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Câu 1: Những thu hoạch của anh (chị) sau khi học xong chuyên đề 

Mở đầu 
Giáo dục mầm non là một bộ phận của hệ thống giáo dục quốc dân 

Việt Nam có lịch sử phát triển hơn nửa thế kỉ nay và là mắt xích đầu tiên 

trong hệ thống giáo dục, GDMN thực hiện việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 

tháng tuổi đến 6 tuổi với mục tiêu “…phát triển một số giá trị, nét tính cách, 

phẩm chất cần thiết phù hợp với lứa tuổi như: mạnh dạn, tự tin, tự lực, độc 

lập, sáng tạo, linh hoạt, tự giác, dễ hòa nhập, dễ chia sẻ…hình thành nếp 

sống văn minh, có hành vi ứng xử, giao tiếp theo quy tắc, chuẩn mực phù 

hợp với lứa tuổi…tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào cuộc sống, chuẩn bị 

học tập ở tiểu học và các bậc học sau có kết quả”. Vì vậy, giáo dục hành vi 

văn hóa trở thành mục tiêu rất quan trọng của mầm non nước ta. 

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Sư phạm Hà 

Nội, chúng tôi đẫ được tiếp xúc với chuyên đề “giáo dục hành vi văn hóa 

cho trẻ mầm non”. Trong quá trình học tập chuyên đề, chúng tôi đã được 

học rất nhiều điều bổ ích không chỉ về mặt nội dung mà còn cả về phương 

pháp giảng dạy, hình thức tổ chức giờ học của TS. Hoàng Thị Phương. Tất 

cả những điều đó đã trở thành những bài học rất bổ ích cho chúng tôi trong 

công tác sau này. 

 

 

 

 

 



 

 

Nội dung 

Khái niệm “ hành vi văn hóa” 
Để hiểu khái niệm “hành vi văn hóa”, chúng ta cần xác định các khái 

niệm thành phần là “ hành vi” và “văn hóa”. 

 Hành vi 

Có rất nhiều quan điểm khác nhau về hành vi: 

Quan điểm của các nhà sinh vật học cho rằng: Hành vi là cách sống 

và hoạt dộng trong môi trường xã hội nhất định dựa trên sự thích nghi của 

cơ thể và môi trường. 

Quan điểm của chủ nghĩa hành vi cho rằng hành vi được thể hiện 

không có sự tham gia cơ bản của chủ thể, của nhân cách và nó được biểu thị 

bằng công thức S -> R (trong đó S là kích thích, R là phản ứng). 

Hai quan điểm trên đếu cho rằng hành vi của con người là những phản 

ứng trả lời kích thích của con người giúp họ thích nghi với sự thay đổi của 

môi trường mà bỏ qua các yếu tố chi phối đến sự thực hiện hành vi như tâm 

lý và ý thức. 

Cả hai quan điểm trên không phải hoàn toàn sai nhưng chưa đầy đủ. 

Hiện nay chúng ta đang thực hiện chương trình đổi mới, một trong những 

yêu cầu đó là chăm lo đổi mới môi trường giáo dục (môi trường GD vừa là 

điều kiện, vừa là động lực thúc đẩy việc thực hiện chương trình). Chúng ta 

đã kế thừa những quan điểm trên, không phủ nhận nó mà là cơ sở để có quan 

điểm mới đúng hơn, đầy đủ hơn. 

Khác với các quan điểm trên, TLH Macxit coi hành vi là cuộc sống, 

lao động, thực tiễn, tức là hoạt động (hoạt động thực tiễn của con người). 



Hành vi là biểu hiện bên ngoài của hoạt động, được điều chỉnh bởi 

cấu trúc tâm lí bên trong của chủ thể, của nhân cách. Đây là khái niệm rõ 

nhất, đầy đủ nhất về quan niệm hành vi. 

Công thức hành vi:  S → X → R (X là tâm lí, năng lực, ý thức của chủ thể, 

có chức năng điều khiển, điều chỉnh hành vi). 

Hành vi là biểu hiện bên ngoài, được điều chỉnh bởi cái trung gian đó 

là tâm lí. Vậy cái chúng ta quan tâm đó là cái trung gian. Khi ý thức chưa 

hình thành thì giáo dục rất quan trọng, vì khi phản ứng con người chưa được 

điều chỉnh, chưa có ý thức cần làm cho môi trường có phản ứng tích cực đối 

với trẻ vì vai trò của môi trường tích cực rất quan trọng. Để có hành vi phải 

có động cơ bên trong (tính tích cực của chủ thể) và môi trường tác động bên 

ngoài. 

 Khái niệm văn hóa 

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về văn hóa, tùy thuộc vào cách tiếp 

cận khác nhau của từng ngành khoa học xã hội và nhận văn. Trong đó văn 

hóa được Unesco công nhận năm 1982 được hiểu theo hai nghĩa chính như 

sau: 

Theo nghĩa rộng: “Văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt về tinh 

thần và vật chất, trí tuệ và cảm xúc quyết định tính cách của một xã hội hay 

một nhóm người trong xã hội…”. 

Theo nghĩa hẹp: “Văn hóa là tổng thể những hệ thống biểu tượng (kí 

hiệu), chi phối cách ứng xử và giao tiếp của mỗi cộng đồng, khiến cộng 

đồng ấy có đặc thù riêng. Văn hóa bao gồm hệ thống những giá trị để đánh 

giá một sự việc, một hiện tượng theo cộng đồng ấy”. 

Như vậy, khi nói đến văn hóa là ta nói tới hệ thống các giá trị xã hội, 

tứ hệ thống giá trị xã hội người ta xây dựng nên các chuẩn mực xã hội như: 

luật pháp, đạo đức, thẩm mĩ, phong tục truyền thống, chính trị. Tính có giá 



trị là cơ sở để phân biệt văn hóa với những hiện tượng phi văn hóa. Tính giá 

trị được duy trì bằng truyền thống văn hóa và để có văn hóa, chúng ta phải 

tích lũy qua nhiều thế hệ. 

1.3 Hành vi văn hóa 

Từ hai khái niệm trên ta có khái niệm về “hành vi văn hóa” như sau: 

Hành vi văn hóa (HVVH) là biểu hiện bên ngoài của hoạt động, được 

điều chỉnh bởi cấu trúc tâm lý ý thức bên trong của chủ thể có ý thức và chịu 

sự quy định bên trong của chuẩn mực xã hội, được xây dựng từ hệ thống 

những giá trị xã hội do một nền văn hóa chọn để định hướng. 

Để hiểu rõ hơn về HVVH cần phân biệt hành vi văn hóa và hành vi 

đạo đức: 

* Sự giống nhau: Giữa hành vi văn hóa và hành vi đạo đức có nét 

tương đồng, đó là đều nói đến tính chủ thể (hành vi là hành vi của ai? trong 

mối quan hệ của ai?) và tính ý thức của chủ thể, đó là đều thể hiện mối quan 

hệ giữa chủ thể với chủ thể, chủ thể với đối tượng và đều được thực hiện bởi 

chủ thể có ý thức, có mục đích nhất định. 

* Sự khác biệt: Giữa hành vi văn hóa và hành vi đạo đức đó là: Hành 

vi đạo đức chi phối bởi chuẩn mực đạo đức còn hành vi văn hóa chi phối bởi 

chuẩn mực xã hội bao gồm hai phạm trù đạo đức và thẩm mĩ. 

