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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong giáo dục, GV là nhân tố nòng cốt góp phần vào sự thành bại ở
bất kỳ lứa tuổi nào hay bất kỳ lĩnh vực đào tạo nào. Trong bậc học MN thì
điều này lại càng trở nên cần thiết bởi đó là bậc học đầu tiên của nền giáo
dục quốc dân. Đây là giai đoạn nền tảng, bƣớc khởi đầu quan trọng nhất
cho cả quá trình phát triển sau này của trẻ. Ngày nay, nền giáo dục nƣớc ta
đang ngày một phát triển, ngành SPMN đã và đang càng đƣợc xã hội quan
tâm và chú trọng. Bởi vậy, yêu cầu đào tạo chất lƣợng GVMN cũng cần
đƣợc nâng cao. Trong bối cảnh giáo dục mầm non đang cố gắng tiếp cận
với trình độ của các nƣớc tiên tiến và các phƣơng pháp giáo dục mầm non
hiện đại, những GV bậc học này cần phải là những ngƣời có đầy đủ kiến
thức, kỹ năng nghiệp vụ sƣ phạm và chuyên môn cần thiết. Để thực hiện
đƣợc mục tiêu đó, công tác đào tạo giáo viên mầm non cần đƣợc đổi mới
mạnh mẽ.
Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội là ngôi trƣờng có bề dày
kinh nghiệm sáu mƣơi năm xây dựng, phát triển và trƣởng thành. Trƣờng
có ba chuyên ngành đào tạo: SPMN văn bằng 1 và 2, chăm sóc – hỗ trợ gia
đình, văn hóa – văn nghệ quần chúng. Ngoài ra, nhà trƣờng còn đào tạo hệ
liên thông ngành cử nhân SPMN. Trong đó, SPMN là ngành chủ đạo với
chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ GVMN cho thành
phố Hà Nội và các địa phƣơng lân cận. Bản thân là một giáo viên công tác
trong trƣờng, đƣợc phân công giảng dạy môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ
mầm non hoạt động tạo hình, qua quá trình trải nghiệm, tôi nhận thấy đƣợc
những điểm mạnh – yếu của giáo sinh trong phƣơng pháp học cũng nhƣ
trong việc tiếp nhận kiến thức. Đây là môn học thiên hƣớng nghệ thuật,
ngoài năng khiếu và niềm say mê, ngƣời học cũng cần phải có phƣơng
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pháp và cách tiếp cận khoa học, nó trang bị cho các em kiến thức căn bản
nhƣ: các dạng hoạt động tạo hình ở trƣờng mầm non, đặc điểm tâm – sinh
lý trẻ, cách soạn giáo án, lập kế hoạch, rèn luyện về tác phong sƣ phạm phù
hợp với bộ môn hay phƣơng pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ vẽ, nặn, xé – cắt
dán,…
Ngày 09/07/2014, Bộ GD&ĐT ban hành thông tƣ số 22/2014/TTBGDĐT về quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đòi hỏi
các trƣờng trung cấp và đại học – cao đẳng có hệ trung cấp phải đổi mới
giáo trình. Thực tế hiện nay, việc dạy và học của môn học này ngoài những
ƣu điểm thì vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Ví dụ nhƣ GV chƣa có
nhiều cơ hội đƣợc sử dụng CNTT, trang thiết bị dạy học không đƣợc đầy
đủ, đồ dùng trực quan tuy nhiều nhƣng không đƣợc đổi mới theo từng năm.
Trong quá trình học, GS vẫn chƣa tích cực, chủ động sƣu tầm, tích lũy
chuẩn bị kiến thức theo từng bài, thời gian thực hành trên lớp chƣa nhiều
cũng nhƣ việc đƣợc trải nghiệm thực tế ở các trƣờng mầm non chƣa đƣợc
sắp sếp hợp lý. Bên cạnh đó, nội dung chƣơng trình chƣa đƣợc cập nhật
phƣơng pháp mới, đôi khi gây ra sự nhàm chán cho GS nên cần đƣợc bổ
sung, chỉnh lý.
Với những thực trạng nêu trên, đứng trên cƣơng vị ngƣời GV giảng
dạy, tôi luôn suy nghĩ và đặt ra vấn đề có thể đƣa ra biện pháp gì giúp giáo
sinh học tốt hơn, tiếp cận môn học đúng phƣơng pháp hơn, có nhiều hứng
thú hơn với môn học và khi ra trƣờng các em đƣợc trang bị kỹ năng tốt
nhất để áp dụng vào thực tế công việc của mình. Bởi ngoài cơ hội làm việc
tại các trƣờng mầm non, nếu nắm chắc kiến thức về bộ môn Tạo hình, giáo
sinh có thể làm việc đƣợc tại các trung tâm, các trƣờng quốc tế, trƣờng chất
lƣợng cao chuyên bồi dƣỡng năng khiếu cho trẻ em. Từ những lý do trên,
tôi mạnh dạn đƣa ra hƣớng “Dạy học môn Phương pháp hướng dẫn trẻ
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mầm non hoạt động Tạo hình tại trường trung cấp sư phạm Mẫu giáo –
Nhà trẻ Hà Nội” làm luận văn cao học chuyên ngành Lý luận và phƣơng
pháp dạy học môn Mỹ thuật.
2. Tình hình nghiên cứu
Năm 2013, cuốn Trẻ thơ trong gia đình [13] của tác giả Maria
Montessori, một nhà giáo dục lỗi lạc của nhân loại trong thời cận đại, đƣợc
xuất bản ở Việt Nam. Cuốn sách này do Trịnh Xuân Tuyết và Nghiêm
Phƣơng Mai dịch, đây là một tài liệu nhập môn lý tƣởng cho các chƣơng
trình đào tạo giáo viên tại Việt Nam cũng nhƣ cho các khóa hội thảo dành
cho các phụ huynh nặng lòng với giáo dục trẻ thơ.
Bên cạnh đó, có khá nhiều tài liệu liên quan đến hƣớng nghiên cứu
của đề tài nhƣ: Giáo trình Tạo hình và phương pháp hướng dẫn trẻ mầm
non hoạt động tạo hình của tác giả Lê Đức Hiền (chủ biên) [9]. Tài liệu này
do Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội tổ chức thực hiện sử dụng trong hệ
thống các trƣờng trung học chuyên nghiệp và là giáo trình chính của trƣờng
TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội. Mục tiêu của cuốn sách là trang bị cho
giáo sinh những hiểu biết và kĩ năng ở trình độ trung cấp về việc giáo dục
kỹ năng tạo hình cho trẻ ở bậc học mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo
dục mầm non. Do đó, nội dung của cuốn sách này cung cấp:
+ Về kiến thức cơ bản, thiết thực nhất trong nghệ thuật tạo hình bằng
những hình thức nhƣ: vẽ bút chì, vẽ màu nƣớc, xé cắt dán giấy, đất nặn,
gấp giấy, đan giấy,…
+ Đặc điểm chung về đồ chơi, đồ dùng dạy học mầm non và cách vận dụng
kiến thức kỹ năng về tạo hình, chăm sóc, giáo dục trẻ em phục vụ cho nội
dung thực hành sƣ phạm ở trƣờng mầm non.
+ Cách hƣớng dẫn trẻ mầm non ở các độ tuổi hoạt động tạo hình trên các
loại hình: vẽ, nặn, xé, cắt dán,…
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Năm 2008, tác giả Lê Thanh Thủy biên soạn cuốn Phương pháp
hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình [19]. Trong cuốn giáo trình
này, tác giả đề cập đến những nội dung nhƣ: vai trò của hoạt động tạo hình
đối với sự phát triển của trẻ, chƣơng trình hoạt động tạo hình ở trƣờng mầm
non, phƣơng pháp và hình thức tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ, phƣơng
pháp tổ chức hoạt động vẽ, phƣơng pháp tổ chức hoạt động nặn, phƣơng
pháp tổ chức hoạt động xé – cắt dán, tổ chức hoạt động chắp ghép cho trẻ
mầm non. Cuốn giáo trình này đã đáp ứng phần nào những kiến thức cơ
bản về phƣơng pháp tổ chức hoạt động tạo hình ở trƣờng mầm non theo
hƣớng đổi mới, khoa học, giúp trẻ phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động
sáng tạo trong hoạt động.
Năm 2009, hai tác giả Lê Minh Thanh và Tạ Thị Mỹ Đức biên soạn
cuốn Giáo án mầm non – Hoạt động tạo hình [16]. Nội dung cuốn sách
gồm 3 phần chính: hoạt động dành cho trẻ 3 – 4 tuổi; hoạt động dành cho
trẻ 4 – 5 tuổi; hoạt động dành cho trẻ 5 – 6 tuổi. Đây là tài liệu giúp cho
giáo viên công tác trong ngành có thêm tài liệu cũng nhƣ giáo dục trực
quan trong các buổi lên lớp hàng ngày.
Năm 2010, tác giả Nguyễn Quốc Toản biên soạn cuốn Phương pháp
hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình [21]. Giáo trình này gồm hai
phần chính: một là, giới thiệu những vấn đề chung về hoạt động tạo hình
của trẻ mầm non nhƣ: đặc điểm sự phát triển hoạt động tạo hình của trẻ
mầm non; mục đích, nhiệm vụ của tổ chức hoạt động tạo hình của trƣờng
mầm non; các nguyên tắc, yêu cầu của chƣơng trình hoạt động tạo hình;
các phƣơng pháp tổ chức hoạt động tạo hình của trƣờng mầm non ở các độ
tuổi; các hình thức tổ chức hoạt động tạo hình trong trƣờng mầm non. Hai
là, giới thiệu phƣơng pháp tổ chức hoạt động tạo hình trong trƣờng mầm
non nhƣ: tổ chức cho trẻ làm quen với các tác phẩm nghệ thuật tạo hình và
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phát triển năng lực cảm thụ thẩm mỹ; tổ chức hoạt động vẽ cho trẻ mầm
non; tổ chức hoạt động nặn cho trẻ mầm non; tổ chức hoạt động xé dán cho
trẻ mầm non; tổ chức hoạt động chắp ghép và trò chơi tạo hình cho trẻ
mầm non; theo dõi và đánh giá hoạt động tạo hình.
Ngoài ra, có một số tài liệu khác, ví dụ nhƣ: cuốn Tạo hình và phương
pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ em của tác giả Đặng Nhật
Hồng [11]; cuốn Các hoạt động tạo hình của trẻ mầm non của các tác giả
Lê Thị Đức – Lê Thanh Thủy – Phùng Thị Tƣờng [6],…
Các công trình nghiên cứu trên đều tập trung ở nội dung lý luận liên
quan đến dạy học mỹ thuật nói chung ở trẻ mầm non, cũng nhƣ một số
phƣơng pháp về tổ chức hoạt động tạo hình mà chƣa đi sâu nghiên cứu sâu
về tính thực tiễn của những phƣơng pháp này nhằm nâng cao chất lƣợng
dạy học bộ môn này, nhất là trong đào tạo giáo sinh ở Trƣờng trung cấp sƣ
phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu về môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
hoạt động tạo hình; thực trạng dạy và học bộ môn này trong Trƣờng trung
cấp sƣ phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội, đề tài đề xuất một số biện pháp
nâng cao chất lƣợng dạy học môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
hoạt động tạo hình, góp phần nâng cao chất lƣợng về giáo dục thẩm mỹ và
phƣơng pháp học tập, giảng dạy cho học sinh Trƣờng TCSP Mẫu giáo –
Nhà trẻ Hà Nội.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Nghiên cứu về trẻ mầm non, các kỹ năng tạo hình và các phƣơng
pháp tổ chức họat động liên quan đến tạo hình làm cơ sở lý luận cho đề tài.
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- Tìm hiểu thực trạng dạy học môn phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm
non hoạt động tạo hình làm cơ sở thực tiễn cho đề tài.
- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn phƣơng
pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình tại Trƣờng trung cấp sƣ
phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ HN.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non HĐTH, từ nội dung cho
đến cách tổ chức hoạt động dạy học môn này cho giáo sinh Trƣờng Trung
cấp sƣ phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
- Không gian nghiên cứu: Trƣờng TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội.
- Thời gian nghiên cứu: năm học 2016 – 2017.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, nghiên cứu tài liệu: Nhóm phƣơng
pháp này đƣợc sử dụng trong việc xây dựng cơ sở lý thuyết, giới thiệu tổng
quan về đối tƣợng nghiên cứu. Từ đó xác lập đƣợc khung lí thuyết, khái
niệm công cụ trong việc tìm hiểu thực trạng về hoạt động dạy học môn
phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình trong Trƣờng
TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội. Đây là những cơ sở trong việc đƣa ra
những đánh giá, nhận định có căn cứ.
- Phƣơng pháp khảo sát, điều tra: Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng
nhằm thu thập, xác thực và kiểm chứng những thông tin liên quan đến hoạt
động dạy học môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo
hình trong Trƣờng TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội.
- Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm: Trên cơ sở những đề xuất biện
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa của việc dạy học môn Phƣơng pháp
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hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình trong Trƣờng TCSP Mẫu giáo
- Nhà trẻ Hà Nội, chúng tôi sử dụng phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm để
kiểm chứng tính hợp lý giữa lí luận và thực tiễn. Trong phƣơng pháp này,
chúng tôi sử dụng phiếu hỏi, phỏng vấn sâu để tiến hành lấy ý kiến của
giáo sinh, giáo viên trực tiếp tham gia quá trình thực nghiệm.
6. Đóng góp của luận văn
Luận văn là một đề tài nghiên cứu khoa học mang tính thực tiễn liên
quan đến dạy học môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo
hình, tại Trƣờng TCSP Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội.
Luận văn đề cập đến thực trạng, những điểm tồn tại cũng nhƣ góp
phần củng cố, nâng cao chất lƣợng dạy học môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn
trẻ mầm non hoạt động tạo hình tại Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà
Nôi.
Thông qua việc nghiên cứu luận văn nếu đƣợc áp dụng vào thực tế sẽ
là tài liệu tham khảo để xây dựng, chỉnh lý giáo trình mới của Trƣờng
TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội theo thông tƣ số 22/2014/TT-BGDĐT
ngày 09/07/2014 về quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm có 02 chƣơng.
Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu của đề tài
Chƣơng 2: Một số biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy học môn Phƣơng
pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình tại Trƣờng TCSP Mẫu
giáo – Nhà trẻ Hà Nội
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Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1. Mỹ thuật và một số khái niệm liên quan
Theo Từ điển Thuật ngữ mĩ thuật phổ thông, mĩ thuật là “từ dùng để
chỉ các loại hình nghệ thuật tạo hình nhƣ hội họa, đồ họa, điêu khắc, kiến
trúc. Nói cách khác, từ mĩ thuật (đẹp + nghệ thuật) chỉ cái đẹp do con
ngƣời hoặc thiên nhiên tạo ra mà mắt ngƣời ta nhìn thấy đƣợc,…” [15,
tr.106].
Theo đó, mỹ thuật là một loại hình nghệ thuật xuất hiện, phát triển gắn
liền với việc làm đẹp. Theo cách hiểu thông dụng, các loại hình mỹ thuật
chính là hội họa, điêu khắc và một số hình thức đồ họa tranh in, cũng nhƣ
loại hình đồ họa hiện đại có sự kết hợp với yếu tố công nghệ nhƣ phim ảnh,
nhiếp ảnh, sản xuất/ chỉnh sửa video, thiết kế tạo dáng công nghiệp và in
ấn. Tuy nhiên, trong sự phát triển nhanh chóng của những loại hình nghệ
thuật theo nhiều hƣớng biểu đạt đa dạng và phong phú, nhƣ nhiều dạng
thức thực hành của nghệ thuật đƣơng đại (nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật
video art, nghệ thuật vẽ cơ thể,…) đã làm cho khái niệm mỹ thuật trở nên
chật chội, và nếu giữ nguyên tên gọi mỹ thuật thì buộc nội hàm phải mở
rộng ra để có thể chấp nhận những hình thức mới của loại hình nghệ thuật
này. Chính vì lẽ đó, khái niệm nghệ thuật thị giác ra đời nhằm để chỉ những
hình thức nghệ thuật tác động trực tiếp đến mắt (thị giác) trong quá trình
thƣởng thức.
Liên quan đến khái niệm mỹ thuật, một số nhà nghiên cứu tiếp tục đặt
ra câu hỏi vậy có sự khác nhau gì giữa khái niệm mỹ thuật tạo hình và mỹ
thuật ứng dụng bởi xét cho cùng những sáng tạo trong lĩnh vực này đều
hƣớng đến phục vụ con ngƣời với những mục đích khác nhau (có tính đẹp
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và có giá trị sử dụng hoặc cả hai). Theo đó, ở trong nhiều trƣờng hợp, ngữ
cảnh mà chúng ta thấy khái niệm nghệ thuật tạo hình đƣợc sử dụng để xác
định cho một số loại hình mỹ thuật xác định đƣợc tính chất vật lý của nó,
bởi lẽ nghệ thuật tạo hình đƣợc hiểu là loại hình nghệ thuật tạo ra những
sản phẩm/ tác phẩm mà có hình dạng cụ thể phục vụ vào những mục đích
khác nhau.
1.1.2. Hoạt động tạo hình
HĐTH xuất hiện cùng với lịch sử phát triển của loài ngƣời. Những vật
phẩm có tính tạo hình đầu tiên của con ngƣời chính là những dụng cụ lao
động, sản xuất bằng đá đƣợc tìm thấy ở những di chỉ khảo cổ nhiều nơi trên
thế giới. Trong quá trình phát triển của mình, nhiều sản phẩm tạo hình
đƣợc tạo tác, với nhiều chất liệu khác nhau và điều này đã dần hình thành
nên cái gọi là khoái cảm thẩm mĩ, nhu cầu thẩm mĩ,…
Trong giáo dục mầm non, “hoạt động tạo hình là một dạng hoạt động
nghệ thuật nhằm giúp trẻ nhận biết và phản ánh thế giới xung quanh thông
qua những hình tƣợng nghệ thuật nhƣng chỉ dừng lại ở mức độ nhằm thỏa
mãn nhu cầu, ý thích và phù hợp với khả năng của trẻ mầm non.” [40].
Hoạt động này là một dạng hoạt động có sản phẩm đặc trƣng mà đối tƣợng
thực hiện là trẻ MN. Nó có những dạng hoạt động nhƣ vẽ và tô màu, xé cắt
dán, tập nặn, chắp ghép hình, xếp hình,… với mục đích hƣớng dẫn và giúp
trẻ làm quen với việc khám phá thế giới xung quanh qua những việc làm có
tính định hƣớng, nghệ thuật. Trong mỗi dạng HĐTH đó, trẻ mầm non có
thể thể hiện ấn tƣợng, cảm nhận, cảm xúc của mình về thế giới xung quanh.
Bởi vậy, ở mỗi dạng HĐTH, cần hình thành cho trẻ mầm non một số
phƣơng tiện biểu cảm của nghệ thuật tạo hình và cung cấp nguyên liệu
riêng để trẻ thể hiện.
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Hoạt động tạo hình của trẻ mầm non chƣa phải là một hoạt động sáng
tạo thực thụ. Quá trình hoạt động và sản phẩm hoạt động tạo hình của trẻ
mầm non thể hiện các đặc điểm của một nhân cách đang đƣợc hình thành.
Những sản phẩm của hoạt động tạo hình không nhằm mục đích tạo nên
những sản phẩm phục vụ xã hội, cải tạo thế giới xung quanh mà mục đích
và kết quả to lớn nhất của quá trình hoạt động đó chính là sự biến đổi, phát
triển của chính cá nhân trẻ.
1.1.3. Bậc học mầm non và trẻ mầm non
1.1.3.1. Bậc học mầm non
Theo Luật Giáo dục ban hành năm 2005, điều 21 quy định “giáo dục
mầm non thực hiện việc nuôi dƣỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng
tuổi đến sáu tuổi” [38]. Điều 25 đã chỉ rõ:
Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm:
1. Nhà trẻ, nhóm trẻ nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến ba tuổi;
2. Trƣờng, lớp mẫu giáo nhận trẻ em từ ba tuổi đến sáu tuổi;
3. Trƣờng mầm non là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu
giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi. [38]
Bậc học này có nhiệm vụ đặt nền móng cơ sở cho việc hình thành và
phát triển nhân cách con ngƣời hay có thể hiểu rằng bậc học mầm non là
mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò cực kỳ quan
trọng bởi giai đoạn này việc giáo dục đặt cơ sở nền tảng cho những bậc học
tiếp theo. Nhƣ vậy, giáo dục mầm non phải hƣớng đến đáp ứng nhu cầu cơ
bản của trẻ trong từng giai đoạn; sự chăm sóc và giáo dục trẻ phải nằm
trong một khối thống nhất, bổ sung và hoàn thiện lẫn cho nhau góp phần
đặt cơ sở nền tảng ban đầu cho việc hình thành các phẩm chất mới của
nhân cách của con ngƣời trong giai đoạn phát triển hiện nay.
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Ngày 26 tháng 10 năm 2011, Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quyết
định số 60/2011/QĐ-TTg quy định một số chính sách phát triển giáo dục
mầm non giai đoạn 2011-2015. Trong đó, đặc biệt quan tâm trƣờng, lớp để
đón các cháu dƣới 18 tháng tuổi ở các khu dân cƣ mới, khu công nghiệp;
tuyển dụng, hợp đồng giáo viên, nhân viên đối với các trƣờng mầm non
công lập để đáp ứng từng bƣớc nhu cầu gửi trẻ dƣới 18 tháng tuổi; Thực
hiện các chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc theo chế
độ hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, dân lập.
Theo đó, thực hiện Chƣơng trình Giáo dục Mầm non mới:
quy định mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp chăm sóc giáo dục trẻ
dƣới 18 tháng tuổi và chỉ đạo các Sở GDĐT tăng cƣờng hơn nữa
công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ có
con ở độ tuổi nhỏ, để các bậc phụ huynh có thể lựa chọn hình
thức nuôi dạy con tại gia đình, góp phần giảm tải cho các nhà
trƣờng [37].
- Chƣơng trình Giáo dục mầm non
Đây là căn cứ để triển khai và chỉ đạo công tác chăm sóc giáo dục trẻ
trong các cơ sở giáo dục mầm non trong cả nƣớc, đồng thời là căn cứ để
đào tạo bồi dƣỡng GVMN, tăng cƣờng cơ sở vật chất và đảm bảo các điều
kiện thực hiện Chƣơng trình Giáo dục mầm non có chất lƣợng. Mục tiêu
giáo dục mầm non là “giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ,
thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ
em vào lớp Một” [38, điều 22]. Nhƣ vậy, mục tiêu giáo dục trẻ em ở lứa
tuổi mầm non của nƣớc ta nhằm từng bƣớc hình thành và hoàn thiện dần
những chức năng tâm lí và năng lực chung của trẻ nhƣ là có ý thức về bản
thân, tự khẳng định mình theo hƣớng tích cực, mạnh dạn, tự tin, từng bƣớc
làm chủ bản thân, độc lập, tự giác, dễ hòa nhập, biết bảo vệ môi trƣờng, có

