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ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN MẦM NON
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Hoàng Thị Hải Quế - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Ngày nhận bài: 02/5/2019; ngày chỉnh sửa: 25/5/2019; ngày duyệt đăng: 28/5/2019.
Abstract: Based on the reality of the quality of preschool teachers, based on the guidelines of the
Party and the State on education reform, in the article, we propose issues to innovate the contents,
methods and organizational forms for fostering preschool teachers to meet the requirements of
basic and comprehensive innovation of education, training and requirements of the Industrial
Revolution 4.0 and international integration in the current period.
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1. Mở đầu
Lứa tuổi mầm non (MN) có vị trí rất quan trọng trong
suốt quá trình phát triển cuộc đời của mỗi con người.
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học dưới góc độ sinh
lí, tâm vận động, tâm lí xã hội... đã khẳng định sự phát
triển của trẻ từ 0-6 tuổi là giai đoạn phát triển có tính
quyết định để tạo nên thể lực, nhân cách, năng lực phát
triển trí tuệ trong tương lai. Đảng và Nhà nước ta luôn
coi trọng giáo dục mầm non (GDMN), xác định nhiệm
vụ GDMN là thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục (GD) trẻ từ 3-6 tuổi nhằm 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 vào học lớp 1.
Chất lượng chăm sóc, GD trẻ ở trường MN tốt có tác
dụng rất lớn đến chất lượng GD ở bậc học tiếp theo. Đội
ngũ giáo viên MN là một trong những yếu tố quyết định
chất lượng chăm sóc, GD trẻ MN.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đổi mới căn bản,
toàn diện GD-ĐT hiện nay, vai trò của giáo viên nói
chung, giáo viên MN nói riêng lại càng quan trọng.
Trong thực tiễn, đội ngũ giáo viên luôn là lực lượng nòng
cốt của sự nghiệp GD, là nhân tố chủ đạo quyết định chất
lượng GD. Vì vậy, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
đáp ứng yêu cầu đổi mới GD vừa là mục tiêu, vừa là động
lực và được coi là một trong những yếu tố quan trọng để
thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn
diện GD-ĐT và hội nhập quốc tế.
Chiến lược phát triển GD giai đoạn 2012-2020 cũng
xác định “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí
(QL) GD”, đủ sức thực hiện đổi mới GD là giải pháp then
chốt. Trong bối cảnh đó, đề xuất giải pháp đổi mới nội
dung, phương pháp bồi dưỡng giáo viên MN đáp ứng
yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 và
hội nhập quốc tế là hết sức cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Giáo dục trong Cách mạng công nghiệp 4.0
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Theo các chuyên gia trong ngành GD, trong thời đại
mới, người ta sẽ không còn quá coi trọng bằng cấp, nguồn
gốc xuất thân hay những mối quan hệ, vấn đề quan trọng
là kiến thức, trình độ chuyên môn, kĩ năng... Trong cuộc
CMCN 4.0, cơ hội dành cho tất cả mọi người là như nhau.
Ai có năng lực thực sự, có trình độ chuyên môn tốt, có kĩ
năng và có thể tạo ra nhiều giá trị cho xã hội, người đó sẽ
thành công. Những bước nhảy vọt của CMCN 4.0 đặt ra
nhiều thách thức và phát sinh thêm rất nhiều ngành nghề
mới trên thị trường lao động. Sự thay đổi này đòi hỏi GD
phải đem lại cho người học cả tư duy những kiến thức kĩ
năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và
những yêu cầu mới mà các phương pháp GD truyền thống
không thể đáp ứng.
GD trong CMCN 4.0 là một mô hình GD thông minh,
liên kết chủ yếu giữa các yếu tố nhà trường - nhà QL nhà doanh nghiệp, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng
tạo và năng suất lao động trong xã hội tri thức. Mô hình
này cũng thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của nhà giáo và
học sinh, sinh viên, học viên; GD trong CMCN 4.0 giúp
hoạt động dạy và học diễn ra mọi lúc và mọi nơi, giúp
người học có thể cá nhân hóa, hoàn toàn quyết định việc
học tập theo nhu cầu của bản thân.