2.  Sự cần thiết của việc giáo dục HVVH cho trẻ Mầm non 
 Sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ Mầm non được hình thành 

và phát triển trong quá trình hoạt động vui chơi và học tập. Trong quá trình 

hoạt động giao tiếp với mọi người xung quanh hay với đồ vật, hành vi của 

trẻ được thể hiện bằng ngôn ngữ, hành động ra bên ngoài. Những hành vi đó 

mang ý thức đạo đức bên trong được thể hiện ra ngoài bằng cử chỉ hành 

động. Hành vi có văn hóa không phải bẩm sinh tự nhiên có mà phải trãi qua 



một quá trình giáo dục lâu dài. Theo quan điểm của TLH Macxit coi hành vi 

nói trên là biểu hiện bên ngoài, được điều chỉnh bởi cái trung gian đó là tâm 

lí. Vậy cái chúng ta quan tâm đó là cái trung gian. Khi ý thức chưa hình 

thành thì giáo dục rất quan trọng, vì khi phản ứng con người chưa được điều 

chỉnh, chưa có ý thức cần làm cho môi trường có phản ứng tích cực đối với 

trẻ vì vai trò của môi trường tích cực rất quan trọng. Để có hành vi phải có 

động cơ bên trong (tính tích cực của chủ thể) và môi trường tác động bên 

ngoài. Muốn trẻ lĩnh hội được hành vi phải tổ chức cho trẻ hoạt động tích 

cực, đặc biệt là hoạt động mà trẻ thích, trẻ có thể thực hiện để chuyển hành 

vi cần giáo dục thành hành vi của chính trẻ. Để những hành vi của trẻ thể 

hiện một cách đúng đắn và có văn hóa đứa trẻ cần được sự giáo dục của 

người lớn, của gia đình và cô giáo trong môi trường gia đình, trường học và 

xã hội. 

Đặc điểm hình thành HVVH của trẻ mầm non 
 Đối với trẻ mầm non do những hạn chế về lứa tuổi về đặc điểm tư duy 

và các mức độ phát triển ý thức nên quá trình hình thành hành vi văn hóa 

cho trẻ có một số đặc điểm khác biệt so với lứa tuổi sau: 

 Động cơ hành vi thường không ý thức không được trẻ ý thức ngay từ 

đầu nhưng nó vẫn được phản ánh vào tâm lý dưới hình thức những sắc thái 

xúc cảm và có khả năng hoạt động. 

 Bản chất của việc hình thành hành vi có ý thức là khắc phục sự phụ 

thuộc của trẻ vào hoàn cảnh cụ thể trực quan. 

 Hành vi có ý thức của trẻ được hình thành trên cơ sở củng cố biểu 

tượng về hành vi cho trẻ. 

Mục tiêu giáo dục HVVH cho trẻ  
Giáo dục HVVH cho trẻ mầm non bao gồm ba mục tiêu chính sau: 



 Mục tiêu giáo dục tình cảm bao gồm giáo dục tính nhạy cảm, GD tình 

cảm đạo đức; GD tình cảm trí tuệ, GD tình cảm phức tạp. 

 Mục tiêu hình thành kĩ năng: kĩ thuật thao tác trình tự; kĩ năng hoạt 

động trong tập thể; kĩ năng đánh giá hành vi. 

 Mục tiêu nhận thức: có biểu tượng về hành vi, hiểu cách thức thực 

hiện hành vi, hiểu ý nghĩa của hành vi. 

  5. Nội dung giáo dục HVVH cho trẻ mầm non 
5.1  Cách tiếp cận nội dung GD HVVH 

 Quan điểm của GDH Liên Xô (E.L.Simbireva; C.B.Pecheria; 

V.peetrop): HVVH là tổng hợp văn hóa bền vững hàng ngày của trẻ trong 

dời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ trong sinh hoạt giao tiếp và hoạt động 

có ý nghĩa xã hội. 

 Quan điểm của GDH phương tây (Davird warden, Donald chiftie): 

Hành vi chịu sự quy định của những chuẩn mực xã hội nên cần giáo dục trẻ 

những hành vi xã hội ( chia xẻ, giúp đỡ, chăm sóc, cư xử tốt). 

Nội dung GD HVVH cho trẻ ở Việt Nam 

 Kế thừa và phát huy các  quan điểm của các nước trên thế giới, đặc 

biệt là các nước Liên Xô, chúng ta đã đưa ra nội dung GD HVVH cho trẻ 

mầm  non và nội dung này được thể hiện thông qua chương tình chăm sóc 

và giáo dục trẻ như: Biết yêu thương kính trọng những người xung quanh, 

hiểu được lời nói, hành động của mình, biết nhận lỗi, sửa lỗi, biết giữ lời 

hứa, diễn đạt được ý kiến rành mạch, rõ ràng, tôn trọng sở thích của bản thân 

và của người khác…. 

 Trong chuyên đề “giáo dục lẽ giáo”, GD HVVH bao gồm 3 nội dung 

chính : Hành vi với bản thân, hành vi với mội người xung quanh và hành vi 

với môi trường xung quanh. 



 Như vậy nội dung GD HVVH của các tác giả trong và ngoài nước đề 

cập đến tương đối đầy đủ. Ở nước ta, nội dung giáo dục HVVH cho trẻ được 

sử dụng như một căn cứ để xác định hành vi giao tiếp có văn hóa ở trẻ. Tuy 

nhiên, việc phân loại nội dung này cần được xác định rõ hơn. 

5.2  Các nội dung GD HVVH cho trẻ mầm non 

Các nội dung giáo dục HVVH bao gồm: 

 Thói quen văn hóa vệ sinh cá nhận như: thói quen rửa mặt, rửa tay, 

đánh răng, chải tóc, mặc sạch, thói quen ăn uống vệ sinh… 

 Hoạt động văn hóa: Giữ ngăn nắp nơi hoạt động; giữ gìn đồ dung, vật 

liệu, sản phẩm hoạt động, đặt mục đích hoạt động, lập kế hoạch và tổ chức 

thực hiện, có phẩm chất của người lao động trong tập thể. 

 Giao tiếp văn hóa: chào hỏi mọi người, thể hiện nhu cầu, thể hiện sự 

biết lỗi, quan tâm, tham gia hội thoại, thể hiện lòng tin. 

Phương pháp GD HVVH cho trẻ 
 6.1 Phương pháp GD HVVH là cách thức tổ chức các hoạt động hang 

ngày cho trẻ của nhà giáo dục nhằm mục đích chuyển nội dung (các hành vi 

giao tiếp văn hóa) thành hành vi (tri thức, kĩ năng, thái độ) của trẻ. 

 6.2 Các nguyên tắc cơ bản để xác định phương pháp giáo dục 

 Nguyên tắc 1: giáo dục phải xuất phát từ cuộc sống thực của trẻ để tổ 

chức chính cuộc sống đó và cũng sử dụng cuộc sống đó để giáo dục trẻ em. 

 Nguyên tắc 2: Quá trình chuyển từ nội dung giáo dục thành phẩm chất 

nhân cách của trẻ em là quá trình trẻ tự hoạt động để tạo thành hành vi cho 

mình dưới sự tổ chức, điều khiển của nhà giáo dục. 

 Nguyên tắc 3: Quá trình hình thành HVVH cho trẻ được phát triển 

theo hướng thống nhất giữa nội dung và hình thức biểu hiên bên ngoài và 

giáo dục phẩm chất tâm lý bên trong của trẻ. 



 6.3 Các phương pháp GD HVVH cho trẻ mầm non 

6.3.1. Nhóm PP giáo dục tình cảm đối với HVVH cho trẻ Mầm non 

  a. PP tạo cảm xúc của trẻ đối với môi trường xung quanh 

* Mục đích: GD sự nhạy cảm cho trẻ, chuẩn bị tâm thế đón nhận hành 

vi. Bởi vì muốn trẻ thể hiện được những hành vi tốt thì điều trước tiên phải 

giáo dục cho trẻ có sự nhạy cảm về tình cảm, cảm xúc của mình đối với môi 

trường xung quanh, lúc có được sự nhạy cảm thì trẻ có sự đồng cảm và rung 

động của trái tim. Khi trẻ có được tình cảm thì trẻ có ý thích có hứng thú và 

trẻ muốn làm, muốn thực hiện những hành vi tốt đẹp. Từ đó trẻ sẽ chuẩn bị 

tâm thế đón nhận hành vi, khi đã chuẩn bị tâm thế tốt trẻ sẽ thực hiện hành 

vi tốt.  

* Ý nghĩa: Khi trẻ có cảm xúc tốt thì dễ thể hiện điều đó trong hoạt 

động và giao tiếp. Bởi vì trẻ có được cảm xúc tốt thì trẻ có sự đồng cảm và 

rung động của trái tim và trẻ muốn thực hiện những HVVH tốt. Bên cạnh đó 

trẻ cảm nhận được sự cần thiết phải thực những HVVH đẹp. Như thế cách tổ 

chức thực hiện PP tạo cảm xúc của trẻ đối với môi trường xung quanh như 

thế nào? 

