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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO SINH VIÊN
NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN
“ĐỀ PHÒNG CÁC BỆNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ”
THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
Nguyễn Thị Thu Hà - Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
Ngày nhận bài: 08/11/2019; ngày chỉnh sửa: 25/11/2019; ngày duyệt đăng: 10/12/2019.
Abstract: One of the new and common trends in the current Education sector is the shift from
teaching to provide knowledge to teaching according to the orientation of developing learners'
competencies. The article mentions the design of experiential activities in teaching the module
“Preventing and ensuring the safety for children” in order to develop collaborative competency for
students of Early Childhood Education at Colleges of Education.
Keywords: Experiential activity, student, preschool education.
1. Mở đầu
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng việc đổi
mới toàn diện giáo dục để đào tạo ra nguồn nhân lực có
năng lực, trình độ chuyên môn và các kĩ năng thiết yếu
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước. Chuyển
quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát
triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Nghị
quyết số 29-NQ/TW 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 đã xác định các trường cao đẳng, đại học
không chỉ trang bị cho người học kiến thức khoa học và
kĩ năng nghề nghiệp mà còn trang bị cho các em phương
pháp học tập, kĩ năng mềm thiết yếu để hòa nhập, thích
ứng với công việc và xã hội. Vì vậy, nâng cao năng lực
hợp tác cho sinh viên (SV) là góp phần vào quá trình đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kì đổi mới
đất nước.
Học phần “Đề phòng các bệnh và đảm bảo an toàn
cho trẻ” thuộc chương trình đào tạo giáo viên mầm non
ở trường cao đẳng sư phạm, có nhiều kiến thức gần gũi
với SV, gợi cho các em hứng thú tìm hiểu kiến thức và
áp dụng kiến thức vào thực tiễn. Bài viết nghiên cứu về
việc phát triển năng lực hợp tác cho SV ngành Giáo dục
mầm non trong dạy học học phần “Đề phòng các bệnh
và đảm bảo an toàn cho trẻ” thông qua các hoạt động trải
nghiệm ở trường cao đẳng sư phạm.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động trải nghiệm
2.1.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ
GD-ĐT đã xác định [1]: Hoạt động trải nghiệm là hoạt
động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và
hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho người học tiếp cận