12

nếp sống văn minh, có hành vi ứng xử giao tiếp phù hợp với những quy tắc
chuẩn mực trong xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia vào cuộc
sống, chuẩn bị tốt cho trẻ vào trƣờng tiểu học.
1.1.3.2. Trẻ mầm non
Về độ tuổi trẻ mầm non, theo Thông tư 01/VBHN-BGDĐT ban hành
Chƣơng trình giáo dục mầm non năm 2017 đã quy định: “Đối với trẻ em từ
3 tháng đến 6 tuổi, nếu không mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh bẩm sinh nguy
hiểm, đƣợc nhận vào các nhà trƣờng, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập” [36]. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, chúng tôi nghiên cứu ở
lứa tuổi trẻ mầm non bắt đầu từ 18 tháng tuổi trở lên (giai đoạn nhà trẻ) đến
06 tuổi (giai đoạn Mẫu giáo). Ở lứa tuổi này, hành vi và nhu cầu của trẻ ở
các giai đoạn phát triển khác nhau.
- Giai đoạn tuổi nhà trẻ (18 tháng đến 3 tuổi)
Trẻ gắn bó với ngƣời chăm sóc và phát triển cảm giác yêu
thƣơng và tin tƣởng. Trẻ có cảm giác lo sợ khi phải xa cách mẹ,
biết phân biệt ngƣời quen và ngƣời lạ. Qua hoạt động vui chơi,
trẻ hiểu nguyên nhân và kết quả ở mức độ đơn giản nhƣ nếu đẩy
quả bóng trên sành nhà, thì quả bóng sẽ lăn. Trẻ hiểu về lời nói
và làm theo lệnh đơn giản. Qua các hoạt động trong cuộc sống
xung quanh, trẻ biết tên một số đồ vật quen thuộc, vài bộ phận
trong cơ thể, và khái niệm nhƣ trong/ngoài, hoặc mở/đóng. Ở
cuối tuổi nhà trẻ, trẻ dần hình thành khả năng độc lập khi tự chơi
một mình trong thời gian lâu. Ở giai đoạn nhà trẻ, trẻ học di
chuyển cơ thể nhƣ ngóc đầu lên, tự ăn, ngồi, đứng, đi. Trẻ học
cách sử dụng cùng lúc bàn tay và mắt để thao tác và ném đồ vật.
Qua các hoạt động này, trẻ phát triển thị giác, thính giác, xúc
giác, vị giác và khứu giác.
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- Giai đoạn tuổi mẫu giáo (từ 3 tuổi đến 6 tuổi)
Trẻ phát triển ngôn ngữ và hiểu biết bản thân. Trẻ biết suy
nghĩ về những điều kỳ diệu, xa thực tế. Qua những hoạt động
đƣợc tổ chức ở lớp, trẻ biết đƣợc việc thực hiện theo các quy tắc
nên bắt đầu hiểu hậu quả của việc làm/cảm xúc và phân biệt
đúng/sai. Giai đoạn này, trẻ đặt nhiều câu hỏi, hình thành các mối
quan hệ giữa bạn bè và thầy cô. Về mặt thể chất, trẻ có kỹ năng
tự lập (mặc quần áo, ăn uống, vệ sinh). Trẻ em học mẫu giáo để
học cách giao tiếp, chơi đùa, và tƣơng tác với những ngƣời khác
một cách thích hợp, phù hợp với lứa tuổi, tâm sinh lý. Một giáo
viên cung cấp các đồ chơi khác nhau và các hoạt động trò chơi,
nô đùa để thúc đẩy những đứa trẻ này để tìm hiểu ngôn ngữ và từ
vựng, toán học, và khoa học, cũng nhƣ các hoạt động âm nhạc,
nghệ thuật, và xã hội [35]
Nhƣ vậy, trẻ mầm non có kỹ năng hoạt động tạo hình gồm 2 lứa tuổi
Nhà trẻ từ 18-36 tháng và Mẫu giáo từ 3-6 tuổi (Mẫu giáo bé 3-4 tuổi, mẫu
giáo nhỡ 4-5 tuổi, mẫu giáo lớn 5-6 tuổi). Trong giáo dục mầm non, hoạt
động tạo hình đƣợc dạy cho trẻ ở lứa tuổi nhà trẻ (2-3 tuổi) và Mẫu giáo bé,
mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn với các mức độ khác nhau.
1.1.3.3. Đặc điểm và khả năng cảm thụ thẩm mỹ của trẻ mầm non qua các
giai đoạn
Qua thực tiễn dạy học và quan sát trẻ mầm non, chúng tôi nhận thấy
đặc điểm và khả năng cảm thụ thẩm mỹ của trẻ ở trong mỗi giai đoạn có sự
khác nhau:
- Giai đoạn dƣới 3 tuổi (độ tuổi nhà trẻ)
Ở giai đoạn này, trẻ bƣớc đầu làm quen với hình, khối, màu sắc đơn
giản bằng những hình thức vui chơi, qua đó phát triển ở trẻ khả năng vận
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động, quan sát với các thành tố của mĩ thuật cũng nhƣ có đƣợc vốn ngôn
ngữ cần thiết để giao tiếp (nghe – hiểu). Lúc này, do khả năng vận động
còn hạn chế nên trẻ thích thú việc xếp hình hơn các hoạt động vẽ, tô màu
(tay chƣa cứng mà không có đƣợc sự tập trung cần thiết). Khả năng quan
sát hình dáng của trẻ chỉ ở mức thoáng qua cũng nhƣ chỉ thu hút với những
đồ vật có màu sắc tƣơi sáng, rực rỡ.
- Giai đoạn từ 3 đến trƣớc 6 tuổi
Hoạt động vui chơi vẫn giữa vai trò chủ đạo nhƣng đã đƣợc lồng ghép
một số hoạt động giáo dục có chủ đích. Từ đó, trẻ mầm non đƣợc làm quen
với việc cầm bút, cầm màu, tập quan sát,… theo những hƣớng dẫn của giáo
viên và trẻ cũng dẫn nghe và hiểu đƣợc những lệnh đơn giản từ giáo viên.
Một số nội dung giáo dục đơn giản đƣợc đƣa vào giai đoạn này đã giúp học
sinh bƣớc đầu phân biệt đƣợc những khối, hình đơn giản ở kích thƣớc, màu
sắc, tên gọi. Điều này đƣợc trẻ tái hiện lại thông qua các bài tập thực hành
nhƣ tô màu, vẽ theo hình, xếp hình với những hình đơn giản,… Ở một số
bài thực hành đã có sự kết hợp về chấm, nét để tạo ra những hình vẽ có ý
thức. Trẻ vẫn sử dụng màu sắc tƣơi sáng ở giai đoạn này, ngoài ba màu cơ
bản đỏ – vàng – làm, trẻ nhận biết phân biệt đƣợc các màu xanh lá cây,
cam, tím, nâu… do đó, màu sắc trong bài của trẻ mầm non đƣợc sử dụng
phong phú và đa dạng hơn.
1.1.4. Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình
Trong quá trình hình thành và phát triển, bằng những kinh nghiệm
trong đời sống thực tiễn, con ngƣời đã đúc kết những tri thức, hiểu biết
thành những phƣơng pháp để có thể thực hiện đƣợc một công việc nào đó.
Trong cuốn Đại từ điển Tiếng Việt, phƣơng pháp là “cách thức tiến hành để
có hiệu quả cao” [33, tr.1351]. Hiểu một phƣơng diện khác, “phƣơng pháp
là cách thức, con đƣờng, cách thực hiện để đạt tới một mục đích nào đó
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hoặc để giải quyết những nhiệm vụ nhất định” [9, tr.273]. Có thể khái quát
rằng, để đạt đƣợc kết quả thì sẽ có nhiều cách làm nhƣng để công việc hay
mục đích đạt đƣợc hiệu quả cao thì ngƣời thực hiện phải có phƣơng pháp,
để tránh phải lặp đi lặp lại quá trình thực hiện theo cách thử sai – đúng.
Trong giáo dục thì phƣơng pháp đóng vai trò quan trọng bởi đối tƣợng
của hoạt động giáo dục là con ngƣời nên không thể mang ra thử nhiều lần
nhằm đạt kết quả. Do đó, trong lĩnh vực giáo dục học, phƣơng pháp dạy –
học là đối tƣợng nghiên cứu và tùy theo đối tƣợng môn học hay ngƣời học
mà có những phƣơng pháp chung và phƣơng pháp riêng để vận dụng nhằm
đạt mục tiêu giáo dục đề ra. Đối với giáo dục mầm non, phƣơng pháp càng
cần phải đƣợc sử dụng khéo léo, có nghệ thuật bởi trẻ mầm non là chủ thể
có hành động mang tính tự phát, chƣa bền vững và dễ bị phân tán sự tập
trung.
Phƣơng pháp dạy trẻ mầm non phải phù hợp với lứa tuổi và đƣợc xây
dựng vận dụng vào quá trình hoạt động của trẻ, tiến hành trong mối quan
hệ giữa ngƣời giáo viên đóng vai trò chủ đạo và trẻ mầm non tích cực, chủ
động tham gia hoạt động.Việc dạy hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non cần
phải tạo đƣợc sự hứng thú, yêu thích, không gò ép. Có vậy, trẻ mầm non
mới dễ tiếp thu và tạo ra đƣợc sản phẩm theo ý thích của mình và mang
tính sáng tạo cao.
Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình hƣớng tới
thực hiện mục đích, nhiệm vụ dạy tạo hình cho trẻ mầm non dựa theo
nguồn kiến thức, kỹ năng mà trẻ tiếp thu. VD:
- Trong phƣơng pháp chung thì có phƣơng pháp thuyết trình; phƣơng
pháp trực quan; phƣơng pháp thực hành; phƣơng pháp củng cố; phƣơng
pháp kiểm tra, đánh giá, phƣơng pháp tiếp cận thông tin…
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- Trong phƣơng pháp riêng (chuyên ngành của hoạt động tạo hình) thì
có phƣơng pháp quan sát; nhóm phƣơng pháp dùng lời gồm đàm thoại, giải
thích, giảng giải, lời của văn học nghệ thuật; phƣơng pháp trực quan,
phƣơng pháp luyện tập thực hành; phƣơng pháp trò chơi và phƣơng pháp
đánh giá sản phẩm tạo hình.
1.2. Vị trí, vai trò ý nghĩa của HĐTH đối với sự phát triển của trẻ mầm
non
1.2.1. Vị trí của hoạt động tạo hình ở bậc học mầm non
Hoạt động tạo hình ở bậc học mầm non là một hoạt động quan trọng
không thể thiếu đƣợc trong chƣơng trình chăm sóc giáo dục mầm non. Cho
trẻ làm quen với hoạt động tạo hình nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, thẩm
mỹ đồng thời tạo điều kiện cho trẻ phát huy năng khiếu góp phần phát triển
trí tuệ và thể chất cho trẻ. Khi tạo ra sản phẩm tạo hình là quá trình trẻ tham
gia một cách tích cực kết hợp giữa trí tuệ và thể lực. Đó là sự vận dụng kỹ
năng, kỹ xảo, sử dụng dụng cụ và các phƣơng tiện tạo hình, trí nhớ, trớ
tƣởng tƣợng sáng tạo thông qua các hoạt động đó phát triển các nhóm cơ
bàn tay, ngón tay từ vụng về đến linh hoạt. Thông qua hoạt động tạo hình
giúp trẻ phát triển trí tuệ nhận thức đƣợc thực hiện thật khách quan bằng
hình tƣợng nghệ thuật, phát triển khả năng tri giác về hình dạng, cấu trúc,
kích thƣớc, màu sắc của đồ vật bằng mắt một cách có mục đích rõ ràng.
Khi tham gia các hoạt động tạo hình trẻ đã tái tạo đƣợc hình tƣợng nghệ
thuật của đồ vật mà chúng tri giác đƣợc. Đó chính là những biểu tƣợng
đƣợc hình thành trong quá trình trực tiếp đồ vật hiện tƣợng trong khi dạo
chơi, tham quan và vui chơi các đồ chơi trẻ em. Khi quan sát trẻ so sánh
hình dáng, kích thƣớc, màu sắc, không gian của đồ vật nhƣ vậy hoạt động
tạo hình đã góp phần tích cực trong việc hình thành ở trẻ những thao tác tƣ
duy nhƣ: phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát, phát triển tƣ duy trực
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quan hình tƣợng và phát triển trí nhớ, trí tƣởng tƣợng sáng tạo. Đồng thời,
trong quá trình hoạt động tạo hình ngôn ngữ của trẻ cũng đƣợc phát triển
theo, thông qua hoạt động hoạt động tạo hình giáo dục đạo đức cho trẻ biết
yêu quý cái đẹp, cái tốt, phân biệt đƣợc cái thiện cái ác. Trong quá trình tạo
sản phẩm trẻ đƣợc rèn luyện tính kiên trì, bền bỉ làm việc có mục đích đƣợc
hòa đồng trong tập thể. Từ đó hình thành tính đoàn kết tƣơng trợ giúp đỡ
cởi mở thân ái với bạn bè.
HĐTH còn góp phần giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm non. Thông qua
hoạt động tạo hình để phát triển ở trẻ khả năng cảm thụ thẩm mĩ và bồi
dƣỡng xúc cảm thẩm mĩ những vẻ đẹp đa dạng của hình dáng sự phong phú
của màu sắc đồ vật thiện nhiên và sự lặp đi lặp lại của các yếu tố tạo hình
nhƣ sự cân đối đa dạng về cấu trúc, hình dáng về tính truyền cẩm của
đƣờng nét. Đã thu hút những hứng thú và gây cho trẻ những cảm xúc tình
cảm thẩm mĩ đƣợc nảy sinh và trở nên sâu sắc.
HĐTH có vị trí nhất định trong giáo dục lao động cho trẻ mầm non.
Hoạt động tạo hình là hoạt động tạo ra sản phẩm, quá trình tạo hình là một
quá trình lao đông nghệ thuật mang tính sáng tạo, còn góp phần hình thành
ở trẻ ý thức làm việc có mục đích có kỹ năng. Để tạo ra sản phẩm trẻ phải
nắm vững các thao tác, kỹ năng tạo hình và kỹ năng sử dụng dụng cụ, vật
liệu cùng với tính tích cực độc lập, sáng tạo.
1.2.2. Vai trò, ý nghĩa của hoạt động tạo hình đối với sự phát triển của
trẻ mầm non
HĐTH cho trẻ em mầm non góp phần không nhỏ trong việc hình
thành các kỹ năng, năng lực và hỗ trợ nhiều trong những hoạt động khác
trong việc kích thích thị giác, khả năng vận động. Nhìn chung, hoạt động
tạo hình hấp dẫn bởi gần gũi với việc vui chơi của trẻ em. Ngôn ngữ của
hoạt động tạo hình là hình, khối và màu sắc xuất hiện xung quanh môi
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trƣờng sống nên cũng trở nên quen thuộc với trẻ em. Về cơ bản, hoạt động
tạo hình ở giai đoạn mầm non thông qua những hoạt động: quan sát sự vật
và hiện tƣợng ở cuộc sống xung quanh; nhận xét để nhận biết; thực hành tái
hiện về đối tƣợng; có đƣợc cảm nhận về tính thẩm mĩ của sự vật, hiện
tƣợng.
Thông HĐTH, trẻ mầm non có cơ hội làm quen, tiếp xúc với thiên
nhiên, với cuộc sống và tập tạo ra cái đẹp theo cách hiểu, cảm nhận về sự
vật, hiện tƣợng xung quanh. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc phát
triển những giác quan, tình cảm của trẻ đối với cuộc sống xung quanh.
Cũng trong quá trình tạo hình, trẻ em đƣợc tìm hiểu những hình ảnh thân
thuộc và hình thành nhu cầu quan sát, bình luận và có tình cảm với cảnh
quan, vật thể này, để từ đó từng bƣớc hình thành thị hiếu thẩm mỹ cho bản
thân, góp phần làm cuộc sống tốt đẹp, phong phú mà tránh đi đƣợc những
sai lệch trong nhận thức liên quan đến lĩnh vực thẩm mĩ. Nói cách khác,
HĐTH ở trƣờng mầm non góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mĩ thông qua
việc biết thƣởng thức cái hay, cái đẹp để cuộc sống của chính bản thân đứa
trẻ và cộng đồng ngày càng hài hòa và tƣơi đẹp hơn. Theo đó, hoạt động
tạo hình ở lứa tuổi này có vai trò cụ thể sau:
Thông qua các hoạt động trải nghiệm với màu sắc, đƣờng nét cùng với
các hình thức nhƣ xếp hình, tô màu, vẽ tranh, tập nặn,…giúp trẻ thấy đƣợc
cái đẹp của hình thể và màu sắc, yêu thích cái đẹp và hình thành nhu cầu về
cái đẹp. Từ đó hình thành thái độ trƣớc cái đẹp, giữ gìn, bảo vệ cái đẹp qua
những việc làm, hành vi cụ thể. Ví dụ nhƣ không bẻ hoa nơi công cộng,
không viết bậy lên tƣờng, bàn hay vật dụng khác,…
Hình thành ở trẻ những kĩ năng ban đầu trong các hoạt động tạo hình
sau này nhƣ quan sát, liên tƣởng, đôi bàn tay khéo léo,…
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Bƣớc đầu phát triển ở trẻ khả năng phân tích, nhận xét, suy nghĩ, tìm
tòi trong việc tạo những bài thực hành đơn giản,…
Những điều này rất có ý nghĩa bởi bậc học mầm non là bậc học đầu
tiên trong quá trình học tập sau này và trong giai đoạn này hoạt động tạo
hình chiếm khá nhiều thời lƣợng và thông qua nhiều dạng thức thực hành
nhƣ vẽ, xé dán, tô màu, nặn, xếp hình đều có tác động đáng kể đến tƣ duy
thẩm mĩ, tạo điều kiện để trẻ em hình thành những kĩ năng trong môn học
tạo hình cũng nhƣ là nền tảng cho những hoạt động học tập khác. Điều này
cũng giúp cho trẻ có đƣợc tâm thế hòa nhập hơn với môi trƣờng vui chơi
trong nhà trƣờng, tránh đi đƣợc những rối loạn tự kỷ, hành vi và nhận thức
khi tách biệt, cô lập mình trong những thế giới riêng của mình. Về cơ bản,
hoạt động tạo hình ở lứa tuổi mầm non giúp trẻ ở một số phƣơng diện sau:
Về thể chất: thông qua hoạt động tạo hình, trẻ rèn luyện và thành thục
những thao tác vận động cơ bản nhƣ cầm, nắm và bƣớc đầu có đƣợc sự tập
trung trong công việc.
Về tri giác: vốn từ ngữ liên quan đến hoạt động tạo hình đƣợc tích lũy
và hình thành qua những lệnh đơn giản của giáo viên. Trẻ mầm non cũng
biết đƣợc cách quan sát để cảm thụ, để hiểu, cũng nhƣ nhận biết, phân tích
đƣợc những đồ vật có hình dạng đơn giản.
Về bày tỏ cảm xúc của mình: hoạt động tạo hình ở bậc học này cũng
khơi gợi khả năng diễn đạt cảm xúc nhƣ có thái độ thích hay chán, yêu hay
ghét, vui hay buồn trƣớc một sự vật, hiện tƣợng hay một vật phẩm nghệ
thuật.
1.3. Khái quát về trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội
1.3.1. Lịch sử phát triển
Trƣờng THSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đƣợc thành lập theo QĐ
2731/QĐ-UB ngày 05/6/1990 của UBND Thành phố Hà Nội trên cơ sở sát

