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THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 3-4 TUỔI
THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY
Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
Lê Thị Huyên - Trường Đại học Hồng Đức
Ngày nhận bài: 17/9/2019; ngày chỉnh sửa: 01/10/2019; ngày duyệt đăng: 12/10/2019.
Abstract: The article clarifies some concepts of independence, daily living regimes, educating
independence through daily living regimes. At the same time, we analyze the situation (awareness,
content, forms, measures) of independent education for children aged 3-4 years old in some
kindergartens in Thanh Hoa city, Thanh Hoa province.
Keywords: Independence, independence education, children aged 3 to 4 years old, daily living
regimes in preschool.
1. Mở đầu
Giáo dục tính tự lập (TTL) cho trẻ thông qua chế độ
sinh hoạt hàng ngày (CĐSHHN) ở trường mầm non là
phương tiện phù hợp, tạo cho trẻ nhiều cơ hội được tự
làm, được thực hành, luyện tập và trải nghiệm trong các
hoạt động, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng,
kĩ xảo trong hành động, hình thành ý thức, thái độ trong
thực hiện các hoạt động hàng ngày, qua đó hình thành và
phát triển TTL cho trẻ.
Trên thực tế, hầu hết các giáo viên (GV) nhận thức
được sự cần thiết của việc giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi
ở trường mầm non. Một số GV đã xác định được mục
tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức cần để giáo dục
TTL cho trẻ. Tuy nhiên, để cụ thể hóa thành biện pháp
giáo dục TTL cho trẻ trong CĐSHHN cho trẻ 3-4 tuổi ở
trường mầm non, GV còn bộc lộ những bất cập, các biện
pháp còn nghèo và việc triển khai biện pháp thiếu hiệu
quả, dẫn đến kết quả khảo sát về mức độ TTL của trẻ
trong CĐSHHN chưa cao. Do đó, việc đi sâu nghiên cứu
thực trạng giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua
CĐSHHN ở trường mầm non, mà cụ thể là đánh giá nhận
thức của GV, mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình
thức, biện pháp giáo dục TTL cho trẻ để có định hướng
nhằm nâng cao năng lực của GV là việc làm có ý nghĩa
cả về lí luận và thực tiễn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Những khái niệm cơ bản
2.1.1. Khái niệm “tính tự lập của trẻ 3-4 tuổi”
Theo Từ điển Tâm lí học, “Tự lập là một phẩm chất
của nhân cách xuất hiện trong sáng kiến, phê bình, tự
đánh giá bản thân một cách tương ứng và trong tình cảm
thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với hoạt động, hành
động của mình” [1; tr 968].
Theo Кон И. С., “TTL là một phẩm chất của nhân
cách, thể hiện khả năng tự đưa ra và thực hiện các quyết

