Sách giới thiệu về Kế
hoạch giáo dục của
bang Sachsen

Người ta không dạy được
một con người, mà chỉ có
thể giúp người đó tự phát
hiện ra chính mình.
Galileo Galilei

Điều không thể thường là
cái mà chưa ai thử.
Johann Wolfgang Goethe

Một khi còn có cái để ngạc
nhiên thì việc lười động
não sẽ không có cơ hội để
chiến thắng.
André Heller

Chỉ có ai ngửi được âm thanh thì
mới nghe được màu sắc.
Michael Weisser

Ai nghe được bướm cười, người
đó sẽ biết được
mùi vị của mây.
Novalis

Người ta không truyền đạt được
bằng sức mạnh mà chỉ có thể
đánh thức được nó.
Georg Büchner

Sự tưởng tượng có ý nghĩa hơn
nhiều so với kiến thức.
Albert Einstein
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Quý vị phụ huynh thân mến,
Nhà trẻ và những cơ sở chăm sóc trẻ ban ngày
là nơi mà trẻ cần phải cảm thấy thoải mái, cần
có được niềm vui, sự an toàn và ấm cúng và
trong một khuôn khổ mà trẻ có được đầy đủ
không gian tự do để chơi đùa. Và đó cũng là nơi
để học tập và giáo dục. Những cơ sở đó đi kèm
với sự giáo dục và dạy dỗ trong gia đình, hỗ trợ
và bổ sung cho sự giáo dục và dạy dỗ trong gia
đình chứ không thay thế nó. Nhà trẻ và những
cơ sở chăm sóc trẻ ban ngày tạo cho trẻ những
kinh nghiệm vượt ra khỏi phạm vi gia đình,
khích lệ trẻ để trẻ mạnh dạn tiến bước vào sự đa
dạng của thế giới chúng ta.
Khi chọn địa điểm để đào tạo, giáo dục và chăm
sóc trẻ em, bạn chắc chắn sẽ gặp rất nhiều loại
hình khác nhau được phát triển tại Sachsen. Rất
nhiều nhà trẻ có nội dung và trọng tâm đào tạo
riêng. Tất cả các dịch vụ chăm sóc liên hệ với
một sứ mệnh đào tạo chính, được ghi trong
chương trình đào tạo Sachsen từ năm 2005 và
nêu bật trong luật khuyến khích trẻ em trong
các trung tâm chăm sóc ban ngày. Kế hoạch
giáo dục đó không bó hẹp công việc của đơn vị
thực hiện hợp đồng giáo dục mà tạo cho đơn vị
đó một nền tảng, một sự chỉ đường và nêu ra
được những đề tài giáo dục quan trọng. Kế

hoạch đó mở đường từ phương diện những đòi
hỏi của nhà trường và vượt ra ngoài phạm vi đó
là đòi hỏi của sự học tập trong suốt cả cuộc đời
của trẻ.
Sự giáo dục chỉ dẫn đến thành công một khi gia
đình và nhà trẻ hoặc cơ sở chăm sóc trẻ ban
ngày cùng chung vai gánh vác. Vì vậy mục tiêu
của cuốn sách này là để quý vị tìm hiểu về kế
hoạch giáo dục nói trên. Trong bản kế hoach
đó, Quý vị sẽ không thấy một Catalogue về các
mục tiêu và tiêu chí cần phải thực hiện mà là
các gợi ý cùng với một loạt các chủ đề cho việc
giáo dục của các nhà giáo dục và người trông
trẻ. Xuất phát điểm là một quan niệm cơ bản về
đứa trẻ, quan niệm đó là phát hiện ra những
điểm mạnh của đứa trẻ, đánh giá giá trị của đứa
trẻ với tư cách là một cá nhân bé nhỏ. Đứa trẻ
với sự hỗ trợ của người lớn và trong quan hệ
thường xuyên với những trẻ khác cần được
huấn luyện khả năng tự tạo cho mình một hình
ảnh về thế giới và thử mọi khả năng của mình
trên cơ sở tự thấy được giá trị tích cực của mình.
Vấn đề không phải chỉ ở chỗ là người lớn „dạy“
cho đứa trẻ cách nhìn của mình về cuộc sống
và kinh nghiệm của mình mà đứa trẻ cần phải
tự có được những phát minh trong khi cùng