Bên cạnh đó, GD trong CMCN 4.0 sẽ giúp thay đổi
tư duy và cách tiếp cận trong dạy, học và quản trị nhà
trường. Nhà trường không chỉ đóng khung trong các bức
tường của giảng đường, lớp học hay phòng thí nghiệm,
mà phải mở rộng kết hợp với các doanh nghiệp, với thị
trường lao động để trở thành một hệ sinh thái GD.
CMCN 4.0 là cuộc cách mạng về sản xuất thông
minh dựa trên những đột phá công nghệ mới trong các
lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, Robot, Internet of things
(IoT), In 3D, công nghệ nano, công nghệ sinh học, khoa
học vật liệu, lưu trữ năng lượng và tin học lượng tử... trên
nền tảng cách mạng số. Mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,
trong đó có hệ thống GD-ĐT sẽ chịu tác động mạnh mẽ
và toàn diện của nó. Triết lí GD của các quốc gia sẽ có
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nhiều biến chuyển. Quản trị trường học, mô hình tổ chức
lớp học, vai trò của thầy và trò sẽ thay đổi bởi sự xuất
hiện của nhiều khái niệm mới như phòng học ảo, thầy
giáo ảo, thiết bị ảo. Bối cảnh đó đòi hỏi công tác bồi
dưỡng cán bộ nói chung, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ QL
GD nói riêng ở nước ta phải có tầm nhìn chiến lược để
chuẩn bị cho những thay đổi lớn, đáp ứng yêu cầu của
tình hình mới. Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính
trị “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu
cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” chính là cơ
sở để hệ thống GD-ĐT quốc dân nói chung, công tác bồi
dưỡng nhà giáo, cán bộ QL GD nói riêng tiến hành đổi
mới toàn diện và triệt để.
2.2. Thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên mầm non
hiện nay
- Về nội dung và hình thức bồi dưỡng
Việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên MN hiện nay theo
các hình thức: Bồi dưỡng theo hình thức vừa làm vừa học
nhằm chuẩn hoá trình độ cao đẳng, đại học, chuẩn hóa về
chức danh nghề nghiệp; Bồi dưỡng theo chuyên đề: Bồi
dưỡng chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; Bồi
dưỡng thường xuyên; Bồi dưỡng qua các hội thi: Thi
giáo viên giỏi, đồ dùng đồ chơi tự tạo…; Bồi dưỡng
thông qua các hội thảo khoa học... Vì vậy, chất lượng đội
ngũ giáo viên MN đã được nâng cao. Theo thống kê của
Bộ GD-ĐT, trình độ của giáo viên MN đạt chuẩn tốt
nghiệp trung học sư phạm và trên chuẩn hiện nay đạt
96,5%; chưa đạt chuẩn: 4,5 %, vì thế công tác nuôi
dưỡng, chăm sóc, GD trẻ MN được nâng cao, đáp ứng
nhu cầu của gia đình và của xã hội.
- Đánh giá kết quả bồi dưỡng
+ Về ưu điểm
Việc triển khai bồi dưỡng giáo viên MN trong thời
gian qua đã được ngành GD-ĐT quan tâm thực hiện từ
khâu xây dựng chương trình, kế hoạch, đến việc tổ chức
bồi dưỡng, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu cấp thiết
cần bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên. Công tác bồi
dưỡng giáo viên MN nhận được sự quan tâm của lãnh
đạo các địa phương, lãnh đạo ngành, cán bộ QL các nhà
trường và sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ
giáo viên. Hoạt động bồi dưỡng đảm bảo nội dung, đạt
được mục tiêu bồi dưỡng, từ đó, góp phần nâng cao năng
lực, phẩm chất, trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp
vụ cho đội ngũ giáo viên MN.
