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CHƯƠNG TRÌNH DẠY TRẺ

Chương trình Dạy trẻ là chương trình mới được áp
dụng trên toàn quốc dành cho trẻ từ sơ sinh tới 5 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH MỚI CÓ
NHỮNG NỘI DUNG GÌ?
Chúng tôi cho thực hiện Chương trình Dạy trẻ
(Early Years Learning Framework) nhằm đảm bảo
cho con quý vị được hưởng các chương trình học
tốt nhất ngay từ khi tuổi nhỏ là lúc đang hình thành
nhân cách. Tuổi thơ là lúc vô cùng quan trọng
để trẻ tiếp nhận tri thức và phát triển cá tính.

Mục tiêu của chương trình này là tạo điều kiện cho
trẻ hình thành thói quen tiếp nhận tri thức trong môi
trường vừa học vừa chơi để trẻ có được nền tảng học
vấn vững vàng tiến tới tương lai cuộc đời thành đạt.
Chương trình này là hướng dẫn dành cho nhân
viên dạy trẻ từ sơ sinh tới năm tuổi. Họ sẽ cùng
với các gia đình áp dụng chương trình này bởi vì
gia đình là nơi đầu tiên trẻ được dạy dỗ sẽ có ảnh
hưởng quan trọng đối với các em, từ đó các nhân
viên sẽ xây dựng nên chương trình dạy trẻ phù
hợp về cách nhìn, cách nghĩ, và phù hợp với khả
năng thể chất và năng lực của từng trẻ với phương
châm cơ bản là trẻ em phải vừa học vừa chơi.

Điểm xuất phát của Chương trình Dạy trẻ là cho các
em được học làm người ngay từ thủa còn thơ và mô
tả thời kỳ này là thân thương, hiện hữu và thành nhân.
•

•

•

Thân thương là nền tảng cho đời sống
mãn nguyện. Trẻ thơ cảm thấy được nuôi
dưỡng ấm áp trong vòng tay yêu thương của
gia đình, của cộng đồng, được hưởng suối
nguồn văn hóa và tình cảm quê hương.

Hiện hữu là cảm giác như đang sống tại chính nơi
đây, vào chính lúc này. Tuổi thơ là giai đoạn kỳ diệu
của đời người, trẻ em cần được hưởng thời kỳ ‘thơ
ngây’ trong cuộc đời—là thời gian vui chơi, tìm hiểu
sự vật mới lạ xung quanh và hồn nhiên trong sáng.
Thành nhân là quá trình nhận thức và phát
triển tính cách mà mọi đứa trẻ đều trải qua.
Ngay từ lúc bé, trẻ em bắt đầu hình thành và
cảm nhận được ý thức về bản thân, từ đó hình
thành cá tính và nhân cách khi trưởng thành.

“Tôi muốn con tôi
có nhiều cơ hội chơi
trò chơi để giúp
cháu có sáng kiến”
VỪA HỌC
VỪA CHƠI

Chơi đùa thật vô cùng quan trọng cho trẻ
nhỏ ngay từ khi sơ sinh. Chính khi chơi là
lúc trẻ từ sơ sinh cho đến lúc chập chững
biết đi sẽ tìm hiểu sự vật và phát hiện thế
giới xung quanh, đó cũng là lúc các em
phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng phát
hiện, trí tưởng tượng và óc sáng tạo.

Chơi cũng là lúc các em thể hiện những điều đã
học đã biết và những điều đang muốn tìm hiểu.
Chính vì thế trò chơi là một trong những nền
tảng quan trọng của Chương trình Dạy trẻ.
Áp dụng chương trình này, nhân viên dạy trẻ
sẽ hướng dẫn cho con quý vị vừa học vừa chơi
bằng cách cẩn thận sắp xếp hết sức chi tiết các
hoạt động vui chơi cho trẻ, tạo ra môi trường
chơi mà học hấp dẫn cho trẻ lúc các em ở
trong nhà cũng như khi các em ở ngoài trời.

MẤU CHỐT
LÀ YÊU TRẺ

Điều ai cũng biết là trẻ em học hỏi được
nhiều nhất khi bản thân các em cảm thấy
được người lớn thương yêu chăm sóc. Trẻ
em ngay từ thủa còn thơ đã có được tình cảm
tin cậy mọi người thì sẽ trở nên tự tin hơn
và vững vàng hơn khi tìm hiểu và học hỏi.

