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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1.  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI 

1.1.1. Kết quả nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng 

và cộng đồng trong giáo dục 

Mô hình hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong giáo dục từ xƣa đến 

nay đƣợc nhiều nhà tâm lý học, giáo dục học và xã hội học quan tâm đề cập đến. Có 

thể tổng hợp thành các hƣớng nghiên cứu cơ bản sau: 

- Hướng nghiên cứu thứ nhất: Nghiên cứu về vai trò, ý nghĩa của mô hình phối 

hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục 

- Hướng nghiên cứu thứ hai: Nghiên cứu giải pháp, mô hình phối hợp giữa gia 

đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục 

1.1.2. Kết quả nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng 

và cộng đồng trong giáo dục mầm non 

- Hƣớng nghiên cứu thứ nhất: Nghiên cứu về vai trò, ý nghĩa của mô hình phối 

hợp giáo dục gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng đối với sự phát triển nhân cách trẻ độ 

tuổi mầm non. 

- Hƣớng nghiên cứu thứ hai: Những nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia 

đình, nhà trƣờng và trong việc lựa chọn, xây dựng nội dung, sử dụng phƣơng pháp, 

hình thức phƣơng tiện để giáo dục trẻ mầm non 

1.1.3. Các chính sách hay luật hóa sự tham gia của gia đình trong chƣơng trình 

giáo dục trẻ mầm non ở một số nƣớc trên thế giới 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƢỚC 

1.2.1. Kết quả nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và 

cộng đồng trong giáo dục 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và 

cộng đồng trong giáo dục mầm non ở Việt Nam 

1.2.3. Các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và nhà nƣớc, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về mô hình phối hợp giũa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong công tác chăm 

sóc giáo dục trẻ mầm non 

1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG 



 2 

Qua phân tích tổng hợp các công trình nghiên cứu trong nƣớc và ngoài nƣớc về 

mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong giáo dục cho thấy: đã 

có rất nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, có quy mô và mang tính toàn diện về vai 

trò của sự phối hợp giữa nhà trƣờng và gia đình trong giáo dục. Đặc biệt, ý nghĩa tác 

dụng của sự phối hợp này ảnh hƣởng đến sự phát triển nhân cách của học sinh/trẻ mầm 

non đã đƣợc đánh giá đúng đắn và mang tính toàn diện. Đây là cơ sở quý báu cho đề 

tài làm căn cứ để xây dựng khung lý thuyết. 

Có khá nhiều công trình gần đây của các nƣớc phƣơng tây tập trung vào nghiên 

cứu đƣa ra giải pháp để việc phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng. Mỗi 

nƣớc/vùng đƣa ra một cách thức phù hợp với điều kiện của mình. Ví dụ: giải pháp cho 

vùng nông thôn thu nhập thấp; giải pháp cho vùng đô thị phát triển; giải pháp phối hợp 

giữa gia đình nhà trƣờng đối với trẻ đặc biệt/khuyết tật...Điều này làm nên sự phong 

phú để đề tài có thể tham khảo học hỏi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng mô hình 

phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

Tuy nhiên, trong các công trình nghiên cứu về giải pháp/mô hình của sự phối 

hợp thì hầu hết các công trình đề ra các giải pháp mang tính riêng lẻ, chƣa hệ thống và 

toàn diện. Cụ thể nhƣ sự phối hợp các thành tố trong một quy trình giáo dục nhƣ việc 

thiết kế lựa chọn nội dung, phƣơng pháp, hình thức và phƣơng tiện cũng nhƣ khâu 

kiểm tra đánh giá trẻ còn chƣa đƣợc đề cập đầy đủ và mang tính tổng thể. 

1.4. LUẬN GIẢI VỀ SỰ CẦN THIẾT, TÍNH CẤP BÁCH, Ý NGHĨA LÝ 

LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Tầm nhìn giáo dục cho mọi ngƣời (EFA) đƣợc UNESSCO cùng các tổ chức của 

Liên Hiệp quốc và các quốc gia trên thế giới đề xuất năm 1990 ở Thái Lan đã cho thấy 

sự ghi nhận về tầm quan trọng và trách nhiệm của nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng 

trong việc phát triển giáo dục nói chung, giáo dục mầm non nói riêng là. Trong đó phụ 

huynh và cộng đồng đƣợc xem là những ngƣời chăm sóc, giáo dục trẻ trong giai đoạn 

đầu tiên. Việc giáo dục, bồi dƣ ng, r n luyện các ph m chất và năng lực nh m giúp trẻ 

phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra ở 

nhiều môi trƣờng khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. 

Vì thế, việc giáo dục nói chung và chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non nói 

riêng luôn luôn đòi hỏi sự phối hợp, kết hợp chặt chẽ của nhiều lực lƣợng xã hội và 
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nhất là đòi hỏi sự quan tâm, cùng tham gia của nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng xã 

hội. 

Theo UNICEF và OECD, khi nhà trƣờng mầm non, phụ huynh, trẻ em và các 

bên liên quan khác cùng nhau xây dựng một mối quan hệ tốt, cùng hỗ trợ nhau để đạt 

đƣợc mục tiêu chung, cụ thể là chăm sóc và giáo dục trẻ hiệu quả, thì trẻ em có nhiều 

hơn cơ hội đƣợc phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tình cảm, th m mĩ. Sự tham 

gia của phụ huynh trong các hoạt động của nhà trƣờng giúp phụ huynh khám phá tiềm 

năng của con em họ, và vì thế họ có thể giúp thúc đ y các hoạt động chăm sóc, giáo 

dục trẻ nh m đạt đƣợc sự phát triển toàn diện, vƣợt bậc cho con em mình. 

Ở nƣớc ta, trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục mầm non là bậc học đầu 

tiên, đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm, th m mĩ của trẻ. 

Nhận rõ vai trò, tầm quan trọng của bậc học nh m phát triển hệ thống giáo dục trong 

bối cảnh mới, Đảng và Nhà nƣớc ta cũng nhƣ các cấp, các ngành cùng chính quyền 

các địa phƣơng luôn quan tâm đến bậc học mầm non, tạo điều kiện, tăng cƣờng đầu tƣ 

nguồn lực con ngƣời, vật chất và phát triển các chính sách cho Bậc học. Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI (Nghị quyết số số 29- 

NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế tiếp tục xác định: “… giáo dục mầm non, giúp trẻ phát triển 

thể chất, tình cảm, hiểu biết, th m mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, 

chu n bị tốt cho trẻ bƣớc vào lớp 1…”; Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết cũng đã 

tiếp tục khẳng định “… Giáo dục nhà trƣờng kết hợp với giáo dục gia đình và xã hội”. 

Với phƣơng châm coi trọng và đánh giá cao vai trò giáo dục của nhà trƣờng, Đảng và 

Nhà nƣớc cũng đã nhận thấy r ng để hoàn thành mục tiêu chăm sóc giáo dục học sinh 

thì cần thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của cả ba môi trƣờng giáo dục: nhà 

trƣờng – gia đình – xã hội, trong đó nhà trƣờng là nhân tố giữ vai trò chủ đạo. Quyết 

định số 149/2006/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo 

dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015, tại Khoản 3, Mục I, Điều 1 nêu rõ: “Việc chăm 

sóc, giáo dục trẻ mầm non phải đƣợc thực hiện với sự phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa 

nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng xã hội. Coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho cộng đồng, đặc biệt 
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là các bậc phụ huynh, cha mẹ của trẻ nh m thực hiện đa dạng hoá phƣơng thức chăm 

sóc, giáo dục trẻ em”. 

Gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng luôn đƣợc coi là “tam giác vàng” giáo dục 

quan trọng đối với mỗi đứa trẻ. Tầm quan trọng của mỗi lực lƣợng cũng nhƣ mối quan 

hệ giữa ba lực lƣợng này trong việc đảm bảo chất lƣợng chăm sóc, giáo dục trẻ em và 

học sinh luôn đƣợc Đảng và Nhà nƣớc ta coi trọng. 

Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành 

Trung ƣơng khoá XI, ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trƣờng 

định hƣớng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đã khẳng định trong quan điểm chỉ 

đạo: “…Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, 

cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tƣ tƣởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp, 

cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự 

quản lý của Nhà nƣớc đến hoạt động quản trị của các cơ sở giáo dục-đào tạo và việc 

tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân ngƣời học; đổi mới ở tất cả các 

bậc học, ngành học.”. Nghị quyết cũng chỉ rõ các giải pháp đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục và đào tạo, trong đó nhấn mạnh: “… gia đình có trách nhiệm phối hợp với 

nhà trƣờng và cộng đồng trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình.” 