+ Về hạn chế
Chương trình bồi dưỡng giáo viên MN chưa phát
triển tối đa năng lực của người giáo viên gắn với Chuẩn
chức danh nghề nghiệp giáo viên MN; các chuyên đề,
chương trình bồi dưỡng còn thực hiện theo quy trình từ

trên xuống, ít có nhiều sáng tạo, đổi mới. Hình thức tổ
chức bồi dưỡng giáo viên MN còn chưa được đa dạng,
các hình thức bồi dưỡng vẫn theo truyền thống, đơn điệu,
dẫn đến hiệu quả chưa cao. Phương pháp bồi dưỡng còn
mang tính thuyết trình, theo cách tiếp cận nội dung. Công
tác kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng chưa phản
ánh đầy đủ, toàn diện kết quả hoạt động bồi dưỡng. Kiểm
tra, đánh giá sau bồi dưỡng chưa được triển khai thực
hiện. Một số giáo viên chưa đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng
chăm sóc, GD trẻ còn hạn chế, một số giáo viên trẻ mới
ra trường còn thiếu kinh nghiệm chăm sóc, GD trẻ qua
thực tế. Một số giáo viên lớn tuổi tiếp thu kiến thức mới
cũng như sáng tạo trong công tác chăm sóc GD trẻ kết
quả chưa cao, dẫn đến có tình trạng bạo hành với trẻ MN
như báo chí đã từng phản ánh,…
Tại Hội thảo về thực trạng công tác đào tạo, bồi
dưỡng nhà giáo và cán bộ QL cơ sở GDMN đáp ứng yêu
cầu đổi mới căn bản và toàn diện (do Bộ GD-ĐT tổ chức
ngày 6/10/2016), bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - nguyên
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ QL GD - cho
biết: Năm học 2015-2016, toàn quốc có 442.697 cán bộ
QL cơ sở GD MN, giáo viên và nhân viên (tăng hơn
103.000 so với năm học 2010-2011). Bộ GD-ĐT đã có
chiến lược phát triển GD MN, đi vào tập trung đổi mới
đồng bộ các yếu tố của chương trình GD MN về mục
tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ
chức các hoạt động chăm sóc, GD cho trẻ theo hướng lấy
trẻ làm trung tâm. Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên và
cán bộ QL cơ sở GD MN vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng
được các nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc, nuôi
dưỡng, GD trẻ của xã hội như: số lượng còn thiếu, chất
lượng chưa đồng đều giữa các vùng miền; nhiều giáo
viên MN còn thiếu hiểu biết về tâm sinh lí trẻ và các kĩ
năng thực hành nghề nghiệp, nhận thức về vị trí, vai trò,
trách nhiệm nghề nghiệp chưa cao.
+ Về nguyên nhân của những hạn chế
Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng cho biết: Dù hệ thống các
cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ QL cơ sở GD
MN cơ bản đảm bảo về chuẩn đào tạo nhưng công tác
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ QL cơ sở GD MN
có những hạn chế như: chương trình, nội dung, hình thức
đào tạo chưa phù hợp. Mạng lưới các trường sư phạm
hiện nay chưa đáp ứng đủ các yêu cầu về tốc độ và chất
lượng phát triển của hệ thống giáo viên MN. Chương
trình, tài liệu, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện,
đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QL cơ sở GD
MN chậm đổi mới. Thêm vào đó, GD MN ở Việt Nam
cần tiếp cận với xu thế của thế giới bằng cách hướng đến
việc hình thành năng lực nghề nghiệp cho giáo viên
tương lai trên cơ sở xây dựng hệ thống chuẩn đầu ra.
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Chương trình đào tạo cần kết hợp chặt chẽ giữa lí thuyết
với thực hành và gắn với thực tiễn GD trẻ ở trường MN.
Nhận thức của đội ngũ cán bộ QL và giáo viên MN
còn thiếu sự thống nhất; một số cán bộ QL, giáo viên còn
chưa có nhận thức đầy đủ về hoạt động bồi dưỡng cũng
như vai trò, tầm quan trọng trong tổ chức hoạt động bồi
dưỡng đối với giáo viên MN.
Chất lượng, số lượng đội ngũ giáo viên MN trong
thời gian qua được nâng lên rõ rệt, tuy nhiên, còn có
những bất cập về trình độ, độ tuổi, chênh lệch giữa các
trường học dẫn đến việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên MN
gặp những khó khăn nhất định.
Công tác bồi dưỡng chưa gắn với công tác tổ chức
cán bộ, quy hoạch cán bộ, quy hoạch phát triển trường
học, phát triển ngành… nên hoạt động bồi dưỡng mới chỉ
dừng lại ở khâu bổ sung, cập nhật kiến thức cơ bản.
Xu thế đổi mới GD hiện nay trong thời đại CMCN
4.0 đang là vấn đề rất quan trọng, tác động nhanh, mạnh
đến toàn hệ thống GD từ người dạy, người học, người
QL đến cơ chế, chính sách… cũng có những tác động
nhất định đến công tác bồi dưỡng và QL hoạt động bồi
dưỡng đối với giáo viên nói chung và giáo viên MN nói.