20

nhập hai trƣờng: Trƣờng THSP Mẫu giáo Hà Nội (1957) và Trƣờng Sơ học
nuôi dạy trẻ (1973), đƣợc đổi tên thành trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ
Hà Nội theo QĐ 1743/QĐUB ngày 30/8/2008 của UBND Thành phố Hà
Nội. Khi thành lập, nhà trƣờng có địa chỉ tại 67 Cửa Bắc, Ba Đình và 31
Khƣơng Hạ, Khƣơng Đình, Thanh Xuân. Tháng 7 năm 2003, nhà trƣờng
chuyển về một cơ sở chính tại 31 Khƣơng Hạ, Khƣơng Đình, Thanh Xuân,
Hà Nội.
Bên cạnh việc đào tạo nhân lực cho ngành mẫu giáo, nhà trẻ của thủ
đô, nhà trƣờng còn có trƣờng mầm non thực hành Linh Đàm. Ngôi trƣờng
này đƣợc thành lập vào tháng 11 năm 2002, với tƣ cách là Trƣờng thực
hành thuộc trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội, “là đơn vị không thể
thiếu trong quy trình đào tạo nhân lực mầm non, đồng thời là địa điểm để
tổ chức hoạt động thực hành, thực tập sƣ phạm”. [29, tr.8]
1.3.2. Cơ cấu tổ chức và mục tiêu đào tạo
Nhà trƣờng có 77 CBGVNV (47 CBGVNV tại trƣờng, 30 CBGVNV
tại trƣờng mầm non thực hành Linh Đàm), gồm Ban giám hiệu, 04 tổ
chuyên môn, 03 phòng ban và 01 trƣờng thực hành. Nhà trƣờng có 03
ngành đào tạo chính: Sƣ phạm mầm non (hệ chính quy và liên kết), Chăm
sóc và hỗ trợ gia đình, Văn hóa văn nghệ quần chúng. Ngoài ra, nhà trƣờng
tổ chức liên kết đào tạo cử nhân ngành GDMN với ĐHSP Hà Nội, bồi
dƣỡng cấp chứng chỉ chuyên đề các chuyên ngành: Chăm sóc nuôi dƣỡng
trẻ em, Đàn organ điện tử, Biên đạo múa, Làm đồ dùng đồ chơi [29, tr.9].
Mục tiêu đào tạo chính của nhà trƣờng là đào tạo GVMN có trình độ
trung cấp chuyên nghiệp cho Hà Nội và các địa phƣơng với hai hình thức
chính quy và liên kết, tổ chức đào tạo đại học liên kết ngành cử nhân
GDMN. Nhà trƣờng đã và đang từng bƣớc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy
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để phù hợp và bắt kịp với yêu cầu trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nƣớc.
Định hƣớng phát triển của nhà trƣờng là:
nâng cấp trƣờng thành trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Nhà trẻ - Mẫu
giáo Hà Nội, xây dựng trƣờng mầm non thực hành chất lƣợng
cao tại cơ sở chính Khƣơng Đình là cơ sở thực hành và là trung
tâm phƣơng pháp của trƣờng, đồng thời tổ chức đào tạo ngành
trung cấp sƣ phạm mầm non theo mô hình cung ứng dịch vụ chất
lƣợng cao. [29, tr.17]
1.4. Thực trạng dạy học môn phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
hoạt động tạo hình tại Trƣờng Trung cấp Sƣ Phạm Mẫu Giáo – Nhà
Trẻ Hà Nội
1.4.1. Đặc điểm giáo sinh
Trƣờng Trung cấp Sƣ phạm Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội là trƣờng
trung cấp sƣ phạm (Công lập) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Đối tƣợng giáo sinh của nhà trƣờng là học sinh đã tốt nghiệp bậc trung học
phổ thông, trung cấp, cao đẳng hoặc tƣơng đƣơng theo quy định của Bộ
Giáo dục và đào tạo. Năm 2017, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 1.070 ngƣời.
Trong đó ƣu tiên 320 thí sinh đăng ký sớm có đủ điều kiện theo học ngành
Sƣ phạm mầm non (cho thí sinh có hộ khẩu thƣờng trú tại Hà Nội). Những
giáo sinh nằm trong chỉ tiêu đào tạo không phải đóng học phí và có chế độ
học bổng theo quy định. Các chỉ tiêu còn lại Nhà trƣờng tổ chức đào tạo
ngoài ngân sách, số thí sinh này sau khi trúng tuyển phải đóng kinh phí hỗ
trợ đào tạo theo qui định. Tiêu chí tuyển sinh của nhà trƣờng theo hình thức
xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp THPT.
Nhƣ vậy, phạm vi tuyển sinh của nhà trƣờng khá rộng và đây là một
trƣờng đào tạo chủ yếu về mã ngành liên quan đến chăm sóc, nuôi dƣỡng
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trẻ em nên giáo sinh nhà trƣờng đều có những đặc điểm riêng, khác với
nhiều trƣờng. Điều này là do đặc thù trong hoạt động học tập của giáo sinh
trong trƣờng có nhiều điểm khác so với các em sinh viên trƣờng khác, gắn
liền với hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tế với công việc chăm sóc
trẻ em ở những lứa tuổi khác nhau, một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính
xác, không đƣợc lơi là,… Trong quá trình học tập, những kiến thức liên
quan đến nghề nghiệp chăm sóc trẻ phải trở thành những kĩ năng, thao tác
xử lý những tình huống mà công việc chăm sóc trẻ em phải đối diện hàng
ngày. Chính điều này đã tạo nên đặc thù riêng của giáo sinh là phải có một
tình yêu với trẻ thực sự mới có thể theo học và làm tốt công việc của mình.
Cùng với đó, với mã ngành văn hóa văn nghệ quần chúng, chăm sóc và hỗ
trợ gia đình cũng đòi hỏi học sinh phải có tố chất vui vẻ, năng động và
trách nhiệm. Nhìn chung, do nhận thức chƣa đầy đủ của một bộ phận
không nhỏ của ngƣời dân trong việc phân biệt đẳng cấp trong nghề nghiệp.
Nhiều ngƣời vẫn có tâm lí xem trọng và đề cao những công việc nhƣ bác sĩ,
luật sƣ, kinh tế, ngân hàng,… nên không ít bạn giáo sinh đang học ở trƣờng
vẫn còn có tâm lí mặc cảm, không tự tin trƣớc việc học tập, công việc của
mình. Chính điều này cũng đã tạo áp lực trong việc đào tạo để có đƣợc đội
ngũ những ngƣời làm công tác trong lĩnh vực này có chất lƣợng cao. Trong
hoạt động học tập ở nhà trƣờng, ngƣời giáo viên cần phải định hƣớng cho
giáo sinh rằng những công việc nhƣ chăm sóc trẻ em; chăm sóc và hỗ trợ
gia đình; văn hóa văn nghệ quần chúng là một nghề trong xã hội. Ngoài ra,
trong những giờ lên lớp, ngƣời giáo viên cũng phải có phƣơng pháp khéo
léo để gợi mở cho các bạn giáo sinh những cách tiếp cận, xử lý về những
nội dung có trong bài học. Ví dụ, để hƣớng dẫn trẻ mầm non tạo hình trên
đất nặn thì rất cần làm tốt việc hƣớng dẫn, nhắc nhở trẻ về việc vệ sinh, an
toàn nhƣ không cho đất nặn vào mồm hay rửa tay sạch sẽ khi học xong.
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Hay việc chia sẻ và định hƣớng nghề nghiệp cũng rất quan trọng bởi chúng
ta đều biết tuổi nghề trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, tham gia công tác văn
nghệ quần chúng là có giới hạn. Thâm chí chỉ một sai sót trong quá trình
chăm sóc trẻ cũng có thể gây chấn động trong xã hội vì trẻ em đƣợc xem là
đối tƣợng cần quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Những vụ bảo mẫu hành hạ trẻ
em, hay cô giáo trƣờng mầm non gây nguy hại cho trẻ em ở cơ sở chăm sóc
đƣợc báo chí phản ảnh nhiều trong thời gian qua cũng tạo sự quan ngại,
tâm lí dè dặt, sợ hãi trong không ít giáo sinh nhà trƣờng trong bối cảnh
thông tin đƣợc cập nhật, đa dạng nhƣ hiện nay.
1.4.2. Nội dung môn Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non hoạt động
tạo hình
Môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non HĐTH có thời lƣợng là 45
tiết và đƣợc dạy vào học vào học kỳ 2 của năm thứ nhất. Mục tiêu học phần
hƣớng đến việc giáo sinh có khả năng đạt đƣợc tri thức, kỹ năng, phẩm
chất cần thiết ở trình độ trung cấp về phƣơng pháp hƣớng dẫn hoạt động
tạo hình cho trẻ mầm non theo mục tiêu GDMN mới, đáp ứng yêu cầu đổi
mới và phát triển của ngành, phát huy tối đa năng lực của ngƣời học, phát
huy tính tích cực chủ động trong rèn luyện NVSP [Phụ lục 1, tr 77]. Nội
dung của môn học này khá phong phú và đề cập đầy đủ những vấn đề liên
quan đến hoạt động tạo hình ở trƣờng mầm non. Môn học chia làm hai
chƣơng, chƣơng 1 là toàn bộ những vấn đề chung về HĐTH ở trƣờng mầm
non nhƣ: các dạng HĐTH ở trƣờng MN và ý nghĩa đối với sự phát triển của
trẻ, cách thức hƣớng dẫn trẻ HĐTH, phƣơng pháp tổ chức và cách lập kế
hoạch một tiết dạy về HĐTH ở trƣờng MN. Trong phần ý nghĩa của hoạt
động tạo hình đối với phát triển của trẻ, môn học này giới thiệu với giáo
sinh những ý nghĩa giáo dục nhƣ: thẩm mỹ, trí tuệ, đạo đức và thể chất.
Trong nội dung tổ chức hoạt động tạo hình ở trƣờng mầm non, môn học
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giúp giáo sinh làm quen với các hình thức tổ chức nhƣ: hoạt động chung
của cả lớp, tổ chức ngoài giờ hoạt động chung, tổ chức hoạt động tạo hình
ở góc nghệ thuật. Chƣơng 2 của môn học là phần hƣớng dẫn cụ thể và chi
tiết cho giáo sinh hiểu các dạng hoạt động tạo hình vẽ, nặn, xé – cắt dán ở
bậc học mầm non qua các lứa tuổi. Các loại tạo hình ở trƣờng mầm non
cũng đƣợc giới thiệu cụ thể nhƣ: tạo hình theo mẫu, tạo hình theo đề tài, tạo
hình theo ý thích, tạo hình trang trí, thậm chí tính tích hợp trong hoạt động
tạo hình ở bậc học này cũng đƣợc giới thiệu với các giáo sinh nhà trƣờng.
Có thể thấy rằng, nội dung của môn học đã trang bị kiến thức, kỹ năng khá
đầy đủ giúp giáo sinh hiểu và nắm đƣợc:
Kiến thức: Đặc điểm Tâm – Sinh lý và đặc điểm sáng tạo của trẻ trong
hoạt động tạo hình. Nội dung, phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ tạo hình theo đổi
mới GDMN ở các loại hình ( vẽ - nặn – xé, cắt dán) và theo các thể loại
(mẫu – đề tài – trang trí)
Kỹ năng: Tổ chức HĐTH ở trƣờng mầm non theo các độ tuổi ở từng
loại HĐTH (vẽ - nặn – xé, cắt dán). Lập kế hoạch tháng, tuần, ngày và soạn
giáo án dạy trẻ tạo hình. Đánh giá trẻ thƣờng xuyên và giai đoạn trong
HĐTH.
Về thái độ: Giáo sinh tích cực trong học tập, hiểu và biết vận dụng
chƣơng trình học vào thực tế để hƣớng dẫn trẻ tạo hình.
Vấn đề đặt ra là cần có biện pháp gì để hoạt động dạy học trên lớp của
giảng viên giúp cho hoạt động học tập của giáo sinh đạt đƣợc mục tiêu đề
ra, giúp cho giáo sinh nắm vững nội dung kiến thức và phƣơng pháp sau
môn học này.
1.4.3. Phương pháp học tập
Môn học sử dụng các phƣơng pháp truyền thống nhƣ thuyết trình,
giảng giải, diễn giải pháp vẫn, trực quan, tích cực hóa hoạt động của giáo
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sinh… Trong quá trình học, giáo viên hƣớng dẫn, phân tích, làm mẫu các
thao tác, giáo sinh nghe giảng, tự trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong
giáo trình. Kết thúc phần lý thuyết, giáo sinh đƣợc hƣớng dẫn và thực hành
tập dạy trên lớp các dạng của HĐTH theo từng lứa tuổi, vận dụng các
phƣơng pháp giáo viên hƣớng dẫn trên lớp để tự làm các bài tập - dạng bài
tập khác nhau.
Với nội dung chƣơng trình nhƣ trên, giáo viên nhà trƣờng chủ động
trong việc sử dụng các phƣơng pháp sao cho giáo sinh tiếp thu đƣợc kiến
thức cũng nhƣ hình thành đƣợc kĩ năng, thái độ liên quan đến nội dung
hoạt động tạo hình của trẻ. Một số phƣơng pháp đƣợc sử dụng trong học
phần này là:
Phƣơng pháp thuyết trình tích cực: Phƣơng pháp này đƣợc giáo viên
sử dụng trong những phần có khái niệm mới và giáo viên cần làm rõ để
giáo sinh có thể nắm đƣợc. Phƣơng pháp này cũng đƣợc giáo sinh thực
hiện khi đƣợc giao những chủ đề có liên quan. Giáo viên chia lớp thành
nhóm và mỗi nhóm cử đại diện trình bày những nội dung liên quan đến chủ
đề cho trƣớc. Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng với phƣơng pháp diễn giải
phát vấn để làm rõ hơn về đối tƣợng của bài học. Ví dụ khi một nhóm giáo
sinh lên trình bày một chủ đề thì các nhóm còn lại sẽ đặt câu hỏi để những
thành viên trong nhóm trình bày phải giải thích sao cho mọi ngƣời cùng
hiểu hơn về vấn đề ở nhiều phƣơng diện khác nhau.
Phƣơng pháp giảng giải: Phƣơng pháp này chủ yếu do giáo viên sử
dụng để làm rõ hơn những vấn đề mới hay một số vấn đề còn gây tranh cãi.
Tuy nhiên, trong phƣơng pháp dạy học tích cực thì phƣơng pháp này hạn
chế sử dụng mà để cho giáo sinh chủ động hơn trong việc tìm hiểu, chiếm
lĩnh đối tƣợng của bài học theo những phƣơng pháp tích cực. Giáo viên chỉ
tập trung vào việc hƣớng dẫn giáo sinh phƣơng pháp tìm kiếm tri thức và
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định hƣớng để giáo sinh có thể đạt đƣợc kiến thức, kĩ năng một cách nhanh
chóng và hiệu quả. Đây chính là quá trình tích cực hóa hoạt động học của
giáo sinh.
Phƣơng pháp trực quan: giáo viên đƣa ra các mẫu (mẫu thật, video
clip, tranh ảnh…) để giáo sinh quan sát, phân tích trên mẫu có sẵn và dựa
vào đó để lập kế hoạch một tiết dạy cho trẻ mầm non.
Ngoài ra, giáo viên kiểm soát quá trình học của giáo sinh thông qua
việc giáo sinh tự trả lời các câu hỏi và làm các bài tập trong sách, bài tập
liên hệ thực tế và bài tập thuyết trình và quá trình kiến tập và thực hành dạy
trẻ tạo hình ở trƣờng mầm non.
1.4.4. Các hình thức kiểm tra học tập của giáo sinh nhà trường
Để có thể đánh giá hiệu quả học tập của giáo sinh nhà trƣờng thông
qua các môn học trong chƣơng trình, nhà trƣờng áp dụng một số cách đánh
giá thƣờng xuyên và định kỳ thông qua các hoạt động giáo dục trên lớp
nhƣ:
1.4.4.1. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra thƣờng xuyên
Giáo viên nhà trƣờng sử dụng hình thức này nhằm kịp thời điều chỉnh
hoạt động dạy – học trên lớp, thúc đẩy giáo sinh cố gắng tích cực làm việc
một cách có ý thức và hình thành thói quen tự học. Ví dụ trong môn
phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình, giáo viên cần
thƣờng xuyên kiểm tra xem giáo sinh có nắm đƣợc bản chất của phƣơng
pháp, ý nghĩa đối với việc hình thành kĩ năng của trẻ để chuyển sang nội
dung khác.
Việc kiểm tra thƣờng xuyên đƣợc tiến hành theo các hình thức nhƣ:
Quan sát hoạt động của mỗi giáo sinh trên lớp trong việc tiếp nhận những
khái niệm mới, hay quy trình thực hiện một bài thực hành cụ thể. Thông