Luật Giáo dục số: 38/2005/QH11, đƣợc Quốc khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua 

ngày 14 tháng 6 năm 2005, tại chƣơng VI - Nhà trƣờng, gia đình và xã hội, đã quy 

định: trách nhiệm của nhà trƣờng, gia đình, xã hội; quyền của cha mẹ hoặc ngƣời giám 

hộ học sinh; quy định về Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, giáo dục 

trẻ em và học sinh. 

Luật Giáo trẻ em số: 102/2016/QH13, đƣợc Quốc khóa XIII, kỳ họp thứ 11 

thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016, tại chƣơng VI đã quy định trách nhiệm của cơ 

quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn 

phận trẻ em. Trong đó tại Mục 2, Luật đã quy định cụ thể trách nhiệm của gia đình, cá 

nhân và cơ sở giáo dục trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em. 

Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg, ngày 23/6/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ 

Phê duyệt Đề án "Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015" đã chỉ rõ: 

“Việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phải đƣợc thực hiện với sự phối hợp, gắn kết 
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chặt chẽ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội; coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biế kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho phụ huynh, cha mẹ của trẻ 

nh m thực hiện đa dạng hóa phƣơng thức chăm sóc và giáo dục trẻ”. 

Tại Điều lệ trƣờng mầm non, ban hành k m theo Quyết định số 52/2020/TT- 

BGDĐT, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã quy 

định trách nhiệm của nhà trƣờng, nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phối hợp với cơ quan, 

các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có liên quan và quy định trách nhiệm của gia 

đình trong tổ chức các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. 

Hiện nay, công tác phối hợp nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong việc nuôi 

dƣ ng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên đã đạt đƣợc những kết quả nhất 

định, phát huy đƣợc sức mạnh tổng hợp và huy động đƣợc các nguồn lực trong xã hội 

tham gia ngày càng tích cực vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, do nhiều 

nguyên nhân chủ quan và khách quan, công tác phối hợp còn nhiều hạn chế, chƣa đáp 

ứng kịp thời với nhu cầu về chất lƣợng và số lƣợng nguồn nhân lực của sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến 

hiện tƣợng một số trẻ em, học sinh chƣa đƣợc hƣởng điều kiện nuôi dƣ ng, chăm sóc 

và giáo dục tốt nhất. Cở sở vật chất vẫn còn thiếu thốn; môi trƣờng chăm sóc, giáo dục 

trẻ chƣa đảm bảo an toàn, thân thiện, có nhiều nguy cơ; chất lƣợng chăm sóc giáo dục 

trẻ chƣa đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng xã hội; suy dinh dƣ ng, rối loạn dinh dƣ ng 

trẻ em và các bệnh thƣờng gặp ở trẻ vẫn còn ở mức cao; bào hành trẻ và sang chấn tâm 

lý diễn biến phức tạp ở các cơ sở giáo dục mầm non; … 

Với các nhà trƣờng mầm non, thực trạng hiện nay cho thấy, hầu hết các phụ 

huynh và các lực lƣợng xã hội đều hạn chế về nhận thức và kiến thức chăm sóc giáo 

dục trẻ lứa tuổi mầm non; Một số cán bộ quản lý, giáo viên trong trong các nhà trƣờng 

mầm non, gia đình và các lực lƣợng xã hội còn chƣa nhận thức đầy đủ về tầm quan 

trọng và sự cần thiết phải phối hợp để xây dựng môi trƣờng giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện và dân chủ trong nhà trƣờng mầm non; Việc xây dựng kế hoạch phối 

hợp giữa nhà trƣờng, gia đình với các lực lƣợng xã hội để xây dựng môi trƣờng giáo 

dục và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trƣờng mầm non chƣa 

theo quy trình, tính khả thi không cao; Nội dung, hình thức, phƣơng pháp tổ chức phối 

hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và các lực lƣợng xã hội để nâng cao chất lƣợng chăm 
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sóc giáo dục trẻ, xây dựng môi trƣờng giáo dục trong các nhà trƣờng mầm non nhìn 

chung còn ngh o nàn, thiếu tính toàn diện, rập khuôn, ít sáng tạo, chậm cập nhật với 

thực tế phát triển xã hội; Việc chủ động phối hợp các lực lƣợng trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ, đặc biệt là nhà trƣờng với gia đình, các tổ chức và lực lƣợng ngoài xã hội 

trong xây dựng môi trƣờng giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và dân chủ cho trẻ 

em mầm non còn yếu, chƣa đồng bộ, thiếu nhất quán, thƣờng chỉ mang nặng tính hình 

thức, hành chính, kém hiệu lực; Các văn bản, nội quy, quy định, cơ chế phối kết hợp 

giữa nhà trƣờng, gia đình và các lực lƣợng xã hội trong tổ chức các hoạt động chăm 

sóc và giáo dục trẻ trong nhà trƣờng mầm non còn chƣa đầy đủ, quy định còn chung 

chung, thiếu cụ thể nên hiệu quả trong triển khai thực thi chƣa cao, chƣa huy động 

đƣợc các lực lƣợng tham gia và phát huy đƣợc tiềm năng của các lực lƣợng. 

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu đề xuất mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà 

trƣờng và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là yêu cầu hết sức cấp thiết, 

góp phần thực hiện thắng lợi các yêu cầu của Nghị quyết số 29-NQ/TW. 

Với tất cả các luận giải nêu trên, việc lựa chọn và triển khai nghiên cứu nhiệm 

vụ: Nghiên cứu mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới  

căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa to lớn cả về 

khoa học và thực tiễn hiện nay ở Việt Nam nh m góp phần thực hiện thành công Nghị 

quyết số 29-NQ/TW về đởi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nói chung và 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non nói riêng. Mục tiêu của nhiệm 

vụ đặt ra nhƣ sau: 

1.5. MỤC TIÊU 

1.5.1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất mô hình phối hợp giữa gia 

đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục 

mầm non nh m nâng cao chất lƣợng chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong bối cảnh hội nhập. 

1.5.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xác lập đƣợc cơ sở khoa học của việc xây dựng mô hình phối hợp giữa gia 
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đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục 

mầm non; 

- Đánh giá đƣợc thực trạng phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non; 

- Đề xuất đƣợc mô hình và các giải pháp phối hợp giữa  gia đình, nhà trƣờng  

và cộng đồng  trong chăm sóc, giáo dục trẻ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn  

diện giáo dục và đào tạo. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 

Để có cơ sở lý luận nghiên cứu những vấn đề cơ bản mà để tài đã xác định; 

trong Chƣơng 1 chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về cơ sở lý luận của để tài ở nƣớc 

ngoài và ở Việt Nam trên một số vấn đề trọng tâm nhƣ: khái quát hóa các kết quả 

nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo 

dục, kết quả nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng 

trong giáo dục mầm non cũng như các chính sách hay luật hóa sự tham gia của gia 

đình trong chương trình giáo dục trẻ mầm non ở một số nước trên thế giới. 

Trên cơ sở các nghiên cứu ở nƣớc ngoài, đề tài đã nghiên cứu và hệ thống hóa 

những kết quả nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng 

đồng trong giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng, cùng với đó là các chủ 

trương, chính sách của Đảng và nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo về mô hình phối 

hợp giũa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ 

mầm non ở Việt Nam. 

Từ những kết quả nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu đã rút ra những đánh giá 

về kết quả nghiên cứu đã đạt đƣợc, những vấn đề còn chƣa đƣợc nghiên cứu hoặc đã 

nghiên cứu nhƣng chƣa thực sự mang lại kết quả nhƣ mong đợi. Trên cơ sở đó đề tài 

khẳng định đến tính cấp thiết phải nghiên cứu đề tài, đồng thởi để triển khai khảo sát 

thực trạng đề tài để có dữ liệu phân tích và đánh giá thực trạng. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA MÔ HÌNH PHỐI HỢP NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH 

VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TẠI CÁC CƠ SỞ 

GIÁO DỤC MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN 

DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

2.1. Một số khái niệm cơ bản 

2.1.1. Mô hình   

 Đề tài đã đƣa chỉ ra các khái niệm về mô hình. Trong đó phân tích khái niệm 

mô hình ở 2 góc độ mô hình vật chất và mô hình lý thuyết. 