định mà không cần nhắc nhở từ bên ngoài, thể hiện trách
nhiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của bản
thân, sự tin tưởng hành vi của mình là đúng, có ý nghĩa
xã hội” [2; tr 26].
Từ những khái niệm trên, chúng tôi đưa ra khái niệm
này như sau: TTL là phẩm chất nhân cách của cá nhân,
thể hiện khả năng tự đưa ra và tự thực hiện quyết định,
không dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác, luôn cố gắng
nỗ lực để thực hiện mục đích đề ra.
Với trẻ 3-4 tuổi, TTL đã xuất hiện tuy biểu hiện tự
lập của trẻ chưa được như ở người trưởng thành nhưng
việc trẻ muốn được mọi người thừa nhận khả năng của
mình, muốn được tự khẳng định mình, tự mình tìm cách
giải quyết nhiệm vụ, hay ngay cả khi trẻ biết chủ động
nhờ sự giúp đỡ của người khác trong lúc khó khăn để
hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là biểu hiện của tự lập,
điều đó thể hiện trẻ có sự nỗ lực trong ý chí để hoàn thành
nhiệm vụ.
Trên cơ sở phân tích này, có thể hiểu TTL của trẻ
3-4 tuổi là phẩm chất nhân cách, thể hiện khả năng tự
đưa ra và tự thực hiện quyết định của mình không cần sự
giúp đỡ từ người khác khi chưa cần thiết, luôn cố gắng
nỗ lực để thực hiện mục đích đề ra.
2.1.2. Khái niệm chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở
trường mầm non
Nguyễn Thị Hòa cho rằng, “Chế độ sinh hoạt của trẻ
là một quy trình khoa học nhằm phân phối thời gian và
trình tự các hoạt động trong ngày cũng như việc ăn uống,
nghỉ ngơi của trẻ một cách hợp lí, đúng đắn” [3; tr 138].
Theo Hoàng Thị Phương, “Chế độ sinh hoạt là sự
luân phiên rõ ràng và hợp lí các dạng hoạt động và nghỉ
ngơi của trẻ trong một ngày, nhằm thỏa mãn đầy đủ nhu
cầu về ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân, hoạt động và nghỉ ngơi
của trẻ theo lứa tuổi, đảm bảo trạng thái cân bằng của
hệ thần kinh, giúp cơ thể phát triển tốt” [4; tr 49].
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Theo Chương trình giáo dục mầm non của Bộ GDĐT, “Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ thời gian và các
hoạt động trong ngày ở cơ sở giáo dục mầm non một
cách hợp lí nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lí và sinh lí
của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thành thái độ, nền nếp, thói
quen và những kĩ năng sống tích cực” [5; tr 26].
Trên cơ sở các khái niệm trên đây và xuất phát từ tính
phù hợp với mục đích của vấn đề nghiên cứu, chúng tôi
đề xuất khái niệm như sau: CĐSHHN là sự phân phối
thời gian và luân phiên rõ ràng, hợp lí các hoạt động và
nghỉ ngơi của trẻ trong một ngày ở trường mầm non,
nhằm thỏa mãn đầy đủ nhu cầu tâm lí và sinh lí của trẻ,
giúp hình thành thái độ, nền nếp, thói quen, những phẩm
chất tâm lí cần thiết.
2.1.3. Khái niệm giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi
thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất khái niệm
như sau: Giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua
CĐSHHN ở trường mầm non là quá trình tác động giữa
nhà giáo dục với trẻ thông qua việc tổ chức các hoạt
động và nghỉ ngơi trong ngày, nhằm hình thành cho trẻ
khả năng tự đưa ra sự lựa chọn, tự hành động, tự thao
tác với sự cố gắng của bản thân để hoàn thành công việc,
không cần sự giúp đỡ từ người khác khi chưa cần thiết.
2.2. Thực trạng giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi
thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở một số trường
mầm non thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
2.2.1. Mục đích khảo sát
Tìm hiểu thực trạng giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi
thông qua CĐSHHN ở một số trường mầm non TP.
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá để phát hiện những hạn chế
cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục TTL
cho trẻ 3-4 tuổi.
2.2.2. Khách thể, địa bàn và thời gian khảo sát
- Khách thể: 120 GV mầm non
- Địa bàn: 4 trường mầm non trên địa bàn TP. Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Mầm non Trường Đại học Hồng
Đức, Mầm non Quảng Tâm, Mầm non Lam Sơn, Mầm
non An Hoạch).
- Thời gian: Từ tháng 02-5/2017.
2.2.3. Nội dung khảo sát
- Nhận thức của GV về sự cần thiết của việc giáo dục
tính TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua CĐSHHN ở trường
mầm non.
- Nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục TTL cho
trẻ 3-4 tuổi thông qua CĐSHHN ở trường mầm non.
2.2.4. Phương pháp khảo sát
- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Nhằm tìm
hiểu về nhận thức của GV; thực trạng về nội dung,