27

qua kết quả học tập ở mỗi phần việc cụ thể. Việc giáo sinh vận dụng tri
thức vào thực tiễn.
- Kiểm tra định kỳ
Khi kết thúc một chƣơng, một chuyên đề, giáo viên sử dụng hình thức
kiểm tra này để đánh giá lại kết quả học tập trong một thời gian xác định.
Việc đánh giá này giúp giáo viên biết đƣợc tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của
giáo sinh ở mức độ nào, đồng thời đây là thời điểm giúp giáo sinh có cơ hội
củng cố những tri thức đã học, tạo cơ sở để giáo sinh tiếp tục học sang
những học phần khác.
Trong phần kiểm tra định kỳ còn có kiểm tra tổng kết để có đƣợc đánh
giá kết quả chung, củng cố, mở rộng toàn bộ tri thức đã học từ đầu học
phần. Mặc dù có vị trí quan trọng trọng quá trình giáo dục nhƣng giáo viên
không nên chỉ căn cứ vào kết quả kiểm tra định kỳ để đánh giá giáo sinh
mà cần kết hợp hình thức kiểm tra này với hình thức kiểm tra thƣờng xuyên
để có đƣợc đánh giá đúng, chính xác trình độ của giáo sinh, bởi cốt lõi
trong giáo dục là quá trình chứ không chỉ là kết quả.
1.4.4.2. Phương pháp kiểm tra
- Kiểm tra lý thuyết
+ Kiểm tra bằng hình thức vấn đáp
Kiểm tra vấn đáp đƣợc tiến hành thƣờng xuyên vào những thời điểm
nhƣ trƣớc khi học bài mới, trong quá trình học, kiểm tra bài cũ,... Thông
qua phƣơng pháp kiểm tra này, giáo viên có đƣợc thông tin bƣớc đầu về
khả năng nhận thức của giáo sinh, đồng thời giúp giáo sinh hình thành thói
quen học tập thƣờng xuyên, có hệ thống, liên tục và rèn luyện kĩ năng biểu
đạt bằng ngôn ngữ một cách nhanh gọn, chính xác, rõ ràng. Đây là những
điều kiện cần có để giáo sinh có thể làm tốt công việc chăm sóc, dạy trẻ
mầm non.
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Khi kiểm tra vấn đáp, giáo viên cần lƣu ý: tạo điều kiện cho giáo sinh
trả lời đầy đủ những thông tin mà câu hỏi yêu cầu. Nội dung câu hỏi nằm
trong những kiến thức cơ bản của bài. Những câu hỏi mở nhằm kiểm tra
việc vận dụng, sáng tạo của giáo sinh chỉ là câu hỏi phụ, tránh làm khó giáo
sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cần thiết kế câu hỏi ngắn gọn, tránh một câu
hỏi nhiều vấn đề hay phải dùng nhiều câu để diễn giải cho một vấn đề.
Trong quá trình hỏi và nghe trả lời, giáo viên cần có ý thức trong việc tôn
trọng giáo sinh nhƣ lắng nghe, chú ý, có thái độ thân thiện,... vì những điều
này có ảnh hƣởng đến việc trả lời của giáo sinh. Giáo viên cũng cần hƣớng
dẫn để giáo sinh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, rõ ràng để cả lớp thuận tiện
theo dõi. Trong quá trình kiểm tra thƣờng xuyên, giáo viên cần có hình
thức động viên, khen thƣởng nhƣ cho điểm, tuyên dƣơng,... tránh chê bai,
trách móc khi giáo sinh trả lời sai vì điều này sẽ tạo căng thẳng không cần
thiết trong một buổi học.
+ Kiểm tra viết
Nội dung trong bài kiểm tra viết thƣờng có hai loại chính nhƣ sau:
Thứ nhất, kiểm tra việc giáo sinh tái hiện những kiến thức đã đƣợc học,
trình bày một cách chính xác, hệ thống, chọn lọc. Thứ hai, kiểm tra nhận
thức của giáo sinh trong việc thông hiểu, phân tích, tổng hợp, khái quát
hóa, vận dụng sáng tạo vào tình huống cụ thể. Ƣu điểm của kiểm tra viết
không chỉ có thể kiểm tra cùng một lúc tất cả giáo sinh trong lớp mà thông
qua việc kiểm tra này đánh giá đƣợc năng lực diễn đạt bằng hình thức viết.
Để hình thức đánh giá, kiểm tra này hiệu quả, giáo viên cần lƣu ý: Đề bài
phải rõ ràng, phù hợp với năng lực, hiểu biết chung của cả lớp ở mức trung
bình khá. Phần nâng cao để phân hóa giáo sinh chỉ chiếm không quá 30%.
Giáo viên cần phổ biến, tuyên truyền giúp giáo sinh hình thành tinh thần tự
giác, minh bạch trong thi cử, tránh tình trạng gian lận trong thi cử. Điều
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này là cần thiết bởi nghề nghiệp của mỗi giáo sinh sau khi ra trƣờng là nhà
giáo, cần phải gƣơng mẫu trong thái độ, hành vi, tác phong,... Giáo viên
thực hiện việc chấm bài trung thực, có nhận xét cụ thể và chỉ ra những sai
sót để giúp học sinh tiến bộ, động viên học sinh chuyên cần hơn nữa trong
học tập.
- Kiểm tra thực hành
Phần kiểm tra này nhằm mục đích kiểm tra việc giáo sinh thể hiện
việc biết, hiểu lí thuyết nhƣ thế nào, qua những tiết thực hành tập dạy. Hay
hiểu phần này là kiểm tra kỹ năng, năng lực thực hành mà mỗi giáo sinh
cần qua sau khi kết thúc môn học.
+ Làm việc cá nhân
Đây là hình thức giáo sinh tự mình làm ra một sản phẩm theo mục tiêu
cần đạt đƣợc của bài học.
+ Làm việc theo nhóm
Đây là hình thức giáo sinh kết hợp với những thành viên khác để thực
hiện một công việc theo mục tiêu chung.
Việc kiểm tra thực hành cần chú ý những điểm sau: Theo dõi trình tự,
độ chính xác của những thao tác. Kiểm tra mức độ thành thục của những kĩ
năng. Chú ý đến việc chủ động áp dụng những kĩ năng vào trong những
tình huống cụ thể.
1.4.5. Đánh giá chất lượng dạy học môn Phương pháp hướng dẫn trẻ
mầm non hoạt động tạo hình
1.4.5.1. Ưu điểm
- Về nội dung
Nội dung môn học đề cập đến 3 hoạt động là: vẽ; nặn; xé – cắt dán.
Đây là những nội dung không thể thiếu trong hƣớng dẫn hoạt động tạo hình
của trẻ mầm non. Việc thiết kế nội dung bám sát kỹ năng là rất cần thiết, đi
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vào bản chất bởi việc giúp trẻ có đƣợc những kĩ năng này sẽ chủ động hơn
trong việc giao chủ đề, chủ điểm. Cách dạy này phù hợp và thuận tiện trong
việc kiểm soát bản chất của việc học. Trƣớc đây, việc dạy kĩ năng thông
qua hình thức dạy theo chủ đề, chủ điểm nhƣ con vật, hoạt động vui chơi,
phong cảnh,… sẽ rất khó kiểm soát bởi sẽ có rất nhiều chủ đề, chủ điểm
cần thiết đƣa vào dạy học. Việc thiết kế nội dung bám sát những kĩ năng
chính giúp giảm tải đƣợc khối lƣợng kiến thức cũng nhƣ tập trung việc
hình thành những kĩ năng cần thiết mà mục tiêu môn học hƣớng đến, và
mỗi giáo sinh cần thiết phải có trong dạy phƣơng pháp tạo hình ở bậc mầm
non.
- Về phƣơng pháp học tập
Bên cạnh việc sử dụng phƣơng pháp dạy học truyền thống, chƣơng trình
đã giới thiệu và hƣớng dẫn giáo sinh một số phƣơng pháp dạy học mới,
trong đó có phƣơng pháp dạy học hiện đại. Những phƣơng pháp này có
những mặt tích cực nhƣ:
+ Phƣơng pháp học tập theo hƣớng tích cực, thông qua hệ thống
những giáo cụ trực quan. Điều này khác với phƣơng pháp truyền
thống là lấy giáo viên là trung tâm và thực hiện các bài tập trên giấy.
+ Lớp học thúc đẩy sự phát triển và giáo sinh phải tự mình thực hiện
để cảm nhận đƣợc kết quả khi hoàn thành công việc.
+ Bên cạnh những yêu cầu bắt buộc của bài học, giáo sinh đƣợc chủ
động lựa chọn những hình thức thể hiện sáng tạo, phù hợp với năng
lực riêng, mà không phải theo một khuôn mẫu nào.
+ Sự tƣơng tác giữa giáo viên và giáo sinh giúp cho việc đánh giá
quá trình học tập diễn ra một cách đúng mực, chính xác, không chỉ
phụ thuộc vào kết quả hay những phẩm chất mang tính riêng biệt của
mỗi cá nhân.
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- Về kiến thức, kỹ năng giáo sinh đạt đƣợc
Có thể nhận định rằng, thông qua môn học này, giáo sinh có những kiến
thức, kỹ năng cơ bản trong việc dạy học hoạt động tạo hình ở bậc mầm
non. Không chỉ vậy, những nội dung, phƣơng pháp trong môn học còn là
những gợi mở, chỉ dẫn cần thiết giúp giáo sinh hình thành khả năng tự học,
tự tìm hiểu để nâng cao hiểu biết, năng lực nghề nghiệp của bản thân. Điều
này cần thiết bởi việc chủ động khai thác, biết cách tìm hiểu còn quan trọng
hơn khối lƣợng kiến thức cần ghi nhớ và nắm bắt ngay trong quá trình học.
Với những kiến thức, kĩ năng có đƣợc trong môn học này, giáo sinh sẽ
tự tin, chủ động hơn trong quá trình dạy học, xử lý đúng đắn và kịp thời
những tình huống sƣ phạm nảy sinh trong quá trình dạy học mà không bị
một khuôn mẫu, hay cách thức nào chi phối. Đây thực sự là điều cần lƣu ý
bởi tƣ duy giáo dục hiện đại không còn là dạy một lớp 20 em mà đã chuyển
sang dạy 20 em một lớp, coi trọng và hƣớng đến năng lực riêng của mỗi cá
nhân.
1.4.5.2. Hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những ƣu điểm cũng những điểm mạnh của môn Phƣơng
pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình mang lại thì vẫn còn tồn
tại một số hạn chế nhất định.
- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Đƣợc sự quan tâm của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, Trƣờng TCSP
Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đã đƣợc xây dựng, sửa chữa với khuôn viên
trƣờng thoáng mát, nhiều cây xanh và 5 dãy nhà cao tầng. Tuy nhiên, do
đặc thù môn học nên vẫn có một số hạn chế sau:
+ Với đặc thù phân môn cần sử dụng nhiều tranh ảnh trực quan, tranh
minh họa, việc sử dụng máy chiếu, màn chiếu là hết sức cần thiết. Thƣ viện
nhà trƣờng đƣợc trang bị khá nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo nhƣng
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vẫn thiếu tranh ảnh trực quan cho từng môn học. Điều đó khiến mỗi lần lên
lớp giáo viên đều phải tự chuẩn bị đồ dùng, tƣ liệu, tranh minh họa mất rất
nhiều gian gian, đôi khi ảnh hƣởng đến công tác giảng dạy trên lớp.
+ Mặc dù nhà trƣờng đã trang bị máy chiếu, màn chiếu cho các phòng
học nhƣng chƣa đầy đủ nên dẫn đến tình trạng giáo sinh phải chuyển đổi
lớp giữa các tiết học, mất nhiều thời gian ổn định tổ chức cũng nhƣ việc
tiếp thu kiến thức thông qua việc tham khảo, quan sát tranh minh họa và
tranh ảnh trực quan sinh động.
- Về việc sắp xếp thời khóa biểu và lịch học
Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội đang sắp xếp thời khóa biểu
với lịch học 09 tiết/ 1 ngày (05 tiết buổi sáng và 04 tiết buổi chiều). Việc
sắp xếp lịch học nhƣ vậy giảm thiểu đƣợc tình trạng giáo sinh nghỉ học
nhiều sẽ bị thiếu tiết vì mỗi buổi học đƣợc chia đều cho hai bộ môn khác
nhau. Tuy nhiên, đặc thù học phần Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
hoạt động Tạo hình là thực hành tập dạy trên lớp với nhiều đồ dùng, dụng
cụ liên quan (màu nƣớc, khay pha màu, ca đựng nƣớc)nên việc học nhƣ
vậy lại khiến giáo sinh bị dở dang, nhất là khi giáo sinh đang thực hành với
màu nƣớc hoặc tập dạy trên lớp,… [Phụ lục 3, tr 84].
- Về trình độ, khả năng của giáo sinh
Đối tƣợng tuyển sinh của trƣờng Trung cấp sƣ phạm Mẫu giáo – Nhà
trẻ Hà Nội là những học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc giáo dục thƣờng
xuyên trở lên. Đầu vào của trƣờng theo hình thức tuyển sinh xét tuyển kết
quả học tập lớp 12 nên không thể tránh khỏi việc trình độ giáo sinh có sự
chênh lệch về khả năng trong một số lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi sự khéo
léo nhƣ nhạc, họa.
Trong quá trình học, khi học xong lý thuyết, giáo sinh sẽ đƣợc thực
hành tập dạy trên lớp, hoặc một số cơ sở đào tạo nhà trẻ - mầm non có liên
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kết với trƣờng cũng nhƣ có thời gian nhất định kiến tập, thực tập tại các
trƣờng mầm non trên địa bàn Hà Nội nên về cơ bản, giáo sinh có đƣợc kĩ
năng sƣ phạm thực tế, rèn luyện và nâng cao nghiệp vụ sƣ phạm của mình.
Do đó, nhìn chung có những giáo sinh nắm bắt đƣợc kiến thức rất tốt
nhƣng cũng có giáo sinh khi trực tiếp đứng lớp lại chƣa có khả năng sƣ
phạm, ngƣợc lại có những giáo sinh rất tự tin, khả năng trình bày trƣớc đám
đông tốt và có điểm số thực hành khá cao mặc dù lý kiến thức lý thuyết
chƣa thực sự vững vàng.
Tiểu kết
Trong nội dung nghiên cứu chƣơng 1, luận văn đã trình bày và làm rõ
những khái niệm công cụ của đề tài nhƣ: mỹ thuật và một số khái niệm liên
quan; bậc học mầm non và trẻ mầm non ; HĐTH và phƣơng pháp dạy học
HĐTH,… Bên cạnh đó, luận văn đã tìm hiểu về đặc điểm và khả năng cảm
thụ thẩm mỹ của trẻ trong các giai đoạn của lứa tuổi mầm non và chỉ ra
đƣợc vai trò, ý nghĩa của HĐTH đối với sự phát triển của trẻ. Đây là cơ sở
quan trọng giúp luận văn có thể khảo sát và thực hiện những nội dung
nghiên cứu ở chƣơng 2.
Nội dung nghiên cứu cũng chƣơng 1 cũng đã khảo cứu về cơ sở thực
tiễn trong nghiên cứu của đề tài, từ cơ sở vật chất đến cơ cấu tổ chức, các
ngành đào tạo, mục tiêu đào tạo của trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà
Nội. Luận văn cũng đã khảo sát thực trạng dạy học phƣơng pháp hƣớng
dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình tại trƣờng

ở những phƣơng diện

sau: Đặc điểm giáo sinh; Nội dung chƣơng trình; Phƣơng pháp học tập;
Các hình thức kiểm tra học tập của giáo sinh nhà trƣờng. Trên cơ sở đó,
luận văn đã có đánh giá bƣớc đầu về chất lƣợng phƣơng pháp hƣớng dẫn
trẻ mầm non hoạt động tạo hình