* Cách thực hiện:  

   Muốn trẻ có được cảm xúc của trái tim đối với mọi người, con vật và 

cảnh vật thiên nhiên thì đối tượng đầu tiên là người lớn, hay mọi người xung 

quanh trẻ và thế giới động vật, thực vật thiên nhiên xung quanh gần gũi với 

trẻ. Người lớn phải thương yêu chăm sóc trẻ, thể hiện tình cảm qua cử chỉ âu 

yếm, yêu thương, lời nói ngọt ngào, dành tất cả những tình cảm yêu mến 

nhất đến với trẻ. Những mẫu hành vi đẹp của người lớn cư xử đối với nhau 

(những người thân trong gia đình hay đối với hàng xóm) trong cuộc sống 

hàng ngày và đối với thế giới xung quanh giúp cho trẻ thấy được những hình 

ảnh đẹp từ đó tạo cho trẻ có cảm xúc.  



    Bên cạnh đó cần giúp cho trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình bằng 

cách đáp lại sự quan tâm chăm sóc của người khác đến với mình và biết thể 

hiện cảm xúc của mình qua sự quan tâm chăm sóc của mình đến với người 

khác cũng bằng những lời nói, cử chỉ, hành động.  

    Muốn trẻ thể hiện được tình cảm với động vật, thiên nhiên cần cho trẻ 

thấy được những lợi ích của chúng và biết chăm sóc chúng. Ví dụ đối với 

vật nuôi trong gia đình chó, mèo, gà, vịt không đánh đập chúng, cho chúng 

ăn. Còn đối với thiên nhiên cây cối, hoa lá giáo dục cho trẻ thấy vẻ đẹp của 

các loài hoa, mùi hương thơm quyến rũ của chúng từ đó biết trồng, bảo vệ và 

chăm sóc chúng. Người lớn phải làm gương cho trẻ thấy và tạo điều kiện 

cho trẻ được thực hiện.  

    Khi đã dùng PP tạo cảm xúc của trẻ đối với môi trường xung quanh 

thì PP sử dụng “mẫu mực” hành vi trong tác phẩm văn học và cuộc sống rất 

cần thiết . Vì sao? 

b. PP sử dụng “mẫu mực” hành vi trong tác phẩm văn học và cuộc 

sống 

* Mục đích: Giúp trẻ nhận biết hành vi đúng, tạo tình cảm tích cực 

của trẻ đối với HVVH. Bởi vì thông qua những mẫu hành vi tốt, thiện của 

nhân vật trong câu chuyện. 

* Ý nghĩa:  

    Từ những mẫu hành vi tốt trong tác phẩm văn học dễ đi sâu và tâm 

hồn trẻ thơ. Do đó trẻ dễ bắt chước những mẫu hành vi tốt nhưng nhiều lúc 

trẻ không biết cách thực hiện như thế nào cho đúng, không biết mẫu nào 

đúng để học làm theo và chưa phân biệt được đâu là những mẫu hành nào 

phù hợp với lứa tuổi của trẻ.  

* Cách thực hiện:  



    Cho trẻ LQTPVH bằng nhiều cách như: đọc, kể cho trẻ nghe, cho trẻ 

xem tranh, xem phim ảnh truyện cổ tích. Ở trường trong hoạt động chung 

giờ LQTPVH, trong các góc chơi như đóng kịch, góc đọc sách, dạy học (“cô 

giáo” kể chuyện cho trẻ nghe). Thông qua nội dung các câu chuyện, bài thơ 

giáo dục trẻ học tập những hành vi tốt như: chăm sóc, quạt cho bà ngủ (thơ 

giữa vòng gió thơm), dỗ dành khi em khóc, nhường đồ chơi, chia bánh kẹo 

phần hơn cho em (thơ làm anh) ….. và có thái độ không đồng tình với 

những hành vi không đúng như: Tích Chu không biết thương bà, chăm sóc 

khi bà ốm để bà khát nước quá biến thành chim ...... Liên hệ với phụ huynh 

ở gia đình cũng nên thường xuyên đọc chuyện, thơ có nội dung giáo dục cho 

trẻ và thông qua đó giáo dục những hành vi tốt cho trẻ kịp thời.  

    Bên cạnh đó thông qua những nội dung các tác phẩm văn học giáo 

dục cho trẻ những hành vi tốt thì nên biểu dương, khen thưởng kịp thời khi 

trẻ có những biểu hiện tốt và đúng trong hành vi của mình. Giáo viên khen, 

biểu dương cá nhân hay tập thể. Nếu cá nhân trẻ khi trẻ có những biểu hiện, 

thực hiện hành vi tốt, đúng như: biết giúp đỡ bạn, quan tâm đến bạn, thu dọn 

gọn gàng đồ dùng, đồ chơi khi chơi xong ….. biểu dương tập thể trẻ khi trẻ 

có những biểu hiện, thực hiện hành vi tốt như: biết đoàn kết, giúp đỡ nhau 

trong học và vui chơi.  

    Sau khi đã dùng PP tạo cảm xúc của trẻ đối với môi trường xung 

quanh và PP sử dụng “mẫu mực” hành vi trong tác phẩm văn học, trong 

cuộc sống đời thường thì dùng  PP tổ chức cho trẻ đàm thoại về chuẩn mực 

hành vi. Tại sao? 

b. PP tổ chức cho trẻ đàm thoại về chuẩn mực hành vi 

    * Mục đích:  

Hình thành biểu tượng đúng, tạo hứng thú nhận thức, tình cảm tốt cho 

trẻ. Bởi vì khi trẻ cùng đàm thoại với bạn hay cùng với cô, với người lớn sẽ 



giúp cho trẻ nhận ra đâu là những biểu tượng của hành vi đúng, đâu là biểu 

tượng của hành vi không đúng, từ đó trẻ nhận thức được những biểu tượng 

hành vi nào cần học tập và những biểu tượng hành vi nào cần loại bỏ.  

    Sau khi đã hình thành được biểu tượng đúng thì nó sã tạo cho trẻ có 

sự hứng thú trong nhận thức của mình và muốn thực hiện những hành vi có 

biểu tượng đúng và đẹp. 

* Ý nghĩa:  

Trẻ tự xây dựng biểu tượng đúng về hành vi dựa trên hệ thống câu hỏi 

của giáo viên. Vì khi đã hình thành biểu tượng đúng sẽ tạo cho trẻ có hứng 

thú, có tình cảm tốt nhận thức đúng về chuẩn mực hành vi đúng. Từ đó trẻ tự 

xây biểu tượng đúng về hành vi đúng dựa trên những gợi ý, những hệ thống 

câu hỏi của giáo viên đặt ra cho trẻ. 

* Cách thực hiện:  

Đàm thoại diễn ra dưới hình thức tạo các tình huống có vấn đề có thật 

hay tình huống có vấn đề trong trò chơi. Cô tạo ra những tình huống có vấn 

đề nhằm lôi cuốn sự chú ý của trẻ tham gia vào đàm thoại về những chuẩn 

mực hành vi. 

Tình huống có vấn đề trong trò chơi đóng vai như: Hôm nay mình đến 

dự tiệc sinh nhật của bạn Minh vậy trước khi đi mình chuẩn bị những gì? 

(Chuẩn bị quà, mặc quần áo mang giày dép gọn gàng, sạch sẽ, mới đẹp). Khi 

đến dự tiệc phải như thế nào? (Chúc mừng bạn bằng những lời tốt đẹp nhất 

và tặng quà cho bạn, khi ăn uống thì đàng hoàng không đùa giỡn, không ăn 

ngồm ngoàm...) 

* Tóm lại: Trong việc giáo dục trẻ Mầm non, phương pháp dùng tình 

cảm được xem là phương pháp chủ đạo, xuyên suốt quá trình hình thành hệ 

thống thái độ và hành vi ứng xử có văn hóa của trẻ. Vì ngay trong bản thân 



phương pháp này đã chứa đựng cả một nội dung sâu sắc của giáo dục đạo 

đức, đó chính là lòng nhân ái, cốt lõi bên trong của hành vi văn hóa.  