2.1.2. Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ 

Mô hình giáo dục thuộc mô hình thông tin. Đó là sự ƣớc lệ của ngƣời nghiên 

cứu nh m tạo ra một cấu trúc cơ bản về các thành tố, các mối quan hệ và cơ chế vận 

động trong công tác quản lí và hoạt động giáo dục của một cơ sở giáo dục.  

Từ cách tiếp cận khái niệm mô hình giáo dục nêu trên, mô hình phối hợp giữa 

gia đình, nhà trƣờng, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ đƣợc hiểu là cấu trúc các 

thành tố, các mối quan hệ và cơ chế vận động trong công tác quản lí và hoạt động của 

các thành tố tham gia vào quá trình chăm sóc giáo dục trẻ. Đó là cấu trúc phản ảnh mối 

quan hệ giữa gia đình nhà trƣờng và xã hội nh m tạo ra môi trƣờng giáo dục khoa học, 

thống nhất để đạt đƣợc mục tiêu giáo dục đã đề ra. 

Việc nghiên cứu mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng, cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tuân theo các bƣớc cơ bản sau: 1) Nghiên cứu, tìm hiểu đối 

tƣợng trong thực tiễn: về hình dạng, đặc trƣng, các thuộc tính, tính chất, các quan hệ, 

v.v... 2) Lập mô hình đối tƣợng nghiên cứu b ng các phƣơng pháp khái quát hoá, trừu 

tƣợng hoá... 3) Nghiên cứu, thí nghiệm trên mô hình đƣợc xác lập. 4) Dựa vào tính 

đồng dạng, đồng tính giữa các đối tƣợng thực và mô hình để chuyển kết quả nhận 

đƣợc từ mô hình sang vật thật. 5) Kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu. 

Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ cần có các yếu tố: sứ mạng, tầm nhìn; chƣơng trình chăm sóc, giáo dục trẻ; vị 

trí, vai trò của gia đình, nhà trƣờng, cộng đồng; chức năng, nhiệm vụ và nội dung phối 

hợp…. 
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2.2. Cơ sở lý luận về mô hình phối hợp nhà trƣờng, gia đình, cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non 

2.2.1. Nhu cầu phát triển toàn diện của trẻ mầm non và các quan điểm tiếp 

cận hiện đại trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non phát triển toàn diện 

Nội dung 1: Nhu cầu phát triển toàn diện 

Bao gồm: Nhu cầu dinh dƣ ng; b/ Nhu cầu đƣợc chăm sóc;  c/ Nhu cầu vận 

động; d/ Nhu cầu phát triển nhận thức; e/  Nhu cầu phát triển ngôn ngữ; f,  Nhu cầu 

phát triển th m mỹ, tình cảm- xã hội 

Nội dung 2: Một số quan điểm tiếp cận hiện đại trong chăm sóc- giáo dục trẻ 

mầm non phát triển toàn diện 

a.  Quan điểm giáo dục sớm: Phƣơng pháp Montessori; Phƣơng pháp giáo dục 

sớm Glenn Doman; Phƣơng pháp “Phƣơng án 0 tuổi”; Phƣơng pháp Shichida; Tiếp 

cận Reggio Emilia.    b. Quan điểm lấy trẻ làm trung tâm: Quan điểm tích hợp; 

Phƣơng pháp dự án (Project); *Lí thuyết Đa trí tuệ (trí thông minh, trí khôn (Multiple 

Intelligences) (Từ nay gọi tắt là thuyết MI); c. Quan điểm giáo dục đa phương, đa 

ngành  

- Vị trí, vai trò của các lực lƣợng giáo dục: nhà trƣờng; gia đình; cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non 

2.3. Đổi mới GDMN và yêu cầu về mô hình phối hợp nhà trƣờng, gia đình, cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu mới 

Phân tích các giai đoạn phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu công tác phối 

hợp với gia đình nhà trƣờng và cộng đồng trong từng thời kỳ.Đặc biệt phân tích bối 

cảnh đổi mới hiện nay và những yêu cầu cơ bản của việc phối hợp. 

Phân tích yêu cầu về mô hình phối hợp trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ 

sở mầm non: đảm bảo tính pháp lý, tính khoa học, yêu cầu đảm bảo tính kế thừa và 

tiếp cận đƣợc kinh nghiệm trong và ngoài nƣớc, yêu cầu đảm bảo tính thực tiễn, khả 

thi 

2. 4. Kết luận 

Từ những nghiên cứu cơ sở lý luận về mô hình phối hợp trong chăm sóc, giáo 

dục trẻ tại các cơ sở mầm non ở nƣớc ngoài và trong nƣớc chúng ta thấy, có nhiều vấn 
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đề đã đƣợc đề cập đến và nghiên cứu, cụ thể nhƣ: vấn đề về nhu cầu phát triển toàn 

diện của trẻ mầm non và các quan điểm tiếp cận hiện đại trọng chăm sóc, giáo dục trẻ 

mầm non phát triển toàn diện; một số quan điểm tiếp cận hiện đại trong chăm sóc- 

giáo dục trẻ mầm non phát triển toàn diện cũng nhƣ vị trí, vai trò của các lực lƣợng 

giáo dục: nhà trƣờng; gia đình; cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở 

giáo dục mầm non 

Mặc dù các vấn đề đã đề cập đến khá toàn diện, tuy nhiên những  nghiên cứu 

đến  vai trò cụ thể của các bên liên quan, việc thiết lập mô hình giữa các bên liên quan 

cũng nhƣ các mô hình đặc thù cho các đối tƣợng khác nhau thì chƣa thực sự đƣợc 

nghiên cứu cụ thể. Để có thể có cơ sở đề xuất các mô hình và giải pháp thực hiện mô 

hình chúng ta phải tiến hành khảo sát thực trạng về vấn đề trên. 
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CHƢƠNG 3 

NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG, 

GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC- GIÁO DỤC TRẺ TẠI 

CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON 

3.1. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu 

Nh m thu thập các thông tin thực tiễn về phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và 

cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non để xây dựng 

cơ sở thực tiễn của đề tài. 

Nghiên cứu bộ Chu n phối hợp nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong chăm 

sóc – giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục – đào tạo, có thể góp ý kiến cho các thành viên của đề tài để hoàn thiện 

bộ chu n theo yêu cầu ứng dụng. 

3.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Khảo sát b ng phiếu hỏi cho các đối tƣợng khảo sát 

- Phỏng vấn trực tiếp theo bảng hỏi dựa trên các tiêu chu n và tiêu chí đƣợc 

thiết kế 

3.3. Kết quả nghiên cứu 

3.3.1. Khung khảo sát thực trạng 

3.3.2. Nghiên cứu đánh giá thực trạng phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và 

xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non 

3.3.3. Thực trạng nhận thức về sự phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ MN 

3.3.4. Thực trạng các mô hình phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và cộng 

đồng trong nuôi dƣơng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

3.3.5. Thực trạng các giải pháp đã sử dụng để triển khai mô hình phối hợp giữa 

nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong nuôi dƣ ng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

3.4. Đánh giá chung về thực trạng 

3.4.1. Mặt mạnh 

Về cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc học mầm non ở các 

cơ sở khảo sát luôn quan tâm trẻ hoá đội ngũ, chú trọng công tác đào tạo, bồi dƣ ng 

nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tổ chức các lớp bồi dƣ ng theo tiêu 
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chu n chức danh nghề nghiệp. 

Đội ngũ giáo viên, nhân viên luôn phấn đầu vƣợt qua khó khăn để hoàn thành 

nhiệm vụ; có lòng yêu nghề mến trẻ, có sự đầu tƣ nghiên cứu, đổi mới hình thức tổ 

chức hoạt động nh m phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo cho trẻ. 

Cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trƣờng đã có nhận thức đƣợc tầm quan trọng 

của hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Công tác tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ cùng 

tham gia vào quản lý chất lƣợng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cũng nhƣ năng lực 

chuyên môn, kỹ năng quản lý ngày càng đƣợc nâng cao.  