trong đào tạo giáo sinh, để từ đó đƣa ra

những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này ở chƣơng 2.
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Chƣơng 2
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC MÔN
PHƢƠNG PHÁP HƢỚNG DẪN TRẺ MẦM NON HOẠT ĐỘNG
TẠO HÌNH TẠI TRƢỜNG TCSP MẪU GIÁO – NHÀ TRẺ HÀ NỘI
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang ảnh
hƣởng đến nhiều mặt của cuộc sống, cũng nhƣ nhu cầu của xã hội về việc
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đang diễn ra đã tác động đến cả bậc
học mầm non, trong đó có việc dạy học hoạt động tạo hình ở bậc mầm non.
Trƣớc tình hình chung này, môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt
động tạo hình tại trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội cần đƣợc nâng
cao ở ba phƣơng diện chính là: giáo viên, giáo sinh và hoạt động tổ chức
dạy học trên lớp.
2.1. Nhóm biện pháp liên quan đến giáo viên
2.1.1. Vận dụng công nghệ thông tin làm phong phú nội dung giảng dạy
Trong thời đại hiện nay, sự bùng nổ công nghệ thông tin đã tác động
đến công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên nhiều phƣơng diện,
và đƣợc xem là điều kiện không thể thiếu trong việc đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập, hƣớng tới nền kinh tế tri
thức. Do đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực là
một điều tất yếu, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Trong những năm gần đây,
công nghệ thông tin đƣợc ứng dụng mạnh mẽ ở tất cả các cấp học, bậc học,
ngành học. Công nghệ thông tin đƣợc xem nhƣ là một công cụ hỗ trợ đắc
lực nhất cho đổi mới phƣơng pháp dạy học của giáo viên. Vấn đề đặt ra là
làm thế nào để việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các tiết dạy đạt
hiệu quả cao nhất?
Theo quy định của Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội thì tất cả
giáo viên đều phải biết sử dụng máy vi tính và có chứng chỉ A tin học. Tuy
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vậy, việc sử dụng thành thạo máy vi tính khi áp dụng soạn giáo án điện tử
lại là một điều không đơn giản, bởi để tạo đƣợc những hình ảnh đẹp, sống
động trên các slide đòi hỏi phải mất nhiều thời gian tìm hình ảnh minh họa,
kết hợp âm thanh, tƣ liệu dẫn chứng phù hợp với nội dung bài giảng,... Bên
cạnh đó, ngoài những kiến thức cơ bản về vi tính, sử dụng thành thạo phần
mềm PowerPoint, giáo viên cần phải có tính sáng tạo, tính thẩm mỹ và sự
nhạy bén để tìm kiếm tƣ liệu phục vụ cho bài dạy. Chính vì những khó
khăn này nên nhiều giáo viên chủ yếu chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
trong các tiết thao giảng, rất ít khi sử dụng công nghệ thông tin trong các
tiết dạy thông thƣờng.
Để khắc phục đƣợc tình trạng này, trong năm học tới, giáo viên nhà
trƣờng cần quan tâm hơn nữa và ý thức đúng về việc vận dụng công nghệ
thông tin làm phong phú bài dạy, tạo nên sự hứng thú, hấp dẫn giáo sinh,
góp phần tăng hiệu quả, chất lƣợng dạy học bộ môn này. Để làm đƣợc điều
này, ban giám hiệu nhà trƣờng cần quan tâm, chỉ đạo một số vấn đề sau:
Thứ nhất: yêu cầu toàn thể giáo viên nhà trƣờng phải biết cách sử
dụng các thiết bị công nghệ thông tin trong nhà trƣờng, không chỉ ở mức
đơn giản mà có năng lực lựa chọn những chƣơng trình phần mềm thích hợp
với nhu cầu của mình. Biết cách sao chép, lƣu trữ, tìm kiếm tài liệu,...
Thứ hai: mỗi giáo viên tối thiểu phải biết sử dụng phần mềm trình
diễn PowerPoint (đây là phần mềm có sẵn trong bộ MS Office, dùng để tạo
các slide trình diễn đa dạng trên máy tính), nếu biết sử dụng các phần mềm
hỗ trợ hình ảnh động (dạng 3D) thì càng tốt. Việc sử dụng không chỉ dừng
ở mức nhập những nội dung cần thiết cộng thêm những định dạng về
phông chữ, màu sắc mà còn phải rèn luyện để biết cách sử dụng thành thạo
các chức năng, hiệu ứng thì mới phát huy đƣợc tính hiệu quả của việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Ví dụ, từ những dòng chữ khô
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khan, từ những hình ảnh đơn giản đƣợc đƣa vào bài giảng, giáo viên cần
biết cách làm cho nó sinh động, thu hút giáo sinh bằng các hiệu ứng hoạt
hình của phần mềm, bằng những kiểu bay, xoay, hƣớng di chuyển của đối
tƣợng, tính năng liên kết các slide,... kết hợp với các kiểu âm thanh để tạo
nên sự sinh động. Nếu không vận dụng đƣợc những tính năng này mà chỉ
đơn thuần đƣa chữ và hình lên thì không khác nhiều việc sử dụng bảng đen,
ảnh minh họa nhƣ trƣớc đây.
Thứ ba: có lộ trình cụ thể sử dụng giáo án điện tử trong việc dạy học ở
Trƣờng TCSP Mẫu giáo- Nhà trẻ Hà Nội. Việc này không chỉ làm cho bài
dạy đƣợc sinh động, phong phú mà còn kịp thời cập nhật, bổ sung những
thông tin, cũng nhƣ thuận tiện cho việc giám sát chất lƣợng đào tạo trong
công tác quản lý giáo dục của nhà trƣờng. Ví dụ: Khi dạy bài về phƣơng
pháp nặn, giáo viên cho giáo sinh xem những clip về một giờ học của trẻ
mầm non, trong đó có những tình huống sƣ phạm cụ thể nhƣ trẻ không chịu
học, hay nặn theo ý thích mà không quan tâm đến nội dung, kĩ năng giáo
viên thị phạm trên lớp. Thậm chí, nếu đƣợc, giáo viên trình chiếu những
bƣớc cơ bản (bằng hình ảnh động hoặc tĩnh) trong quy trình nặn để trẻ thực
hiện đúng sẽ làm đƣợc. Hiện tại, những hình ảnh, clip minh họa cho các nội
dung nói trên tƣơng đối nhiều trên Internet. Giáo viên dành thời gian tra
cứu là có đƣợc những nội dung, hình ảnh, clip này. Trong trƣờng hợp
không có sẵn thì đội ngũ giáo viên nhà trƣờng có thể tổ chức làm mẫu và
dựng clip bằng chính những điện thoại di động thông minh của mình.
Có thể nhận định rằng, việc vận dụng công nghệ thông tin trong bài
giảng, cụ thể là giáo án điện tử, sẽ tạo ra một không khí dạy học khác hẳn
so với giờ dạy truyền thống. Giáo sinh buộc phải tập trung nghe giảng và tƣ
duy nhiều hơn trong các giờ học. Đặc biệt, khả năng gần gũi, tƣơng tác
giữa giáo viên – giáo sinh đƣợc gần gũi hơn, không còn một chiều và
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khoảng cách xa nhƣ trƣớc (giáo viên và giáo sinh cùng ở một phía, quay về
phía màn chiếu).
Việc đƣa công nghệ thông tin vào dạy học còn có những ƣu điểm cho
cả giáo viên và giáo sinh, cụ thể là:
- Lợi ích đối với giáo viên: giúp giáo viên tƣơng tác tốt với công nghệ
thông tin và truyền thông khi thực hiện hoạt động dạy học trên lớp. Khuyến
khích sự sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động dạy học, làm rõ hơn cho
những thông tin đƣa ra trong bài giảng. Giáo viên có thể lƣu và in ra những
gì đã trình bày một cách có hệ thống, hạn chế phải nhắc lại, ôn lại nhiều lần
cùng một nội dung. Giáo viên có thể chia sẻ và sử dụng những tài liệu đã
dạy cho đồng nghiệp, giáo sinh nhằm giúp giảm thiểu đáng kể khối lƣợng
công việc. Bài giảng tạo hứng thú cho giáo viên thay đổi phƣơng pháp sƣ
phạm và sử dụng công nghệ thông tin nhiều hơn, khuyến khích nâng cao
chuyên môn.
- Lợi ích đối với giáo sinh: nâng cao hứng thú và động lực học tập, tạo
cơ hội tốt hơn để giáo sinh tham gia và hợp tác trong việc phát triển kỹ
năng nghề nghiệp vì không phải nhiều thời gian chép bài. Giáo sinh cũng
có thể xử lý và nắm bắt đƣợc nhiều thông tin thông qua bài giảng một cách
rõ ràng, hiệu quả.
Nhƣ vậy, việc nâng cao chất lƣợng dạy học môn phƣơng pháp tạo
hình cho trẻ ở bậc học mầm non cho giáo sinh Trƣờng TCSP Mẫu giáoNhà trẻ Hà Nội rất cần có sự điều chỉnh, thay đổi cả về nội dung và phƣơng
pháp dạy học, nhƣng việc đƣa công nghệ thông tin vào dạy học ở nhà
trƣờng là một trong những giải pháp có thể thực hiện ngay, góp phần đổi
mới phƣơng pháp giảng dạy trong bối cảnh hiện nay.
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2.1.2. Sưu tầm, chuẩn bị đồ dụng dạy học trực quan sinh động, phù hợp
với nội dung của bài học
Nhƣ chúng ta đã biết, dụng cụ trực quan đóng một vai trò hỗ trợ tích
cực trong việc dạy học ở những phƣơng diện sau:
Hỗ trợ làm rõ nghĩa cho những khái niệm mới và thao tác cụ thể. Ví
dụ khi minh họa để giáo sinh hiểu sự khác biệt giữa phƣơng pháp dạy tạo
hình ở mầm non theo phƣơng pháp truyền thống và phƣơng pháp dạy học
tích cực thì chỉ bằng những bức ảnh chụp cách sắp xếp lớp học, vị trí của
giáo viên và giáo sinh cũng đã tạo nên sự khác biệt,…
Hỗ trợ tạo tình huống, ngữ cảnh để giới thiệu cho giáo sinh biết về
những chủ đề mới, hoặc ngữ cảnh giúp cho giáo sinh dễ dàng hơn trong
việc tƣ duy về một khái niệm, chủ đề cụ thể.
Là phƣơng tiện giới hạn và khống chế phạm vi của một bài học, tạo
tiền đề, làm cơ sở cho các bài tập thực hành. Ví dụ trong phƣơng pháp dạy
xé dán giấy màu, những bài thực hành mẫu sẽ giúp giáo sinh định hƣớng
công việc cần thực hiện mà không lan man, hoặc làm theo ý thích riêng của
bản thân.
Gây hứng thú, làm cho bài học trở nên thú vị và gần với cuộc sống
thật hơn.
Trƣớc đây, việc chuẩn bị đồ dùng dạy học phụ thuộc nhiều vào học
liệu bán sẵn trên thị trƣờng, từ các đồ dùng, bộ tranh ảnh, mô hình. Tuy
nhiên, những học liệu sẵn có hiện nay không đáp ứng đƣợc sự phát triển
của đối tƣợng môn học, chƣa có sự phân hóa, cũng nhƣ chƣa đáp ứng đƣợc
quá trình đổi mới căn bản và toàn diện từ nội dung cho đến phƣơng pháp
giáo dục trong thời gian tới. Do đó, với những lợi thế, hữu ích của giáo cụ
trực quan trong hoạt động dạy học ở Trƣờng Trƣờng TCSP Mẫu giáo - Nhà
trẻ Hà Nội nên việc giáo viên nhà trƣờng cần chủ động, sáng tạo hơn nữa
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trong việc thực hiện, chuẩn bị những giáo cụ trực quan để hỗ trợ tốt hơn
trong hoạt động dạy học của mình. Để cho nội dung dạy học đƣợc hiệu
quả, giáo viên nhà trƣờng cần lƣu ý trong việc sƣu tầm, chuẩn bị đồ dùng
học tập trực quan sinh động, phù hợp với nội dung bài học theo các điểm
sau:
- Nguyên tắc về đồ dùng trực quan
+ Đồ dùng trực quan phải phù hợp và phân hóa với trình độ nhận thức
của giáo sinh. Đồ dùng phải đơn giản, hấp dẫn không chỉ giúp giáo sinh
hiểu ra ngay vấn đề mà còn cần mang tính chất tổng hợp, gợi mở, tạo tình
huống và giúp giáo sinh suy nghĩ sáng tạo ra những cách thức giải quyết
vấn đề khác nữa.
+ Đồ dùng trực quan phải mang tính khoa học, sƣ phạm. Các đồ dùng
trực quan tránh làm một cách hình thức mà phải cẩn thận, chu đáo có sự
suy nghĩ kỹ cả về hình thức và nội dung. Cách bố trí, tạo hình dáng của đồ
dùng trực quan phải đẹp, rõ ràng và nêu đƣợc vấn đề cụ thể. Không sử
dụng những đồ dùng trực quan mang tính phản cảm, bạo lực hay có thể
“đẹp” nhƣng không phù hợp trong lĩnh vực sƣ phạm.
+ Không sử dụng những đồ dùng dạy học thay thế cho sự suy nghĩ sáng
tạo của giáo sinh theo kiểu đƣa sẵn vì điều này làm giáo sinh lƣời tƣ duy.
Chỉ dùng những dụng cụ trực quan cho những vấn đề “chịu trực quan”.
+ Đồ dùng trực quan phải mang tính chất thông dụng có nghĩa là phải
dễ làm, dễ sử dụng, rẻ tiền, dễ kiếm, và sử dụng đƣợc lâu. Trên cơ sở đó,
giáo viên cũng truyền lại cảm hứng tự thực hiện những đồ dùng dạy học
cho giáo sinh, tránh đƣợc tƣ tƣởng ngại khó, ỷ lại, sợ tốn kém, thiếu sáng
tạo khi áp dụng nguyên tắc đảm bảo tính trực quan trong dạy hoạt động tạo
hình ở bậc học mầm non của giáo sinh sau này.
- Cách khai thác và sử dụng giáo cụ trực quan

40

Việc sử dụng giáo cụ trực quan cần gắn liền với một chủ đề, một tình
huống cụ thể nhằm giới thiệu chủ điểm, nội dung hoặc tình huống sẽ làm
cho giáo sinh (hay trẻ ở bậc mầm non) hứng thú và nhanh chóng nắm bắt
điều sẽ đƣợc học. Tuy nhiên việc sử dụng trực quan có thể trở nên mất tác
dụng, mất thời gian hay không đạt đƣợc hiệu quả nhƣ mong muốn nếu
ngƣời dạy không chuẩn bị chu đáo, ý đồ chƣa cụ thể, rõ ràng. Vì vậy khi
chuẩn bị, lựa chọn, soạn ra các hoạt động và bài tập với giáo cụ trực quan,
giáo viên nhà trƣờng phải chú ý các việc sau:
- Khi sử dụng đồ dùng trực quan nên bố trí đúng lúc và đúng chỗ. Khi
thấy không cần thiết thì cất ngay để không làm mất tập trung học tập của cả
lớp.
- Phải chuẩn bị đồ dùng trực quan ngay khi soạn xong bài giảng và
luyện tập thành thạo cách sử dụng chúng.
- Khi trình bày cho giáo sinh xem các đồ dùng trực quan, cần tạo điều
kiện cho các em có thời gian quan sát, đối chiếu để tránh có sự hiểu lầm.
- Cần chú ý điều kiện tình huống dạy học cụ thể và trình độ của giáo
sinh trong lớp học cũng nhƣ loại bài học hoặc bản chất của bài luyện tập,
những hình thức bài tập và yêu cầu của giáo viên đƣợc thực hiện với giáo
cụ trực quan.
Một điều cơ bản nữa là các giáo cụ trực quan sử dụng phải đảm bảo
đủ to, rõ ràng, chính xác, nêu bật đƣợc ý nghĩa cần khai thác và truyền tải
đƣợc nội dung và ý đồ của giáo viên.
Cuối cùng, khi sử dụng giáo cụ trực quan, giáo viên phải luôn nhận
thức đƣợc rằng bản thân giáo cụ trực quan chƣa phải là thủ thuật dạy học.
Chúng chỉ có thể trở thành thủ thuật dạy học, phục vụ cho mục đích giao
tiếp khi giáo viên đƣa chúng vào hoạt động mang tính giao tiếp. Vì vậy
chính giáo viên sẽ quyết định giá trị của dụng cụ trực quan và phát huy
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đƣợc hết tiềm năng của chúng trong dạy học bằng các thủ thuật khác nhau
của mình.
Nhƣ vậy, cùng với nội dung cần truyền đạt cho giáo sinh, nếu
giáoviên nhà trƣờng tích cực, chủ động sƣa tầm, tạo giáo cụ trực quan để
giáo sinh nắm bắt tốt hơn những nội dung mà giáo viên muốn truyền đạt thì
chắc chắn hiệu quả học tập sẽ đƣợc nâng cao. Với việc vận dụng công nghệ
thông tin vào dạy học thì việc chuẩn bị giáo cụ trực quan, tranh ảnh minh
họa đã chuyển sang một dạng thức khác, không còn đơn giản và thô sơ nhƣ
trƣớc đây.
2.1.3. Tăng cường thời gian thực hành trên lớp
Trong hoạt động tạo hình, việc thực hành sẽ là hoạt động chủ yếu và
có ý nghĩa quan trọng, nhất là đối với bậc học mầm non. Do đó, mỗi giáo
sinh không chỉ hiểu sâu sắc về những kiến thức liên quan đến tâm sinh lí
lứa tuổi mầm non mà cần phải có kỹ năng thực hành thuần thục. Điều này
không chỉ giúp cho việc dạy học đạt hiệu quả cao mà còn chủ động hơn
trong việc tổ chức hoạt động giáo dục trên lớp. Phƣơng pháp dạy học thông
qua thực hành dạy (learning by teaching) là một phƣơng pháp định hƣớng
hoạt động, trong đó mỗi giáo sinh (hay một nhóm giáo sinh) thay nhau đảm
nhận vai trò nhƣ một giáo viên để dạy cho các bạn trong lớp một vấn đề
kiến thức nào đó dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên. Trong hình thức dạy
học này, giáo viên giữ vai trò là ngƣời quan sát, hƣớng dẫn và giúp đỡ giáo
sinh hoàn thành nhiệm vụ nhƣ một giáo sinh thực tập ở môi trƣờng dạy ở
bậc mầm non. Với phƣơng pháp này, mỗi giáo sinh thực sự đóng vai trò
trung tâm của hoạt động giáo dục, đƣợc giáo viên định hƣớng để tự xây
dựng kiến thức mới. Giáo sinh thông qua quá trình hoạt động giải quyết
vấn đề giáo viên đƣa ra và giáo sinh sinh sẽ chủ động lĩnh hội kiến thức của
bài học. Phƣơng pháp thực hành trên lớp này rất phù hợp trong việc đào tạo
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giáo sinh bởi việc trực tiếp thao giảng trên lớp ngay từ lúc đi học sẽ tạo tâm
thế tốt cho giáo sinh. Để thực hiện tốt phƣơng pháp này, giáo viên cần lƣu
ý một số điểm sau:
Giáo viên có nhiệm vụ giúp cho những giáo sinh đảm nhận vai trò
nhƣ: định hƣớng hoạt động dạy, lựa chọn vấn đề kiến thức để thực hành
giảng, gợi ý những tài liệu cần thiết, hƣớng dẫn phƣơng pháp hay tiến trình
giảng,… Tuy không trực tiếp tham gia đảm trách các khâu cơ bản của bài
dạy nhƣng giáo viên vẫn là ngƣời tổng kết đƣa ra kết luận cuối cùng về vấn
đề lí thuyết cần nắm, bổ sung hoặc chỉnh lý những chỗ sai hay thiếu sót
trong bài dạy của giáo sinh, và đƣa ra những nhận xét đánh giá về phƣơng
pháp dạy của mỗi giáo sinh cũng nhƣ sự tham gia vào bài dạy của những
giáo sinh khác trong lớp.
Giáo viên định hƣớng phƣơng pháp, kĩ năng cho từng cá nhân hay
một nhóm giáo sinh đảm nhận hết các khâu của quá trình dạy, tự chuẩn bị
giáo án đến thực hành dạy. Những giáo sinh này có nhiệm vụ lựa chọn một
nội dung để giảng dạy theo gợi ý của giáo viên hay theo ý kiến của cá nhân
mình, cụ thể nhƣ tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ vấn đề mà mình
cần lên lớp; thảo luận với giáo viên về phần nội dung và phƣơng pháp dạy
của mình, sau đó tiến hành dạy trên lớp.
Kết quả học tập của giáo sinh đƣợc đánh giá thông qua kết quả của
ngƣời học (những giáo sinh khác trong lớp), tuy không hoàn toàn chính xác
nhƣng chính kết quả của ngƣời học phản ánh quá trình dạy học của ngƣời
dạy.
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2.2. Nhóm biện pháp liên quan đến giáo sinh
2.2.1. Tích cực quan sát, ghi chép, sưu tầm tư liệu
Bên cạnh việc đổi mới hoạt động dạy học của giáo viên, giáo sinh
Trƣờng TCSP Mẫu giáo- Nhà trẻ Hà Nội cũng cần có ý thức hơn nữa trong
việc đổi mới phƣơng pháp học tập ở những phƣơng diện sau:
- Chuẩn bị bài học
Trong giáo dục hiện đại, quá trình học tập không phải chỉ bắt đầu ở
trên lớp khi giáo sinh nghe giáo viên giảng bài hoặc trao đổi, tranh luận với
các bạn đồng môn. Quá trình này đã bắt đầu ngay khi giáo sinh chuẩn bị
một cách tích cực các điều kiện cần thiết để tiếp cận môn học nhƣ: đọc
trƣớc giáo trình, tìm tài liệu có liên quan. Sự chuẩn bị tƣ liệu này càng trở
nên hiệu quả hơn khi đi liền với nó là một sự chuẩn bị về mặt tâm thế để có
thể tiếp cận kiến thức một cách chủ động và sáng tạo. Với sự chuẩn bị tâm
thế này, giáo sinh có thể chủ động tự đặt trƣớc cho mình một số câu hỏi
liên quan đến nội dung sẽ đƣợc đặt trên lớp, thậm chí có thể tự tạo cho
mình một cái “khung tri thức” để trên cơ sở đó có thể tiếp nhận bài học một
cách có hệ thống. Với cách chuẩn bị tích cực này, tri thức mà giáo sinh có
đƣợc không phải là một tri thức đƣợc truyền đạt một chiều từ phía ngƣời
dạy mà còn do chính giáo sinh tự tạo ra bằng cách chuẩn bị các điều kiện
thực thể và tâm thể thuận lợi cho sự tiếp nhận tri thức.
- Tổ chức đón nhận việc học
Với sự chuẩn bị chu đáo ở giai đoạn trƣớc nên khi bƣớc vào lớp thì
cũng chính là giai đoạn giáo sinh tổ chức, sắp xếp quá trình học tập của
mình một cách có mục đích và hệ thống phù hợp với nhu cầu, năng lực của
bản thân. Ví dụ nhƣ khi đến bài tổ chức hoạt động tạo hình ở góc nghệ
thuật, giáo sinh sẽ có những câu hỏi đề nghị giáo viên làm rõ hơn trong
thực tiễn dạy học ở trƣờng mầm non, thậm chí là những vƣớng mắc khi
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triển khai hoạt động này ở những trƣờng chƣa đạt chuẩn, điều kiện vật chất
còn thiếu thốn.
- Gắn liền hoạt động học tập với thực hành
Một trong những sai lầm của việc học tập cũ là tách rời việc học tập ra
khỏi thực hành. Trong khi môn học hoạt động tạo hình thì việc thực hành
chính là một quá trình học tập có hiệu quả nhất. Trong giai đoạn này, giáo
sinh phải biết cách làm việc một cách có ý thức và có phƣơng pháp ở trong
lớp và trong những hoạt động thực hành. Chỉ có thông qua thực hành thì
giáo sinh mới hiểu hết ý nghĩa của phần lý thuyết cũng nhƣ nâng cao đƣợc
năng lực cho bản thân.
- Tự đánh giá
Ngoài hệ thống đánh giá của nhà trƣờng, giáo sinh còn phải biết tự đánh
giá chính bản thân mình cũng nhƣ sản phẩm do mình tạo ra trong quá trình
học tập. Chỉ có qua đánh giá một cách trung thực, giáo sinh mới biết mình
đang đứng ở vị trí, thứ bậc nào và cần phải làm thế nào để có thể cải thiện
vị trí, thứ bậc đó. Tự đánh giá cũng là một hình thức phản tỉnh để qua đó
nâng cao trình độ và ý thức học tập.
2.2.2. Tăng thời lượng đi dự giờ, dạy thử tại một số trường mầm non trên
địa bàn
Việc dự giờ và dạy thử trong quá trình học của giáo sinh tại một
trƣờng mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội là việc làm cần thiết và sẽ
cần đƣợc tăng cƣờng trong thời gian tới. Chỉ qua những hoạt động trải
nghiệm thực tế này, giáo sinh mới có thể hiểu đúng về bản chất cũng nhƣ
cụ thể hóa những điều mình đƣợc học trong nhà trƣờng bằng những hoạt
động thực tế, trong đời sống thực của nhà trƣờng mầm non, những đứa trẻ
và tình huống sƣ phạm thật sự. Qua thực tiễn giảng dạy ở trƣờng, chúng tôi
nhận thấy nhiều giáo sinh ở Trƣờng TCSP Mẫu giáo- Nhà trẻ Hà Nội có
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kết quả học tập tốt nhƣng khi trực tiếp tham gia dạy học ở trƣờng mầm non
đều có những lúng túng, bỡ ngỡ và không thể phát huy hết đƣợc khả năng
chuyên môn của mình.
Để làm đƣợc điều này, nhà trƣờng cần chủ động liên hệ với các cơ sở
giáo dục mầm non trên địa bàn, nắm đƣợc lịch dạy của môn hoạt động tạo
hình của nhà trƣờng để đăng ký cho giáo sinh đến dự giờ, dạy mẫu. Việc
giáo sinh trực tiếp dạy mẫu phải đƣợc kiểm soát chặt chẽ từ giáo viên sao
cho chỉ những giáo sinh thành thục những kĩ năng, nghiệp vụ sƣ phạm
trong môn học này mới đƣợc dạy mẫu, trách việc dự giờ - dạy mẫu của
giáo sinh nhà trƣờng ảnh hƣởng đến hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục
mầm non, cũng nhƣ uy tín của Trƣờng TCSP Mẫu giáo- Nhà trẻ Hà Nội.
2.3. Nhóm biện pháp liên quan đến đổi mới phƣơng pháp dạy và học
2.3.1. Đổi mới phương pháp dạy học ở các hoạt động tạo hình
2.3.1.1. Hoạt động vẽ
Trƣớc hết, mỗi giáo sinh cần nhận thức đúng về vai trò của hoạt động
vẽ ở bậc mầm non đối với trẻ, vì hoạt động này góp phần giúp trẻ phát triển
trí tuệ nhƣ nhận thức đƣợc sự phong phú của cuộc sống xung quanh. Thông
qua hoạt động này, trẻ biết sử dụng dụng cụ, nguyên vật liệu vẽ và nhận
thức đƣợc mối liên quan giữa hành động vẽ và kết quả sản phẩm vẽ. Qua
hoạt động này, trẻ mầm non bƣớc đầu biết quan sát, phân tích, đối chiếu, so
sánh, tổng hợp, và khả năng tƣởng tƣợng sáng tạo. Trong hoạt động vẽ có 3
nội dung là vẽ theo mẫu, vẽ theo đề tài và vẽ trang trí. Ở các nội dung này,
giáo sinh cần nắm đƣợc mục tiêu cụ thể là:
Đối với hoạt động vẽ theo mẫu: hƣớng dẫn trẻ kĩ năng truyền đạt hình
dáng và những chi tiết đặc trƣng của vật, sự tƣơng quan về tỉ lệ giữa các
phần, màu sắc của vật.