6.3.2. Nhóm PP tổ chức luyện tập HVVH cho trẻ Mầm non  

a. PP Tổ chức cho trẻ tập sử dụng phương tiện hoạt động và giao 

tiếp 

* Mục đích: Trẻ tập sử dụng phương tiện; hình thành kĩ năng thể hiện 

hông biết mẫu nào đúng để học làm theo; giáo dục sự nhạy cảm ở trẻ. Bởi vì 

khi sử dụng những phương tiện trong hoạt động giúp cho trẻ hình thành các 

kĩ năng thể hiện hành vi, từ đó giáo dục được sự nhạy cảm ở trẻ về hành vi.  

các đồ dùng khi sử dụng chúng phải biết bảo vệ, giữ gìn và sử dụng đúng 

chức năng của chúng, chứ không được văng ném làm cho chúng mau hư 

hỏng. 

* Ý nghĩa:  

Trẻ khó thể hiện ý nghĩ, tình cảm và nhận biết nó khi hoạt động và 

giao tiếp. Khi sử dụng những phương tiện trong hoạt động giúp cho trẻ hình 

thành các kĩ năng thể hiện hành vi, từ đó trẻ có được sự nhạy cảm về hành 

vi. Nhưng do hạn chế về lứa tuổi, vốn sống kinh nghiệm mà trẻ khó thể hiện 

ý nghĩ, tình cảm của mình khi sử dụng những phương tiện này. 

 Do vậy người lớn cần giáo dục cho trẻ biết cách thể hiện ý nghĩ, tình 

cảm khi sử dụng phương tiện trong hoạt động cũng như trong giao tiếp cho 

đúng và phù hợp với từng hoàn cảnh, tình huống cụ thể.  

* Cách thực hiện:  

Tổ chức cho trẻ luyện tập dưới hình thức trò chơi. Người lớn dùng 

hình thức trò chơi để luyện tập cho trẻ sử dụng các phương tiện hoạt động.  

Ngoài ra dùng trang phục tạo môi trường hoạt động. Dùng trang phục 

thật của người lớn như: đồ của chú bộ đội, cô cấp dưỡng, quần áo cũ sạch 

của cha mẹ trẻ để hoạt động thể hiện vai chơi qua cách mặc trang phục và 



thể đúng hành vi của vai chơi (khi khoác lên mình bộ trang phục đó). Hay sử 

dụng các nguyên vật liệu để tạo ra phương tiện hoạt động: có thể dùng khăn 

xếp lại, hoặc dùng gối nằm hay gối ôm để tạo thành búp bê. 

b. PP tổ chức cho trẻ luyện tập hành vi trong trò chơi 

* Mục đích:  

Luyện tập hành vi trong tình huống giả định và tạo cảm xúc tốt cho 

trẻ. Bởi vì thông qua những tình huống chơi, mà những tình huống mang 

tính giả định nhưng khi thực hiện hành vi trong ý tưởng của trẻ là trẻ thực 

hiện hành vi thật từ đó tạo cho trẻ cảm xúc tốt.  

 * Ý nghĩa:  

 Hoạt động chơi là môi trường tốt để trẻ được thể hiện hiểu biết phù 

hợp “vai chơi”. Khi tham gia vào trò chơi thường xuyên trẻ sẽ được trãi 

nhiệm, được học hỏi kinh nghiệm cách thể hiện vai chơi của bạn và có khi ở 

chính vai chơi, luật chơi giúp cho trẻ tăng thêm sự hiểu biết của mình về 

những chuẩn mực hành vi đúng, tốt. Để từ đó trẻ thể hiện được hiểu biết của 

mình qua “vai chơi” tốt hơn. Từ cách thể hiện những chuẩn mực hành vi 

đúng, tốt trong trò chơi giúp cho trẻ có sự nhận thức về chuẩn mực hành vi 

đúng, tốt trong cuộc sống thật của trẻ. 

* Cách thực hiện:  

Khai thác tình huống giáo dục: làm rõ yêu cầu của vai; làm phong phú 

chủ đề; mở rộng nội dung để nẩy sinh các tình huống…. 

Người lớn cần tạo ra nhiều tình huống để cho trẻ tham gia chơi, trong 

những tình huống đó yêu cầu trẻ phải biết thể hiện rõ những hành vi của vai 

chơi, phải thể hiện đúng chuẩn mực hành vi của vai mà trẻ đang thể hiện. Có 

như thế thì mới được duy trì vai chơi nếu không sẽ bị bạn loại ra khỏi cuộc 

chơi.  



Bên cạnh đó người lớn không chỉ tạo ra nhiều tình huống để cho trẻ 

tham gia chơi, cần làm phong phú chủ đề và mở rộng nội dung để nẩy sinh 

các tình huống chơi mới để tạo ra các chuẩn mực hành vi mới. 

c. PP tổ chức cho trẻ luyện tập hành vi trong cuộc sống 

* Mục đích:  

Tạo môi trường  hoạt động và giao tiếp tích cực cho trẻ luyện tập. 

    Bởi vì trong sinh hoạt hàng ngày trẻ có rất nhiều hoạt động, những 

hoạt động này sẽ là điều kiện để cho trẻ được luyện tập những chuẩn mực 

hành vi. Vì vậy khi tổ chức cho trẻ luyện tập hành vi trong cuộc sống chính 

là tạo môi trường hoạt động và giao tiếp tích cực cho trẻ được luyện tập 

thường xuyên. 

* Ý nghĩa:  

Tình huống giao tiếp trong cuộc sống nhiều, gắn bó, giúp trẻ dễ thích 

nghi và làm chủ nó. Trong sinh hoạt hàng ngày trẻ có rất nhiều hoạt động 

như: vệ sinh cá nhân, Các hoạt động phụ vụ cá nhân (ăn uống, ngủ, mặc ….) 

vui chơi và giao tiếp với mọi người xung quanh. Mà những hoạt động này có 

rất nhiều tình huống xảy ra buộc trẻ phải giải quyết những tình huống đó 

đúng theo chuẩn mực hành vi mà xã hội qui định. Bởi vậy nó luôn gắn bó 

với trẻ giúp cho trẻ dễ thích nghi và làm chủ điều chỉnh hành vi đúng của 

mình.  

* Cách thực hiện:  

Thông báo các sự kiện cho trẻ thảo luận; chuẩn bị; tổ chức trẻ hoạt 

động và giao tiếp, đàm thoại sau hoạt động và giao tiếp.  

Người lớn cần thông báo, nói cho trẻ biết những sự kiện, những vấn 

đề mà trẻ cần phải thảo luận.  

Sau khi thông báo, nói cho trẻ biết những sự kiện, những vấn đề mà 

trẻ cần phải thảo luận và thực hiện thì phải chuẩn bị các điều kiện cho trẻ 



thực hiện luyện tập. Các điều kiện đó như: cơ sở vật chất, các tình huống 

thật.  

Khi đã thông báo, nói cho trẻ biết những sự kiện, những vấn đề mà trẻ 

cần phải thảo luận và đã chuẩn bị các điều kiện cho trẻ thực hiện luyện tập 

thì cần phải tổ chức cho trẻ thực hiện luyện tập. Cho trẻ tham gia trực tiếp 

vào hoạt động và giao tiếp.  

   * Tóm lại: PP tổ chức luyện tập HVVH cho trẻ Mầm non là PP rất quan 

trọng không thể thiếu được trong quá trình giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ. 

Chính trong quá trình luyện tập giúp cho trẻ thực hiện tốt những hành vi văn 

hóa và người lớn kịp thời chỉnh sửa những hành vi sai lệch mà trẻ đã thể 

hiện trong hành động của mình.  

Sau khi sử dụng PP giáo dục tình cảm và PP luyện tập thì lúc này cần 

phải thực hiện PP giáo dục ý thức thực hiện HVVH cho trẻ Mầm non. Vì 

sao? 

 6.3.3 Nhóm PP giáo dục ý thức thực hiện HVVH cho trẻ Mầm 

non 

 a. PP sử dụng luật chơi giúp trẻ điều chỉnh hành vi 

* Mục đích:  

    Giúp trẻ tự điều chỉnh hành vi qua việc cụ thể hóa cách thể hiện bằng 

luật chơi. Bởi vì khi tham gia chơi mà không tuân theo luật chơi thì sẽ bị 

thua hay bị bạn loại ra khỏi cuộc chơi và không được tham gia chơi. Vì thế 

bắt buộc trẻ phải biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Khi trẻ biết tự điều 

chỉnh hành vi của mình trong trò chơi thì nó cũng tạo thành thành thói quen 

cho trẻ về hành vi tốt đó trong thực tiễn cuộc sống.  