2.3. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến
công tác bồi dưỡng giáo viên
CMCN 4.0 sẽ tác động đến công tác bồi dưỡng giáo
viên trên các phương diện như: mục tiêu bồi dưỡng;
phương thức quản trị nhà trường; mô hình tổ chức hoạt
động dạy - học trong bồi dưỡng giáo viên; vai trò và
phương pháp giảng dạy của người thầy; nội dung chương
trình dạy học. Cụ thể là:
Thứ nhất, về mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ giáo viên,
cán bộ QL ngành học MN có phẩm chất, năng lực làm
việc trong môi trường sáng tạo và cạnh tranh; Có khả
năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tư duy phân tích và
tổng hợp; xử lí thông tin đa chiều phù hợp với thực tiễn,...
Thứ hai, CMCN 4.0 đòi hỏi phải thay đổi phương
thức bồi dưỡng, sử dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
trong công tác bồi dưỡng: bồi dưỡng trực tuyến thông
qua E-learning…
Thứ ba, sự thay đổi trong quản trị nhà trường bằng
cách đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
Thứ tư, cho dù khoa học công nghệ có phát triển hiện
đại đến đâu thì cũng không thể thay thế được hoàn toàn
vai trò của người thầy giáo. CMCN 4.0 đòi hỏi phải nâng
cao chất lượng của đội ngũ giảng viên của các trường đại
học, cao đẳng.
2.4. Một số nội dung và giải pháp đổi mới bồi dưỡng
giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu Cách mạng công
nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế
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2.4.1. Mục tiêu bồi dưỡng: - Nâng cao toàn diện chất
lượng, hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên MN đạt
chuẩn chức danh nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới
căn bản, toàn diện GD-ĐT, hội nhập quốc tế và cuộc
CMCN 4.0; - Nâng cao năng lực nghề nghiệp, ý thức
trách nhiệm, phẩm chất, đạo đức nhà giáo; - Nâng cao
năng lực ứng dụng CNTT trong giảng dạy và QL tại các
trường MN.
2.4.2. Nội dung bồi dưỡng giáo viên MN đáp ứng yêu cầu
đổi mới căn bản, toàn diện GD, đào tạo, hội nhập quốc tế
và cuộc CMCN 4.0.
- Bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực QL,
quản trị nhà trường tiếp cận với nền GD tiên tiến trên thế
giới. Bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ trong đội ngũ giáo
viên MN. Mỗi giáo viên, cán bộ QL ngành học MN phải
được bồi dưỡng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp đã được quy định. Cán bộ QL ngành học
MN phải được bồi dưỡng tiếp cận với phương pháp QL
mới, QL theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ
sở GD, QL theo xu thế hội nhập quốc tế với chất lượng
cao, cạnh tranh mạnh.
- Bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất
đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, tinh thần tự chủ tự tin
trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, hội
nhập quốc tế và cuộc CMCN 4.0
- Bồi dưỡng những kiến thức về đổi mới nội dung,
phương pháp giảng dạy, phương pháp tổ chức hoạt động,
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ theo hướng hình thành phẩm
chất và năng lực của các cháu. Bồi dưỡng những kiến
thức chung về hội nhập kinh tế quốc tế và hội nhập quốc
tế trong GD và cuộc CMCN 4.0
2.4.3. Giải pháp thực hiện
2.4.3.1. Đổi mới công tác quản lí
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự QL Nhà nước
trong lĩnh vực GD-ĐT. Đổi mới công tác quản trị nhà
trường theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy
tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ QL và giáo
viên; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành học
MN, đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD.
2.4.3.2. Đổi mới công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
- Nội dung: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ công
tác bồi dưỡng giáo viên MN theo hướng phát triển phẩm
chất, năng lực của người học; Đổi mới phương pháp dạy
học, kiểm tra và đánh giá kết quả bồi dưỡng; Nâng cao
chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và công nghệ;
Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
trong GD-ĐT.