chơi với những đứa trẻ khác và các thầy cô.
Trong cuốn sách này, chúng tôi cố gắng để thể
hiện điều đó một cách điển hình.
Kế hoạch giáo dục này đã đưa ra được những
điểm nhấn mới, đã tạo ra sự tranh luận về
những chủ đề giáo dục và quan điểm sư phạm.
Nhiều vị phụ huynh đã phát biểu tích cực về kế
hoạch giáo dục này. Kế hoạch giáo dục Sachsen
đã được đánh giá trong các năm 2010/11. Các
nhà khoa học liên quan đã xác nhận tính đúng
đắn và hiệu quả của nó. Đương nhiên chúng tôi
cũng xin mời Quý vị tham gia vào việc tranh
luận về đề tài này. Trước hết quan hệ tốt đẹp
giữa quý vị với cơ sở nhà trẻ hoặc với thày cô
nuôi dạy trẻ là điều quan trọng. Quý vị hãy thực
hiện quyền lợi của mình đã được pháp luật quy
định là tham gia vào việc thực hiện nhiệm vụ
của nhà trẻ hoặc cơ sở chăm sóc trẻ ban ngày.
Quý vị có thể đọc toàn văn của kế hoạch giáo
dục nêu trên tại trang www.kita-bildungsserver.de.

Brunhild Kurth
Bộ trưởng giáo dục bang Sachsen
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Các chữ cái và tên gọi
Học trong khi chơi, Celina 5 tuổi

Tôi nghĩ rằng công việc của Celina đến đó đã
kết thúc, nhưng tôi đã phải ngạc nhiên một lần
nữa.
Cô bé tìm một chỗ yên tĩnh ở phòng bên cạnh.
Ở đó Celina bắt đầu dùng bút màu tô tất cả
các chữ cái giống nhau. Tôi yên lặng ngồi
xuống cạnh cô bé và xem cô bé tô. Tôi nhận ra
hệ thống sắp xếp của cô bé và hồi hộp chờ
xem cái gì sẽ diễn ra. Và đúng thế! Sau khi cô
bé đã tô màu tất cả các tên, cô bé đã khoe với
tôi kết quả của mình. „Chữ cái này (e) rất hay
được tô, và chữ cái này (n) cũng vậy, còn chữ
cái này (c) ít khi được tô …!“
Tôi chăm chú lắng nghe cô bé và nghĩ: „Thật
đúng là một thành tích!“

Từ một vài ngày nay, Celina bất cứ khi nào có cơ
hội đều viết tên của em lên giấy. Cô bé rất
tự hào về khả năng của mình và đặc biệt quan
tâm đến các chữ cái.

Đó là một buổi sáng Thứ ba. Khoảng 8 giờ,
Celina đi đến nhà trẻ. Như thường lệ trong
những ngày gần đây, cô bé ngồi xuống ghế và
viết tên của mình. Nhưng hôm nay cô bé còn
làm nhiều hơn thế. Cô bé lấy một chiếc bút và
tờ giấy mà cô đã viết, đi ra khỏi căn phòng và
thông báo „Cháu sẽ quay về ngay“. Tôi để cô
bé đi và hồi hộp chờ cô bé quay lại. Từ gian
phòng bên cạnh tôi nghe thấy Celina nhờ các
phụ huynh vừa mới tới ghi tên của họ vào tờ
giấy cho cô bé. „Giống như cháu viết đây này!“,
cô bé chỉ đạo.
Sau đó cô bé đi khỏi. Sau khoảng mười phút cô
bé quay trở lại và cho tôi xem tờ giấy của mình.
Celina đã thu thập được tám cái tên. Tôi ngạc
nhiên và đọc to những tên này. Cô bé tự hào
chìa cho bất cứ ai đi qua xem báu vật của cô.
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Và sau đó tôi cũng được phép viết thêm tên của
tôi vào…
Katharina B., Cô nuôi dạy trẻ

Trích từ Kế hoạch giáo dục:
„Khái niệm giáo dục dùng làm cơ sở cho kế
hoạch giáo dục có định hướng theo ý
tưởng tự giáo dục. Giáo dục được nhận
thức là một quá trình tổng thể, bao trùm
mà quá trình này ứng dụng cho toàn bộ sự
phát triển của con người trong cách nhận
thức, suy nghĩ và hành động khác nhau của
họ. Giáo dục theo đó sẽ bao gồm nhiều hơn
là học“.