* Ý nghĩa:  



Luật chơi qui định các hành động và giao tiếp giúp trẻ tự nguyện làm 

theo. Khi trẻ biết tự điều chỉnh hành vi của mình trong trò chơi thì nó cũng 

tạo thành thói quen tốt cho trẻ về hành vi tốt trong thực tiễn cuộc sống.  

* Cách thực hiện:  

Sử dụng câu hỏi định hướng của người lớn về luật chơi (nếu là trò 

chơi có luật hay trò chơi không có luật mà luật chơi nằm ngay trong cách 

chơi) trong trò chơi để giúp cho trẻ hiểu luật chơi và thực hiện cách chơi để 

điều chỉnh hành vi của mình khi chơi cho đúng. 

Sau khi sử dụng câu hỏi định hướng của người lớn về luật chơi thì 

dùng tài liệu trực quan để cho trẻ được trực tiếp quan sát. Để trẻ nắm được 

rõ ràng luật chơi và cách chơi.  

b. PP tổ chức cho trẻ đánh giá hành vi trong cuộc sống 

* Mục đích:  

    Củng cố biểu tượng về hành vi, kích thích trẻ tích cực điều chỉnh hành 

vi cho phù hợp. Bởi vì khi tổ chức cho trẻ đánh giá hành vi trong cuộc sống 

giúp cho trẻ củng cố biểu tượng về hành vi đúng mà trẻ đã được thực hiện 

thường xuyên để từ đó kích thích trẻ tích cực loại bỏ những hành vi sai lệch 

và điều chỉnh hành vi cho phù hợp với chuẩn mực mà xã hội yêu cầu. 

* Ý nghĩa:  

Khi trẻ đánh giá hành vi của mình là chính trẻ đã học được cách tự 

điều chỉnh hành vi của bản thân mình đâu là đúng đâu là chưa đúng. Từ đó 

điều chỉnh lại hành vi của mình cho phù hợp với đối tượng hoạt động và 

giao tiếp với mọi người.    

* Cách thực hiện:  

    Cho trẻ tự đánh giá hành vi của mình như là một nhiệm vụ của hoạt 

động trong sinh hoạt hằng ngày. 



     Ngoài ra hoạt động trong ngày của tổ trực nhật cô giao nhiệm vụ trực 

tiếp cho trẻ. Sau đó tự nhận xét đánh giá nhiệm vụ của tổ trực nhật đã thực 

hiện đạt kết quả như thế nào? Đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa? 

Trong tổ trật nhật các thành viên trong nhóm tự nhận xét hành vi thực hiện 

của mình trong ngày như thế nào.   

c. PP tạo dư luận “tập thể” đối với việc thực hiện hành vi cho trẻ 

* Mục đích:  

    Sử dụng sức mạnh của tập thể để điều chỉnh hành vi trẻ. Bởi vì người 

ta thường nói “đa số thắng thiểu số” thì đối vối trẻ sống trong môi trường 

tập thể lớp học hay môi trường xã hội cần phải tôn trọng những ý kiến của 

tập thể nhận xét về hành vi của mình. Trẻ phải công nhận những nhận xét 

của số đông các bạn, mọi người về mình là đúng hay sai để từ đó giúp cho 

trẻ tự nhận thức đánh giá hành vi của mình và tự điều chỉnh.  

* Ý nghĩa:  

  Khi những ý kiến của tập thể nhận xét về hành vi của mình thì đó 

chính là dư luận buộc trẻ thừa nhận ý kiến của tập thể; thấy cần xem lại hành 

vi cá nhân. 

 * Cách thực hiện:  

Cần xây dựng tập thể trẻ có nhận thức, hành vi tốt trong lớp để tạo 

cho trẻ có môi trường giáo dục gần gũi thân thiện tốt với trẻ sẽ thuận lợi 

trong việc giáo dục chuẩn mực hành vi tốt cho trẻ. 

 Bên cạnh đó cần kết hợp tổ chức hình thức biểu dương khen thưởng 

để tạo sự nhất trí của trẻ.  

* Tóm lại: Trong ba nhóm PP có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Bởi 

vì muốn giáo dục HVVH cho trẻ thể hiện qua hành động, lời nói, cử chỉ 

trong mọi hoạt động hằng ngày của trẻ thì dựa vào đặc điểm tâm sinh lí của 

trẻ, ở giai đoạn này trẻ rất cần được sự chăm sóc, sự quan tâm dành tình cảm 



đặc biệt của người lớn cho trẻ. Sau khi trẻ có được tình cảm, cảm xúc muốn 

thực hiện những hành vi tốt thì cần phải có sự tổ chức của người lớn tạo điều 

kiện cho trẻ được luyện tập thực hiện chuẩn mực hành vi đúng, tốt. Khi trẻ 

đã được luyện tập thực hiện chuẩn mực hành vi đúng, tốt thì giáo dục trẻ sự 

ý thức thực hiện HVVH đúng, đẹp.  

Tổ chức giáo dục HVVH cho trẻ ở các lứa tuổi 
a. Đặc điểm quá trình GD HVVH cho trẻ ở các lứa tuổi 

Việc hình thành HVVH cho trẻ ở các lứa tuổi có đặc điểm sau: 

 Việc hình thành HVVH cho trẻ ở các lứa tuổi cho trẻ phụ thuộc vào 

sự thay đổi nội dung và tính chất hoạt động của trẻ. 

 Việc hình thành HVVH cho trẻ các lứa tuổi phụ thuộc vào biện pháp 

dùng lời của các giáo viên. 

 Việc hình thành HVVH ở các lứa tuổi phụ thuộc vào ý thức thực hiện 

hành vi của trẻ. 

 Việc hình thành hành vi ở các lứa tuổi phụ thuộc vào quá trình tổ chức 

hoạt động tìm tòi định hướng của giáo viên. 

b. Tổ chức giáo dục hành vi cho trẻ ở các lứa tuổi 

a. Tổ chức giáo dục hành vi cho trẻ 1-3 tuổi 

 Nhiệm vụ GD HVVH cho trẻ 

 Hướng sự chú ý của trẻ đến các hành động vệ sinh cá nhân, kích thích 

trẻ mong muốn tham gia vào các hoạt động phục vụ đơn giản. 

 Hình thành những cơ sở ban đầu của văn hóa hoạt động. 

Hình thành những kĩ năng giao tiếp với người lớn và bạn. 

 Phương pháp tổ chức GD HVVH cho trẻ 1-3 tuổi 

- Tổ chức GD HVVH cho trẻ thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày. 



 Sau khi trẻ học một kĩ năng cần động viên trẻ kịp thời khi trẻ thực 

hiện tốt có thể khen ngợi trẻ, cũng có thể thưởng cho trẻ các vật chất và tinh 

thần. 

 Tổ chức giáo dục HVVH cho trẻ thông qua việc chơi đùa. Có thể sử 

dụng các trò chơi giả vờ bằng cách bắt chước hành động của người lớn để 

luyện tập các hành vi văn hóa cho trẻ như trò chơi khám phá, trò chơi liên 

kết, trò chơi giả vờ một đơn giản và trò chơi giả vờ liên hoàn. 

b. Tổ chức GD HVVH cho trẻ mẫu giáo bé 

• Nhiệm vụ GD HVVH cho trẻ mẫu giáo bé 

 Hình thành kĩ năng chơi, học, ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ trong cùng 

nhóm, tập thể ở các thời điểm nhất định trong ngày. Từ đó trẻ có thể tiến 

hành những hoạt động phục vụ đơn giản. 

 Phát triển hứng thú với lao động của nười lớn, có mong muốn giúp đỡ 

họ, biết thể hiện sự biết ơn, vâng lời, thể hiện tình bạn, tình đoàn kết với bạn 

và kính trọng với người lớn. 

GD trẻ biết giữ gìn đồ chơi, biết vượt khó khăn để đạt được mục đích. 

 Phương pháp GD HVVH cho trẻ mẫu giáo bé 

- Giáo dục HVVH cho trẻ thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày. 

 Đảm bảo trạng thái tốt (không thúc dục, dành thời gian cho trẻ, đặt 

mục đích cho trẻ bằng câu hỏi). 