thực tế, thể nghiệm các cảm xúc tích cực, khai thác
những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến
thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để thực hiện
nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết những vấn đề của
thực tiễn, của nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với
lứa tuổi; qua đó, chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải
qua thành tri thức mới, kĩ năng mới, góp phần phát huy
khăng sáng tạo và thích ứng với cuộc sống, môi trường
và nghề nghiệp tương lai.
Hoạt động trải nghiệm trong dạy học tạo cho SV có
cơ hội vận dụng kinh nghiệm, hiểu biết của mình vào
hoạt động để kiến tạo kiến thức, kinh nghiệm. Thông qua
học trải nghiệm, SV sẽ hứng thú, tự lực chiếm lĩnh kiến
thức môn học, đồng thời có thể phát triển được các năng
lực như tự học, hợp tác, vận dụng kiến thức vào thực
tiễn,….
2.1.2. Mô hình hoạt động trải nghiệm
Theo Lewin, quá trình học tập thông qua trải nghiệm
gồm 04 giai đoạn sau [2]: Giai đoạn 1: Người học suy
nghĩ về tình huống; - Giai đoạn 2: Lập kế hoạch giải
quyết tình huống; - Giai đoạn 3: Tiến hành kế hoạch;
- Giai đoạn 4: Quan sát các kết quả đạt được.
Mô hình quá trình học tập thông qua trải nghiệm của
David Kolb gồm 4 giai đoạn, trong đó người học thử
nghiệm và điều chỉnh các khái niệm mới như là kết quả
của các hoạt động phản hồi và hình thành khái niệm. Cụ
thể: Giai đoạn thứ 1: Trải nghiệm cụ thể; - Giai đoạn thứ
2: Quan sát phản ánh; - Giai đoạn thứ 3: Trừu tượng hóa
khái niệm; - Giai đoạn thứ 4: Thử nghiệm tích cực [2].
Trong bài biết này, chúng tôi sẽ sử dụng mô hình của
David Kolb trong việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm
trong dạy học.
2.2. Dạy học phát triển năng lực hợp tác
2.2.1. Dạy học phát triển năng lực hợp tác
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- Khái niệm năng lực hợp tác: Theo tác giả Đinh
Quang Báo: năng lực luôn gắn liền với một hoạt động
cụ thể nào đó, trong đó năng lực gắn liền với những
hoạt động hợp tác trong nhóm thì được gọi là năng lực
hợp tác [3].
Ngoài ra, theo Nguyễn Lân: Hợp tác là cùng làm một
việc với nhau [4]. Nhiều tác giả khi nghiên cứu về dạy
học hợp tác hay kĩ năng học tập hợp tác cũng đưa ra khái
niệm về hợp tác. Tác giả Nguyễn Thị Quỳnh Phương cho
rằng, các cá nhân cùng hỗ trợ nhau để đạt được hiệu quả
công việc chung thì đó là quá trình hợp tác [5]. Nguyễn
Thị Thúy Hạnh lại cho rằng, hợp tác là sự phối hợp, giúp
đỡ lẫn nhau trong hoạt động để hoàn thành một mục đích
chung [6].
- Dạy học phát triển năng lực hợp tác. Dựa vào khái
niệm “Dạy học phát triển năng lực” và “Năng lực hợp
tác”, có thể hiểu dạy học phát triển năng lực hợp tác là
dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó chủ thể người học chủ
động tham gia kiến tạo kiến thức, vận dụng tri thức vào
cuộc sống, giữa các cá thể có sự hỗ trợ, tương tác với
nhau trong quá trình kiến tạo, thu nhận kiến thức. Người
dạy đóng vai trò định hướng, hướng dẫn và khái quát hóa
kiến thức trong quá trình dạy học.

- Tầm quan trọng của việc phát triển năng lực hợp
tác cho SV trong dạy học. Đối với SV, sự hình thành
năng lực hợp tác có ý nghĩa tích cực, góp phần làm cho
SV có được kết quả học tập cao hơn; đảm bảo sự phát
triển phù hợp giữa cá nhân và môi trường xã hội, hoàn
thiện về nhân cách và hành vi cá nhân. Việc hình thành
năng lực hợp tác sẽ giúp SV hình thành tư duy tiếp nhận
và xem xét vấn đề nhiều chiều, từ nhiều góc độ khác
nhau. Trong quá trình hợp tác, SV sẽ tự nhận thấy một cá
nhân đơn lẻ sẽ khó có thể có cái nhìn toàn diện, đa chiều
về sự việc, chỉ khi có sự tham gia, đóng góp ý kiến, quan
điểm của nhiều người thì vấn đề sẽ được xem xét trong
tính tổng thể, đầy đủ nhất. Vì vậy, họ sẵn sàng chia sẻ ý
tưởng, thông tin của cá nhân và tiếp nhận ý tưởng của
mọi thành viên trong nhóm, cùng nhau bàn bạc biến ý
tưởng thành hiện thực, làm sáng tỏ và giải quyết công
việc nhanh chóng, dễ dàng.
2.2.2. Quy trình dạy học phát triển năng lực hợp tác cho
sinh viên
Đối với SV các trường cao đẳng sư phạm, với lượng
kiến thức trong một giờ học khá lớn, tham khảo tài liệu
[3], chúng tôi đề xuất quy trình dạy học phát triển năng
lực hợp tác cho SV gồm 03 bước sau:

1. Lớp chia thành các nhóm học tập
Bước 1: Tổ chức
thành các nhóm học
tập hợp tác

2. Nhận nhiệm vụ, lựa chọn hình thức hợp tác
3. Lập kế hoạch hợp tác

4. Cá nhân hình thành ý tưởng và làm việc

5. Thảo luận, thực hành
Bước 2:
Hoạt động nhóm

6. Thống nhất ý kiến

7. Đại diện nhóm báo cáo
8. Nhóm khác nhận xét

10. Đánh giá lẫn nhau
Bước 3:
Đánh giá

11. Giảng viên (GV) đánh giá
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2.3. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học học
phần “Đề phòng các bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ”
cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non ở trường cao
đẳng sư phạm
2.3.1. Vị trí, vai trò của học phần
Thông qua học phần “Đề phòng các bệnh và đảm bảo
an toàn cho trẻ”, SV được cung cấp kiến thức về các bệnh
thường gặp ở trẻ, bệnh chuyên khoa, cách phòng và sơ cứu
ban đầu một số bệnh thường gặp, cũng như cách phòng
tránh và xử trí một số tai nạn thương tích đối với trẻ mầm
non, nắm vững các kiến thức này sẽ là hành trang cho các
em sau khi ra trường trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.
Ngoài ra, học phần này còn cung cấp cho SV những
kiến thức cơ bản để tiếp cận nội dung chi tiết của các học
phần khác trong chương trình đào tạo giáo viên mầm
non, như: “Vệ sinh - Dinh dưỡng”, “Giải phẫu sinh lí trẻ
em”,…, đồng thời, cung cấp cho SV các kĩ năng trong
việc vận dụng kiến thức vào chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.
2.3.2. Thiết kế hoạt động trải nghiệm
Dưới đây, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế hoạt động
trải nghiệm trong dạy học nội dung: “Cách phòng tránh và
xử trí ban đầu một số tai nạn thường gặp ở trẻ” của học phần
Đề phòng các bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ nhằm phát
triển năng lực hợp tác cho SV ngành Giáo dục mầm non ở
trường cao đẳng sư phạm gồm các bước sau:
Bước 1. Xác định nội dung gồm: - Cách phòng tránh
một số tai nạn thương tích; - Cách xử trí ban đầu một số
tai nạn thương tích.
Bước 2. Xác định mục tiêu của SV cần đạt được ở
mỗi nội dung và các dạng hoạt động trải nghiệm:
Bước 3. Thiết kế hoạt động trải nghiệm nội dung:
“Cách phòng tránh và xử trí ban đầu một số tai nạn
thường gặp ở trẻ”.
Pha 1: Trải nghiệm cụ thể

Nội dung
1. Cách
phòng
tránh một
số tai nạn
thương tích
2. Cách xử
trí ban đầu
một số
tai nạn
thương tích

Mục tiêu
Trình bày được
nguyên tắc chung và
nguyên tắc cụ thể để
phòng tránh các tai
nạn thương tích cho
trẻ.
Trình bày được
nguyên tắc khi xử trí
ban đầu một số tai
nạn thương tích

Trải nghiệm
cụ thể
Quan sát một số
clip về các tai
nạn có thể xảy ra
đối với trẻ.

Trải nghiệm thực
hành sơ cứu một
số tai nạn thương
tích có thể xảy ra
đối với trẻ