Quan điểm giáo dục nào là cơ sở
cho kế hoạch giáo dục của bang
Sachsen?
Điều này cần phải được minh họa bằng hoàn
cảnh chơi của Celina.
Mỗi một đứa trẻ ngay từ đầu luôn cố gắng để
nhận thức về môi trường bằng sức lực riêng,
với chiến lược và phương tiện riêng của mình
để tiếp xúc với nó và thu thập kinh nghiệm:
Chúng ta đã thấy, Celina đã liên hệ với các vị
phụ huynh mới đến như thế nào và đã yêu cầu
họ viết cho cô tên của họ. Trẻ em học với ý chí
riêng và qua đó phát triển. Không phải Celina
bị đòi hỏi phải làm việc này, cô bé hành động
từ động cơ và ý thích riêng của cô.
Celina nắm giữ, như mỗi một đứa trẻ, những
khả năng nhận biết toàn diện, mà những khả
năng này đã giúp cô bé thích nghi được với
thế giới sống của mình để tìm hiểu nó và làm
cho nó trở nên có ích cho mình. Celina nhận
biết được các phụ huynh có thể giúp cho dự
định của mình vì họ biết viết. Trong khi bận rộn
với các chữ cái, ở Celina đã xuất hiện nhu cầu
sắp xếp những cảm giác mà những cảm giác
này lúc đầu hiện ra không rõ ràng và hỗn loạn.
Với nhu cầu này thì việc để cho các phụ huynh
viết tên của họ đối với Celina là chưa đủ. Cô bé
đã ngồi ở một chỗ yên tĩnh và bắt đầu sắp xếp
các chữ cái theo trật tự riêng của mình. Ngay ở
đây cho thấy rõ trẻ em trong khi phát triển sẽ
làm nên những thành tích xuất sắc mà những
thành tích này các em đã đạt được với phương
thức riêng của mình.
Ở đây cô bé đã sử dụng những tiềm năng và
khả năng của cô đã có từ trước, trong trường
hợp này việc viết ra các chữ cái, sự sắp xếp các
đồ vật và giao tiếp. Celina bây giờ có khả năng
liên kết những khả năng này cho dự định của

bé: Thí dụ cô bé có thể nhận biết rằng trong
một cái tên có chứa đựng các chữ cái riêng lẻ ở
những số lượng khác nhau và phát triển một hệ
thống trật tự riêng.
Trẻ em, như Celina, cần được phép sờ nắm và
quan sát các đồ vật lâu như các em cần theo
đúng nghĩa của từ để có thể hiểu rõ về chúng.
Vì vậy cần phải có nhiều cơ hội để khám
nghiệm đồ vật và hiểu rõ ý nghĩa của chúng.
Để làm điều này trẻ em cần có một môi trường
học xung quanh thật sinh động. Mỗi đứa trẻ
đắm mình trong vốn kiến thức sâu tới đâu còn
phụ thuộc một phần vào thời gian mà đứa trẻ
có để tìm hiểu, và phụ thuộc vào những người
lớn có vai trò cốt yếu trong việc cùng quyết
định những kiến thức nào trẻ em có thể lĩnh hội
được.
Celina được hưởng sự tin cậy của cô nuôi dậy
trẻ để có thể tự do vận động, cô bé đã có đủ
thời gian và vật liệu cho dự định của mình và
đã nhận được sự ủng hộ qua sự nhậy bén của
cô nuôi dạy trẻ để nhận ra quá trình học hỏi
hoàn toàn riêng của Celina. Mỗi một đứa trẻ có
thể nhận biết được những khả năng biểu hiện
của mình và có thể tiếp tục phát triển được hay
không, và trẻ nhỏ với „hàng trăm ngôn ngữ“
của mình có học về thế giới, về những người
cùng sống và hiểu về bản thân mình hay
không, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào
người lớn.
Celina ở đó có được kinh nghiệm về niềm vui,
hạnh phúc và sự mãn nguyện. Cô bé cho mỗi
người đi qua xem „vật báu“ của cô. Cô bé tìm
được ý nghĩa của việc làm của mình và của
những thứ xung quanh cô. Trên cơ sở này,
những việc làm và các đồ vật mang lại cho
Celina ý nghĩa chủ quan, có nghĩa là ý nghĩa cá
nhân và như vậy có thể dễ dàng đi vào vốn kiến
thức riêng của cô bé hơn.

| 05

giáo dục bang Sac
hse
oạch
n
ếh
Mộ
ak
ủ
c
th
sư phạm Hợp t
h
p
á
ác
n
ph
v
g
ới
n
p
ơ
h
hư

Giáo dục giao
tiếp Trao đổi

Dự
đị

06 |

trẻ Tuổi thơ đang b
i của
iến
mớ
ch
uy
nh
ả
ển
ợp tác trong giai đ
h
H
n
oạn
ì
h
n
y
ch
hu
u
ụ
Giáo dục
thân thể
Khỏe
mạnh
Giáo dục
Giáo dục
xã hội
toán học
Tham gia
Trật tự

dục
ề giáo
ới v
ym
du
g PT Cơ sở
trườn
Tư
ang
ns
yể

Đồ thị tiếp theo thể hiện các chương Cơ sở,
Những phạm vi giáo dục và Những bối cảnh
của Kế hoạch giáo dục. Kế hoạch giáo dục của
bang Sachsen diễn tả sáu phạm vi giáo dục
(giáo dục thân thể, giáo dục xã hội, giáo dục
giao tiếp, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục khoa
học tự nhiên và giáo dục toán học).