Qua kết quả điều tra việc tổ chức thực hiện mục tiêu, nội dung hoạt động chăm 

sóc, giáo dục trẻ các trƣờng mầm non công lập đƣợc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, 

thƣờng xuyên qua đó hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Công tác xã hội hoá 

giáo dục thực hiện tốt, phối hợp tốt với địa phƣơng trong công tác điều tra, vận đông 

trẻ trong độ tuổi đến trƣờng, thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, 

chỉ đạo kiểm, tra đánh giá trong việc thực hiện nội dung của công tác quản lý hoạt 

động chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Cán bộ quản lý thực hiện tốt công tác tham mƣa xây dựng cơ sở vật chất trong 

các nhà ngày càng có nhiều trƣờng mầm non đƣợc xây mới, sữa chữa khang trang đáp 

ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Ngày càng nâng cao thƣơng hiệu, uy 

tín của ngành nói chung và bậc học mầm non nói riêng nhiều trƣờng mầm non công 

lập đạt chu n quốc gia và đƣợc kiểm định chất lƣợng giáo dục. 

Công tác giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyến tật thực hiện tốt, huy động và tạo 

điều kiện để trẻ khuyết tật đƣợc học hoà nhập có chất lƣợng. Đảm bảo quá trình giáo 

dục đƣợc liên tục, liên thông giữa hai cấp học qua thực hiện phối hợp chuyển giao trẻ 

mầm non vào trƣờng tiểu học. 

3.4.2. Mặt hạn chế  

Mạng lƣới trƣờng lớp mầm non đã và đang đƣợc đầu tƣ xây dựng nhƣng chƣa 

đáp ứng đủ nhu cầu gởi con của cha mẹ trẻ dẫn đến việc sĩ số trẻ trong một lớp còn 

cao. 

Một số cán bộ quản lý thiếu năng động, linh hoạt và sáng tạo trong quản lý, chỉ 

đạo, chƣa có sự phối hợp chặt chẽ trong công việc của cán bộ lãnh đạo trong nhà 
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trƣờng. 

Việc tổ chức hoạt động cho trẻ chƣa thật sự lấy trẻ làm trung tâm ở một số giáo 

viên, còn mang tính áp đặt, chƣa có sự gợi mở khai thác vốn kinh nghiệm của cá nhân 

trẻ. Còn gặp nhiều khó khăn trong việc phòng chống trẻ thừa cân – béo phì. 

Thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện xã hội hoá phát 

triển sự nghiệp giáo dục đạt hiệu quả chƣa cao. 

3.4.3. Nguyên nhân của thực trạng 

Cơ chế chính sách phân bổ nguồn kinh phí cho giáo dục còn thấp chƣa đáp ứng 

với nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

Một số cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ nhƣng chƣa linh hoạt vận dụng 

sáng tạo trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ một 

cách khoa học, hiệu quả; chƣa dựa vào vốn kinh nghiệm sống, nhu cầu, hứng thú của 

trẻ. 

Nhận thức chƣa đúng đắn của cha mẹ trẻ vấn đề phòng chống thừa cân – béo 

phì, còn hạn chế sự hiểu biết về Chƣơng trình giáo dục mầm non. 

Cán bộ quản lý chƣa có sự quan tâm đúng mức về công tác xã hội hoá. 

3.5. Kết luận  

Đề tài đã tiến hành khảo sát thực trạng về thực hiện nội dung phối hợp, mô hình 

phối hợp, và các giải pháp phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội trong phối hợp 

chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trƣờng mầm non.  

Qua thực trạng chúng ta thấy đối với các nội dung phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non đã đƣợc tổ chức thực 

hiện; tuy nhiên các nội dung thực hiện không đồng đều giữa các vùng miền và giữa 

các khu vực. Kết quả cho thấy, ở các vùng phía Bắc và Miền Trung, công tác phối 

hợp đƣợc thự hiện tốt, đƣợc đánh giá cao hơn so với khu vực ở phía Nam. Trong 

từng vừng miền, lại có sự khác biệt giữa khu vực thành thị với nông thôn; khu vực 

thành thị các nội dung phối hợp đƣợc thực hiện tốt hơn vùng nông thôn. Điều này 

cho thấy, cần có giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn và đồng đều hơn giữa các 

vùng miền khác nhau. 

Đối với các mô hình phối hợp và các giải pháp thực hiện mô hình phối hợp, kết 

quả khảo sát cho chúng ta thấy, chƣa có sự thống nhất giữa các mô hình phối hợp giữa 
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các khu vực và vùng miền, đồng thời cũng chƣa thực sự có các giải pháp đề triển khai 

thực hiện các mô hình đó. Đây cũng là một vấn đề thực trạng đang đặt ra là rất cần 

thiết có đƣợc các mô hình phối hợp chung cũng nhƣ mô hình phối hợp đặc thù, đồng 

thời có các giải pháp để triển khai thực hiện các mô hình này. Có nhƣ vậy, công tác 

phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội trong chăm sóc và giá dục trẻ ở các 

trƣờng mầm non mới có thể nâng cao đƣợc chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục một cách căn bản và toàn diện. 
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CHƢƠNG 4 

NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI VỀ 

MÔ HÌNH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG , GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 

TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

MẦM NON VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

4.1. Mô hình của Australia 

4.2. Mô hình của New Zealand 

4.3. Mô hình của Singapore 

4.4. Mô hình của Trung quốc 

4.5.  Mô hình của Hàn quốc 

4.6. Kết luận  

Hiện nay, xu hƣớng giáo dục của những nƣớc phát triển thƣờng có xu hƣớng tổ 

chức các hoạt động ngoài trời cũng nhƣ những các hoạt động cho trẻ trải nghiệm thực 

hành theo hƣớng phát triển tự do của từng trẻ, kích thích trẻ tích cực hoạt động và sáng 

tạo. Họ quan tâm đến phát triển nhận thức của trẻ hơn là giáo dục theo khuôn mẫu 

truyền thống. Phƣơng hƣớng giáo dục hiện đại thống nhất quan điểm r ng: Trẻ học 

thông qua chơi và coi chơi là hoạt động chính của trẻ. 

Một môi trƣờng học tập giáo dục tốt không chỉ đơn giản là nơi có đầy đủ cơ sở 

vật chất, thoáng mát, rộng rãi, mà còn phải là môi trƣờng học tập có sự tƣơng tác giữa 

các bé với nhau, với cô giáo, và cả thế giới bên ngoài. 

Trƣờng học còn là nơi giúp trẻ trải nghiệm những kỹ năng sống r n luyện tính 

cách cho các em từ những việc nhỏ nhất nhƣ dạy cách tự chăm sóc bản thân, tự mặc 

quần áo, tự đi vệ sinh, ăn uống, làm bài tập… dần dần các em sẽ quen hơn, quan trọng 

nhất là trẻ đã học đƣợc cách tự giác, đức tính tự lập. 

Trong thời kỳ "Quốc tế hóa giáo dục" nhƣ hiện nay, phƣơng hƣớng phát triển 

giáo dục hiện đại gắn với nền giáo dục mở rộng sẽ giúp mầm non tại Việt Nam nâng 

cao chất lƣợng hệ thống trƣờng mầm non chu n hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

- Việc tìm hiểu các thông tin về xây dựng việc tìm hiểu các thông tin về mô 

hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

trong các cơ sở giáo dục mầm non ở các nƣớc có nền giáo dục phát triển cao và các 
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nƣớc tƣơng đồng với Việt Nam là yêu cầu tất yếu, có ý nghĩa thực tiễn. 

  - Kết quả nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non của các nƣớc là cơ 

sở khoa học trong việc tham mƣu, đề xuất các chính sách, định hƣớng chiến lƣợc công 

tác chăm sóc giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non. Kết quả nghiên cứu 

cũng là một tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý giáo dục địa phƣơng, các cơ 

sở giáo dục mầm non trong việc đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ 

nh m nâng cao chất lƣợng giáo dục mầm non. 

 - Giáo dục mầm non ở Việt Nam cần quan tâm hơn đến vai trò của từng thành 

tố trong quá trình phối hợp giáo dục.
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CHƢƠNG 5 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG 

ĐỒNG TRONG CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC 

MẦM NON ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI, CĂN BẢN, 

TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

5.1. Định hƣớng đề xuất mô hình 

5.1.1. Mô hình được xây dựng mang tính hệ thống – cấu trúc 

 Phối hợp giáo dục nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ là một quá trình với hệ thống cấu trúc bao gồm các thành tố nhƣ mục tiêu, nội 

dung, phƣơng pháp, phƣơng tiện,... Nghiên cứu phối hợp nhà trƣờng, gia đình và cộng 

đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ phải đƣợc đặt trong mối quan hệ với các hoạt động 

khác và bảo đảm tính chỉnh thể, toàn vẹn của quá trình giáo dục; phải đƣợc tiến hành 

đồng bộ trên tất cả các thành tố của nó, nh m tạo nên sự cộng hƣởng và sức mạnh tổng 

thể của hệ thống.   

