi lập kế hoạch giáo dục,
giáo viên mầm non (GVMN) cần dựa vào đặc điểm của

1. Mở đầu
Mục tiêu của giáo dục mầm non (GDMN) là giúp
trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ,
hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn
bị cho trẻ em vào lớp 1; hình thành và phát triển ở trẻ
em những chức năng tâm, sinh lí, năng lực và phẩm
chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết
phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa
những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học tập
ở các cấp tiếp theo. Mục tiêu này có thể đạt bền vững
khi tăng cường các hoạt động trải nghiệm (HĐTN)
trong trường mầm non. Điều này phù hợp với tinh thần
chỉ đạo của Nghị quyết số 29-NQ/TW: “Các hoạt
động giáo dục trong nhà trường cần thực hiện theo
hướng tăng cường trải nghiệm, nhằm phát huy tính
sáng tạo của học sinh, tạo ra các môi trường khác
nhau để học sinh trải nghiệm nhiều nhất, đồng thời là
sự khởi nguồn sáng tạo, biến những ý tưởng sáng tạo
của học sinh thành hiện thực để các em thể hiện hết
khả năng sáng tạo của mình. Đề cập tới trải nghiệm
là nói tới việc học sinh phải kinh qua thực tế, tham gia
hoặc tiếp xúc với sự vật hoặc sự kiện nào đó và tạo ra
những giá trị mới về vật chất hoặc tinh thần, tìm ra
cái mới, cách giải quyết không bị gò bó, phụ thuộc vào
cái đã có” [1].
Chương trình GDMN sau chỉnh sửa (theo Thông tư
số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 [2]) cũng
nhấn mạnh yêu cầu về phương pháp GDMN: Đối với
giáo dục mẫu giáo, phương pháp giáo dục phải tạo điều
kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi
trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng, đáp
ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “chơi
mà học, học bằng chơi”. Trước vai trò của HĐTN đối với
sự phát triển của trẻ, đã nhiều nghiên cứu về trải nghiệm
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trẻ, trường mầm non và vùng miền để phát triển chương
trình cho phù hợp. Do đó, việc tăng cường tổ chức các
HĐTN trong trường mầm non sẽ tạo nhiều cơ hội cho trẻ
được khám phá, đáp ứng được nhu cầu tìm tòi, ham học
hỏi của trẻ.
Thông qua việc xác định nội dung giáo dục trong
Chương trình GDMN, GVMN lựa chọn những nội dung
phù hợp cho trẻ trải nghiệm, nhằm mục đích phát triển
thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, thẩm mĩ và tình cảm, kĩ năng
xã hội cho trẻ. Các nội dung cần phù hợp với độ tuổi (nhà
trẻ, mẫu giáo) và phù hợp với văn hóa vùng miền. Các
nội dung cho trẻ trải nghiệm được tổ chức với hình thức
phong phú, đa dạng: hoạt động trong lớp, ngoài lớp, hoạt
động vui chơi, tham quan, dã ngoại, lễ hội, lao động...
Trong các hình thức này cần chú trọng đến hoạt động vui
chơi. Với trẻ mẫu giáo, hoạt động vui chơi giữ vai trò chủ
đạo. Tổ chức trải nghiệm qua hình thức chơi, trẻ sẽ được
thỏa mãn các nhu cầu (nhu cầu khám phá bản thân, khám
phá môi trường xung quanh; nhu cầu thể hiện vai chơi
của mình...).
Ngô Công Hoàn, trong [4], đã đưa ra các yêu cầu khi
tổ chức các HĐTN cho trẻ mầm non:
- Đảm bảo môi trường HĐTN an toàn cho trẻ cả về
thể chất và tinh thần;
- Môi trường hoạt động phong phú, đa dạng phù hợp
với các mục đích, mục tiêu cần đạt của HĐTN;
- Môi trường phải gần cuộc sống của trẻ;
- GVMN cần phải có chương trình phát triển trẻ
hướng đến các mục tiêu phát triển cụ thể: thể chất, nhận
thức; ngôn ngữ và giao tiếp; tình cảm xã hội... phù hợp
với đặc điểm tâm lí của trẻ;
- HĐTN cần có sự tương tác xã hội với GVMN và trẻ
cùng độ tuổi để học hỏi và giúp đỡ lẫn nhau;
- Các đồ chơi trong HĐTN cần phải có kích cỡ phù
hợp với trẻ, mầu sắc hấp dẫn, an toàn, không nguy hiểm
cho trẻ;
- Trẻ cần có không gian và thời gian phù hợp với số
lượng trẻ tham gia HĐTN; thời gian đủ để trẻ có cảm
nhận và cảm xúc chính xác, tích cực trong hoạt động
(thời gian trải nghiệm không quá lâu).