- Giải pháp: Trên cơ sở chương trình GD MN hiện
hành, giáo viên và cán bộ QL ngành học MN cần phải
được trang bị những kiến thức về lí luận dạy học, QL
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hiện đại, đặc biệt cần bồi dưỡng cho họ các kĩ năng, năng
lực như: Kĩ năng giao tiếp; Kĩ năng QL sự thay đổi; Kĩ
năng truyền cảm hứng; Kĩ năng sử dụng và ứng dụng
công nghệ thông tin; Năng lực hoạt động thực tiễn; Năng
lực hoạt động đối ngoại; tính tự chủ, linh hoạt và sáng tạo
trong thực hiện nhiệm vụ…
Về phương thức QL cũng nên chuyển từ việc QL
giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện sang QL kết quả để
nâng cao tính chủ động cho đội ngũ giáo viên trong
trường, nhất là việc xây dựng và thực thi chương trình
GD MN gắn với nhóm trẻ, vị trí việc làm, chức trách,
nhiệm vụ, trách nhiệm của mỗi một giáo viên.
Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng giáo viên MN đáp
ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, CMCN
4.0 và hội nhập quốc tế, trong quá trình bồi dưỡng cần
kết hợp bồi dưỡng một số chuyên đề sau:
Chuyên đề 1: Bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo
đức nhà giáo
Nội dung bồi dưỡng cần làm cho giáo viên hiểu rõ:
- Quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, ngành GDĐT về GD MN.
- Tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, tiêu chuẩn đạo
đức của giáo viên MN.
- Việc thực hiện chuyên đề thông qua các đợt sinh
hoạt chính trị, thông qua bồi dưỡng chuẩn chức danh
nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên đề giúp giáo viên có ý
thức tự học, tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức nhà giáo,
phong cách làm việc khoa học, tôn trọng, gần gũi trẻ và
cha mẹ trẻ, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ
đồng nghiệp trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức
nghề nghiệp; giúp giáo viên MN xây dựng được kế hoạch
phát triển bản thân về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề
nghiệp và nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ.
Chuyên đề 2: Bồi dưỡng giáo viên nâng cao năng lực
chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi
mới, hội nhập quốc tế trong tổ chức hoạt động nuôi
dưỡng, chăm sóc, GD và phát triển toàn diện trẻ em.
Nội dung bồi dưỡng cần tập trung vào một số vấn đề
sau:
- Trang bị kĩ năng xây dựng kế hoạch tổ chức nuôi
dưỡng, chăm sóc, GD theo hướng phát triển toàn diện trẻ
em phù hợp với xu thế phát triển KT-XH của địa phương,
vùng, miền, của khu vực và hội nhập quốc tế; kĩ năng xây
dựng kế hoạch QL, quan sát và đánh giá phù hợp với
từng giai đoạn phát triển của trẻ.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức về đổi mới nội
dung nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ MN.
- Tăng cường rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho giáo
viên thông qua các hoạt động trải nghiệm.
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Chuyên đề 3: Bồi dưỡng cho giáo viên cách thức xây
dựng môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện;
phát huy tính sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và
thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.
Nội dung bồi dưỡng chuyên đề này giúp giáo viên:
- Biết xây dựng môi trường GD an toàn, lành mạnh,
thân thiện; Chủ động phát hiện, phản ánh kịp thời, đề
xuất và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ gây
mất an toàn đối với trẻ em, phòng, chống bạo lực học
đường, chấn chỉnh các hành vi vi phạm nội quy, quy tắc
ứng xử trong nhà trường; Chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp
trong việc tổ chức xây dựng môi trường vật chất và môi
trường văn hóa, xã hội đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân
thiện đối với trẻ MN.
- Động viên khuyến khích giáo viên phát huy tính
sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong nuôi dưỡng,
chăm sóc, GD trẻ.
- Biết đề xuất các biện pháp bảo vệ quyền trẻ em; phát
huy quyền dân chủ của bản thân, cha, mẹ trẻ hoặc người
giám hộ và đồng nghiệp trong nhà trường; phát hiện,
ngăn chặn, đề xuất biện pháp xử lí kịp thời các trường
hợp vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường (nếu có);
Hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với đồng nghiệp trong
việc thực hiện các quy định về quyền trẻ em; phát huy
quyền dân chủ của bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ trẻ
hoặc người giám hộ theo quy chế dân chủ trong nhà
trường.