phương pháp, biện pháp, hình thức tổ chức giáo dục TTL
cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi thông qua CĐSHHN.
- Phương pháp quan sát, phỏng vấn, nghiên cứu
sản phẩm hoạt động giáo dục: Nhằm bổ sung, làm tăng
độ tin cậy cho phương pháp điều tra bằng bảng hỏi.
- Phương pháp thống kê toán học: Nhằm xử lí thông
tin, số liệu thu thập trong nghiên cứu.
2.2.5. Kết quả khảo sát
- Nhận thức của GV về sự cần thiết của việc giáo
dục tính TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua CĐSHHN ở
một số trường mầm non TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh
Hóa (bảng 1):
Bảng 1. Nhận thức của GV về sự cần thiết
phải giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi
thông qua CĐSHHN ở một số trường mầm non
TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Mức độ
Cần thiết
Phân vân, lưỡng lự
Không cần thiết

Số lượng
(SL)
115
5
0

%
95,8
4,2
0

Bảng 1 cho thấy: có đến 95,8% số ý kiến được hỏi
cho rằng, việc làm này là rất cần thiết và không có GV
nào lựa chọn không cần thiết. Có thể thấy, phần lớn GV
đều nhận thức việc giáo dục TTL cho trẻ là cần thiết. Khi
hỏi trực tiếp GV “tại sao cần thiết phải giáo dục TTL cho
trẻ 3-4 tuổi?”. Đa số họ cho rằng: trẻ 3-4 tuổi đã có khả
năng tự lập nên cần giáo dục TTL cho trẻ ngay từ nhỏ để
hình thành cho trẻ nề nếp, thói quen tốt trong hoạt động;
vẫn còn một số GV phân vân, lưỡng lự và cho rằng: trẻ
3-4 tuổi còn nhỏ và chưa có khả năng tự làm nên chưa
cần giáo dục TTL cho trẻ.
Như vậy, có thể khẳng định, GV cần nhận thức sâu
sắc hơn về sự cần thiết phải giáo dục TTL cho trẻ 3-4
tuổi để có những tác động phù hợp, thường xuyên, liên
tục, giúp quá trình giáo dục TTL cho trẻ mang lại hiệu
quả cao.
- Nội dung cần giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi trong
CĐSHHN ở một số trường mầm non TP. Thanh Hóa,
tỉnh Thanh Hóa (bảng 2, trang bên):
Bảng 2 cho thấy, 75% GV lựa chọn nội dung “giáo
dục trẻ biết tự lựa chọn đúng công việc mình thích làm”
và “giáo dục trẻ biết cố gắng để tự hoàn thành các nhiệm
vụ, không bỏ dở công việc”; có đến 91,6% GV lựa chọn
nội dung “giáo dục trẻ biết tự phục vụ trong sinh hoạt
hàng ngày (trong vệ sinh thân thể, vệ sinh trong ăn uống,
trong học, chơi…)”, 70,8% GV lựa chọn “giáo dục trẻ
biết tự đánh giá bản thân, tự điều chỉnh hành vi của mình
trong hoạt động dưới sự hướng dẫn của người lớn”. Như
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Bảng 2. Nội dung cần giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi trong CĐSHHN
ở một số trường mầm non TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Nội dung
Giáo dục trẻ biết tự lựa chọn đúng công việc mình thích, mình cần làm
Giáo dục trẻ khả năng tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày: tự phục vụ trong vệ sinh thân
thể, vệ sinh trong ăn uống, trong học, chơi
Giáo dục trẻ sự cố gắng, nỗ lực để tự hoàn thành các nhiệm vụ trong (ăn uống, học tập,
vui chơi, các mối quan hệ tự nhiên, xã hội), không bỏ dở công việc khi chưa làm xong
Giáo dục trẻ biết tự đánh giá bản thân, tự điều chỉnh hành vi của mình trong hoạt động
dưới sự hướng dẫn của người lớn.
vậy, hầu hết GV đã nhận thức được những nội dung cần
giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi.
Để hiểu rõ vấn đề này, chúng tôi đã kết hợp nghiên
cứu kế hoạch tổ chức CĐSHHN của một số GV với việc
dự giờ trực tiếp GV tổ chức CĐSHHN và kết quả cho
thấy: GV chưa đề cập nhiều đến nội dung giáo dục TTL
cho trẻ trong kế hoạch; chỉ có một vài hoạt động như đón,
trả trẻ, ăn, chơi là được GV đề cập.
Khi dự trực tiếp GV tổ chức CĐSHHN, trong một số
hoạt động như tổ chức giờ ăn, giờ chơi một số GV có chú