1. Cơ sở

nhắ
cv
ềp

Kế hoạch giáo dục của bang
Sachsen được xây dựng như thế
nào?

Mỗi một phạm vi giáo dục sau phần dẫn dắt
mang tính chuyên môn được mô tả bằng các
khái niệm chủ đạo, do đó những khái niệm chủ
đạo này được sắp xếp theo những đề tài thực
tế cụ thể. Ngay cả khi kế hoạch giáo dục mô tả
các phạm vi giáo dục một cách tách biệt thì
không thể được nhìn nhận tách rời những
phạm vi này trong sinh hoạt giáo dục hàng
ngày, vì sự phát triển của trẻ diễn ra một cách
toàn diện. Các qui trình giáo dục luôn đồng
thời liên quan với những phạm vi khác, mà
điều này không có nghĩa là trong mỗi một
hoàn cảnh sinh hoạt mỗi một phạm vi giáo
dục đều được nhận biết ở cùng một mức độ
giống nhau. Sự phong phú của hoàn cảnh học
tập sẽ lại hủy bỏ cái vẻ không cân bằng này.
Những thí dụ tiếp theo sẽ minh họa cho điều
này.

Giáo dục thẩm
mỹ Ghi nhận

Giáo dục
KH tự nhiên
Phát minh
Những cân

Tất cả trẻ em phát triển sự nhận diện riêng của
mình trong khi tranh luận với những trẻ em
khác và với người lớn, với các đồ vật của thế
giới xung quanh mình và qua trao đổi lẫn nhau,
các em bổ sung thêm những khả năng của
những trẻ em khác vào những khả năng riêng
của mình. Để có một sự phát triển toàn diện,
tất cả trẻ em cần phải được người lớn đánh giá
đúng và tôn trọng, và họ giống như cô nuôi
dạy trẻ của Celina phải có khả năng ngạc
nhiên, chăm chú lắng nghe và thừa nhận
thành tích của trẻ nhỏ. Cần thiết phải có
những người lớn có niềm vui và sự cởi mở
trước những việc làm của trẻ. Hành động
mang tính chất giáo dục theo tinh thần chung
này ủng hộ trẻ em trong quá trình tự giáo dục
và tạo điều kiện cho trẻ, như ở Celina, thực hiện
được những ý tưởng và kế hoạch của mình.

3. Những
phạm vi giáo dục
2. Văn cảnh

Làm nguội thức ăn bằng quạt máy
Giáo dục trong bữa ăn trưa - với Luis,
hai tuổi
Trích lục kế hoạch giáo dục:
„Người lớn không bị tước đi trách nhiệm
của mình nếu giáo dục được quan niệm là
tự giáo dục và là sự chủ động tự hành
động của một đứa trẻ. Ngược lại: thế giới
sống của các em bé gái và các em bé trai
và những kinh nghiệm mà các em đã trải
qua sẽ khắc sâu vào nhận thức của mỗi
bản thân.“

Đó là một ngày tháng Bảy nóng nực. Đám trẻ tụ
tập quanh bàn để ăn trưa. Món bột lúa mạch
bốc hơi nghi ngút trong những cái bát. Luis
vừa đặt bát bột xuống. Rất thận trọng, tay duỗi
thẳng và với vẻ mặt nghiêm trang cậu bé xúc
một thìa bột vào đĩa của cậu.
Một số trẻ khác bắt đầu thổi vào đĩa của mình.
Luis ăn thử và ngay lập tức đặt thìa của cậu sang
một bên với nhận xét: „Thức ăn còn nóng“. Paul,
bạn của cậu bé cũng bắt chước cậu.
Luis ngồi thật yên lặng và ánh mắt của cậu bé
di chuyển đến chiếc quạt máy ở trên sàn nhà,
chiếc quạt đang mang đến cho bọn trẻ một
chút mát mẻ trong ngày nóng nực này. Cậu bé
thích thú nhìn quạt máy quay tròn một lát.
Bất ngờ Luis đứng dậy và bưng đĩa bột của
mình một cách thận trọng bằng cả hai tay đến
chỗ chiếc quạt máy. Cậu bé đứng trước quạt
máy và nhìn xuống nó. Cô nuôi dạy trẻ tò mò
hỏi: „Cháu làm gì đấy?“.