Lúc tuổi nhỏ đang hình thành nhân cách, nếu
các em có được cảm giác an tâm trong tình
cảm, trẻ em có thể phát triển năng khiếu và
phát triển khả năng nhận biết giúp các em giao
tiếp lanh lợi với người khác, từ đó các em có
điều kiện dần dần phát triển ý thức trách nhiệm.

CHƯƠNG TRÌNH
SẼ ĐƯỢC ÁP
DỤNG THẾ NÀO?

Nhân viên dạy trẻ sẽ áp dụng chương trình mới
này tại một loạt các cơ sở giữ trẻ như là nhà trẻ,
vườn trẻ và nơi giữ trẻ tại nhà nhằm tạo điều
kiện mang lại cho con quý vị những ấn tượng
tốt đẹp nhất của tuổi thơ. Chương trình này đã
được xây dựng và thử nghiệm bởi những người
vốn giàu kinh nghiệm giáo dục thiếu nhi như là
các nhân viên dạy trẻ, các vị học giả, các bậc
cha mẹ và các nhân viên chăm sóc trẻ em.
Chương trình chú trọng nhất vào việc học của
trẻ em. Nhân viên dạy trẻ sẽ phối hợp chặt chẽ
với quý vị để nhờ đó có dịp hiểu tường tận về
con quý vị. Họ sẽ xây dựng chương trình dạy
trẻ phù hợp với sở thích và năng lực của các
em, và họ cũng sẽ thường xuyên cập nhật với
quý vị về tình hình phát triển của các em.
Sử dụng chương trình này, nhân viên dạy
trẻ hướng tới năm mục tiêu nhằm giúp
con quý vị phát triển toàn diện:
•

ý thức rõ ràng về bản thân mình

•

ý thức rõ ràng về đời sống an lành

•
•
•

nhận thức được thế giới xung quanh
tự tin và chủ động học hỏi; và

phát triển năng khiếu giao tiếp tốt.

“Cách học này đem
lại kết quả thật tốt
đẹp giúp tôi nghĩ
đến những cách mới
giúp con tiến bộ”

THEO DÕI SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA CON

Áp dụng chương trình, nhân viên dạy trẻ sẽ theo dõi quá
trình học của con quý vị và từ đó xây dựng chương trình
và lập kế hoạch cho bước kế tiếp. Họ sẽ thực hiện bằng
cách lắng nghe, quan sát và nói chuyện với con quý vị.
Họ sẽ thường xuyên cập nhật và thảo luận với quý vị
về tình hình phát triển của các em. Họ có thể dùng ảnh
chụp hoặc giữ bộ sưu tập những bài làm của các em để
giúp quý vị thấy được những điều mà con mình đã học
được, làm cho quý vị nắm được tình hình phát triển
của con và biết được những sở thích của con mình.
Trước khi con quý vị đến tuổi tới trường, nhân viên
dạy trẻ sẽ chuẩn bị hồ sơ gồm các chi tiết về tình
hình học và phát triển của các em để trao cho các
thày cô giáo mới của các em ở trường. Bằng cách
đó sẽ giúp cho trường mới nắm được tình hình chi
tiết và có biện pháp tiếp tục hỗ trợ cho các em
trong quá trình các em theo học tại trường.

PHỐI HỢP VỚI NHAU
Bằng cách phối hợp chặt chẽ trong việc dạy trẻ
giữa các vị cha mẹ và các nhân viên dạy trẻ sẽ giúp
cho các em có thể tăng khả năng nhận thức và làm
cho đời sống của các em trở nên tốt đẹp hơn.

“Chương trình Dạy trẻ
giúp cho tôi nhận thức
được trình độ của nhân
viên dạy trẻ ở nơi tôi gửi
con và hiểu được mức độ
hỗ trợ vô cùng đáng quý
mà họ dành cho bản thân
tôi và cho gia đình tôi”

Là người có tầm quan trọng bậc nhất trong đời sống
của con, quý vị có thể làm thay đổi cuộc đời con
mình nhờ việc chuyện trò thường xuyên với nhân viên
dạy trẻ khi con mình còn nhỏ đồng thời thể hiện
quan tâm của mình tới việc học hành của con cái.

Những thông tin cung cấp cho nhân viên dạy trẻ sẽ giúp
họ chắp nối những điều đứa trẻ trải qua ở nhà với những
điều lúc họ có mặt cùng với các em ở nơi gửi trẻ.
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