SL
90

%
75,0

110

91,6

90

75,0

85

70,8

Như vậy, phần lớn GV đã nhận thức được những nội
dung cần giáo dục TTL cho trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế,
thể hiện trong kế hoạch tổ chức CĐSHHN cũng như tổ
chức CĐSHHN, GV chưa làm tốt việc xác định nội dung
giáo dục TTL cho trẻ để tiến hành tích hợp trong các hoạt
động hàng ngày. Vì vậy, TTL của trẻ 3-4 tuổi sẽ thay đổi
nếu GV quan tâm để lựa chọn nội dung giáo dục TTL
phù hợp cho độ tuổi, tiến hành lồng ghép trong từng hoạt
động thông qua CĐSHHN thì kết quả TTL của trẻ sẽ
được cải thiện.

Bảng 3. Hình thức giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi của GV thông qua CĐSHHN
ở một số trường mầm non TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Tần xuất
Hoạt động
ĐTB
Thường
Thỉnh
Hiếm khi
Xuyên
thoảng
Hoạt động học
30
60
30
2,0
Hoạt động chơi
50
70
0
2,4
Hoạt động ngoài trời
50
68
2
2,4
Hoạt động ăn
80
40
0
2,6
Hoạt động ngủ
51
64
5
2,4
Hoạt động chiều
50
70
0
2,4
Thông qua các buổi dạo chơi, tham quan,
50
69
1
2,4
ngày hội, ngày lễ...)
Tất cả các hoạt động trên
31
61
28
2,0
ý đến “tạo cơ hội để trẻ tự chơi, tự chọn trò chơi, vai
chơi…” hay trong giờ ăn có động viên trẻ tự xúc ăn hết
suất; còn lại, phần lớn trong các hoạt động, GV không
qua tâm đến nội dung giáo dục TTL cho trẻ.
Khi trao đổi trực tiếp với GV bằng câu hỏi “tại sao
trong thực tiễn không quan tâm đến lồng ghép nội dung
giáo dục TTL cho trẻ?”, một số GV trả lời: “trẻ còn nhỏ
nên trẻ không tự làm được”, một số GV lại cho rằng “trẻ
nhỏ và lớp thì quá đông trẻ nên GV không thể có thời
gian để tổ chức cho trẻ tự làm, mà phần lớn GV làm thay
trẻ”.