5.1.2. Mô hình được xây dựng phải thể hiện được trách nhiệm của các nhân tố phối 

hợp  

 Phối hợp giáo dục nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ dựa trên chính hoạt động tự giác, trách nhiệm và sáng tạo của các lực lƣợng giáo 

dục. Nghiên cứu, thực hiện phối hợp giáo dục nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong 

chăm sóc, giáo dục trẻ đòi hỏi các chủ thể nghiên cứu phải chủ động nắm bắt bản chất 

của quá trình giáo dục nói chung, công tác phối hợp giáo dục nhà trƣờng, gia đình và 

cộng đồng nói riêng trong mối quan hệ biện chứng của các thành tố hoạt động và quan 

hệ với các hoạt động giáo dục khác; Từ đó, có những giải pháp quản lý nh m thay đổi 

nhận thức và  hành động trong phối hợp giáo dục nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non. 

5.1.3. Mô hình phối hợp phải phù hợp với thực tiễn 

 Tiếp cận này đòi hỏi trong quá trình nghiên cứu phải bám sát thực tiễn hoạt 

động phối hợp nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; phát 

hiện đƣợc những mâu thuẫn, khó khăn của thực tiễn để đề xuất mô hình, cơ chế, giải 

pháp thực hiện có hiệu quả hoạt động phối hợp nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ có cơ sở khoa học và tính khả thi phù hợp với thực tiễn 
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giáo dục mầm non ở Việt Nam. 

5.1.4. Mô hình được xây dựng cần mang tính phát triển, dễ dàng sử dụng và linh 

hoạt vận dụng trong các bối cảnh khác nhau 

 Phối hợp giáo dục nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ theo tiếp cận phát triển đòi hỏi mô hình phối hợp cần phải đƣợc xây dựng phù hợp 

và hiệu quả trong thời điểm hiện tại nhƣng cũng đồng thời phải đáp ứng đƣợc sự đòi 

hỏi của của nhu cầu xã hội trong chăm sóc giáo dục trẻ trong bối cảnh giáo dục không 

ngừng thay đổi và có những biến động trong tƣơng lai. Mô hình đó không chỉ đáp ứng 

đƣợc một mục tiêu duy nhất hoặc không chỉ phù hợp cho một bối cảnh/vùng miền nhất 

định mà nó có thể đƣợc áp dụng rộng rãi trong nhiều môi trƣờng/hoàn cảnh khác nhau. 

 Giáo dục là quá trình tiếp diễn liên tục đòi hỏi mô hình phối hợp phải đảm bảo 

nguyên tắc linh hoạt và ngày càng hoàn thiện. Sự phối hợp đó phải hƣớng đến việc tạo 

điều kiện cho trẻ  đƣợc phát triển một cách tối đa hay nói cách khác, giáo dục theo 

hƣớng phát triển cũng là cách tiếp cận phát triển năng lực cho trẻ. 

5.1.5. Mô hình được xây dựng hướng đến yêu cầu đảm bảo chất lượng 

 Phối hợp giáo dục nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục 

trẻ theo quan điểm tiếp cận đảm bảo chất lƣợng nh m đảm bảo b ng những yếu tố và 

điều kiện tác động đến chất lƣợng dựa trên chu n mục tiêu đã đề ra. Cách tiếp cận tiêu 

chu n này đƣợc tiến hành b ng cách đƣa ra các chỉ số/các chu n phản ánh những đặc 

tính cần có của các loại hình phối hợp. Mô hình phải đƣa ra đƣợc các tiêu chu n về 

tầm nhìn chiến lƣợc, mục tiêu, nội dung giáo dục, đảm bảo chất lƣợng cơ sở vật chất, 

đảm bảo chất lƣợng chăm sóc giáo dục, đảm bảo chất lƣợng các dịch vụ hỗ trợ, đảm 

bảo chất lƣợng kiểm tra đánh giá và để đảm bảo chất lƣợng sự phối hợp trong chăm 

sóc giáo dục trẻ cần có phải có hệ thống quản lý và thực hiện hoạt động quản lý theo 

mô hình đảm bảo chất lƣợng. Dựa vào các chu n đƣợc công bố này để vận hành và 

đánh giá tính hiệu quả của quá trình hoạt động. 

5.2. Nguyên tắc xây dựng mô hình 

5.2.1. Nguyên tắc đảm bảo cơ sở pháp lý 

 Việc khuyến khích, huy động gia đình và cộng đồng tham gia vào các hoạt 

động chăm sóc giáo dục trẻ nhà trƣờng phải dựa trên cơ sở pháp lý. Cần dựa trên các 

thông tƣ, nghị định, các văn bản hƣớng dẫn của Bộ GD, Vụ GDMN,... Việc phối hợp 
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cần căn cứ vào các chủ trƣơng chính sách của Nhà nƣớc, của Ngành. 

5.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 

 Mô hình phối hợp giữa gia  đình, nhà trƣờng và cộng đồng cần đảm bảo thực 

hiện các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo chƣơng trình GDMN một cách phù hợp. 

Khi xây dựng mô hình cần phân tích rõ vai trò của mỗi bên tham gia trong việc thực 

hiện mục tiêu ở từng hoạt động cụ thể. Nội dung phối hợp cần hợp lý với đặc điểm 

từng đối tƣợng. Quy trình phƣơng thức phối hợp cần logic và đảm bảo tính linh hoạt. 

Tính khoa học thể hiện việc xây dựng mô hình phải đƣợc thiết kế đầy đủ các thành tố 

theo một chỉnh thể thống nhất. Đó là mô hình thể hiện đầy đủ từ mục tiêu đến nội dung 

đến phƣơng pháp, điều kiện thực hiện và quy trình kiểm tra đánh giá.  

5.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và tiếp cận được kinh nghiệm trong và 

ngoài nước 

  Mô hình phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong GDMN đã 

đƣợc thực hiện nhiều nơi trên thế giới và trong nƣớc. Mỗi nƣớc, mỗi vùng miền có 

những đặc thù riêng nên các mô hình phong phú và đa dạng. Cần tham khảo kế thừa 

những đặc điểm để vận dụng phù hợpvào bối cảnh GDMN ở VN. Tham khảo quy trình 

vận hành các mô hình tiên tiến sẽ mang lại những kinh nghiệm bổ ích cho việc vận 

dụng quy trình phối hợp ở VN.  

5.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn, khả thi 

 Mỗi địa phƣơng có đặc thù văn hóa, kinh tế, chính trị khác nhau và GDMN 

luôn mang tính đặc thù vùng miền riêng. Do vậy mô hình phối hợp với gia đình, nhà 

trƣờng và cộng đồng cần xây dựng dựa trên đặc điểm vùng miền. Mô hình cần đảm 

bảo tính khả thi, linh hoạt trong quá trình thực hiện ở thực tiễn. Đảm bảo nguồn lực, 

chi phí, nhân lực thực hiện phù hợp. 

5.3. Một số mô hình phối hợp nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, 

giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới, căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo 

5.3.1. Mô hình chung phối phối hợp nhà trường, gia đình, cộng đồng tại cơ sở giáo 

dục mầm non (mô hình chung). 

 Nội dung phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và xã hội thể hiện qua 5 mặt: 1/ 

Lập kế hoạch, thực hiện và xây dựng môi trƣờng chăm sóc giáo dục trẻ; 2/Kết nối, 
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chia sẻ thông tin giữa nhà trƣờng với gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc 

giáo dục trẻ;  3/Phối hợp trong công tác giáo dục cá biệt; 4/Ra quyết định về các chủ 

trƣơng chính sách liên quan đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ; 5/Đánh giá sự phát 

triển của trẻ. Trên cơ sở đó, mô hình phối hợp sẽ bám vào 5 nội dung này để triển khai 

công tác phối hợp.  