Như vậy, với mục tiêu, nội dung giáo dục và yêu cầu
của HĐTN phân tích ở trên, công tác quản lí HĐTN ở
các cơ sở GDMN sẽ có vai trò trong việc định hướng, chỉ
đạo, tổ chức, đánh giá hoạt động này, giúp nâng cao hiệu
quả của HĐTN, đáp ứng mục tiêu GDMN.
2.2. Các biện pháp quản lí hoạt động trải nghiệm trong
trường mầm non
2.2.1. Đổi mới quản lí chuyên môn giáo dục mầm non

Như đã phân tích, Chương trình GDMN là chương
trình khung, mang tính mở. Điều này rất thuận tiện cho
việc phát triển chương trình ở các cơ sở GDMN, thuận
lợi cho việc phát huy tính sáng tạo của GVMN trong
việc lập kế hoạch giáo dục, thiết kế môi trường, tổ chức
các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, hiệu quả của việc
thực hiện Chương trình GDMN phụ thuộc rất lớn vào
công tác quản lí chuyên môn GDMN, nhất là đối với
Phòng GDMN - đơn vị quản lí chuyên môn trực tiếp tại
các sở giáo dục. Trong công tác quản lí GDMN, yếu tố
linh hoạt rất quan trọng. Nguyên tắc giáo dục là lấy trẻ
làm trung tâm, tổ chức các hoạt động giáo dục dựa vào
nhu cầu của trẻ. GVMN mới là người hiểu trẻ nên trong
công tác quản lí HĐTN trong trường mầm non, người
quản lí cần:
- Hiểu rõ bản chất của phát triển Chương trình
GDMN trong nhà trường;
- Linh hoạt trong công tác chỉ đạo thực hiện và đánh
giá hiệu quả HĐTN trong trường mầm non;
- Tạo cơ hội và khuyến khích GVMN tăng cường
các HĐTN cho trẻ và thể hiện sự sáng tạo khi tổ chức
các HĐTN.
2.2.2. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lí và
GVMN
Nói đến tổ chức HĐTN cho trẻ mầm non, GVMN sẽ
hiểu ngay gồm các bước: lập kế hoạch giáo dục; chuẩn
bị các điều kiện; tổ chức hoạt động cho trẻ. Tuy nhiên,
việc lập kế hoạch cho trẻ trải nghiệm như thế nào, tổ chức
ra sao cho hiệu quả mới là vấn đề. Do đó, công tác bồi
dưỡng cho cán bộ quản lí và GVMN là cần thiết:
- Sở GD-ĐT, Phòng GDMN xây dựng kế hoạch bồi
dưỡng phù hợp với điều kiện thực tế của các cơ sở giáo
dục. Có thể lồng ghép nội dung vào các buổi sinh hoạt
chuyên môn theo các cụm trường để công tác bồi dưỡng
được thường xuyên và hiệu quả;
- Nội dung tập huấn về tổ chức HĐTN trong trường
mầm non cần đảm bảo nguyên tắc lấy trẻ làm trung tâm
(tham khảo Kế hoạch số 56/KH-BGDĐT ngày 25/01/2017
về Triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy
trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 );
- Tổ chức tham quan, học hỏi các đơn vị trường thực
hiện tốt việc tổ chức các HĐTN cho trẻ;
- Các trường mầm non có kế hoạch chỉ đạo và nhân
rộng toàn trường.
2.2.3. Chỉ đạo GVMN tổ chức phong phú các hình thức
trải nghiệm cho trẻ
HĐTN có nội dung đa dạng, mang tính tổng hợp.