Thứ bậc
3
2
2
1
2
2
2
3

- Hình thức giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi của GV
thông qua CĐSHHN ở một số trường mầm non TP.
Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (bảng 3):
Bảng 3 cho thấy, hầu hết các GV đã sử dụng các hình
thức như thông qua các hoạt động chơi, ăn, ngủ, hoạt
động ngoài trời, dạo chơi tham quan, hoạt động chiều để
giáo dục TTL cho trẻ. Tuy nhiên, tần suất sử dụng chưa
đồng đều nhau. Trong đó, họ đề cao hoạt động ăn, với
kết quả ĐTB là 2,6 và đứng thứ nhất. Các hoạt động chơi,
hoạt động ngoài trời, dạo chơi tham quan, hoạt động
chiều, ngủ với ĐTB là 2,4, đứng thứ 2 trong xếp thứ bậc.
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Còn lại hoạt động học và phương án tất cả các hoạt động
trong CĐSHHN thì GV ít chọn, ĐTB là 2,0 tương đương
với vị trí thứ 3 trong xếp thứ bậc.
Để lí giải điều đó, chúng tôi nghiên cứu kế hoạch tổ
chức CĐSHHN của GV và thấy rằng: Trong kế hoạch tổ
chức CĐSHHN, GV chưa thể hiện được những nội dung
giáo dục TTL cho trẻ trong kế hoạch. Đồng thời, chúng
tôi tiến hành quan sát trực tiếp GV tổ chức các hoạt động
trong CĐSHHN cho trẻ và kết quả cho thấy, họ thường
xuyên tổ chức các hoạt động trong CĐSHHN. Tuy nhiên,
để khai thác ưu thế của từng hoạt động cho mục đích giáo
dục TTL thì GV rất ít quan tâm. Chẳng hạn, trong giờ
đón trả trẻ, GV làm thay, làm hộ từ những công việc mà
trẻ có thể tự làm được (tự lấy, cất đồ dùng cá nhân...); hay
trong giờ chơi, GV không tạo cơ hội để trẻ tự lựa chọn,
tự quyết định theo nhu cầu mong muốn và khả năng của
mình (GV tự quyết định trò chơi, nội dung chơi, vai
chơi...). Khi chúng tôi hỏi GV “tại sao không để trẻ tự
cất đồ dùng cá nhân?”, họ trả lời: “nếu trẻ đến trường,
chúng em không ra đón trẻ, không giúp trẻ cất đồ thì
nhiều phụ huynh không vui”; hay khi hỏi GV “tại sao
không tạo ra các tình huống để gợi ý cho trẻ tự chơi?”,
GV trả lời: “trẻ 3-4 tuổi còn nhỏ chưa tự chơi được”.
Như vậy, GV đã tổ chức CĐSHHN thường xuyên và
GV đã sử dụng các hoạt động trong CĐSHHN để giáo
dục trẻ. Tuy nhiên, họ chưa quan tâm để khai thác ưu thế
của tất cả các hoạt động trong việc giáo dục TTL cho trẻ.
Trong đó, chỉ có một số những hoạt động như tổ chức
cho trẻ ăn, tổ chức cho trẻ chơi thì GV có quan tâm tới
giáo dục TTL cho trẻ nhưng tính thường xuyên chưa cao.
Đặc biệt, các hoạt động dạo chơi, tham quan, ngày hội,
ngày lễ... chính là cơ hội để GV tạo ra nhiều hoạt động
thực hành, trải nghiệm để khuyến khích trẻ tham gia, qua
đó để giáo dục TTL cho trẻ thì họ chưa quan tâm nhiều.
- Biện pháp giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua
CĐSHHN của GV ở một số trường mầm non TP. Thanh
Hóa, tỉnh Thanh Hóa (bảng 4):