 - Tổ chức giáo dục HVVH cho trẻ thông qua hoạt động vui chơi. Tổ 

chức hoạt động vui chơi theo nhiều hình thức khác nhau; tổ chức cho trẻ 

được vui choi mọi lúc, mọi nơi; sử dụng vật thật; nội dung các sự kiện của 

cuộc sống xung quanh trẻ. 

c. Giáo dục HVVH cho trẻ 4-5 tuổi 

 Nhiệm vụ GD HVVH cho trẻ 4-5 tuổi 

Tiếp tục tiến hành các nhiệm vụ của lớp mẫu giáo bé. 



 Hình thành kĩ xảo hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ ở nhà, ở trường 

và xã hội. 

 Giáo dục thói quen hoạt động có văn hóa cho trẻ 

 Phương pháp tổ chức GD HVVH cho trẻ 4-5 trẻ 

 - Kết hợp giữa việc tổ chức các hoạt động độc lập cho trẻ với việc lôi 

cuốn trẻ chý ý tới lao động của người lớn và giúp trẻ hiểu được ý nghĩa xã 

hội của nó. 

 - Sử dụng tình huống thực để GD HVVH cho trẻ. 

 - Trang bị, lựa chọn và sử dụng những đồ chơi và tài liệu giáo dục để 

giáo dục HVVH cho trẻ 

 - Sử dụng các trò chơi mà trẻ yêu thích (TC đóng vai,học tập, đóng 

kịch) để giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ. 

 - Hình thành hứng thú với bạn, khuyến khích trẻ thể hiệ cảm, tinh tế 

với bạn trong quá trình sinh hoạt hàng ngày. 

 - Thường xuyên củng cố các hành vi đã được hình thành ở lứa tuổi 

trước. 

 - Sử dụng truyện kể để củng cố các biểu tượng về hành vi văn hóa cho 

trẻ. 

 - Phân tích các tài liệu hàng ngày về hành vi của trẻ. 

 d. Giáo dục HVVH cho trẻ 5- 6 tuổi 

 • Nhiệm vụ giáo dục HVVH cho trẻ 5-6 tuổi 

 Biết kính trọng người lớn, những người thân, những người lớn xung 

quanh. 

 Hình thành quan hệ hòa thuận giữa trẻ với nhau, có thói quen chơi và 

học cùng nhau, thể hiện các yêu cầu của người lớn và các chuẩn mực hành 

vi tích cực. 



 Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa: tôn trọng mọi người xung 

quanh, sự thiện chí, sự kiềm chế. 

Củng cố thói quen vệ sinh cá nhân, hình thành nhu cầu vệ sinh thân thể. 

 Phương pháp tổ chức giáo dục HVVH cho trẻ 5-6 tuổi 

- Tổ chức đàm thoại 

 - Tổ chức đọc truyện cho trẻ. 

 - Phối hợp các biện pháp giáo dục để tạo ra sự thống nhất giữa giáo 

dục phẩm chất bên trong và giáo dục hình thức bên ngoài của hành vi. 

 - Điều khiển các mối quan hệ của trẻ thông qua hoạt động sinh hoạt 

hàng ngày. 

 - Tạo điều kiện cho trẻ thể hiện tính độc lập trong quá trình thực hiện 

các yêu cầu vệ sinh cá nhân, làm cho việc thực hiện trở thành nhu cầu của 

chính bản thân trẻ. 

 - Cần phối hợp với phụ huynh trong quá trình giáo dục trẻ 

8. Đánh giá GD HVVH cho trẻ mầm non 

 8.1 Đánh giá là thu thập một tập hợp thông tin đủ thích hợp, có giá trị 

và đáng tin cậy và xem xét mức độ phù hợp giữa tập thông tin này và tập 

hợp những tiêu chí phù hợp với mục tiêu đề ra ban đầu hay đã điều chỉnh 

trong quá trình thu thập thong tin nhằm đưa ra một quyết định. 

 8.2 Phân loại đánh giá. Đánh giá bao gồm: 

 - Đánh giá định hướng có chức năng định hướng học sinh bao gồm dự 

báo (đánh giá trước khả năng của học sinh), chuẩn bị trước trình độ chung 

của học sinh. 

 - Đánh giá uốn nắn là đánh giá điều chỉnh nhằm hát hiện khó khăn của 

học sinh dể có biện pháp tác động phù hợp. 

 - Đánh giá xác nhận là xác nhận kiến thức cần lĩnh hội của học sinh đã 

được hình thành ở mức độ đạt yêu cầu chưa. 



 8.3 Phương pháp đánh giá 

 a. Xây đựng tiêu chí đánh giá 

 Tiêu chí đánh giá là những tiêu chí dựa trên đó chúng ta xác nhận có 

đạt được yêu cầu hay không đạt yêu cầu. 

Tiêu chí đánh giá bao gồm tiêu chí tối thiểu( dùng để xác nhận có đạt yêu 

cầu hay không, chiếm ¾ số tiêu chí); tiêu chí đề cao (dùng để phân loại, 

chiếm ¼ tiêu chí; tiêu chí tuyệt đối (quyết định không đạt yêu cầu). 

d. Cách đánh giá 

 - Trước hết cần xem xét các tiêu chí tuyệt đối: nếu các tiêu chí này 

không được tôn trọng, có thể tuyên bố không đạt yêu cầu. 

 - Sau đó xem xét các tiêu chí tối thiểu: nếu các tiêu chí này được tôn 

trọng đầy đủ, tuyên bố đạt yêu cầu. 

 - Cuối cùng, xem xét tiêu chí đề cao: dùng để phân loại như học 

những học sinh đạt yêu cầu với nhau. 

 Cần thực hiện quy tắc 2/3 để xác định mức độ làm chủ tối thiểu và 

mức làm chủ tối đa. 

e. Đánh giá theo tiêu chí và đánh giá theo điểm 

 - Đánh giá theo tiêu chí: xác nhận đạt yêu cầu phải đáp ứng một số 

tiêu chí, xét các tiêu chí phải riêng biệt. 

 - Đánh giá theo điểm: xác nhận đạt yêu cầu khi một người đạt ngưỡng 

chung, xét các tiêu chí tổng thể. 

 - Đánh giá tiêu chí sửa đổi bằng cách cho điểm: đánh giá năng lực của 

học sinh khi giáo dục đòi hỏi cho điểm. 

 Cách 1: Lấy tổng quát với tiêu chí tối thiểu có trọng lượng lớn. 

 Cách 2: làm chủ từng tiêu chí (đạt yêu cầu khi tổng thể tiêu chí được 

thỏa mãn). 



 Cách 3: cho điểm trung gian (lập nhóm tiêu chí, tôn trọng ngưỡng tối 

thiểu của tiêu chí). 

 8.4 Đánh giá GD HVVH cho trẻ mầm non 

 a. Mục tiêu đánh giá 

 - Xác định mức độ lĩnh hội kiến thức, kĩ năng, thái độ của trẻ. 

 - Đo lường sự tiến bộ của trẻ và sự phát hiện khó khăn của trẻ. 

 - Đánh giá phương pháp giáo dục làm cơ sở cho quá rình tổ chức giáo 

dục có hiệu quả. 

 b. Nội dung đánh giá 

 - Thói quen vệu sinh cá nhân 

 - Hoạt động văn hóa 

 - Giao tiếp văn hóa. 

 c. Phương pháp đánh giá 

 Tiêu chí đánh giá sự nhận thức bao gồm: Biết các HVVH; biết các 

yêu cầu chuẩn mực hành vi; hiểu cách thực hiện hành vi; hiểu ý nghĩa của 

hành vi. 

 Tiêu chí đánh giá thực hiện bao gồm: tính tự giác của hành vi, tính 

đúng đắn của hành vi; động cơ hành vi; sự thành thạo của hành vi. 

d. Thang đánh giá hành vi của trẻ 

 Thang đánh giá sự nhận thức bao gồm: 

 - Loại tốt (5 điểm): Có biết HVVH; biết yêu cầu về chuẩn mực hành 

vi; hiểu ý nghĩ của hành vi. 

 - Loại khá (4 điểm): có biết HVVH; biết yêu cầu về chuẩn mực hành 

vi; hiểu một số cách thực hiện hành vi, hiểu ý nghĩa của hành vi, hiểu được ý 

nghĩa của hành vi khi được gợi ý. 