 Để có thể khái quát hoát đƣợc mô hình chung trong phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ, chúng ta có thể mô hình hóa nhƣ 

sau:   

  

Mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong chăm sóc và giáo dục 

trẻ mầm non 

5.3.2. Một số mô hình đặc thù 

5.3.2.1. Mô hình phối hợp lập kế hoạch, thực hiện và xây dựng môi trƣờng chăm sóc 

giáo dục trẻ vùng dân tộc thiểu số 

5.3.2.2. Mô hình phối hợp trong công tác chăm sóc trẻ có nhu cầu đặc biệt 

5.3.2.3. Mô hình phối hợp trong chăm sóc giáo dục trẻ dƣới 36 tháng 

5.4. Các giải pháp để thực hiện mô hình đề xuất 

5.4.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện các quy định pháp lý: xây dựng, hoàn thiện thể 

chế, chính sách pháp luật có liên quan 

5.4.2. Nhóm các giải pháp hoàn thiện các quy định, chính sách pháp luật có liên quan 

về phối hợp gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong chăm sóc giáo dục trẻ ở các cơ sở 
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giáo dục mầm non 

5.4.3.  Đảm bảo các điều kiện để quản lí hiệu quả hoạt phối hợp gia đình, nhà trƣờng 

và cộng đồng trong CS -GD trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non 

5.4.4. Nhóm giải pháp triển khai các mô hình chung 

5.4.5. Nhóm giải pháp triển khai các mô hình đặc thù: cho trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có 

nhu cầu giáo dục đặc biệt; trẻ dƣới 36 tháng 

5.4.6.  Điều kiện thực hiện các giải pháp 

5.5. Thử nghiệm tính hiệu quả, khả thi của mô hình và giải pháp đƣợc đề xuất 

5.5.1. Mục đích thử nghiệm 

- Thử nghiệm nh m kiểm chứng tính khả thi của các mô hình và các giải pháp 

thực hiện mô hình đã đề xuất.  

- Giúp các nhà trƣờng, phụ huynh và tổ chức cộng đồng nhận thức đúng tầm 

quan trọng của việc phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện hiệu 

quả Bộ tiêu chí phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ 

mầm non. 

- Kết quả của thử nghiệm thí điểm là cơ sở, căn cứ để triển khai nhân rộng Kế 

hoạch thực hiện chuyên đề phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong 

công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong các giai đoạn tiếp theo đảm bảo chất lƣợng, hiệu 

quả, phù hợp điều kiện thực tiễn từng vùng miền. 

5.5.2. Yêu cầu nội dung thử nghiệm 

5.5.2.1. Yêu cầu: 

a) Công tác phối hợp phải đảm bảo tính thống nhất về nội dung và phƣơng pháp 

chăm sóc, giáo dục trẻ trên cơ sở phát huy vai trò của mỗi bên nh m hƣớng tới mục 

tiêu nâng cao chất lƣợng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

b) Công tác phối hợp phải đảm bảo tính mục tiêu của giáo dục mầm non do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với thực tiễn của nhà trƣờng, gia đình và cộng 

đồng địa phƣơng. 

c) Các nội dung hoạt động phối hợp cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng, khích lệ 

và hỗ trợ gia đình, cộng đồng; trên tinh thần hợp tác, bình đẳng giữa các bên tham gia. 
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5.5.2.2. Nội dung thử nghiệm:  

Do hạn chế về mặt thời gian và sự tác động ảnh hƣởng đại dịch Covid -19 nên 

đề tài chỉ giới hạn thử nghiệm việc phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng 

trong chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo mô hình chung. Các mô hình đặc thù sẽ 

triển khai trong quá trình thực hiện kế hoạch các năm học tiếp theo. 

Các nội dung thử nghiệm của mô hình chung bao gồm: 

1. Phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng cùng tham gia vào quá trình 

chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

 2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ thông tin, kết nối giữa gia đình, nhà trƣờng 

và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. 

 3. Phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng nh m tham mƣu, tƣ vấn các 

chủ trƣơng, chính sách liên quan đến giáo dục mầm non. 

4. Phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo 

dục trẻ cá biệt, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ vùng dân tộc thiểu số, trẻ có cha, mẹ làm 

việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

5. Phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và cộng đồng tham gia vào quá trình khảo 

sát, đánh giá trẻ; chia sẻ các biện pháp thúc đ y sự tiến bộ của trẻ, tham gia vào các 

hoạt động đánh giá trẻ tại nhà trƣờng và gia đình. 

5.5.3. Đối tượng, quy mô, thời gian thử nghiệm 

 5.5.3.1. Đối tượng, quy mô 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chọn 03 trƣờng mầm non thuộc thành phố Vinh, 

huyện Đô Lƣơng và Tƣơng Dƣơng làm đơn vị thí điểm để chỉ đạo; 

 - Các phòng GD&ĐT: Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng địa phƣơng, mỗi 

phòng GD&ĐT lựa chọn 03 đơn vị đại diện cho 3 vùng thuận lợi, trung bình và khó 

khăn để thí điểm mô hình (21 huyện thị, mỗi huyện, thị 3 trƣờng thí điểm. Tổng có 63 

trƣờng MN trong Tỉnh Nghệ An làm thí điểm). 

5.5.3.2. Thời gian thử nghiệm 

 - Thí điểm mô hình: Bắt đầu từ học kỳ II năm học 2020-2021 đến hết năm học 

2020 - 2021. 

- Triển khai thực hiện đại trà: Bắt đầu từ năm học 2021-2022 đến hết năm học 

2024 - 2025. 
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5.5.4. Kết quả thử nghiệm 

Sau 1 năm học thực hiện thí điểm mô hình phối hợp. Nội dung phối hợp chăm 

kóc GD trẻ có nhu cầu đặc biệt thu đƣợc kết quả cụ thể:  

1. Đối với trẻ 

- Trẻ có cơ hội phát triển, khắc phục đƣợc những điểm yếu. Một số trẻ đã vào 

lớp 1 và hòa nhập đƣợc với các bạn cùng tuổi. Ba cháu tự kỷ đã có nhiều tiến bộ trong 

giao tiếp và học tập. 

- Trẻ đƣợc quan tâm, chăm sóc và theo dõi đặc biệt.Trẻ tự tin hơn trong giao 

tiếp, học tập. Đƣợc hòa nhập và có cơ hội phát triển nhƣ những trẻ bình thƣờng.  

2. Đối với trường MN 

- GVMN đƣợc nâng cao kiến thức về trẻ cá biệt, biết cách đánh giá trẻ và nhận 

biết về trẻ tự kỷ, khuyết tật. Biết vận dụng linh hoạt và sáng tạo các phƣơng pháp giáo 

dục tich cực cho trẻ cá biệt. 

3. Đối với phụ huynh 

- Thu hút đƣợc sự quan tâm, chia sẻ, đồng hành của phụ huynh. Phu huynh nắm 

bắt đƣợc mức độ phát triển của con mình.  

- Phụ huynh nhận thức đƣợc tầm quan trọng trong các hoạt động giáo dục tại 

nhà trƣờng đối với sự phát triển của con mình. 

- Tích cực hỗ trợ giáo viên và trẻ trong các hoạt động của nhà trƣờng. 

5.5.5. Kết luận sau thử nghiệm 

Công tác phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng có ý nghĩa và tác 

động rất quan trọng trong việc thực hiện Chƣơng trình giáo dục mầm non. Công tác 

phối hợp giữa 3 môi trƣờng giáo dục nếu đƣợc duy trì thƣờng xuyên, có chƣơng trình, 

kế hoạch, nội dung, phƣơng pháp phối hợp cụ thể, rõ ràng thì chắc chắn sẽ góp phần 

nâng cao chất lƣợng giáo dục. Các cháu đƣợc hoạt động, học tập, vui chơi trong môi 

trƣờng giáo dục an toàn, vui vẻ, thân thiện với tình yêu thƣơng và sự chăm lo của nhà 

trƣờng, gia đình và xã hội. 

Công tác phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng của 63 trƣờng thí 

điểm tại Nghệ An bƣớc đầu đã chứng minh đƣợc tính hiệu quả của các mô hình đã đề 

xuất. Các tổ chức, đoàn thể địa phƣơng, phụ huynh tích cực tham gia vào hoạt động 

giáo dục b ng những việc làm cụ thể. Nhiều hoạt động trong nhà trƣờng đƣợc phụ 
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huynh và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia nhƣ: Xây dựng cảnh quan môi trƣờng, 

làm vƣờn rau, giám sát bán trú... Tiêu biểu nhƣ tại Trƣờng MN Hiến Sơn: Hàng ngày, 

theo lịch đƣợc phân công cụ thể, phụ huynh tự giác đến trƣờng cùng với cô giáo vệ 

sinh phòng học, chăm vƣờn rau, vƣờn hoa. Cụ thể các kết quả đạt đƣợc. 