Chuyên đề 4: Phát triển mối quan hệ giữa nhà
trường, gia đình và cộng đồng. Tham gia tổ chức và thực
hiện việc xây dựng, phát triển mối quan hệ hợp tác với
cha, mẹ hoặc người giám hộ trẻ và cộng đồng để nâng
cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ em và bảo
vệ quyền trẻ em
Thông qua chuyên đề, giáo viên MN cần biết:
- Xây dựng được nội dung phối hợp giữa nhà trường
với gia đình như: Phối hợp thực hiện chương trình chăm
sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ: Tham gia khám sức khỏe,
theo dõi sức khỏe cho trẻ theo định kì; trao đổi kiến thức
chăm sóc sức khỏe cho trẻ; Phòng chống suy dinh dưỡng
và béo phì cho trẻ…; Phối hợp thực hiện chương trình
GD trẻ: Tham gia xây dựng kế hoạch GD của nhà trường,
của nhóm, lớp; Tham gia vào các hoạt động thực hiện
các nội dung GD trẻ phù hợp với chương trình; Phối hợp
với nhà trường trong việc tổ chức ngày lễ, ngày hội, tổ
chức ngày sinh nhật cho trẻ…; Phối hợp kiểm tra, đánh
giá công tác chăm sóc, GD trẻ: Tham gia cùng với Ban
Giám hiệu nhà trường kiểm tra, đánh giá chất lượng
chăm sóc, GD; Tham gia đóng góp ý kiến với nhà trường
về chương trình và phương pháp chăm sóc, GD trẻ; Phối
hợp với nhà trường trong việc xây dựng môi trường
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trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi
của nhóm lớp…; Phối hợp và góp ý với giáo viên về: thái
độ, tác phong, hành vi ứng xử,… của giáo viên và nhân
viên trong trường với trẻ và phụ huynh.
- Biết tổ chức hình thức phối hợp giữa nhà trường với
gia đình như: Thông qua bảng thông báo của nhà trường
hoặc tại mỗi nhóm mỗi lớp, thông tin tuyên truyền tới
phụ huynh các ý kiến về chăm sóc, GD trẻ hoặc thông
báo về nội dung hoạt động, các yêu cầu của nhà trường
đối với gia đình, hoặc những nội dung mà GĐ cần phối
hợp với cô giáo trong việc thực hiện chương trình chăm
sóc GD trẻ; Trao đổi thường xuyên với gia đình hằng
ngày trong các giờ đón, trả trẻ; Tổ chức họp phụ huynh
đầu năm để thông báo cho gia đình những công việc, thảo
luận về các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà
trường hoặc kết hợp phổ biến kiến thức chăm sóc, GD
trẻ cho cha mẹ; Tổ chức những buổi sinh hoạt, phổ biến
kiến thức chăm sóc, GD trẻ theo chuyên đề đặc biệt hoặc
khi có dịch bệnh; Thông qua các đợt kiểm tra sức khỏe
cho trẻ; Thông qua các hội thi, hoạt động văn hóa văn
nghệ; Giáo viên đến thăm trẻ tại nhà; Phụ huynh tham
quan các hoạt động của nhà trường.
Chuyên đề 5: Bồi dưỡng sử dụng được một ngoại ngữ
(ưu tiên sử dụng tiếng Anh), ứng dụng công nghệ thông
tin, thể hiện khả năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi
dưỡng, chăm sóc, GD trẻ MN.
Mục đích của chuyên đề này giúp giáo viên MN:
- Sử dụng được các từ ngữ, câu đơn giản trong giao
tiếp bằng một ngoại ngữ (ưu tiên sử dụng tiếng Anh);
Trao đổi thông tin đơn giản bằng một ngoại ngữ với nội
dung liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, GD
trẻ em.
- Sử dụng được các phần mềm ứng dụng cơ bản trong
chăm sóc, GD trẻ em và QL nhóm, lớp ở trường MN.
Xây dựng được một số bài giảng điện tử; sử dụng được
các thiết bị công nghệ thông tin đơn giản phục vụ hoạt
động chăm sóc, GD trẻ em; Chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp
nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động chăm sóc, GD trẻ em và QL nhóm, lớp ở
trường MN.