 - Loại trung bình (3 điểm): có biết hành vi; biết yêu cầu về chuẩn mực 

hành vi; hiểu một số cách thực hiện chuẩn mực hành vi; không hiểu ý nghĩa 

của hành vi. 

 - Loại yếu (2 điểm): có biết HVVH; nêu yêu cầu về chuẩn mực hành 

vi không phù hợp với tình huống cụ thể, không hiểu cách thực hiện hành vi 

và ý nghĩa của chúng. 

- Loại kém (1 điểm): không biết các hành vi văn hóa. 

 Thang đánh giá HVVH của trẻ mầm non 

 - Loại tốt (5 điểm): Thực hiện đúng chuẩn mực hành vi, thực hiện 

hành vi ở mọi lúc, mọi nơi; thể hiện thái độ phù hợp; sử dụng phương tiện 

hoạt động và giao tiếp linh hoạt. 

 -  Loại khá (4 điểm): thực hiện đúng chuẩn mực hành vi; thực hiện 

hành vi trong hoàn cảnh quen thuộc; thể hiện thái độ phù hợp; sử dụng 

phương tiện hoạt động và giao tiếp linh hoạt. 

 - Loại trung bình (3 điểm): Thực hiện đúng chuẩn mực hành vi; thực 

hiện hành vi trong tình huống quen thuộc, thể hiện thái độ hù hợp; sử dụng 

phương tiện hoạt động và giao tiếp chưa linh hoạt. 

 - Loại yếu (2 điểm): có thể thực hiện một số yêu cầu chuẩn mực hành 

vi khi giáo viên nhắc nhở; thể hiện thái độ không phù hợp. 

- Loại kém (1 điểm): không thực hiện hành vi văn hóa. 

 e. Cách tổ chức đánh giá HVVH 

 Để đánh giá HVVH của trẻ mầm non cần phối hợp sử dụng nhiều 

phương pháp thu thập thông tin; phỏng vấn trao đổi với trẻ, quan sát hành vi 

của trẻ kết hợp trao đổi với giáo viên và phụ huynh để thu thập thông tin về 

hành vi của trẻ. 

 Đánh giá sự nhận thức của trẻ được tiến hành trong những địa điểm 

quen thuộc với trẻ (phòng học, chơi, ngoài sân…). Giáo viên đàm thoại với 



từng trẻ trong bầu không khí vui vẻ, cởi mở, chân tình. Cần đặt ra các câu 

hỏi để xác định nhận thức của trẻ về chuẩn mực hành vi. 

 Đánh giá việc thực hiện được tiến hành bằng quan sát hành vi cho trẻ 

trong các hoạt động, giao tiếp và trong sinh hoạt hàng ngày. Mỗi hành vi cần 

tạo điều kiện cho trẻ thực hiện ít nhất 3 lần. Có thể tạo tình huống để chủ 

động quan sát hành vi của trẻ. 

 

 

 

 

 

Thu hoạch về phương pháp 

 Trong quá trình học tập tại chuyên đề, ngoài những kiến thức bổ ích 

về chuyên đề “giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non” nêu trên, chúng 

tôi còn thu hoạch được nhiều kiến thức bổ ích về phương pháp dạy của cô. 

 Khi giảng dạy chuyên đề cô đã sử dụng phương pháp thuyết trình một 

cách có hiệu quả. Trong thời gian 10 ngày học, chúng tôi được cô truyền đạt 

kiến thức chủ yếu thông qua phương pháp thuyết trình, phương pháp thuyết 

trình đã được cô sử dụng có hiệu quả đã phát huy được tính tích cực của học 

viên. Thông qua đó, chúng tôi nắm được các tri thức và có khả năng vận 

dụng những kiến thức vào thực tiễn công tác giáo dục của mình. Phương 

pháp thuyết trình được cô sử dụng rất khoa học từ việc chuẩn bị tài liệu 

giảng dạy rất công phu, tới việc trình chiếu và phân công kế hoạch cho từng 

cá nhân, từng nhóm và cả lớp  trong từng buổi học. Điều này làm cho chúng 

tôi chủ động lĩnh hội những kiến thức mà cô giảng và chủ động trong các 

hoạt động thực hiện chuyên đề. 



 Tài liệu được cô chuẩn bị cho cho công tác giảng dạy chuyên đề rất 

công phu. Các bài soàn trên powerpoint rất rõ ràng, hiểu dưới dạng sơ đồ tư 

duy. Qua đó chúng tôi học được ở cô cách thức chuẩn bị các bài giảng, tính 

kiên trì và sáng tạo trong dạy học. 

 Ngoài phương pháp thuyết trình, cô còn kết hợp với các phương pháp 

khác như: phương pháp thảo luận nhóm (các nhóm thảo luận những kiến 

thức mang tính định hướng giáo dục hay mang tính chất vận dụng vào thực 

tiễn giáo dục); phương pháp thực hành (học viên tự triển khai các bài tập 

thực hành); phương pháp nghiên cứu tài liệu (học viên nghiên cứu tài liệu từ 

nhiều nguồn khác nhau). Từ đó giúp chúng tôi nâng cao được khả năng tự 

nghiên cứu khoa học của mình, làm những bài học rất bổ ích cho chúng tôi 

trong quá trình công tác sau này. 

 Câu 2:  Thực trạng thực hiện hành vi giao tiếp có văn hóa của trẻ 

5- 6 tuổi ở trường mầm non bán công Hoa Phượng – thành phố Thái 

Bình. 

1. Mục tiêu khảo sát 

 Tìm hiểu thực trạng thực hiện hành vi giao tiếp có văn hóa của trẻ 5-6 

tuổi ở trường mầm non bán công Hoa Phượng – thành phố Thái Bình. Trên 

cơ sở đó, đề xuất một số kiến nghị giúp cho quá trình thực hiện các hành vi 

văn hóa của trẻ đạt kết quả cao hơn. 

2. Đối tượng khảo sát 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát 50 trẻ tại lớp 5tuổi A và 5tuổi B trường 

mầm non bán công Hoa Phượng – thành phố Thái Bình. 

3. Nội dung khảo sát 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát việc thực hiện hành vi giao tiếp có văn 

hóa của trẻ 5-6 tuổi của trường mầm non Hoa Phượng với các nội dung: 

1) Hành vi chào hỏi. 



2) Hành vi thực hiện sự xin phép. 

3) Hành vi thể hiện sự biết lỗi. 

4) Hành vi thể hiện sự giúp đỡ. 

5) Hành vi tham gia hội thoại. 

6) Hành vi tham gia thể hiện lòng tin. 

4. Xây dựng tiêu chí đánh giá và thang đánh giá. 

 Dựa trên các nội dung trên, chúng tôi đã xây dựng được các tiêu chí 

và thang đánh giá sự nhận thức, thực hiện các hành vi văn hóa của trẻ theo 

mục [8.4.d]. 

5. Phương pháp tiến hành:  

 Trong thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ sử dụng các phương pháp 

khảo sát sau: 

 - Trò chuyện với trẻ: chúng tôi sử dụng hệ thống các câu hỏi để kiểm 

tra nhận thức của trẻ về các hành vi trên như: khi gặp người lớn thì con phải 

làm gì? Vì sao con làm như vậy? Khi được bạn hay người lớn giúp đỡ con 

thì con là gì? vì sao con làm như vây?..... 

 - Quan sát các giờ học, giờ chơi của trẻ và trong sinh hoạt hàng ngày; 

sau đó đánh đánh giá điểm cho trẻ. 

 - Tạo tình huống có vấn đề; đánh giá cho điểm cho trẻ. 