Luis trả lời: „cháu làm nguội thức ăn“ và quì
xuống. Cậu bé đã ngồi trong tư thế này một
mình một lúc, nhưng không lâu. Lisa và Paul
cũng mang đĩa của các em đến. Cả các em
cũng muốn làm nguội thức ăn.
Trong hoàn cảnh thường ngày này Luis đã thấy
được rằng ý tưởng làm nguội đồ ăn bằng quạt
máy của cậu bé đã được nắm bắt ngay.
Cậu bé không những chỉ thấy sự công nhận từ
phía các trẻ khác mà còn rút ra được kinh
nghiệm là có thể đóng góp cho nhóm trẻ và
được nhóm trẻ công nhận (giáo dục xã hội).
Những sự kiện và hoạt động chung kiểu này
của trẻ em sẽ tạo ra những cơ hội để giao tiếp,
cả bằng lời nói („cần phải làm nguội“) hoặc
bằng các hành động (Paul cũng làm như cậu
bé) – (giáo dục giao tiếp).
Lúc Luis đứng dậy để làm nguội đồ ăn của mình,
cậu bé không có ý vi phạm phong tục phổ biến
khi ngồi bàn ăn.
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Cậu bé muốn ăn Và chọn một cách làm nguội
thức ăn rất có hiệu quả đối với cậu.

Cậu bé đảm nhận trách nhiệm thỏa mãn
những nhu cầu thiết yếu của mình (giáo dục
về thể chất). Bằng việc cô nuôi dạy trẻ cho
phép cậu bé hành động, cậu bé đã tìm được
một cách sử dụng quạt máy đáng kinh ngạc.
Cậu bé đã có cơ hội để kiểm tra các qui trình
vật lý, suy nghĩ trong mối quan hệ được
khuyến khích (giáo dục về khoa học tự nhiên).
Luis tìm hiểu và phát hiện thế giới xung
quanh mình với tất cả các giác quan: nghe,
nhìn, sờ…(giáo dục về thẩm mỹ).
Cậu bé Luis hai tuổi đã có khả năng lấy thức
ăn vào đĩa của mình và đồng thời đương đầu
được với số lượng và trọng lượng. Khi vận
chuyển đĩa ăn cậu bé phải cân đối trọng lượng
cơ thể và đánh giá được lượng sức cần thiết để
làm việc này (giáo dục thân thể, giáo dục toán
học và giáo dục khoa học tự nhiên).
Sự quan sát chi tiết này cho thấy, Luis đã rút ra
được những kinh nghiệm học tập phong phú
nào và các lĩnh vực giáo dục được miêu tả
đứng trong mối quan hệ toàn diện như thế
nào - Giáo dục trong khi ăn trưa!

Giấy trang kim nhiều màu
Làm thí nghiệm với vật liệu – do Luca phát
minh, ba tuổi
Mùa hè vừa qua chúng tôi được bà N., mẹ của
Lisa, cho những tấm giấy trang kim có nhiều
màu sắc khác nhau. Chúng tôi rất mừng vì có
thể cung cấp cho các em làm vật liệu.
Các em nhỏ thú vị thăm dò trước tiên các đặc
điểm của giấy: có thể uốn chúng như thế nào?
Thực ra có cắt được chúng không? Sờ bề mặt
của chúng thấy thế nào? Có nhìn xuyên qua
được không? – Có nhiều những câu hỏi mà các
em nhỏ tò mò tìm lời giải đáp…
Ngay sau đó một lúc chúng tôi đã chỉ còn
nghe thấy các em rất thích thú nói xen lẫn
nhau và hăng hái thảo luận: „Xem kìa, tớ nhìn
thấy tất cả đều màu đỏ!“ – „Và tớ tất cả màu
xanh!“
Cùng chiều hôm đó các em nhỏ đã dán giấy
trang kim nhiều màu lên cửa sổ của chúng tôi
và với mỗi một giấy trang kim màu chúng tôi
cùng nhau chứng kiến những vệt màu xuất
hiện trên sàn nhà của mình.
Vài ngày sau… Lúc đó là 14 giờ 45 phút, mặt trời
mùa đông xuống rất thấp đang rọi nhấp nháy
chiếu sáng qua khung cửa sổ nhiều màu
sắc của chúng tôi.
Một vài em nhỏ còn đang ngồi bên bàn ăn quà
chiều… Luca đã xong và đứng dậy. Cậu bé lấy
một chiếc ghế, đặt nó lên chiếc thảm trước cửa
sổ và ngồi xuống. Nhưng tại sao cậu bé lại ngồi
quay lưng lại cửa sổ? Cậu bé không quan tâm
lắm đến bản thân những tấm giấy trang kim.
Mà thay vào đó cậu bé say mê quan sát những
vệt ánh sáng mang màu sắc trên sàn nhà.
Một lúc sau cậu bé đứng dậy đi lấy một vài
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Trích lục Kế hoạch giáo dục:
„Con người khi khám phá những cái mới
thường đối diện với những thứ đã bị hạn
chế trong câu hỏi nhưng trong quá trình
nghiên cứu lại đưa ra nhiều những câu hỏi
mới. Ở trẻ em cũng như vậy, vì trẻ em hiếu
kỳ và muốn rút ra kinh nghiệm riêng với
các yếu tố và hiện tượng từ tự nhiên, văn
hóa và tôn giáo trực tiếp xung quanh.“