46

Nội dung vẽ theo đề tài (hay vẽ theo ý thích) là hƣớng đến trẻ hình
thành kĩ năng truyền đạt đƣợc tƣơng quan tỉ lệ giữa các phần trong một vật
và sự phân bố vị trí của các vật trong không gian (trong mối quan hệ với
không gian). Hay có thể hiểu là vẽ theo đề tài là trẻ sử dụng những kĩ năng
và sự sáng tạo để vẽ bức tranh theo chủ đề cho trƣớc.
Nội dung vẽ theo trang trí là giúp trẻ làm quen với sự kết hợp màu
sắc, sắp đặt những hình thể trong một khuôn hình cụ thể theo những
nguyên tắc nhất định.
Với những nội dung này, phƣơng pháp dạy học trên lớp cụ thể đang
đƣợc áp dụng là:
Đọc tài liệu và thảo luận những lĩnh vực liên quan đến các nội dung
nhƣ: vai trò của hoạt động vẽ đối với sự phát triển của trẻ; đặc điểm của
hoạt động vẽ của trẻ theo những lứa tuổi (3 – 4, 4 – 5, 5 – 6); nhiệm vụ, nội
dung, phƣơng pháp dạy học vẽ theo mẫu cho trẻ mẫu giáo; nhiệm vụ, nội
dung, phƣơng pháp dạy học vẽ theo đề tài (hay vẽ theo ý thích) cho trẻ mẫu
giáo; nhiệm vụ, nội dung, phƣơng pháp dạy học vẽ trang trí cho trẻ mẫu
giáo,…
Giáo sinh tự liên hệ dự giờ các tiết học tạo hình ở trƣờng mầm non.
Soạn giáo án dạy học vẽ
Tập dạy theo nhóm và tự nhận xét, đánh giá
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn của mình, chúng tôi xin đề xuất tiến
trình tổ chức bài học này theo phƣơng pháp dạy học tích cực nhƣ sau:
Về phía giáo viên: vận dụng công nghệ thông tin soạn bài giảng điện
tử, trong đó định hƣớng, gợi mở những cách thức dạy học hoạt động vẽ
trong môn hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non. Giáo viên chủ động xây
dựng những nội dung, tình huống sƣ phạm để đặt giáo sinh vào những tình
huống vận dụng kiến thức đã học để giải quyết. Việc thảo luận giữa các
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nhóm nhằm hƣớng đến tìm giải pháp phù hợp cho những tình huống xảy ra.
Trong giờ dạy của mình, giáo viên sử dụng phƣơng pháp “dạy học thông
qua thực hành dạy trên lớp” để giáo sinh bƣớc đầu có những trải nghiệm
thực tế, cũng nhƣ tạo sự hấp dẫn, khuyến khích sự học hỏi của giáo sinh
trong lớp. Sau khi kiểm tra giáo sinh về kiến thức, kĩ năng, giáo viên có đề
xuất với nhà trƣờng cho phép giáo sinh đi dự giờ và dạy mẫu một số tiết
liên quan đến nội dung vẽ theo mẫu, vẽ theo đề tài, vẽ theo ý thích và vẽ
trang trí để giáo sinh tích lũy những kinh nghiệm trong hoạt động dạy học
sau này của mình.
Về phía giáo sinh: cần tích cực chủ động trong hoạt động học theo
những phƣơng diện: chuẩn bị bài học; tổ chức đón nhận việc học; gắn liền
hoạt động học tập với thực hành và tự đánh giá. Trong đó, giáo sinh cần có
các kĩ năng tập hợp tài liệu, soạn giáo án liên quan đến phân môn vẽ để từ
đó có hiểu biết thực sự cũng nhƣ kịp thời phát hiện ra những vƣớng mắc để
trao đổi, nhờ giáo viên giúp đỡ, hỗ trợ kĩ thuật. Ngoài giờ lên lớp, giáo sinh
cần chủ động lập các nhóm để thay nhau dạy mẫu, xử lý những tình huống
giả định bởi những điều này thật sự cần thiết cho những lần thực tập dạy
mẫu trong môi trƣờng sƣ phạm mầm non thật sự.
2.3.1.2. Hoạt động nặn
Về cơ bản, giáo sinh cần có hiểu biết cụ thể về ý nghĩa và bản chất của
hoạt động này, đó là: Nặn là một dạng thao tác trong nghệ thuật điêu khắc,
đây là hoạt động mà lứa tuổi mầm non rất yêu thích bởi tính chất tƣơng tác
trực tiếp với vật liệu. Hoạt động nặn giúp cho trẻ nhận thức đƣợc các sự vật
xung quanh một cách đầy đủ, cụ thể và qua đó trẻ hiểu đƣợc hình dạng,
kích thƣớc, cấu tạo và màu sắc của vật thể ở dạng 3D (hình khối trong
không gian hiện thực). Hoạt động nặn còn giúp trẻ có khả năng cảm nhận
đặc điểm hình khối của sự vật bằng xúc giác vận động và phát triển khả
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năng so sánh, ƣớc lƣợng bằng mắt những đặc điểm trực quan nhƣ: kích
thƣớc, tỷ lệ, tính hợp lý, cân đối trong khối hình của vật cụ thể. Qua quá
trình hoạt động nặn, đôi bàn tay trẻ cứng cáp cho nên các thao tác tay của
trẻ đã trở nên thuần thục, dẻo dai và trẻ có khả năng sử dụng khéo léo và
tinh tế linh hoạt trong mọi công việc thông qua đó góp phần phát triển thể
chất. Hoạt động nặn có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển
của trẻ, giúp cho tƣ duy tạo hình của trẻ phát triển để từ đó có thể nhận biết,
yêu cái đẹp, cái hay trong cuộc sống, và góp phần có năng lực sáng tạo ra
cái đẹp.
Theo quan sát, hoạt động tạo hình ở dạng hoạt động này của trẻ mầm
non có những đặc điểm tùy theo từng lứa tuổi cụ thể:
+ Trẻ từ 3 – 4 tuổi: khả năng bắt chƣớc hành động và phối hợp những động
tác chƣa hoàn thiện, khả năng tập trung vào thao tác nặn chƣa bền vững.
+ Trẻ từ 4 – 5 tuổi: các cơ tay đã phát triển hơn nên hoạt động của bàn tay,
ngón tay đã có phần linh hoạt hơn, khéo léo hơn. Sự chú ý và tập trung của
trẻ cũng đã cải thiện bởi cơ quan thị giác, thính giác và xúc giá đã hoàn
thiện hơn, đã biết nghe theo giải thích của cô.
+ Trẻ từ 5 – 6 tuổi: kỹ năng nặn đồ vật đã khá thành thục và trẻ đã chủ
động tạo hình một số hình thể có độ khó nhƣ ngƣời cử động hay đồ vật
nhiều chi tiết. Khả năng liên tƣởng, tƣởng tƣợng và diễn giải của trẻ cũng
tốt hơn, vốn từ liên quan đến mỹ thuật và cuộc sống cũng phong phú hơn.
Với những nội dung này, theo phƣơng pháp dạy học hiện nay đối với
giáo sinh là:
Đọc tài liệu và thảo luận những lĩnh vực liên quan đến các nội dung
nhƣ: vai trò của hoạt động nặn đối với sự phát triển của trẻ; đặc điểm của
hoạt động nặn của trẻ theo những lứa tuổi (3 – 4, 4 – 5, 5 - 6); nhiệm vụ,
nội dung, phƣơng pháp dạy học nặn cho trẻ mẫu giáo,…
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Giáo sinh tự liên hệ dự giờ các tiết học tạo hình ở trƣờng mầm non có
liên quan đến hoạt động nặn.
Soạn giáo án dạy học nặn theo mẫu cho 3 độ tuổi và soạn giáo án dạy
học nặn theo đề tài cho 3 độ tuổi.
Tập dạy theo nhóm và tự nhận xét, đánh giá
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn của mình, chúng tôi xin đề xuất tiến
trình tổ chức bài học này theo phƣơng pháp dạy học tích cực nhƣ sau:
Về phía giáo viên: trong hoạt động này, kỹ năng thực hành nặn của
giáo sinh và hƣớng dẫn trẻ nặn đƣợc sản phẩm cho riêng mình đƣợc xem là
then chốt. Do đó, trong phần này, giáo viên tổ chức hoạt động dạy học qua
các hoạt động thực hành là chủ yếu, việc tìm hiểu về chất liệu, cách xử lý
đất nặn,… sẽ do giáo sinh chủ động tìm hiểu thêm ở nhà hoặc ngoài giờ lên
lớp. Trong giờ học, giáo viên chia lớp thành 4 nhóm (số lƣợng giáo sinh ở
mỗi nhóm tùy thuộc vào thực tế). Giáo viên giao cho mỗi nhóm một chủ đề
và yêu cầu giáo sinh trong thời gian 40 phút tạo những dáng khác nhau
theo yêu cầu (tạo dáng theo mẫu và tạo dáng theo đề tài). Tiếp đến, giáo
viên yêu cầu mỗi nhóm cử đại diện lên trình bày quy trình thực hiện bài
nặn của mình gồm những bƣớc nào? Việc trình bày quy trình này phải
hƣớng đến việc giải thích cho đối tƣợng là trẻ mầm non chƣa biết nặn và
làm theo quy trình các việc sẽ nặn đƣợc. Các giáo sinh trong lớp căn cứ
theo quy trình đƣợc trình bày và đặt câu hỏi, cũng nhƣ đƣa ra những tình
huống sƣ phạm để yêu cầu nhóm trình bày giải thích và làm rõ.
Căn cứ vào tình hình am hiểu kiến thức sƣ phạm và kĩ năng nghề
nghiệp của mỗi giáo sinh trong học phần này, giáo viên đề xuất nhà trƣờng
cho giáo sinh đi dự giờ thực tế và dạy mẫu tổ chức hoạt động tạo hình hoạt
động nặn cho trẻ mầm non.
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Về phía giáo sinh: cần tích cực chủ động trong hoạt động học trong và
ngoài giờ học. Tìm hiểu và có hiểu biết sâu về tâm lí học lứa tuổi, đặc biệt
là trẻ giai đoạn từ 3 – 4 tuổi, với những trẻ lần đầu đến trƣờng, làm quen
với môi trƣờng vừa học vừa chơi. Giáo sinh cũng cần chia nhóm thực tập
nghiệp vụ sƣ phạm để cùng giúp nhau thực hành, nâng cao kĩ năng nghề
nghiệp, chú ý đến việc xử lý các tình huống liên quan đến hoạt động tạo
hình bằng đất nặn.
2.3.1.3. Hoạt động xé – cắt dán
Cũng nhƣ hoạt động vẽ, nặn, giáo sinh cần nắm vững đƣợc mục đích,
ý nghĩa của loại hoạt động tạo hình này, đó là thông qua hoạt động xé, cắt,
dán, trẻ có thêm đƣợc hình thức thể hiện nhận thức, tái hiện sự vật hiện
thực xung quanh mình. Hoạt động này giúp trẻ có đôi bàn tay khéo khéo
qua việc sử dụng dụng cụ nhƣ kéo, hồ dán, giấy màu,… Trong thực tế, hệ
vận động của trẻ mầm non chƣa hoàn thiện, cũng nhƣ hệ thần kinh của trẻ
chƣa tập trung nên việc dạy học hoạt động này khá vất vả. Hầu hết việc trẻ
xé giấy theo vô thức nên rất khó để có thể tạo hình một cách chủ động.
Việc sử dụng kéo ở giai đoạn đầu của trẻ mầm non cũng chƣa thành thục,
nhiều trẻ xem kéo nhƣ đồ chơi và đùa nhau khá nguy hiểm. Cho nên, đối
với việc tổ chức dạy hoạt động này yêu cầu giáo sinh phải lƣu ý cho một số
việc cụ thể nhƣ sau: hƣớng dẫn trẻ từng thao tác nhỏ một cách tỉ mỉ. Giáo
sinh chỉ chuyển hƣớng dẫn thao tác khác khi trẻ đã thành thục những thao
tác đã học. Ví dụ, chỉ chuyển hƣớng dẫn việc xé đƣờng cong khi trẻ đã thực
hiện tốt việc xé đƣờng thẳng. Trong hoạt động xé dán, hạn chế việc sử
dụng kéo. Chỉ phát kéo khi đến việc sử dụng kéo, không phát trƣớc để trẻ
sử dụng nhƣ đồ chơi. Trong thao tác bôi hồ dán vào giấy màu cần hƣớng
dẫn cụ thể bằng cách thị phạm để trẻ làm theo.
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Với những nội dung này, phƣơng pháp dạy học hiện nay đối với giáo
sinh là:
Đọc tài liệu và thảo luận những lĩnh vực liên quan đến các nội dung
nhƣ: vai trò của hoạt động xé, cắt dán đối với sự phát triển của trẻ; nhiệm
vụ, nội dung, phƣơng pháp dạy học xé, cắt dàn cho trẻ mẫu giáo,…
Giáo sinh tự liên hệ dự giờ các tiết học tạo hình ở trƣờng mầm non có
liên quan đến hoạt động xé, cắt dán.
Soạn giáo án dạy học xé, cắt dán theo mẫu cho 3 độ tuổi và soạn giáo
án dạy học xé, cắt dán theo đề tài cho 3 độ tuổi. Soạn một giáo án cắt dán
trang trí cho trẻ mẫu giáo lớn.
- Tập dạy theo nhóm và tự nhận xét, đánh giá
Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn của mình, chúng tôi xin đề xuất tiến
trình tổ chức bài học này theo phƣơng pháp dạy học tích cực nhƣ sau:
Về phía giáo viên: Do đặc thù của hoạt động này đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo
léo trong việc giáo sinh hƣớng dẫn trẻ phần thực hành nên bài giảng trong
hoạt động này không chỉ hƣớng đến việc giúp giáo sinh có đủ kiến thức mà
còn xây dựng, hình thành tính nhẫn nại, kiên trì trong hoạt động hƣớng dẫn
thực hành. Để giúp giáo sinh có đƣợc kiến thức và kĩ năng trong hoạt động
này, giáo viên cần có nhiều tƣ liệu liên quan đến hoạt động dạy học thực tế
ở trƣờng mầm non, cũng nhƣ ý kiến, kinh nghiệm của giáo viên đang dạy
mầm non khi dạy hoạt động này để cung cấp cho giáo sinh một bức tranh
tƣơng đối đầy đủ về hoạt động này. Phát huy tính tích cực của giáo sinh
qua phƣơng pháp “dạy học thông qua thực hành dạy”, mỗi nhóm sẽ cử đại
diện đóng vai giáo viên để tìm cách giải quyết, tháo gỡ cho những tình
huống sƣ phạm đặt ra trong hoạt động này. Bên cạnh đó, giáo viên hƣớng
dẫn giáo sinh xây dựng quy trình tổ chức hoạt động tạo hình ở hoạt động
này, để khi dạy trẻ mầm non có thể kiểm soát hoạt động dạy học của mình
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một cách hiệu quả. Ví dụ nhƣ cụ thể hóa các bƣớc xé, cắt, dán một đồ vật
qua những hình ảnh trực quan, động tác tay từng thao tác sao cho mỗi trẻ
khi quan sát giáo cụ trực quan có thể tự làm theo đƣợc.
Căn cứ vào tình hình am hiểu kiến thức sƣ phạm và kĩ năng nghề
nghiệp của mỗi giáo sinh trong học phần này, giáo viên đề xuất nhà trƣờng
cho giáo sinh đi dự giờ thực tế và dạy mẫu tổ chức hoạt động tạo hình hoạt
động xé, cắt dán tại cơ sở giáo dục trẻ mầm non.
Về phía giáo sinh: cần tích cực chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức
liên quan đến hoạt động này, đặc biệt là sáng tạo những trò chơi để hấp
dẫn, thu hút trẻ chủ động trong việc học hoạt động này. Cùng với đó, giáo
sinh cần nghiên cứu những quy trình trong những bài học cụ thể, sau đó
chia nhóm thực nghiệm để tìm ra giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất trong
việc tổ chức hoạt động tạo hình bằng kĩ năng xé, cắt dán ở trƣờng mầm
non.
Nhƣ vậy, có thể thấy với những hoạt động tạo hình cơ bản đang triển
khai ở bậc học mầm non thì mỗi hoạt động có những đặc trƣng và những
điểm cần lƣu ý riêng, nên không thể có một phƣơng pháp chung cho tất cả
các hoạt động này. Do đó, giáo viên Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà
Nội cần nắm vững những kĩ năng dạy học tích cực và vận dụng linh hoạt
trong bài dạy của mình. Điều quan trọng là xác định đúng đối tƣợng, mục
tiêu cốt lõi của bài học (cần đạt cái gì?) để có phƣơng pháp dạy học phù
hợp, tránh đi theo lối mòn hay dạy chung chung mà không đạt hiệu quả.
2.3.2. Đưa các dạng hoạt động tạo hình mới vào nội dung dạy học
Trong hoạt động tạo hình ở bậc mầm non, hoạt động vẽ, xé – cắt dán,
nặn là những dạng cơ bản, là điều kiện không thể thiếu để trẻ mầm non có
tiền đề về kĩ năng, tƣ duy tạo hình nói chung. Do đó, giáo sinh cần hiểu
rằng ở bậc học mầm non, trẻ đƣợc làm quen với bút chì, bút màu, giấy
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màu, đất nặn,… có mục đích khơi gợi ở trẻ sự thích thú khám phá những
điều mới mẻ, bởi thông qua những chất liệu cụ thể này giúp trẻ đƣợc làm
quen với thế giới xung quanh với sự hứng khởi.
Tuy nhiên, trong thực tế dạy học gần đây, những hoạt động tạo hình,
đƣợc áp dụng từ trƣớc đến nay, nhiều khi lại gây cho trẻ sự nhàm chán.
Thậm chí ở nhiều trƣờng mầm non, giờ tạo hình chỉ chú trọng vào hoạt
động vẽ vì đồ dùng đơn giản, không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị đồ
dùng trực quan và đồ dùng của trẻ mầm non. Cho nên, việc lựa chọn và đƣa
những hoạt động tạo hình mới vào bài dạy sẽ khiến khơi gợi ở trẻ sự ham
thích tìm hiểu, tính ƣa hoạt động, trải nghiệm khám phá ở trẻ. Giờ hoạt
động tạo hình không chỉ đơn thuần là giấy vẽ, bút sáp hay giấy màu, đất
nặn nữa mà thay vào đó là những kỹ năng mới, trẻ đƣợc trực tiếp tham gia
hoạt động hoặc đƣợc tham gia theo nhóm, làm gắn kết thêm tính đoàn kết
trong tập thể, rèn cho trẻ nếp học tập có tổ chức. Qua quá trình dạy học
cũng nhƣ thực tế ở các trƣờng mầm non, chúng tôi đƣa ra các dạng hoạt
động tạo hình mới vào nội dung dạy học để giáo sinh làm quen, đó là: in
màu, chấm màu, thổi màu, chắp ghép – xếp hình. Những hoạt động này bổ
sung thêm những phƣơng án dạy học mà giáo sinh có thể thực hiện khi trực
tiếp đứng lớp, tạo thêm sự hấp dẫn, hứng thú của trẻ trong giờ hoạt động
tạo hình, góp phần kích thích khả năng sáng tạo và ham học hỏi ở trẻ.
2.3.2.1. Hoạt động in – chấm – thổi màu
Mỗi giáo sinh sau khi ra trƣờng sẽ là một giáo viên mầm non có khả
năng đứng lớp độc lập, tự hƣớng dẫn và điều khiển một lớp hoặc một nhóm
lớp trẻ mầm non. Vì thế, việc am hiểu hay việc tìm tòi sáng tạo những cái
mới là việc làm hết sức cần thiết. Hoạt động in – chấm – thổi màu là hoạt
động sử dụng ngón tay, bàn tay, hoặc thông qua dụng cụ nhƣ ống hút, mút
xốp, bông tăm, hoặc qua đồ vật nhƣ lá cây, củ, quả nhằm tạo ra sản phẩm
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là những bức tranh hoặc trang trí trên các đồ dùng, đồ chơi của trẻ mầm
non. Hoạt động này đòi hỏi sự trải nghiệm thực tế, trẻ mầm non đƣợc hoạt
động trên chính các đồ vật gần gũi hàng ngày hoặc bằng chính đôi bàn tay
khéo léo của mình. Đây là hoạt động cần sự chuẩn bị nhiều về đồ dùng trực
quan, về cách triển khai tiết học cũng nhƣ cách hƣớng dẫn của giáo viên
đối với giáo sinh, cũng nhƣ sự hợp tác của giáo sinh và trẻ, tuy nhiên lại
mang lại hiệu quả cao về sự sáng tạo cũng nhƣ tinh thần học tập. Hoạt động
này nếu thực hiện cá nhân sẽ đề cao tính sáng tạo của trẻ, nếu thực hiện
theo nhóm sẽ đề cao tính tƣơng tác giữa các bạn trong cùng một tập thể. Nó
phù hợp với các lứa tuổi khác nhau, với mỗi một lứa tuổi giáo viên có thể
lấy ví dụ để giáo sinh có thể chọn các dạng thực hành theo mức độ để trẻ có
thể thực hiện đƣợc độc lập hoặc có sự hƣớng dẫn của giáo viên. Ví dụ, đối
với lứa tuổi mẫu giáo bé 3-4 tuổi, hoạt động in – chấm – thổi màu ở mức
đơn giản là in từ các hình có sẵn nhƣ củ cà rốt, củ khoai tây, quả chanh, quả
khế,… Với trẻ lớn hơn, từ 4-6 tuổi, giáo sinh có thể hƣớng dẫn trẻ thực
hiện thông qua kỹ năng in bàn tay, in ngón tay, thổi màu qua ống hút hay
chấm màu qua mút xốp. Hoạt động in – chấm – thổi màu giúp trẻ phát triển
sự khéo léo, linh hoạt của đôi bàn tay, các ngón tay, phát triển kỹ năng sử
dụng màu sắc, cách phối hợp nhịp nhàng tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm đẹp.
Để thực hiện đƣợc hoạt động tạo hình này, cơ sở vật chất nhà trƣờng
cần có những yêu cầu sau:
- Về không gian lớp học
Không gian rộng rãi, đầy đủ ánh sáng, bàn học kê tập trung, có bề mặt
đủ rộng để thực hành. Lớp học chia thành những nhóm nhỏ để có thể vừa
thực hành theo nhóm, vừa thực hành theo cá nhân.
- Về trang thiết bị dạy học, đồ dùng học tập
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Vì tính đặc thù của môn học nên hoạt động in – chấm – thổi màu cũng
cần có máy chiếu, màn chiếu hỗ trợ giúp giáo sinh quan sát đƣợc tranh ảnh
trực quan, video cách tiến hành. Để triển khai đƣợc hoạt động này, đồ dùng
cần có bao gồm màu nƣớc, khay pha màu, bút lông mềm các cỡ, dụng cụ
rửa bút, khăn lau màu, mút xốp, ống hút… Giấy nền hay bề mặt tạo hình
cũng đƣợc lựa chọn sao cho phù hợp với yêu cầu riêng của từng kỹ năng.
Với kỹ năng in – chấm màu, giấy nền cần phải là loại có độ bám dính tốt để
không bị trôi màu, dày dặn để không bị rách khi thấm màu. Ngƣợc lại, với
kỹ năng thổi màu, giấy nền cần phải trơn để màu trôi tự nhiên trên bề mặt,
không bị đọng màu. Các loại lá cây dùng để in màu nên là các loại lá có
hình dáng đẹp, độc đáo, giống hoặc gần giống với mẫu đồ vật, con vật cần
tạo hình.
Khi đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, giáo viên tổ chức tiến hành
dạy học hoạt động này để giáo sinh lĩnh hội. Trong tiết dạy của mình, giáo
viên tiến hành theo phƣơng pháp tƣ duy trừu tƣợng hoặc phƣơng pháp quan
sát thực sao cho giáo sinh nắm đƣợc quy trình thực hiện hoạt động tạo hình
này trong thực tế dạy học ở bậc mầm non. Đó là có thể để trẻ quan sát
tranh mẫu hoặc quan sát vật thật sau đó để trẻ tự làm sản phẩm của mình;
có thể để trẻ tƣ duy nhớ lại hình tƣợng và thể hiện theo trí nhớ. Khi thực
hiện hoạt động này, mỗi trẻ lại tạo ra những những sản phẩm mang tính đặc
thù riêng tùy theo khả năng cũng nhƣ sự sáng tạo của mỗi trẻ. Do đó, giáo
viên cần hƣớng dẫn giáo sinh tập trung vào một số nội dung sau:
Đƣa ra các chủ đề, đề tài phù hợp với các kỹ năng để trẻ có thể lựa
chọn nội dung, ví dụ nhƣ: thế giới động vật, thế giới thực vật, quê hƣơng
đất nƣớc, gia đình, Noel,…
Trong một sản phẩm hoàn thành, có thể sử dụng riêng lẻ hoặc có thể
kết hợp cả ba kỹ năng, điều đó phụ thuộc vào từng lứa tuổi khác nhau. Do
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đó, để triển khai tiết in – chấm – thổi màu thành công, giáo viên cần truyền
đạt cho giáo sinh những kỹ năng nhất định, phải am hiểu về lứa tuổi, khả
năng của trẻ theo từng lứa tuổi mới có thể lựa chọn đƣợc đúng nội dung
thực hành.
2.3.2.2. Hoạt động chắp ghép – xếp hình
Hoạt động chắp ghép – xếp hình ở bậc học mầm non là việc tổ chức
cho trẻ mầm non sắp đặt các khối hình, mô hình (với các chất liệu khác
nhau) thành những đồ vật xác định, hoặc theo một đề tài cụ thể. Đây là một
hoạt động tạo hình có phối kết hợp những đồ vật khác nhau để tạo nên một
đồ vật mới. Là một hoạt đông mang tính tƣ duy, tƣởng tƣợng cao, do đó,
giáo viên phải là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn và triển khai cách làm và lên
tiết cho giáo sinh hình dung. Trong quá trình tổ chức hoạt động này, giáo
sinh cần giúp trẻ phát triển khả năng trí tuệ, tƣ duy tạo hình qua các kĩ năng
nhƣ so sánh, kiểm tra, đối chiếu và nhận biết các đặc điểm bên ngoài của
đồ vật để có thể lắp ghép thành những mô hình có cấu trúc, kết cấu hợp lý,
và có tính thẩm mỹ. Đối với hoạt động này, giáo viên cần lƣu ý truyền đạt
cho giáo sinh tài liệu và tiến hành thảo luận những lĩnh vực liên quan đến
các nội dung nhƣ: khái niệm, ý nghĩa của hoạt động chép ghép – xếp hình
đối với sự phát triển của trẻ; nội dung của hoạt động chắp ghép, tổ chức
hoạt động chắp ghép cho trẻ mầm non ở các lứa tuổi,…
Nhà trƣờng triển khai liên hệ các đợt kiến tập, thực tập dự giờ các tiết
học tạo hình ở trƣờng mầm non có liên quan đến phân môn chắp ghép –
xếp hình.
Soạn giáo án dạy học chắp ghép – xếp hình cho 3 độ tuổi.
Tập dạy theo nhóm và tự nhận xét, đánh giá
Cốt lõi của hoạt động này chính là khả năng sáng tạo của trẻ thông
qua việc quan sát, liên tƣởng và tƣởng tƣợng. Trong thế giới của trẻ thì mọi
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đồ vật đều có thể và có nghĩa (khác với ngƣời lớn), giáo viên cần hƣớng
dẫn giáo sinh khả năng khuyến khích trẻ sáng tạo hơn là việc truyền đạt
kiến thức, kĩ năng chuyên môn đơn thuần. Điều này đƣợc lí giải bởi trong
thực tế, có nhiều bài chắp ghép – xếp hình của trẻ mầm non đa dạng, hấp
dẫn ngay cả đối với giáo viên đứng lớp. Trong phần chuẩn bị của mình,
giáo sinh cần sƣu tầm nhiều bài thực hành trong hoạt động này của trẻ mầm
non để giúp giáo sinh có tâm thế cho phần nghiệp vụ sƣ phạm liên quan
đến học phần này. Tránh cho giáo sinh những quan niệm cho rằng trẻ em
không biết gì hay dạy hoạt động này mang tính áp đặt hay quá chi tiết. Việc
tổ chức trên lớp cũng mang tính hƣớng dẫn, để mỗi giáo sinh bằng hiểu biết
của mình từng bƣớc giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động này,
giáo viên chỉ là ngƣời hƣớng dẫn, lí giải và giúp giáo sinh có cách giải
quyết phù hợp theo mục tiêu cần đạt đƣợc ở hoạt động này.
Căn cứ vào tình hình am hiểu kiến thức sƣ phạm và kĩ năng nghề
nghiệp của mỗi giáo sinh trong học phần này, giáo viên đề xuất nhà trƣờng
cho giáo sinh đi dự giờ thực tế và dạy mẫu tổ chức hoạt động tạo hình phân
môn chắp ghép – xếp hình tại cơ sở giáo dục trẻ mầm non.
Giáo sinh cần tích cực chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức liên
quan đến hoạt động này, đặc biệt là tâm lý lứa tuổi, đặc điểm tạo hình của
trẻ mầm non liên quan đến việc sử dụng những đồ vật có sẵn để tạo hình.
Giáo sinh cần kế thừa, sáng tạo những trò chơi để hấp dẫn, thu hút trẻ chủ
động trong việc học hoạt động này. Cùng với đó, giáo sinh cần nghiên cứu
những quy trình trong những bài học cụ thể, sau đó chia nhóm thực nghiệm
để tìm ra giải pháp phù hợp, hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động tạo
hình bằng kĩ năng chắp ghép – xếp hình ở trƣờng mầm non.
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2.4. Thực nghiệm sƣ phạm
2.4.1. Mục tiêu thực nghiệm
Xuất phát từ mục đích nghiên cứu của đề tài, chúng tôi tiến hành
thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp
nâng cao hiệu quả dạy học môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
hoạt động tạo hình mà đề tài đề xuất.
Trong năm học 2016 – 2017, chúng tôi tổ chức thực nghiệm những
biện pháp đã đề xuất trong môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
hoạt động tạo hình tại Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội với các
lớp liên kết hệ trung cấp sƣ phạm mầm non. Việc tổ chức thực nghiệm này
nhằm triển khai nội dung nghiên cứu cụ thể trong nhà trƣờng, với môi
trƣờng sƣ phạm và giáo sinh cụ thể. Những kết quả thu đƣợc trong quá
trình dạy – học sẽ giúp chúng tôi tiếp nhận các thông tin đóng góp của các
giáo viên tham dự, sự tiếp nhận thực tế của giáo sinh để điều chỉnh nội
dung cho phù hợp. Đồng thời, mục tiêu hƣớng đến của tổ chức thực
nghiệm nhằm kiểm tra kết quả nghiên cứu một cách chắc chắn trƣớc khi có
đề xuất, tham mƣu cho Ban giám hiệu nhà trƣờng triển khai chính thức.
2.4.2. Phương pháp thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành dạy học trên 2 lớp: lớp thực nghiệm, lớp đối
chứng để có đƣợc những đánh giá mang tính định lƣợng, trên cơ sở phân
tích, so sánh kết quả học tập của 2 lớp: lớp thực nghiệm, lớp đối chứng.
Chúng tôi cũng sử dụng phƣơng pháp đánh giá định tính khi tiến hành điều
tra nhận thức của giáo sinh sau giờ dạy thực nghiệm theo cả quá trình nhƣ:
sự chuẩn bị, hứng thú, quan tâm – tích cực tham gia, kết quả cuối cùng thu
đƣợc của mỗi giáo sinh sau tiết dạy.
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2.4.3. Đối tượng thực nghiệm
Chọn các lớp tƣơng ứng để thực nghiệm. Trong đó lớp thực nghiệm và
lớp đối chứng đƣợc lựa chọn đồng đều về số lƣợng giáo sinh, cơ sở vật chất
hỗ trợ dạy học. Tổng số giáo sinh của các lớp đảm bảo tính khách quan. Ở
mỗi lớp học tổ chức thực nghiệm có mời các giáo viên chuyên môn dự giờ,
đánh giá để tiến hành thảo luận rút kinh nghiệm trong công tác dạy học,
lắng nghe các ý kiến đóng góp của các giáo viên dự giờ để có thông tin
đánh giá kết quả chính xác, khách quan. Giờ dạy thực nghiệm còn nhằm
tổng kết, đánh giá hiệu quả bài dạy bằng điểm số mang tính định lƣợng.
Trên cơ sở các số liệu đƣợc đánh giá nhằm phân tích, tổng kết, khẳng định
tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Kết quả thực nghiệm đƣợc thể hiện rõ
bằng các bảng so sánh tổng hợp.
Với các tiêu chí lựa chọn đối tƣợng thực nghiệm nhƣ trên, chúng tôi tổ
chức dạy các hoạt động vẽ, nặn, xé – cắt dán (dạy theo phƣơng pháp/nội
dung truyền thống và theo phƣơng pháp/nội dung mới) ở hai lớp khác nhau
và dạy hoạt động in – chấm – thổi màu ở một lớp. Thực nghiệm đối với dạy
các hoạt động vẽ, nặn, xé cắt dán đƣợc tiến hành ở lớp liên kết C20.VB1 (lớp
đối chứng là lớp B20.VB1). Thực nghiệm in – chấm – thổi màu đƣợc thực
hiện ở lớp liên kết C20.VB2 thuộc trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội.
Lớp C20.VB1 có tổng 40 giáo sinh, lớp C21.VB2 có tổng số 45 giáo sinh.
2.4.4. Kế hoạch, nội dung tổ chức thực nghiệm
- Kế hoạch: tổ chức thực nghiệm trong học kỳ 2, năm học 2016 – 2017
- Nội dung:
Dạy nội dung/ phƣơng pháp cũ và nội dung cũ/ phƣơng pháp mới ở 2
lớp khác nhau.
Dạy nội dung/ phƣơng pháp mới ở một lớp.
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Với biện pháp đổi mới phƣơng pháp dạy học ở các hoạt động tạo hình,
chúng tôi tiến hành chọn lớp B20.VB1 là lớp đối chứng đƣợc dạy theo phƣơng
pháp dạy tryền thống để so sánh với phƣơng pháp đổi mới đƣợc tiến hành ở lớp
C20.BV1.
Khi triển khai, lớp B20.VB1 đƣợc dạy theo hình thức dạy riêng lẻ
từng hoạt động, giáo sinh không làm việc theo nhóm, chất liệu thực hiện
cũng đơn thuần là vẽ trên giấy, nặn khối, xé dán các hình phẳng. Lớp
C20.VB1 đƣợc tiến hành thực nghiệm theo phƣơng pháp mới, lớp đƣợc chia
làm 3 nhóm, thực hành các dạng bài nhƣ sau:
- Nhóm 1: vẽ tranh trên sỏi và trên mẹt.
- Nhóm 2: nặn tạo hình trên đĩa nhựa và thìa sữa chua.
- Nhóm 3: xé – cắt dán tranh với giấy báo cũ
Với biện pháp Đƣa các dạng hoạt động tạo hình mới vào nội dung
dạy học, chúng tôi tiến hành chọn lớp C20.VB2 thực nghiệm đối với hoạt
động in – chấm – thổi màu. Lớp đƣợc chia thành các nhóm với các dạng
bài:
- Nhóm 1: tạo hình và trang trí đèn lồng.
- Nhóm 2: tạo hình và trang trí mũ chóp.
- Nhóm 3: tạo hình và trang trí nón.
- Nhóm 4: tạo hình tranh treo trang trí lớp học.
2.4.5. Kết quả thực nghiệm
Sau mỗi chuyên đề thực nghiệm đã lựa chọn, nhóm nghiên cứu thu
thập số phiếu trƣng cầu ý kiến của giáo sinh tham gia ở cả hai lớp thực
nghiệm, đối chứng và giáo viên dự giờ để xử lý thông tin. Kết quả học tập
của các lớp tham gia thực nghiệm và lớp đối chứng thể hiện ở bảng tổng
hợp sau (theo các nhóm):
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Mức độ đánh giá
TT