- Biết vận dụng sáng tạo các loại hình nghệ thuật tạo
hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật đơn giản vào
hoạt động chăm sóc, GD phù hợp với trẻ em trong trường
MN. Tổ chức các hoạt động ngày hội, lễ và hoạt động
nghệ thuật cho trẻ em ở trường MN; Xây dựng được môi
trường GD trẻ em giàu tính nghệ thuật trong nhóm, lớp
và trường MN; chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp thể hiện khả
năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc,
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GD trẻ em và xây dựng môi trường GD trẻ em giàu tính
nghệ thuật trong nhóm, lớp và trường MN.
Chuyên đề 6: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa
học sư phạm ứng dụng cho giáo viên MN
Nội dung chuyên đề này cần cung cấp cho giáo viên
MN: - Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong
chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ MN; - Cung cấp cho
giáo viên định hướng, nhiệm vụ, các mảng đề tài trong
nghiên cứu khoa học ứng dụng; tác dụng của các đề tài
nghiên cứu trong việc đổi mới nội dung, phương pháp
chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ MN.
2.4.3.3. Đổi mới phương pháp bồi dưỡng
Nội dung: Đổi mới phương pháp bồi dưỡng giáo viên
MN theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học
viên, phát huy tính độc lập, sáng tạo của giáo viên, giúp
giáo viên nắm được cách học, cách tự học, vận dụng kiến
thức vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ MN,
đổi mới phương pháp bồi dưỡng gắn liền với đổi mới
cách thức kiểm tra - đánh giá trong đào tạo - bồi dưỡng.
Giải pháp: Các hướng đổi mới phương pháp bồi
dưỡng cụ thể:
- Tăng cường phương pháp dạy học phát hiện và giải
quyết vấn đề; dạy học kiến tạo; dạy học theo dự án; dạy
học trực tuyến E-learning…
- Đổi mới mục tiêu bồi dưỡng của từng bài giảng,
hướng công tác bồi dưỡng vào việc hình thành năng lực
hoạt động, giúp giáo viên tự phát hiện và giải quyết vấn
đề, giải quyết tình huống thực tế trong GD một cách chủ
động và sáng tạo.
- Đổi mới hoạt động học tập của giáo viên MN theo
hướng giáo viên là chủ thể tích cực, chủ động chiếm lĩnh
kiến thức và kĩ năng.
2.4.3.4. Đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng
- Thực hiện các hình thức tổ chức bồi dưỡng phù hợp
với nguyên tắc và phương pháp dạy học dành cho người
lớn: tăng cường tính thực hành, hoạt động tương tác, hoạt
động nhóm, tổ chức seminar, tạo điều kiện để giáo viên thảo
luận nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của giáo viên.
- Tổ chức bồi dưỡng tập trung hoặc không tập trung
thông qua việc giới thiệu mỗi chuyên đề thành một dự
án, giáo viên MN thực hiện dưới dạng một bài thu hoạch.
3. Kết luận
Giáo viên MN hiện nay có nhận thức khá rõ về vai trò
chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ, phần lớn đã đáp ứng tốt
về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Chuẩn chức danh
nghề nghiệp. Các nội dung như mục tiêu, nội dung, đối
tượng bồi dưỡng đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.
Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa đồng đều, còn nhiều bất
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cập, hạn chế, đặc biệt ở việc thiết kế các nội dung bồi
dưỡng gắn với Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
MN cũng như đa dạng hóa các hình thức tổ chức bồi
dưỡng. Với quan điểm đầu tư cho phát triển GD-ĐT là đầu
tư cho con người, nhằm tạo điều kiện cho GD đi trước và
phục vụ đắc lực sự phát triển KT-XH của đất nước chúng
ta cần đầu tư bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội
ngũ giáo viên MN một cách hợp lí.
Trong thời đại CMCN 4.0 và hội nhập quốc tế, bên
cạnh việc thường xuyên bồi dưỡng các năng lực như
năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực chăm sóc,
nuôi dưỡng GD trẻ MN…, còn đòi hỏi phải đặc biệt chú
trọng bồi dưỡng cho giáo viên MN một số năng lực đáp
ứng yêu cầu đổi mới như: năng lực xây dựng kế hoạch;
năng lực tổ chức các hoạt động GD; năng lực sử dụng
thành thạo công nghệ thông tin, năng lực ngoại ngữ trong
giao tiếp đơn giản.

ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG BỒI DƯỠNG...
(Tiếp theo trang 25)
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