miếng gỗ ghép hình và dùng nó lắp vào
những hình thể đang phát sáng. Cậu bé định
làm gì? Tiếp đó cậu bé lại ngồi xuống ghế và
xem xét kết quả việc làm của cậu. Cậu bé cứ
lặp đi lặp lại việc đó nhiều lần. Tôi lúc đầu ngạc
nhiên nhưng rất thích thú ngắm nhìn cậu bé
và tìm cách để hiểu được chủ ý hành động của cậu.
Tới lúc đó đã là 15 giờ 15 phút; các em nhỏ từ
các nhóm khác đến thêm. Không em nào quấy
rầy cậu bé nhưng một số em hồi hộp nhìn cậu.
Sau mười lăm phút Luca và cô bạn gái Nora
nhận định thật đáng ngạc nhiên rằng những
hình thể có màu sắc đã bị chuyển dịch. Chúng
tìm cách giải thích hiện tượng này và Nora qui
trách nhiệm cho mặt trăng vừa hiện ra trên bầu
trời “Vì nó đã đẩy mặt trời đi“. Nhưng điều này
không làm cho cả hai bận tâm lắm, vì những
vệt màu sắc trên sàn nhà lần nào cũng được sử
dụng làm đường cao tốc được thắp sáng cho ô
tô chạy!
Thật là nhiều màu sắc! Những màu sắc của giấy
trang kim đã đem lại điều gì? Với sự cung cấp
giấy của bà N. các em nhỏ đã nhận được vật
liệu mà những vật liệu này không những đã
làm cho các em trở nên

„Tớ nhìn thấy tất cả màu đỏ“, „Tớ nhìn thấy tất cả
màu xanh“… một điểm xuất phát cho nó đã
nhanh chóng được tìm thấy. Những ý tưởng ở
trẻ em phát triển như thế đó mà cả cô nuôi dạy
trẻ lẫn bà đã N. đã không thể nhìn thấy trước
được những ý tưởng này.
Cơ sở để trẻ em tìm tòi và nghiên cứu là việc
các em được tự do tiếp xúc với vật liệu. Để
được độc lập khám phá vật liệu và kỹ thuật
trang trí trẻ em cần phải có không gian tự do
để thí nghiệm và bên cạnh đó cũng có thể học
hỏi được cách sử dụng thích hợp. Qua việc
khảo sát giấy trang kim đã xuất hiện mối quan
tâm của trẻ đến các hình thể có màu sắc trên
sàn nhà. Vài ngày sau những vệt ánh sáng
mang màu sắc đã khuyến khích mối quan tâm
của trẻ. Những hình thể có màu sắc trên sàn
nhà đã được lắp với những mẩu gỗ ghép hình
và các em nhỏ nhận biết tia ánh sáng chiếu
biến đổi cũng làm biến đổi những hình thể
(giáo dục toán học và giáo dục thẩm mỹ).
Đồng thời, những cuộc chuyện trò của trẻ về
sự việc cũng quan trọng, vì các cuộc chuyện
trò này sẽ tạo điều kiện cho trẻ kết nối những
hiểu biết và suy nghĩ đã có sẵn.
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Tuy nhiên trước hết không chỉ là việc mô tả
„đúng“ hay „sai“ về các hiện tượng từ môi
trường xung quanh các em nhỏ, mà là một sự
mô tả với các khái niệm từ kinh nghiệm riêng đã
có từ trước của các em. Từ những vệt sáng
mang màu sắc trên sàn nhà và những mẩu gỗ
ghép hình được đặt lên đã có thể xuất hiện một
„đường cao tốc được thắp sáng“, việc các hình
thể mang màu sắc bị chuyển dịch thuộc về
trách nhiệm của mặt trăng đã nhô lên (giáo dục
xã hội, giáo dục giao tiếp, giáo dục khoa học và
giáo dục thân thể). Nếu trẻ em cần phải đi tìm
lời giải thích riêng thì việc người lớn đứng về
phía trẻ, khuyến khích và tạo điều kiện để trẻ có
đủ thời gian cho những thí nghiệm của mình sẽ
rất quan trọng. Trẻ em, giống như một nhà khoa
học đang nghiên cứu, như vậy bước vào một
thế giới mới. Các em sẽ rút ra những luận đề và
giả thuyết („vì mặt trăng đẩy mặt trời đi“), và sẽ
thẩm tra sự đúng đắn của chúng và trên cơ sở
đó lại có thể rút ra được những luận đề mới.
Qua việc các cô nuôi dậy trẻ và cả bà N. tham
gia tìm hiểu những chủ đề thay đổi của trẻ, họ
đã tạo điều kiện cho trẻ cùng với họ bằng
những thí nghiệm mới để tìm thấy lời giải thích.
Thí dụ thử tia ánh sáng qua giấy trang kim trên
nhiều phương diện khác nhau, vẽ lên giấy trang
kim và dán giấy lên, treo giấy trang kim trong
phòng và chia sẻ phòng học với nhau...