- Xây dựng mối liên hệ gắn kết giữa nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng nh m 

phát huy sức mạnh tổng hợp và huy động các nguồn lực trong xã hội tham gia ngày 

càng tích cực vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. 

- Phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng để tuyên truyền, phổ biến kiến 

thức chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học, nh m thống nhất nội dung chƣơng trình chăm 

sóc, nuôi dƣ ng, giáo dục trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện, đạt mục tiêu đề ra. 

- Giúp giáo viên có thêm hiểu biết về trẻ mầm non, nhất là những trẻ có hoàn 

cảnh khó khăn và trẻ khuyết tật, từ đó có phƣơng pháp giáo dục phù hợp, toàn diện và 

có định hƣớng đúng để quan tâm, giúp đ  đối với mỗi trẻ trong từng hoàn cảnh khác 

nhau; phối hợp với gia đình, cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ cá biệt. 

- Nhà trƣờng phối hợp gia đình, cộng đồng nh m theo dõi tiến trình, đánh giá 

kết quả của việc chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non; trên cơ sở đó, phân tích nguyên 

nhân, đề xuất các biện pháp nh m nâng cao hiệu quả của sự phối hợp giữa các lực 

lƣợng giáo dục tại địa phƣơng.  

- Phối hợp các tổ chức tuyên truyền, vận động; bảo đảm cho tất cả trẻ em trong 

độ tuổi trên mọi vùng miền (đặc biệt là trẻ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, trẻ có cha mẹ làm việc ở khu công nghiệp, khu chế xuất) đƣợc bình đẳng về 

cơ hội tiếp cận chƣơng trình giáo dục mầm non có chất lƣợng. 

Để tạo sự tin tƣởng và thu hút sự tham gia của phụ huynh vào các hoạt động 

giáo dục trẻ của lớp và của nhà trƣờng, giáo viên cần phải :  

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tới cộng đồng và phụ huynh trẻ về các 

hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong đó có hoạt động tham quan dã ngoại và các 

hoạt động giáo dục trẻ. 

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho phụ huynh tham gia vào các hoạt động của 

nhà trƣờng, kịp thời thông tin cho phụ huynh những tiến bộ, khó khăn của trẻ ở trƣờng. 

- Trong quá trình phối hợp với các bậc cha mẹ, giáo viên cần căn cứ vào điều 

kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để có hình thức phối hợp phù hợp và mang 
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lại hiệu quả cao nhất. 

- Trong khi lập kế hoạch của chủ đề, kế hoạch tuần, giáo viên cần phải đƣa nội 

dung phối hợp với gia đình vào kế hoạch, cần nêu những yêu cầu cụ thể về vấn đề cần 

phối hợp với gia đình để thực hiện chủ đề đó. 

- Cần có những hƣớng dẫn cụ thể hơn trong việc chỉ đạo các nhà trƣờng làm tốt 

công tác phối hợp với phụ huynh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận về mô hình phối hợp trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non ở nƣớc ngoài và trong nƣớc, qua đó cho thấy, 

có nhiều vấn đề đã đƣợc đề cập đến và nghiên cứu, cụ thể nhƣ: vấn đề về nhu cầu phát 

triển toàn diện của trẻ mầm non và các quan điểm tiếp cận hiện đại trọng chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non phát triển toàn diện; một số quan điểm tiếp cận hiện đại trong 

chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non phát triển toàn diện cũng nhƣ vị trí, vai trò của các 

lực lƣợng giáo dục: nhà trƣờng; gia đình; cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại 

các cơ sở giáo dục mầm non. 

Trên cơ sở lý luận, đề tài đã tiến hành khảo sát thực trạng về thực hiện nội dung 

phối hợp, mô hình phối hợp, và các giải pháp phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã 

hội trong phối hợp chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trƣờng mầm non.  

Qua thực trạng chúng ta thấy đối với các nội dung phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non đã đƣợc tổ chức thực hiện; 

tuy nhiên các nội dung thực hiện không đồng đều giữa các vùng miền và giữa các khu 

vực. Kết quả cho thấy, ở các vùng phía Bắc và Miền Trung, công tác phối hợp đƣợc 

thự hiện tốt, đƣợc đánh giá cao hơn so với khu vực ở phía Nam. Trong từng vừng 

miền, lại có sự khác biệt giữa khu vực thành thị với nông thôn; khu vực thành thị các 

nội dung phối hợp đƣợc thực hiện tốt hơn vùng nông thôn. Điều này cho thấy, cần có 

giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn và đồng đều hơn giữa các vùng miền khác 

nhau. 

Đối với các mô hình phối hợp và các giải pháp thực hiện mô hình phối hợp, kết 

quả khảo sát cho chúng ta thấy, chƣa có sự thống nhất giữa các mô hình phối hợp giữa 

các khu vực và vùng miền, đồng thời cũng chƣa thực sự có các giải pháp đề triển khai 

thực hiện các mô hình đó. Đây cũng là một vấn đề thực trạng đang đặt ra là rất cần 

thiết có đƣợc các mô hình phối hợp chung cũng nhƣ mô hình phối hợp đặc thù, đồng 

thời có các giải pháp để triển khai thực hiện các mô hình này. Có nhƣ vậy, công tác 

phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội trong chăm sóc và giá dục trẻ ở các 

trƣờng mầm non mới có thể nâng cao đƣợc chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục một cách căn bản và toàn diện. 
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Trên cơ sở khảo sát thực trạng, đề tài đã nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa 

nhà trƣờng, gia đình và xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non ở một số quốc 

gia, các nghiên cứu cho thấy, mỗi quốc gia tùy vào điều kiện khác nhau có thể sẽ có 

các mô hình khác nhau trong vấn đề này, cụ thể theo mô hình của những nƣớc phát 

triển thƣờng có xu hƣớng tổ chức các hoạt động ngoài trời cũng nhƣ những các hoạt 

động cho trẻ trải nghiệm thực hành theo hƣớng phát triển tự do của từng trẻ, kích thích 

trẻ tích cực hoạt động và sáng tạo. Trẻ học thông qua chơi và coi chơi là hoạt động 

chính của trẻ. 

2. Kiến nghị 

- Bộ giáo dục nên đề xuất các chính sách, định hƣớng chiến lƣợc công tác chăm 

sóc giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non dựa trên kết quả nghiên cứu cho 

các cơ quan quản lý giáo dục địa phƣơng, các cơ sở giáo dục mầm non trong việc đổi 

mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ nh m nâng cao chất lƣợng giáo dục 

mầm non. 

- Phối hợp Bộ Nội vụ tham mƣu Chính phủ có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời khắc 

phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non hiện nay; nghiên cứu sửa đổi Thông tƣ liên tịch số 

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, trong đó nên ghi rõ tối thiểu yêu cầu bảo đảm bố trí đủ 

định biên 2 giáo viên/nhóm, lớp; nếu bố trí chƣa đạt định mức tối đa thì các địa 

phƣơng cần cấp bù kinh phí để các trƣờng mầm non thực hiện thanh toán vƣợt giờ 

theo quy định, nh m bảo đảm chế độ làm việc cho giáo viên mầm non. Đánh giá phân 

loại giáo viên để có kế hoạch bồi dƣ ng thích hợp. 

- Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo trƣờng lớp phục vụ các mô hình 

CS – GD trẻ. Tăng cƣờng bổ sung cơ sở vật chất, khai thác có hiệu quả học liệu, trang 

thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhân thức cho đông đảo nhân 

dân, ác cấp, các ngành thấy rõ vai trò của việc CS – GD trẻ em. Chỉ đạo các cơ sở giáo 

dục làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dƣ ng kiến thức cho các bậc cha mẹ là ngƣời 

DTTS về việc tăng cƣờng tiếng Việt cho trẻ thông qua các hình thức nhƣ: họp phụ 

huynh, qua giờ đón trả trẻ, qua các đợt giao lƣu, lễ hội, hoạt động trải nghiệm của trẻ ở 

nhà trƣờng... 

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động mọi nguồn lực đầu tƣ xây 
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dựng cơ sở vật chất, làm và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi,… đảm bảo cho 

các hoạt động CS - GD trẻ gặp khó khăn. 