Bảng 4 cho thấy:
+ Về biện pháp sử dụng thơ, truyện, bài hát có nội
dung giáo dục TTL để lồng ghép trong các hoạt động
hàng ngày là biện pháp được nhiều GV thường xuyên
thực hiện nhất: Có tới 83,3% GV cho rằng, họ đã sử dụng
biện pháp này trong giáo dục TTL cho trẻ, với ĐTB là
2,8, xếp thứ nhất.
Để tìm hiểu rõ vấn đề này, chúng tôi tiến hành nghiên
cứu kế hoạch tổ chức CĐSHHN của GV cho thấy, trong
hoạt động chiều, có một số GV có đề cập đến việc cho
trẻ đọc một số bài thơ, kể một số câu truyện có nội dung
giáo dục, trong đó có giáo dục TTL cho trẻ. Chẳng hạn,
trong kế hoạch của GV có đề cập đến câu truyện “Mỗi
người một việc”, kể chuyện theo tranh về những việc tốt
bé làm... Ngoài ra, qua quan sát, dự giờ chúng tôi thấy,
trong các giờ âm nhạc, tùy vào nội dung của bài hát, thỉnh
thoảng GV có lồng giáo dục TTL cho trẻ thông qua nội
dung của bài hát.
+ Về biện pháp tạo tình huống thông qua hoạt động
hàng ngày: Có 41,6% GV thường xuyên sử dụng biện
pháp này, 41,6% GV thỉnh thoảng, còn lại 16,6% GV
không sử dụng tình huống để giáo dục TTL cho trẻ, với
ĐTB là 2,2, xếp thứ hai.
Qua nghiên cứu kế hoạch tổ chức của GV trong
CĐSHHN, chúng tôi thấy, phần lớn họ không đề cập đến
việc dự kiến tạo tình huống để tạo cơ hội cho trẻ được
thực hành, luyện tập với những công việc khác nhau
trong ngày.
Thực tế quan sát, chỉ có số ít GV có tạo tình huống
thông qua giờ chơi, làm phong phú nội dung chơi nhưng
trên thực tế họ cũng chưa quan tâm tạo cơ hội để trẻ tự
lựa chọn trò chơi, bạn chơi, tự đưa ra ý tưởng chơi...; còn
lại các hoạt động khác như hoạt động học, hoạt động ăn,
ngủ, đón trả trẻ... GV chưa dành nhiều thời gian để tạo
tình huống trong quá trình trẻ hoạt động. Khi được hỏi
“tại sao trong các hoạt động không tạo tình huống để
khuyến khích trẻ hoạt động?”, GV trả lời: “trẻ 3-4 tuổi

Bảng 4. Biện pháp giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua CĐSHHN
của GV ở một số trường mầm non TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Thường
Thỉnh
Hiếm khi
xuyên
thoảng
STT
Biện pháp
ĐTB
SL % SL % SL %
1 Tạo tình huống thông qua hoạt động hàng ngày
50 41,6 50 41,6 20 16,6 2,2
Sử dụng thơ, truyện, bài hát có nội dung giáo dục
2
100 83,3 20 16,6 0
0
2,8
TTL
3 Giao nhiệm vụ cho trẻ làm
45 37,5 45 37,5 30 25
2,1
Kết hợp giữa gia đình và nhà trường để giáo dục TTL
4
30 25 40 33,7 50 41,6 1,8
cho trẻ
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còn nhỏ nên không tự làm được”, có GV thì trả lời: “trẻ
nhỏ tự làm rất mất thời gian mà trong lớp cháu đông,
nên chúng em không có thời gian để tạo tình huống cho
trẻ làm”.
- Về biện pháp GV giao nhiệm vụ cho trẻ làm: Có trên
37,5% GV có ý kiến là sử dụng thường xuyên, 37,5%
thỉnh thoảng, còn lại 25% GV không sử dụng. Như vậy,
với ĐTB là 2,1, biện pháp này đứng thứ 3 trong xếp thứ
bậc.
Khi nghiên cứu kế hoạch tổ chức của GV một số
trường, trong từng hoạt động hàng ngày, GV chỉ thể hiện
vai trò của cô mà không dự kiến những hoạt động giao
cho trẻ tự thực hiện.
Chúng tôi quan sát quá trình tổ chức CĐSHHN thì
thấy, GV rất hay làm thay trẻ, dù là những công việc mà
trẻ có thể tự làm được như: Trong giờ đón trả trẻ, trẻ có
thể tự cất và lấy đồ dùng cá nhân; trong giờ ăn, trẻ có thể
tự lấy ghế, tự bê cơm, ăn xong trẻ có thể tự lấy khăn lau
mặt... nhưng cô đều làm thay trẻ hết. Khi hỏi GV “tại sao
không giao nhiệm vụ cho trẻ tự làm trong các hoạt
động?”, GV trả lời: “trẻ còn nhỏ không tự làm được”
hoặc “Trẻ nhỏ cho trẻ tự làm, phụ huynh lớp em không
thích”... và GV đều thừa nhận chưa thường xuyên giao
nhiệm vụ cho trẻ tự làm trong các hoạt động.
- Về biện pháp kết hợp giữa gia đình và nhà trường
để giáo dục TTL cho trẻ: Có 25% GV lựa chọn thường
xuyên sử dụng, 33,7% GV lựa chọn thỉnh thoảng và có
tới 41,7% lựa chọn hiếm khi sử dụng. Như vậy, có gần
80% GV thỉnh thoảng và hiếm khi sử dụng biện pháp
này, với ĐTB là 1,8, xếp cuối cùng trong thứ bậc đánh
giá về mức độ sử dụng các biện pháp của GV.
Qua phân tích trong kế hoạch tổ chức của một số GV
trường MN cho thấy, GV có nội dung kết hợp với gia
đình trẻ nhưng chủ yếu nhằm mục đích trao đổi với phụ
huynh về tình hình sức khỏe và tình hình học tập của trẻ.
Khi quan sát trực tiếp GV thì thấy, họ có trao đổi với
phụ huynh trong giờ đón và trả trẻ nhưng xoay quanh nội
dung tình hình sức khỏe, ăn uống của trẻ; một số GV
khác thì trao đổi về tình hình học tập. Khi hỏi GV: “tại
sao GV không quan tâm đến việc kết hợp với phụ huynh
để giáo dục TTL cho trẻ, cho trẻ tự làm những công việc
mà bản thân trẻ đã có thể tự làm?”, họ rất thẳng thắn trả
lời: “phụ huynh không thích con mình tự làm đâu” hoặc
“Phụ huynh đến đón mà thấy con đang phơi khăn hay
không thấy cô giáo lấy đồ cho trẻ thì cho rằng cô không
quan tâm”, hay có GV cho rằng “con không được cô giáo
đút cơm, con không được cô lau tay, lau mặt... là phụ
huynh không thích”. Điều này cho thấy, giữa nhà trường
và gia đình hiện nay chưa quan tâm đến việc cùng nhau
giáo dục TTL cho trẻ.