Khám phá thế giới
Tòa lâu đài – được Karl, bốn tuổi, tạo nên

Nhóm trẻ hoạt động náo nhiệt: Elsa trang trí
các đồ gỗ trong phòng với những viên đá
bằng thủy tinh – Laura, Paula và Caroline đặt
những trang giấy vẽ xuống sàn nhà và hăng
hái vẽ. Có thể nhìn thấy những cô công chúa,
những bông hoa và những ông mặt trời mang
màu sắc sặc sỡ. Ở phòng ngoài một số trẻ dưới
sự chỉ huy của Felix đang chiếm đóng một lâu
đài bằng những chiếc ghế, những mẩu ghép
hình bằng bọt biển và tất cả các đồ vật khác và
bảo vệ nó trước những kẻ xâm lấn tưởng
tượng. Những buổi đi thăm quan tòa lâu đài
lớn ở ngoại ô thành phố dường như đã để lại
trong các em nhỏ những ấn tượng sâu sắc. Karl
đi lại lăng xăng có vẻ không rõ ràng giữa các
nhóm trẻ riêng biệt và mừng ra mặt khi một lúc
sau được đi ra vườn.
Ở bên ngoài tôi lại gặp cậu bé: em ngồi bên hố
đựng cát cho trẻ chơi với những chiếc xô nhỏ
và một chiếc hộp với những viên phấn màu rất
to. Cậu bé vất vả nạo những viên phấn ra một
cái chao lọc chè để những bụi phấn nhỏ xíu rơi
xuống chiếc xô nhỏ –
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màu hồng, màu xanh da trời, màu xanh lá cây,
màu vàng, màu tím và màu cam. Cậu bé hầu
như không hề biết tôi đã ngồi xuống bên cậu.
Cậu bé nạo, khịt mũi và trán thỉnh thoảng nhăn
lại khi hai bàn tay bé nhỏ của cậu bị tuột. Tôi
chăm chú nhìn cậu bé một lúc lâu. Chiếc xô nhỏ
đầy dần lên. „Cháu định chế tạo màu phải
không?“ tôi hỏi. Karl chỉ lắc đầu, cậu bé không
hề có thời gian để nói chuyện với tôi...
Sau đó – Karl mang chiếc xô nhỏ đến chỗ có
một đống cát lớn trong ngăn đựng cát cho trẻ
chơi và sau đó chăm chú rắc những bụi phấn
nhiều màu lên trên. Những đường tròn hồng,
những vạch xanh lá cây và xanh da trời, những
vết tím và vàng và những miếng bông màu
cam xuất hiện. „Một tòa lâu đài“, cậu bé nói với
tôi.