Nhiệm vụ SV: - Đọc giáo trình: “Đề phòng các bệnh và
đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non”; - Quan sát một số clip
về các tai nạn có thể xảy ra đối với trẻ; - Trải nghiệm thực
hành sơ cứu một số tai nạn thương tích có thể xảy ra đối với
trẻ: + Ghi chép các nguyên tắc chung về phòng tránh và xử
trí ban đầu một số tai nạn thương tích; + Ghi chép các tai
nạn thường gặp ở trẻ mầm non qua các video clip.
Pha 2: Quan sát phản ánh
Nhiệm vụ của SV: Thảo luận về các vấn đề sau đây:
- Nguyên tắc chung khi phòng tránh và xử trí ban đầu
một số tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ; + Các biện
pháp đề phòng trẻ bị thất lạc, trẻ bị hóc dị vật đường ăn,
đường thở, trẻ bị đuối nước, phòng tránh cháy bỏng,
phòng tránh điện giật, phòng tránh vết thương do các vật
sắc nhọn, phòng tránh tai nạn giao thông, phòng tránh
động vật cắn; - Xử trí ban đầu một số tai nạn: Dị vật
đường thở, cấp cứu đuối nước, gãy xương cẳng tay.
Pha 3: Trừu tượng hóa khái niệm
Nhiệm vụ SV: Thảo luận nhóm để hoàn thành các
bảng sau:
Biện pháp
Các tai nạn thường gặp ở trẻ
phòng tránh
Phòng trẻ bị thất lạc
Phòng dị vật đường ăn, đường thở
Phòng tránh đuối nước
Phòng tránh cháy bỏng
Phòng tránh ngộ độc
Phòng tránh vật cắn
Phòng tránh tai nạn giao thông
Phòng tránh điện giật
Phòng tránh các vết thương do
các vật sắc nhọn
Các pha trải nghiệm
Quan sát
Trừu tượng hóa
phản ánh
khái niệm
Thảo luận về các Hoàn thành phiếu
vấn đề sau: Các học tập về các
biện pháp để biện pháp phòng
phòng tránh tai tránh các tai nạn
nạn có thể xảy ra thương tích có
đối với trẻ
thể xảy ra
Thảo luận về Hoàn
thành
các vấn đề sau: phiếu học tập về
Tại sao lại xử trí cách xử trí các
như vậy khi có tai nạn thương
tai nạn xảy ra tích có thể xảy ra
đối với trẻ.
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Thử nghiệm
tích cực
Ứng dụng kiến
thức đã học vào
xử trí các tình
huống có thể xảy
ra ở trường mầm
non
Ứng dụng, xử trí
các tình huống
có thể xảy ra tại
trường mầm non
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Xử trí ban đầu một số tai nạn thương tích:
Nguyên nhân
Dị vật
Triệu chứng
đường thở
Cách xử trí
Nguyên nhân
Đuối nước
Triệu chứng
Cách xử trí
Nguyên
nhân
Gãy
xương
Triệu chứng
cẳng tay
Cách xử trí
Pha 4: Thử nghiệm tích cực
Nhiệm vụ SV: Giải thích các tình huống: - Tại sao khi
sơ cứu cho người bị đuối nước, ta thường dốc ngược
người nạn nhân lên cao, khi hô hấp nhân tạo thì một tay
bịt mũi nạn nhân để làm gì?; - Tại sao khi sơ cứu cho

người bị gãy xương cẳng tay, ta sơ cứu ngay tại vị trí chỗ
xảy ra tai nạn mà không di chuyển nạn nhân đi nơi khác
mới tiến hành sơ cứu?; - Tại sao khi tiến hành sơ cứu cho
trẻ bị gãy xương cẳng tay, ta cần lót hai miếng gạc 2 đầu
khuỷu tay và cổ tay trước khi bỏ nẹp vào cố định.
2.4. Vận dụng quy trình dạy học phát triển năng lực
hợp tác cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non vào
dạy học học phần “Đề phòng các bệnh và đảm bảo an
toàn cho trẻ” thông qua các hoạt động trải nghiệm ở
trường cao đẳng sư phạm
Vận dụng quy trình dạy học phát triển năng lực hợp
tác cho SV mà chúng tôi đã đề xuất ở trên vào dạy học
nội dung “Cách phòng tránh và xử trí ban đầu một số
tai nạn thường gặp ở trẻ” (thuộc học phần Đề phòng các
bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ), với thời lượng là 1
tiết học thông qua các hoạt động trải nghiệm gồm các
bước sau:

Các hoạt động thành phần

Hoạt động giảng viên (GV) - SV

- Ổn định lớp.

GV hướng dẫn SV chia lớp thành các nhóm học
tập, mỗi nhóm gồm từ 7-9 người. Sau đó phân công
nhóm trưởng, thư kí.

- Nhận các nhiệm vụ học tập

- Các nhóm nhận nhiệm vụ và chuẩn bị các dụng
cụ thực hành: + Kéo, gói Oresol, ca có nắp đậy, cốc
đong có chia ml, thìa, nước lọc (để pha dung dịch
Oresol); + Thú nhồi bông, ghế tựa (để sơ cứu khi
trẻ bị hóc dị vật); + Sơ cứu khi trẻ bị gãy xương
cẳng tay: Nẹp, gạc, băng y tế, kéo (để sơ cứu khi
trẻ bị gãy xương cẳng tay.