Như vậy, GV đã sử dụng một số những biện pháp để
giáo dục TTL cho trẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng các biện
pháp chưa thường xuyên và chưa thực sự hiệu quả. GV
cần phải bắt đầu từ biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của
trẻ, giúp trẻ dễ dàng thực hiện được mong muốn của
mình qua sự bắt chước, để thỏa mãn nhu cầu tự làm của
trẻ; tiếp đến, các biện pháp cần tạo ra nhiều cơ hội để trẻ
bắt chước, tái tạo, vận dụng linh hoạt trong các tình
huống, trong cuộc sống và cuối cùng cần có những biện
pháp mang tính hỗ trợ đặc hiệu trong giáo dục TTL cho
trẻ như khuyến khích trẻ làm những công việc vừa sức,
tổ chức các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn để thu hút trẻ
tham gia vào hoạt động tiếp theo.
3. Kết luận
Giáo dục TTL cho trẻ mầm non là cả một quá trình
chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó vai trò của
GV ở trường mầm non là vô cùng quan trọng, có tính
quyết định đến hiệu quả của quá trình giáo dục TTL cho
trẻ. Việc đánh giá thực trạng giáo dục TTL cho trẻ 3-4
tuổi thông qua CĐSHHN ở trường mầm non cho thấy,
hầu hết các GV đều nhận thức được sự cần thiết của việc
giáo dục TTL cho trẻ trong trường mầm non. Một số GV
đã xác định được nội dung, phương pháp, hình thức, biện
pháp cần để giáo dục TTL cho trẻ. Tuy nhiên, để cụ thể
hóa thành biện pháp giáo dục TTL cho trẻ trong
CĐSHHN cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non, GV còn
bộc lộ những bất cập, các biện pháp còn nghèo nàn và
việc triển khai biện pháp thiếu hiệu quả. Do đó, cần tăng
cường triển khai các buổi tập huấn chuyên đề, các hội
thảo, sinh hoạt chuyên môn, các hoạt động mẫu… để
nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức giáo dục TTL cho
trẻ 3-4 tuổi mang lại hiệu quả.
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