Nội dung đánh giá

Tốt

Khá

Trung

Chƣa

bình

đạt

1

Hoạt động vẽ

8

4

1

2

Hoạt động nặn

9

4

0

3

Hoạt động xé – cắt dán

9

5

0

Bảng 1: Bảng đánh giá phƣơng pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ mầm non tạo
hình của lớp C20.VB1 (dạy nội dung cũ theo phƣơng pháp mới).
Mức độ đánh giá ở lớp đối chứng (B20.VB1) chủ yếu là dạy theo cách
cũ chủ yếu ở mức độ khá, có 5 bạn ở các nhóm còn ở mức trung bình, 2 bạn ở
mức chƣa đạt.
Kết quả thực nghiệm ở lớp dạy nội dung mới (C20.VB2) nhƣ sau:
Mức độ đánh giá

TT
Nội dung đánh giá

Tốt

Khá

Trung

Chƣa

bình

đạt

1

Phƣơng pháp in màu

21

18

6

0

2

Phƣơng pháp chấm màu

20

15

10

0

3

Phƣơng pháp thổi màu

19

19

7

0

Bảng 2: Bảng đánh giá kiến thức, kỹ năng qua các hoạt động dạy C20.VB2
(dạy nội dung mới).
Nhƣ vậy, về cơ bản, kết quả thực nghiệm cho thấy kết quả khả quan
(45/ 45 giáo sinh đạt ở mức độ trung bình trở lên, trong đó tỉ lệ đạt tốt cao).
Thái độ, kĩ năng và quá trình học tập của giáo sinh đƣợc kiểm soát, khắc
phục ngay những vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy – học trong thực tiễn
nhà trƣờng.
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Chúng tôi sử dụng phiếu hỏi để khảo sát thái độ cũng nhƣ sự tán thành
của các giáo viên dự giờ (có 10 GV tham dự giờ dạy học thực nghiệm):
TT Nội dung đánh giá

Mức độ đánh giá
Cao

Ngang Thấp

hơn

bằng

hơn

Không
có

ý

kiến
Đối với GS
1

Mức độ hứng thú, tích cực tham
gia hoạt động

2

Khả năng thực hiện nhiệm vụ bài
học

3

Kết quả sản phẩm tạo hình

Đối với GV
5

Chuẩn bị bài giảng

6

Phƣơng pháp dạy học

7

Qúa trình triển khai tiết học

Bảng 3: Đánh giá kết quả giờ dạy – học đối với lớp thực nghiệm và lớp đối
chứng
Kết quả thu đƣợc nhƣ sau:
- 7/10 giáo viên thấy đƣợc sự đổi mới trong phƣơng pháp dạy, bài học
gây đƣợc sự hứng thú không nhàm chán cho giáo sinh, chiếm 70% .
- 2/10 giáo viên cho rằng kỹ năng mới khiến một số giáo sinh lúng túng
trong bƣớc đầu triển khai, chiếm 20%.
- 1/10 giáo viên thấy hoạt động tạo hình theo phƣơng pháp mới sẽ làm
cho giáo sinh khó hiểu hơn, chiếm 10%.