- Lập kế hoạch học tập hợp tác

- GV hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập hợp tác:
- Liệt kê các hoạt động cần trải nghiệm, hoàn thành:
+ Cách pha dung dịch Oresol; + Cách sơ cứu khi trẻ
bị hóc dị vật; + Cách sơ cứu khi trẻ bị đuối nước;
+ Cách sơ cứu khi trẻ bị gãy xương cẳng tay; + Hoàn
thành sản phẩm; + Viết báo cáo; + Báo cáo trong
nhóm; - Phân công công việc cho mỗi thành viên
trong nhóm, ghi vào phiếu phân công nhiệm vụ.

- Cá nhân hình thành ý tưởng để giải
quyết nhiệm vụ

- Tìm hiểu vấn đề, xác định nhiệm vụ cần giải
quyết: + Pha dung dịch Oresol cần lưu ý gì?; + Sơ
cứu cho trẻ đuối nước cách hô hấp nhân tạo và xoa
bóp tim ngoài lồng ngực tiến hành như thế nào?;
+ Cách nhận biết trẻ bị hóc dị vật?; + Các cách sơ
cứu khi trẻ bị hóc dị vật: + Nghiên cứu các giải
pháp giải quyết vấn đề: Khi trẻ hóc dị vật, cách sơ
cứu trẻ ở các độ tuổi khác nhau có khác nhau
không?. Nhóm trưởng chỉ định 1-2 cá nhân nêu ý
kiến về cách giải quyết nhiệm vụ.

Bước 1: Chia lớp
thành các nhóm
học tập

Bước 2: Hoạt động
nhóm
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Bước 3: Đánh giá

- Thảo luận, thực hành thông qua các
hoạt động trải nghiệm

- Các thành viên thảo luận và trình bày ý kiến của
mình về quá trình giải quyết nhiệm vụ. Các thành
viên còn lại lắng nghe và đưa ra ý kiến nhận xét của
mình, bổ sung ý kiến.
- Các thành viên trong nhóm tiến hành các hoạt
động trải nghiệm của nhóm mình và thư kí ghi lại
kết quả thực hiện.

- Thống nhất ý kiến

Cả nhóm thảo luận, thống nhất kết quả cho nhiệm
vụ của nhóm mình và trình bày sản phẩm.

- Đại diện nhóm báo cáo

GV tổ chức SV báo cáo kết quả: các nhóm trình
bày sản phẩm. Mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày
kết quả hoạt động của nhóm mình.

- Nhóm khác nhận xét

- Các nhóm khác lắng nghe, so sánh với kết quả của
nhóm mình để nhận xét, bổ sung.
- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của
nhóm mình, giải đáp những vướng mắc của bạn.

- Tổng kết

GV tổng kết, chính xác hóa các nội dung học tập.

Đánh giá

GV tổ chức cho SV đánh giá: SV tự đánh giá và
đánh giá các thành viên trong nhóm bằng cách ghi
thông tin đánh giá vào phiếu đánh giá.
GV tổng kết kiến thức, đánh giá quá trình thực hiện
của các nhóm. SV rút kinh nghiệm để thực hiện
những lần sau tốt hơn.

3. Kết luận
Bài viết đã đề cập tới việc phát triển năng lực hợp tác
cho SV trong dạy học học phần học phần “Đề phòng các
bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ” thông qua các hoạt
động trải nghiệm. Bên cạnh đó, để phát triển năng lực
hợp tác cho SV, GV cũng cần tìm tòi những nội dung,
cách thức tổ chức hoạt động nhóm trong các giờ học khác
nhau, từ đó mới tác động tích cực đến việc rèn luyện kĩ
năng hợp tác của SV. GV cần không ngừng học tập, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư
phạm, nghiên cứu, vận dụng các phương pháp và kĩ thuật
dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả
của quá trình dạy học. SV cần nhận thức rõ tầm quan
trọng của việc phát triển năng lực hợp tác; từ đó tích cực,
chủ động, sáng tạo rèn luyện và tự rèn luyện trong quá
trình học tập ở trường.
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