- Triển khai thực hiện mô hình điểm có chất lƣợng tại huyện có trẻ dân tộc thiểu 

số; nhân rộng điển hình tiên tiến về tập thể, cá nhân có sáng tạo hiệu quả, tích cực đổi 

mới trong quá trình thực hiện. 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đầy đủ, kịp thời phù hợp với tình hình của địa 

phƣơng. 

- Đổi mới công tác quản lý thực hiện chƣơng trình chăm sóc - giáo dục trẻ ở các 

vùng DTTS, trƣờng có trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ em dƣới 36 tháng. 

  



 29 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Đề tài đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận về mô hình phối hợp trong chăm 

sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở mầm non ở nƣớc ngoài và trong nƣớc, qua đó cho thấy, 

có nhiều vấn đề đã đƣợc đề cập đến và nghiên cứu, cụ thể nhƣ: vấn đề về nhu cầu phát 

triển toàn diện của trẻ mầm non và các quan điểm tiếp cận hiện đại trọng chăm sóc, 

giáo dục trẻ mầm non phát triển toàn diện; một số quan điểm tiếp cận hiện đại trong 

chăm sóc- giáo dục trẻ mầm non phát triển toàn diện cũng nhƣ vị trí, vai trò của các 

lực lƣợng giáo dục: nhà trƣờng; gia đình; cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ tại 

các cơ sở giáo dục mầm non 

Trên cơ sở lý luận, đề tài đã tiến hành khảo sát thực trạng về thực hiện nội dung 

phối hợp, mô hình phối hợp, và các giải pháp phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã 

hội trong phối hợp chăm sóc và giáo dục trẻ ở các trƣờng mầm non. 

Qua thực trạng chúng ta thấy đối với các nội dung phối hợp giữa nhà trƣờng, 

gia đình và xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non đã đƣợc tổ chức thực hiện; 

tuy nhiên các nội dung thực hiện không đồng đều giữa các vùng miền và giữa các khu 

vực. Kết quả cho thấy, ở các vùng phía Bắc và Miền Trung, công tác phối hợp đƣợc 

thự hiện tốt, đƣợc đánh giá cao hơn so với khu vực ở phía Nam. Trong từng vừng 

miền, lại có sự khác biệt giữa khu vực thành thị với nông thôn; khu vực thành thị các 

nội dung phối hợp đƣợc thực hiện tốt hơn vùng nông thôn. Điều này cho thấy, cần có 

giải pháp để triển khai thực hiện tốt hơn và đồng đều hơn giữa các vùng miền khác 

nhau. 

Đối với các mô hình phối hợp và các giải pháp thực hiện mô hình phối hợp, kết 

quả khảo sát cho chúng ta thấy, chƣa có sự thống nhất giữa các mô hình phối hợp giữa 

các khu vực và vùng miền, đồng thời cũng chƣa thực sự có các giải pháp đề 

triển khai thực hiện các mô hình đó. Đây cũng là một vấn đề thực trạng đang đặt ra là 

rất cần thiết có đƣợc các mô hình phối hợp chung cũng nhƣ mô hình phối hợp đặc thù, 

đồng thời có các giải pháp để triển khai thực hiện các mô hình này. Có nhƣ vậy, công 

tác phối hợp giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội trong chăm sóc và giá dục trẻ ở các 

trƣờng mầm non mới có thể nâng cao đƣợc chất lƣợng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo 

dục một cách căn bản và toàn diện. 
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Trên cơ sở khảo sát thực trạng, đề tài đã nghiên cứu về mô hình phối hợp giữa 

nhà trƣờng, gia đình và xã hội trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non ở một số quốc 

gia, các nghiên cứu cho thấy, mỗi quốc gia tùy vào điều kiện khác nhau có thể sẽ có 

các mô hình khác nhau trong vấn đề này, cụ thể theo mô hình của những nƣớc phát 

triển thƣờng có xu hƣớng tổ chức các hoạt động ngoài trời cũng nhƣ những các hoạt 

động cho trẻ trải nghiệm thực hành theo hƣớng phát triển tự do của từng trẻ, kích thích 

trẻ tích cực hoạt động và sáng tạo. Họ quan tâm đến phát triển nhận thức của trẻ hơn là 

giáo dục theo khuôn mẫu truyền thống. Phƣơng hƣớng giáo dục hiện đại thống nhất 

quan điểm r ng: Trẻ học thông qua chơi và coi chơi là hoạt động chính của trẻ. 

Một môi trƣờng học tập giáo dục tốt không chỉ đơn giản là nơi có đầy đủ cơ sở 

vật chất, thoáng mát, rộng rãi, mà còn phải là môi trƣờng học tập có sự tƣơng tác giữa 

các bé với nhau, với cô giáo, và cả thế giới bên ngoài. 

Trƣờng học còn là nơi giúp trẻ trải nghiệm những kỹ năng sống r n luyện tính 

cách cho các em từ những việc nhỏ nhất nhƣ dạy cách tự chăm sóc bản thân, tự mặc 

quần áo, tự đi vệ sinh, ăn uống, làm bài tập… dần dần các em sẽ quen hơn, quan trọng 

nhất là trẻ đã học đƣợc cách tự giác, đức tính tự lập. 

Trong thời kỳ "Quốc tế hóa giáo dục" nhƣ hiện nay, phƣơng hƣớng phát triển 

giáo dục hiện đại gắn với nền giáo dục mở rộng sẽ giúp các trƣờng mầm non tại Việt 

Nam nâng cao chất lƣợng hệ thống trƣờng mầm non chu n hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. 

2. Kiến nghị 

- Bộ giáo dục nên đề xuất các chính sách, định hƣớng chiến lƣợc công tác 

chăm sóc giáo dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non dựa trên kết quả 

nghiên cứu cho các cơ quan quản lý giáo dục địa phƣơng, các cơ sở giáo dục mầm 

non trong việc đổi mới tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ nh m nâng 

cao chất lƣợng giáo dục mầm non. 

- Phối hợp Bộ Nội vụ tham mƣu Chính phủ có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời 

khắc phục tình trạng thiếu giáo viên mầm non hiện nay; nghiên cứu sửa đổi Thông tƣ 

liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, trong đó nên ghi rõ tối thiểu yêu cầu bảo 

đảm bố trí đủ định biên 2 giáo viên/nhóm, lớp; nếu bố trí chƣa đạt định mức tối đa 

thì các địa phƣơng cần cấp bù kinh phí để các trƣờng mầm non thực hiện thanh toán 
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vƣợt giờ  theo quy định, nh m bảo đảm chế độ làm việc cho giáo viên mầm non. 

Đánh giá phân loại giáo viên để có kế hoạch bồi dƣ ng thích hợp. 

- Chú trọng xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo trƣờng lớp phục vụ các mô 

hình CS – GD trẻ. Tăng cƣờng bổ sung cơ sở vật chất, khai thác có hiệu quả học 

liệu, trang thiết bị dạy học và đồ dùng đồ chơi. 

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhân thức cho đông đảo 

nhân dân, ác cấp, các ngành thấy rõ vai trò của việc CS – GD trẻ em. Chỉ đạo các 

cơ sở giáo dục làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dƣ ng kiến thức cho các bậc cha 

mẹ là ngƣời DTTS về việc tăng cƣờng tiếng Việt cho trẻ thông qua các hình thức 

nhƣ: họp phụ huynh, qua giờ đón trả trẻ, qua các đợt giao lƣu, lễ hội, hoạt động trải 

nghiệm của trẻ ở nhà trƣờng... 

- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để huy động mọi nguồn lực đầu tƣ 

xây dựng cơ sở vật chất, làm và mua sắm trang thiết bị, ĐDĐC đảm bảo cho các 

hoạt động CS - GD trẻ gặp khó khăn. 

- Triển khai thực hiện mô hình điểm có chất lƣợng tại huyện có trẻ dân tộc 

thiểu số; nhân rộng điển hình tiên tiến về tập thể, cá nhân có sáng tạo hiệu quả, tích 

cực đổi mới trong quá trình thực hiện; 

- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đầy đủ, kịp thời phù hợp với tình hình của địa 

phƣơng; 

- Đổi mới công tác quản lý thực hiện Chƣơng trình chăm sóc-giáo dục trẻ ở 

các vùng DTTS, trƣờng có trẻ có nhu cầu đặc biệt, trẻ em dƣới 36 tháng. 
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