63

Đại đa số ý kiến của giáo viên dự giờ đã nhất trí tán thành với những
biện pháp nâng cao chất lƣợng dạy học môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ
mầm non hoạt động tạo hình.
2.4.6. Đánh giá chung
Giáo dục là một quá trình, những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả
giảng dạy môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình
cũng đến từ nhiều phía nhƣ: giáo viên, giáo sinh và quá trình tổ chức dạy
học trên lớp. Do đó, việc thực nghiệm những biện pháp nâng cao hiểu
quả giảng dạy môn học này cũng chỉ mang ý nghĩa tƣơng đối, có giá trị
góp phần khẳng định hƣớng nghiên cứu của đề tài là đúng và có cơ sở,
chứ không mang ý nghĩa quyết định rằng những biện pháp, là kết quả
nghiên cứu của đề tài, là chính xác cả về lí luận và thực tiễn. Trên tinh
thần đó, qua quá trình thực nghiệm sƣ phạm, chúng tôi có một số đánh
giá bƣớc đầu nhƣ sau:
Việc nâng cao chất lƣợng dạy học môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ
mầm non hoạt động tạo hình phụ thuộc nhiều vào nỗ lực, nhận thức về
môn học của giáo viên, giáo sinh bởi cùng nội dung cũ nhƣng khi đổi
mới phƣơng pháp, cách tiếp cận bài giảng cũng đã đem lại dấu hiệu khả
quan, tạo sự quan tâm, hứng thú của giáo sinh hơn trƣớc.
Những nội dung, phƣơng pháp dạy học mới áp dụng vào môn
Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non hoạt động tạo hình chỉ phù hợp
với điều kiện cơ sở vật chất nhà trƣờng đƣợc đáp ứng, tỉ lệ trẻ trong lớp
theo đúng qui định, do đó giáo sinh không nên vận dụng, tổ chức những
phƣơng pháp, nội dung mới trong dạy hoạt động tạo hình một cách đại
trà ở những cơ sở giáo dục mầm non không đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn đã
đề ra.
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Tiểu kết
Căn cứ theo khung lí thuyết đã xác lập ở chƣơng 1, luận văn kế thừa
những phƣơng pháp tổ chức giáo dục trƣớc đây, đối với giáo sinh nhà
trƣờng, và đƣa ra những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy
tạo hình cho trẻ ở lứa tuổi mầm non. Những biện pháp đƣa ra là sự phối kết
hợp từ phía giáo viên, giáo sinh và sự kết hợp giữa giáo viên và giáo sinh
trong quá trình dạy học trên lớp. Đối với giáo viên đó là: Vận dụng công
nghệ thông tin làm phong phú nội dung giảng dạy; Sƣu tầm, chuẩn bị đồ
dụng học tập trực quan sinh động, phù hợp với nội dung của bài học theo
tinh thần mới; Tăng cƣờng thời gian thực hành dạy trên lớp. Đối với giáo
sinh là: Tích cực quan sát, ghi chép, sƣu tầm tƣ liệu; Tăng thời lƣợng đi dự
giờ dạy thử tại một số trƣờng mầm non trên địa bàn. Đối với quá trình dạy
học là: Đổi mới phƣơng pháp dạy học cho các hoạt động tạo hình. Đƣa các
dạng hoạt động tạo hình mới vào nội dung dạy học.
Những biện pháp này đƣợc chúng tôi tiến hành thực nghiệm sƣ phạm
để kiểm chứng trong điều kiện giáo dục thực tế ở nhà trƣờng và cho những
kết quả tốt trong điều kiện dạy học hiện nay ở nhà trƣờng.
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KẾT LUẬN
Hiện nay, đổi mới giáo dục đƣợc xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bắt
kịp sự phát triển vƣợt bậc của khoa học công nghệ. Đây là điều kiện không
thể thiếu trong việc đào tạo nên những thế hệ trẻ trở thành chủ nhân đích
thực của đất nƣớc, những ngƣời vừa có đức và có tài. Cùng với chủ trƣơng
chung này, mỗi cơ sở đào tạo cũng đã chủ động vận hành để đổi mới
phƣơng pháp - nội dung dạy học, và mỗi nhà giáo cũng tự hoàn thiện thêm
kiến thức, năng lực, phẩm chất để đáp ứng đƣợc tình hình giáo dục mới.
Trong bối cảnh đó, Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ HN cũng đã
triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lƣợng đào tạo, bắt kịp công
cuộc đổi mới chung của đất nƣớc, và nghiên cứu của đề tài này cũng nằm
trong xu thế chung này. Môn học Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
HĐTH là một trong sáu môn phƣơng pháp chủ đạo trong giáo dục mầm
non, đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp kiến thức, hình thành kỹ
năng và giáo dục trẻ MN. Mỗi GS phải không ngừng trau dồi, học hỏi và
nâng cao trình độ để chất lƣợng GVMN ngày một nâng cao. Kết quả
nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra rằng: việc áp dụng nhiều biện pháp, từ chủ
quan ở phía GS và GV cho đến việc áp dụng công nghệ thông tin vào dạy
học, khai thác tƣ liệu để chuẩn bị bài của GS đã đem lại kết quả tốt. Điều
này làm mỗi bài học không còn nhàm chán, phụ thuộc vào sự nỗ lực của
riêng GV. Với kết quả nghiên cứu này, lối học thụ động trƣớc đây của giáo
sinh nhà trƣờng buộc phải thay đổi, từ việc nghiên cứu chuẩn bị bài, liên hệ
đơn vị để thực tập cho đến tìm hiểu những cách thức mới, sử dụng nhiều
hơn một giải pháp trong việc dạy học tạo hình cho trẻ em ở lứa tuổi mầm
non – nhà trẻ. Điều này cho thấy việc thay đổi cách dạy, cách học ở nhà
trƣờng đƣợc xem là tất yếu để đảm bảo chất lƣợng đào tạo, cũng nhƣ trang
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bị cho giáo sinh chuẩn kiến thức, kỹ năng để có thể đảm trách tốt công việc
sau khi tốt nghiệp ra trƣờng.
Nhƣ vậy, cùng với những đề tài nghiên cứu liên quan đến việc đổi mới
phƣơng pháp dạy học ở bậc học mầm non, đề tài này đã góp phần nâng cao
hiệu quả của công tác giảng dạy nội dung tạo hình ở Trƣờng TCSP Mẫu
giáo – Nhà trẻ Hà Nội, góp phần đƣa chất lƣợng đào tạo những thầy/ cô
giáo bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân có đƣợc những hiểu
biết nhất định về công việc cũng nhƣ hoàn thiện những năng lực cần có đối
với dạy học nội dụng tạo hình.
Để kết quả nghiên cứu đƣợc triển khai, áp dụng trong chƣơng trình
đào tạo bậc học này, chúng tôi có một số khuyến nghị sau:
- Ban Giám hiệu nhà trƣờng căn cứ vào những biện pháp đã nêu trong
nghiên cứu, tổ chức áp dụng thí điểm diện rộng và có đánh giá trƣớc khi
đƣa vào chƣơng trình chính khóa.
- Ban Giám hiệu cân nhắc hơn nữa trong việc đầu tƣ cơ sở vật chất trong
việc dạy và học của nhà trƣờng nhƣ: Có xƣởng thực hành tạo hình, với
nhiều dụng cụ và chất liệu để giáo sinh thêm phần hiểu biết về cách thức
lựa chọn chất liệu phù hợp với từng cơ sở giáo dục nhà trẻ - mầm non sau
này. Hệ thống máy tính kết nối Internet phục vụ cho việc tìm kiếm dữ liệu,
cách tạo hình cho trẻ ở lứa tuổi mầm non – nhà trẻ của một số nƣớc trên thế
giới. Mở những diễn đàn trao đổi về nội dung – phƣơng pháp, kinh nghiệm
dạy học tạo hình ở lứa tuổi này với các cơ sở đào tạo khác, cũng nhƣ với
giáo viên đã trực tiếp đứng lớp.
- Mỗi giáo viên nhà trƣờng cần nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao trình
độ, năng lực của bản thân, trong đó nghiên cứu và cập nhật những kết quả
nghiên cứu trong những lĩnh vực có liên quan đến nội dung giáo dục mà
mình đảm trách.
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- Tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức về công việc, trách
nhiệm cũng nhƣ năng lực của giáo sinh khi ra trƣờng đáp ứng đƣợc yêu cầu
của công việc, để mỗi giáo sinh cần nỗ lực hơn nữa trong quá trình học tập
của mình.
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PHỤ LỤC 1
Kết cấu và nội dung môn Phƣơng pháp hƣớng dẫn trẻ mầm non
HĐTH
THỜI GIAN (Tiết)
TT

1

NỘI DUNG
Chƣơng I. Những vấn đề chung về

Tổng

Lý

Thực

Kiểm

số

thuyết

hành

tra

15

15

0

1/3

HĐTH ở trƣờng MN
Bài 1. Các dạng HĐTH ở trƣờng MN

15’
3

3

5

5

Bài 3. Tổ chức HĐTH ở trƣờng MN

12

12

Chƣơng II. Hƣớng dẫn trẻ 0 – 6 tuổi

30

15

15

Bài 4. Dạy vẽ ở trƣờng mầm non

10

5

5

Bài 5. Dạy nặn ở trƣờng mầm non

10

5

5

Bài 6. Dạy xé, cắt, dán ở trƣờng

10

5

5

và ý nghĩa đối với sự phát triển của
trẻ
Bài 2. Hƣớng dẫn trẻ HĐTH ở
trƣờng MN

2

vẽ, nặn, xé, cắt dán

mầm non
Bảng 1.1: Kết cấu môn học và phân phối thời gian

1
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THỜI GIAN (Tiết)
Tổng

Lý

Thực

Kiểm

số

thuyết

hành

tra

15

15

3

3

2,5

2,5

0,5

0,5

5

5

1

1

2. Nhiệm vụ dạy tạo hình cho trẻ

0,5

0,5

3. Phƣơng pháp chung dạy trẻ tạo

3,5

3,5

TT

1

NỘI DUNG
Chƣơng I. Những vấn đề chung về
HĐTH ở trƣờng MN
Bài 1.Các dạng hoạt động tạo hình ở
trường mầm non và ý nghĩa đối với
sự phát triển của trẻ
1. Các dạng HĐTH ở trƣờng mầm
non
1.3. Vẽ
1.4. Nặn
1.5. Xé, cắt dán
2. Ý nghĩa của HĐTH đói với sự
phát triển của trẻ
2.1. Giáo dục thẩm mỹ
2.2. Giáo dục trí tuệ
2.3. Giáo dục đạo đức
2.4. Giáo dục thể chất
Bài 2. Hướng dẫn trẻ HĐTH ở
trường mầm non
1. Đặc điểm tâm – sinh lý của trẻ tuổi
mầm non đối với HĐTH
1.1. Giai đoạn tiền tạo hình
2.2. Giai đoạn tạo hình

15’
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THỜI GIAN (Tiết)
TT

NỘI DUNG

Tổng

Lý

Thực

Kiểm

số

thuyết

hành

tra

12

12

1

1

5

5

hình
3.1. Phƣơng pháp quan sát
3.2. Phƣơng pháp dùng lời
3.2.1. Lời của cô
3.2.2. Lời của văn học nghệ thuật
3.3. Phƣơng pháp luyện tập, thực
hành
3.4. Các phƣơng pháp khác
3.4.1. Đánh giá sản phẩm tạo hình
của trẻ
3.4.2. Biện pháp trò chơi
Bài 3. Tổ chức HĐTH ở trường mầm
non
1. Hình thức tổ chức
1.1. Hoạt động chung cả lớp
1.2. Tổ chức ngoài giờ hoạt động
chung
1.3. HĐTH ở góc nghệ thuật
1.5.1. Ý nghĩa
1.5.2. Thiết kế xây dựng góc tạo
hình
2. Các loại tạo hình ở trƣờng mầm
non
2.1. Tạo hình theo mẫu
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THỜI GIAN (Tiết)
Tổng

Lý

Thực

Kiểm

số

thuyết

hành

tra

1

1

5

5

30

15

15

1

Bài 4. Dạy vẽ ở trường mầm non

10

5

5

1. Dạy vẽ ở lứa tuổi từ 2 – 4 tuổi

2

2

TT

NỘI DUNG
2.2. Tạo hình theo đề tài, tạo hình
theo ý thích
2.2.1. Tạo hình theo đề tài
2.2.2. Tạo hình theo ý thích
2.3. Tạo hình trang trí
3. Tính tích hợp trong giờ tạo hình
mầm non
3.1. Tích hợp khi hƣớng dẫn trẻ nầm
non HĐTH
3.2. Tích hợp giữa phƣơng pháp
hƣớng dẫn trẻ tạo hình và phƣơng
pháp hƣớng dẫn trẻ học các môn
khác
4. Soạn giáo án HĐTH ở trƣờng
mầm non
4.1. Mục tiêu
4.2. Chuẩn bị
4.3. Hƣơng dẫn
4.4. Hình vẽ minh họa cách tạo hình

2

Chƣơng II. Hƣớng dẫn trẻ 0 – 6 tuổi
vẽ, nặn, xé, cắt dán

1.1. Đặc điểm vẽ của trẻ
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THỜI GIAN (Tiết)
TT

NỘI DUNG

Tổng

Lý

Thực

Kiểm

số

thuyết

hành

tra

3

3

1.2. Nội dung dạy vẽ
1.2.1. Lứa tuổi 2 – 3 tuổi
1.2.2. Lứa tuổi 4 – 5 tuổi
1.3. Phƣơng pháp hƣớng dẫn
1.3.1. Tổ chức giờ vẽ
1.3.2. Công tác chuẩn bị
1.3.3. Hƣớng dẫn trên giờ vẽ
2. Dạy vẽ ở lứa tuổi từ 4 – 6 tuổi
2.1. Đặc điểm vẽ của trẻ
2.2. Nội dung dạy vẽ
2.3. Phƣơng pháp hƣớng dẫn
2.3.1. Vẽ theo mẫu
2.3.2. Vẽ theo đề tài
2.3.3. Vẽ trang trí
3. Bài tập thực hành dạy trẻ vẽ

5

Bài 5. Dạy nặn ở trường mầm non

10

5

1. Dạy nặn ở lứa tuổi từ 2 – 4 tuổi

2

2

3

3

5

1.1. Đặc điểm họat động nặn của trẻ
1.2. Nội dung dạy nặn
1.3. Phƣơng pháp hƣớng dẫn
2. Dạy nặn ở lứa tuổi từ 4 – 6 tuổi
2.1. Đặc điểm hoạt động nặn của trẻ
2.2. Nội dung dạy nặn
2.3. Phƣơng pháp hƣớng dẫn

5
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THỜI GIAN (Tiết)
TT

NỘI DUNG

Tổng

Lý

Thực

Kiểm

số

thuyết

hành

tra

2.3.1. Nặn theo mẫu
2.3.2. Nặn theo đề tài
2.4. Bài tập thực hành dạy trẻ nặn

5

Bài 6. Dạy xé, cắt, dán ở trường

10

5

2

2

3

3

5
5

mầm non
1. Dạy xé, dán ở lứa tuổi 3 – 4 tuổi
1.1. Đặc điểm
1.2. Nội dung dạy trẻ
1.3. Phƣơng pháp hƣớng dẫn: giờ xé,
dán theo mẫu
2. Dạy xé, cắt dán ở lứa tuổi 4 – 6
tuổi
2.1. Đặc điểm
2.2. Nội dung dạy trẻ xé, cắt dán
2.3. Phƣơng pháp hƣớng dẫn
2.3.1. Giờ xé, cắt dán theo mẫu
2.3.2. Giờ xé, cắt dán theo đề tài
3. Bài tập thực hành xé, cắt dán

5

Tổng số

45

5
30

Bảng 1.2: Nội dung chi tiết chƣơng trình

15
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PHỤ LỤC 2
Một số hình ảnh về Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ HN

2.1. Trƣờng TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ HN.
[Hình ảnh trong cuốn Kỷ yếu 60 năm xây dựng và phát triển]

2.2. Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo.
[Trang thông tin điện tử của nhà trƣờng]
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PHỤ LỤC 3
Một số hình ảnh thực nghiệm liên quan đến nội dung nghiên cứu

3.1. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung tạo hình và trang trí nón.
[Nhóm 3, lớp thực nghiệm C20.VB2]

3.2. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung tạo hình tranh treo trang trí
lớp học. [Nhóm 4, lớp thực nghiệm C20.VB2]
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3.3. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung tạo hình và trang trí đèn
lồng. [Nhóm 1, lớp thực nghiệm C20.VB2]

3.4. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung tạo hình và trang trí mũ
chóp. [Nhóm 2, lớp thực nghiệm C20.VB2]

83

3.5. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung in màu.
[Nhóm 4 - tạo hình tranh treo trang trí lớp học - lớp thực nghiệm
C20.VB2]

3.6. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung chấm màu.
[Nhóm 4 - tạo hình tranh treo trang trí lớp học - lớp thực nghiệm
C20.VB2]
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3.7. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung thổi màu.
[Nhóm 3 - tạo hình và trang trí nón - lớp thực nghiệm C20.VB2]

3.8. GS thực hành trong nội dung nặn tạo hình tranh trên đĩa nhựa.
[GS Đặng Thị Hồng Thoa, lớp thực nghiệm C20.VB1]
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3.9. GS thực hành trong nội dung nặn tò hè trên thìa sữa chua.
[GS Vũ Thị Dinh, lớp thực nghiệm C20.VB1]

3.10. Nhóm giáo sinh thực hành trong nội dung xé – cắt dán tranh trang trí
góc. [Nhóm 3, lớp thực nghiệm C20.VB1]
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PHỤ LỤC 4
Một số hình ảnh sản phẩm tạo hình sau buổi thực nghiệm

4.1. Sản phẩm tạo hình và trang trí mũ chóp.
[Nhóm 2, lớp thực nghiệm C20.VB2]

4.2. Sản phẩm tạo hình và trang trí đèn lồng.
[Sản phẩm của: GS Nguyễn Thị Phƣơng Cúc, Hà Thị Dung, Phạm Thị
Ngân, Nguyễn Thị Sơn, Đỗ Thị Xuê (từ trái qua phải),
lớp thực nghiệm C20.VB2]
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4.3. Sản phẩm tạo hình và trang trí nón.
[GS Đỗ Thị Quyên - nhóm 3, lớp thực nghiệm C20.VB2]

4.4. Sản phẩm tạo hình và trang trí nón.
[GS Phạm Thanh Tâm - nhóm 3, lớp thực nghiệm C20.VB2]
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4.5. Sản phẩm tạo hình tranh treo tranh trí lớp học.
[GS Đoàn Vũ Thái An - nhóm 4, lớp thực nghiệm C20.VB2]

4.6. Sản phẩm tạo hình tranh treo trang trí lớp học.
[GS Nguyễn Thị Mến - nhóm 4, lớp thực nghiệm C20.VB2]
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4.7. Sản phẩm tạo hình tranh treo trang trí lớp học.
[GS Nguyễn Thị Dự - nhóm 4, lớp thực nghiệm C20.VB2]

4.8. Sản phẩm tạo hình con vật bằng đất nặn theo cách truyền thống.
[GS Phan Thị Lệ (trái), Lê Thị Hoa (phải), lớp đối chứng B20.VB1]
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4.9. Sản phẩm tạo hình tò he trên thìa sữa chua.
[Nhóm 2, lớp thực nghiệm C20.VB1]

4.10 Sản phẩm tạo hình tò he trên thìa sữa chua.
[Nhóm 2, lớp thực nghiệm C20.VB1]
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4.11. Sản phẩm nặn tạo hình trên đĩa giấy.
[Nhóm 2, lớp thực nghiệm C20.VB1]

4.12. Sản phẩm nặn tạo hình trên đĩa giấy.
[Nhóm 2, lớp thực nghiệm C20.VB1]
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4.13. Sản phẩm xé - cắt dán tranh theo cách truyền thống.
[GS Đoàn Hồng Phƣơng, lớp đối chứng B20.VB1]

4.14. Sản phẩm xé - cắt dán tranh theo cách truyền thống.
[GS Lƣu Khánh Ly, lớp đối chứng B20.VB1]
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4.15. Sản phẩm xé – cắt dán tranh trang trí góc.
[Nhóm 3, lớp thực nghiệm C20.VB1]

4.16. Sản phẩm xé - cắt dán tranh trang trí góc.
[Nhóm 3, lớp thực nghiệm C20.VB1]
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4.17. Sản phẩm vẽ tranh trên giấy theo cách truyền thống.
[GS Ngô Thu Hà, lớp đối chứng B20.VB1]

4.18. Sản phẩm vẽ tạo hình trên sỏi.
[Nhóm 1, lớp thực nghiệm C20.VB1]
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4.19. Sản phẩm vẽ tạo hình trên sỏi.
[Nhóm 1, lớp thực nghiệm C20.VB1]

4.20. Sản phẩm vẽ tranh trên mẹt.
[Nhóm 1, lớp thực nghiệm C20.VB1]