6. Kết quả khảo sát 

 Kết quả khảo sát được thể hiện thông qua bảng thống kê sau 

Các hành vi 1) 2) 3) 4) 5) 6) Trung 

bình 

Nhận thức 4.0 3.3 3.2 3.2 3.0 2.7 3.25 

Thực hiện 3.2 3.0 2.8 2.7 2.9 2.4 2.8 

 Từ bảng số liệu trên ta thấy có sự chênh lệch gữa nhận thức và thực 

hiện hành vi văn hóa ở trẻ, tuy nhiên sự chênh lệch này là không đáng kể 



 Việc thực hiện các hành vi văn hóa của trẻ ở trường mầm non Hoa 

Phượng thể hiện như sau: 

 - Hành vi chào hỏi: Thông qua việc quan sát trẻ khi thực hiện hành vi 

này chúng tôi thấy trẻ thực hiện rất đúng với vị trí của mình như: khi trẻ 

chào cô, chào bố mẹ trẻ cúi đầu, khoanh tay; khi chào bạn trẻ thể hiện thái 

độ thân thiết như vẫy tay, cười thoải mái… 

 - Hành vi thể hiện sự xin phép: Trong các giờ học và giờ chơi mà 

chúng tôi quan sát được thấy rằng khi xin phép cô trẻ thể hiện nhu cầu của 

mình rất đúng mực như trong giờ học khi xin phép cô đi vệ sinh trẻ thường 

khoanh tay và nói: “thưa cô cho con đi vệ sinh” hay “xin cô cho con đi uống 

nước”…Thông qua trao đổi với giáo viên, chúng tôi biết trẻ các lớp này đã 

được học các tiết kĩ năng sống và các cô cũng thường xuyên nhắc nhở trẻ 

thực hiện các hành vi chào hỏi cho đúng mực. 

 - Hành vi thể hiện sự biết lỗi: Trẻ biết cần xin lỗi người lớn khi làm 

sai nhưng chưa tỏ ra thiện chí muốn xin lỗi thực sự. Nhất là khi trẻ làm sai 

và nhận lỗi với bạn trẻ còn cố chấp hoặc không chịu nhận lỗi hay tỏ ra 

bướng bỉnh, cố chấp...Khi nhận lời xin lỗi của người khác, của bạn trẻ 

thường chưa biết đáp lại bằng các từ ngắn gọn như “ừ”’, “được rồi”…. 

 - Hành vi thể hiện sự giúp đỡ: qua quan sát và tạo tình huống trong 

giờ học, giờ chơi chúng tôi thấy khi được người khác giúp đỡ trẻ đã biết thể 

hiện sự cảm ơn của mình nhưng chủ yếu thông qua nét mặt, nụ cười để thể 

hiện sự biết ơn; tuy nhiên trẻ chưa biết thể hiện bằng lời nói cụ thể. 

 - Hành vi tham gia hội thoại: Chủ yếu trẻ đã biết tham gia hội thoại 

cho phù hợp với từng loại hoàn cảnh, trẻ sử dụng cả câu đơn và câu phức; 

tuy nhiên một số trẻ còn nói “trống không”, nói câu chưa đủ thành phần hay 

khi được gọi lên trả lời các câu hỏi của cô nhiều trẻ còn nhút nhát, thiếu tự 

tin…. 



 - Hành vi thể hiện lòng tin: Qua quan sát và tạo tình huống chúng tôi 

thấy rằng đây là hành vi khó thực hiện ở trẻ. Đôi khi trẻ hứa với bạn nhưng 

lại quên lời hứa rất nhanh. Có trẻ hứa rất nhiều với bạn nhưng không thực 

hiện. Trẻ có thể hứa do nhiều lý do như: muốn được bạn chú ý và yêu quý 

mình, hay để giữ thể diện của mình… 

 Như vậy thông qua việc tiến hành khảo sát trên 2 lớp 5 tuổi A và B 

của trường mầm non Hoa Phượng chúng tôi thấy rằng các hành vi văn hóa 

đã được trẻ thực hiện tuy nhiên mức độ thực hiện hành vi còn phụ thuộc vào 

từng trẻ, vào mức độ khó của hành vi. 

    

 

7. Những đề xuất và kiến nghị:  

Từ việc tìm hiểu thực trạng trên, chúng tôi xin đề xuất một số điểm 

mang tính chất nhận thức của cá nhân như sau: 

- Cần tổ chức các lớp học bồi dưỡng giáo viên những kiến thức về 

giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ. Bồi dưỡng cho giáo viên về các mặt như 

nội dung, …Bên cạnh đó cũng phải hình thành cho họ kĩ năng hướng dẫn trẻ 

thực hiện các hành vi ở trường mầm non. 

- Giáo viên phải luôn gương mẫu khi thực hiện các hành vi của mình 

để trẻ học theo. Và Giáo viên phải thường xuyên nhắc nhở trẻ thực hiện các 

hành vi và kịp thời uốn nắn các hành vi bị lệch lạc… 

- Nhà trường và gia đình cần phải phối hợp và thống nhất trong việc 

giúp trẻ hình thành các hành vi tốt, uốn nắn những hành vi lệch lạc để giúp 

nhận cách của trẻ phát triển toàn diện, theo hướng mà các nhà giáo dục 

mong muốn. 

 

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu dịch: “teach cultural behavior elementary chool children” 

của “Jerome Bruner”(1991). 

 Tài liệu nói về các biện pháp xây dựng, hình thành hành vi có văn hóa 

cho trẻ ở một số trường tiểu học ở Anh, đặc biệt nhấn mạnh các hành vi 

trong giao tiếp với bạn bè, với thầy cô giáo và các hành vi trong học tập ở 

trường tiểu học thông qua việc tổ chức và quản lý trẻ ở trường tiểu học. 

Trong giới hạn cho phép chúng tôi xin đề cập đến một số vấn đề sau của tài 

liệu: 

 Ban đầu, tài liệu đề cập đến các cơ sở, vai trò của việc tổ chức lớp học 

đến việc hình thành các hành vi của trẻ. Theo tác giả, tổ chức và quản lý lớp 

học có hiệu quả là điều kiện quan trọng đối với việc hình thành nên các hành 

vi tích cực ở trẻ. 

 Tài liệu đưa ra các kì vọng về người giáo viên chuẩn mực mà trường 

mong đợi (kì vọng về người giáo viên) như: thân thiện, lịch sự, tôn trọng; 

trung thực; luôn cố gắng làm hết khả năng của mình; hợp tác tốt với những 



người xung quanh...Những điều này sẽ giúp cho giáo viên thực hiện tốt nội 

dung của trường cũng như làm tấm gương để học sinh học và noi theo. 

 Trong quá trình hình thành hành vi, tác giả nhấn mạnh vai trò của hoạt 

động chơi của trẻ. Theo ông, lứa tuổi này, hoạt động chơi không phải là hoạt 

động chủ đạo nhưng nó đóng góp quan trọng vào việc hình thành các hành 

vi tốt. Thông qua việc tổ chức các trò chơi trong và ngoài giờ học đã hình 

thành nên được các mối quan hệ giao tiếp, điều này góp phần làm giảm sự 

phân biệt về dân tộc, màu da…. 

 Ngoài ra, phương pháp khen thưởng, kỷ luật của các trường khi thực 

hiện các hành vi cũng được diễn ra thường xuyên dưới nhiều hình thức như: 

Trong mỗi lớp học đều có bằng chứng về sự khen thưởng thông qua nhiều 

hình thức khác nhau: giáo viên trao đổi trò chuyện thường xuyên với học 

sinh về việc thực hiện hành vi, sử dụng bảng xếp hạng; giấy chứng nhận,; 

bình bầu sao trong tuần; cô viết nhật kí để lưu lại thành tích. 

 Ngoài ra, các trưởng tiểu học ở Anh còn tổ chức các hoạt động ngoại 

khóa giúp trẻ nói lên những suy nghĩ của mình, từ đó giúp trẻ thân thiện, biết 

lắng nghe và hiểu người khác. Đây cũng chính là điều kiện tốt giúp trẻ sống 

hòa nhập với cộng đồng, phát triển các hành vi giao tiếp dễ dàng. 

 Như vậy đây là tài liệu về xây dựng và củng cố các hành vi cho trẻ ở 

bậc tiểu học nhưng tôi lại thấy học được rất nhiều điều bổ sung cho giáo dục 

hành vi văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở Việt Nam. Đó là việc tăng cường tổ chức 

các hoạt động nhóm, đặc biệt là cá nhân để trẻ bộc lộ những hành vi của bản 

thân hay các hình thức khen thưởng giúp các hành vi văn hóa, hành vi tốt 

được củng cố. Tuy nhiên, theo tôi mức độ áp dụng đối với bậc học mầm non 

sẽ nhẹ nhàng hơn và để có hiệu quả thì cần thời gian tìm hiểu sâu hơn nữa. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