Trong khi đó, các hoạt động giáo dục cho trẻ phong phú:
hoạt động trong lớp học, hoạt động ngoài lớp học, hoạt
động lao động, hoạt động tham quan, dã ngoại... Vì thế,
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đối với việc quản lí giáo dục, cần chỉ đạo theo hướng
khuyến khích GVMN tổ chức các HĐTN cho trẻ bằng
nhiều hình thức khác nhau, với phương pháp tổ chức linh
hoạt, chú trọng vào các hoạt động chủ đạo của lứa tuổi,
tạo ra các cơ hội tốt cho trẻ trải nghiệm và hoạt động tích
cực phù hợp với nhu cầu.
2.2.4. Hướng dẫn, giúp đỡ GVMN tổ chức các hoạt động
trải nghiệm cho trẻ
Đầu năm học, nhà trường xây dựng kế hoạch năm
học. Trên cơ sở đó, GVMN xây dựng kế hoạch tháng/chủ
đề/... Vì vậy, Ban Giám hiệu trường tiến hành hướng dẫn
GVMN xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn nội dung,
thiết kế môi trường, chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi và
cách tổ chức HĐTN hiệu quả. Trong quá trình tổ chức
HĐTN, GVMN cần có kĩ năng quan sát trẻ, để điều chỉnh
kế hoạch trải nghiệm tiếp theo.
Khi tổ chức HĐTN cho trẻ, GVMN cần lưu ý:
- Xây dựng môi trường cho trẻ trải nghiệm đảm bảo
an toàn, thu hút sự chú ý của trẻ, tạo cho trẻ mong muốn
được hoạt động trong môi trường đó; môi trường đáp ứng
nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ. GVMN nên tận dụng
những hoàn cảnh và tình huống thật cho trẻ HĐTN,
khám phá trong môi trường an toàn;
- Xây dựng kế hoạch trải nghiệm phù hợp với sự phát
triển của trẻ, điều kiện kinh tế của vùng miền, địa
phương, trường/lớp, các nội dung trải nghiệm có thể điều
chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ. Không
nhấn mạnh vào việc cung cấp kiến thức mới, kĩ năng mới
và theo hướng tích hợp coi trọng việc hình thành và phát
triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ. Nội dung thể
hiện tính tích hợp;
- Khi tổ chức các HĐTN cần phối hợp các phương
pháp hợp lí, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động
của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi”, tạo cơ hội cho trẻ
bộc lộ hết khả năng của mình. Phương pháp hỗ trợ theo
hướng mở rộng để khuyến khích trẻ sáng tạo. Không làm
thay trẻ, khuyến khích tương tác giữa các trẻ;
- Đánh giá đúng sự tiến bộ của trẻ để có những tác
động phù hợp. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi
trẻ. Dựa trên kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch trải
nghiệm, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức trải nghiệm tiếp
theo phù hợp với nhu cầu, kinh nghiệm của trẻ.
2.2.5. Làm tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, phụ
huynh và cộng đồng
Hình thức tổ chức HĐTN: lao động, lễ hội, tham
quan, dã ngoại... Để tổ chức hiệu quả các HĐTN, thì sự
tham gia của cộng đồng đặc biệt là phụ huynh trẻ là rất
quan trọng. Cán bộ quản lí nhà trường cần lưu ý trong
công tác phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và
cộng đồng:

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới cộng
đồng và phụ huynh trẻ về các hoạt động chăm sóc và giáo
dục trẻ, trong đó có HĐTN;
- Có mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và phụ
huynh trẻ;
- Tạo điều kiện cho phụ huynh trẻ tham gia vào các
HĐTN của trẻ. Kịp thời thông tin cho gia đình những tiến
bộ và khó khăn của trẻ ở trường. Có biện pháp khuyến
khích sự chia sẻ của gia đình trong việc chăm sóc và giáo
dục trẻ.
3. Kết luận
Tổ chức HĐTN trong trường mầm non sẽ tạo nhiều
cơ hội cho trẻ được phát triển, khơi dậy ở trẻ những tiềm
năng, giúp trẻ biết vận dụng kinh nghiệm vào giải quyết
những tình huống trong thực tế, đồng thời phát triển
những kĩ năng xã hội. Mỗi nhà quản lí trường mầm non
cần căn cứ vào đặc điểm của trẻ, trường mầm non, của
vùng/miền để tổ chức các HĐTN cho trẻ được chủ động,
hiệu quả đúng với mục tiêu của phát triển chương trình.
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