Trích dẫn từ kế hoạch giáo dục:
„Khái niệm „thẩm mỹ“ thường hay được
dùng trong mối liên hệ với những vẻ đẹp
lý tưởng, nhưng nó cũng chỉ dẫn về khả
năng cảm nhận và những chức năng của
nó. Trong ý nghĩa rộng, khái niệm này chứa
đựng sự hài hòa trong tự nhiên và nghệ
thuật và sự hòa hợp của khả năng thưởng
thức của một con người. Ở các bé gái và
các bé trai điều này được thể hiện ở thí dụ,
họ suy nghĩ trong các bức tranh vẽ và
muốn biểu hiện những ý tưởng này theo
óc thẩm mỹ.“

Nhiều những ấn tượng mới mẻ khi đi thăm
quan lâu đài đã kích thích những ý tưởng, sự
tưởng tượng và những hoạt động hoàn toàn
khác nhau ở các em nhỏ ở lớp này. Như chúng
ta đã có thể quan sát, những gì đã được nhìn

thấy trong khi chơi đã được xử lý khác nhau
như thế nào. Mỗi một em nhỏ chế biến những
kinh nghiệm đã thu thập được bằng trí tưởng
tượng của riêng mình. Tuy thế các em phối hợp
một chủ đề quen thuộc và như vậy cả kiến thức
đã có sẵn với một chủ đề mới và những nội
dung mới có được từ chuyến đi thăm quan
lâu đài bằng các phương thức khác nhau. Việc
xử lý khác nhau này được phản ánh trong các
hình thức thể hiện khác biệt và sáng tạo ở các
em nhỏ; thí dụ ở sự trang trí bằng vật liệu và
các đồ vật (thí dụ những viên đá bằng thủy
tinh) hoặc khi nhập vào vai các nhân vật (công
chúa, kỵ sĩ). Qua việc trao đổi với nhau, thí dụ
trong khi „bảo vệ“ thành trì, các em không chỉ
trao đổi những kinh nghiệm đã thu thập được
mà còn cả những kiến thức đã có từ trước và
mở rộng những kiến thức này dưới hình thức
chơi.
Karl có cát, những viên phấn màu – và một cái
sàng nhà bếp nhỏ cũ để lọc. Và cậu bé có
„những bức tranh“ là báu vật kinh nghiệm mà
cậu ta đem theo: từ những điều đã trải qua ở
nhà, ở chỗ ông bà và tất nhiên cũng từ những
hoạt động chung với các bạn và với cô nuôi
dạy trẻ ở trường trông trẻ. Dựa trên cơ sở này
cậu bé đã thụ lý chủ đề tòa lâu đài trên
phương diện cá nhân. Cậu bé phân loại những
viên phấn theo màu sắc (giáo dục thẩm mỹ).
Cậu bé đã tính toán cho mình số xô nhỏ, đủ
bằng số phấn màu (giáo dục toán học), và cậu
bé đã chịu chấp nhận sự vất vả (giáo dục thân
thể và giáo dục xã hội), để cùng với các phụ liệu
chế tạo ra bụi phấn màu: có chủ đích, kiên
trì và tập trung cao độ. Với những từ „một tòa
lâu đài“ cậu bé đã cho thấy cậu đã tự hào và hài
lòng với việc làm của mình như thế nào.
Chúng tôi ngạc nhiên về Karl. Một tòa lâu đài
mới, khác lạ đã xuất hiện.
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Ở các trang trên với các thí dụ từ hoàn cảnh
sinh hoạt thường ngày của trẻ em, quan điểm
giáo dục của kế hoạch giáo dục bang Sachsen
và những phạm vi giáo dục được nêu trong Kế
hoạch giáo dục đã được giới thiệu. Có thể bạn
đọc sẽ có ấn tượng rằng giáo dục trẻ em hoàn
toàn chỉ diễn ra một cách tự thân vận động, chỉ
xuất phát từ trẻ em và người lớn hoạt động ít.
Thực tế có đúng như thế không?
Câu trả lời của câu hỏi này sẽ dẫn chúng ta đến
chương 3 của Kế hoạch giáo dục của bang
Sachsen, trong đó đặc biệt đề cập đến những
nhiệm vụ được giao của các cô nuôi dạy trẻ
trong các trường trông trẻ và các trường chăm
sóc trẻ. Theo đó, nhiệm vụ chính của các
chuyên gia sư phạm là tạo điều kiện cho các
quá trình tự chủ động học của trẻ em, qua việc
họ quan sát và cung cấp tư liệu về các quá
trình giáo dục, tạo ra những điều kiện khung
phù hợp, ra những quyết định mang tính chất
phương pháp sư phạm cũng như hợp tác với
tất cả những người tham gia vào quá trình giáo
dục.

Quan sát và diễn đạt

Các bối cảnh

Cơ sở của công việc giáo dục là sự
quan sát quá trình giáo dục ở trẻ. Khi
quan sát thì lý do chính ở đây không
phải là câu hỏi trẻ em có nắm giữ các
kỹ năng cụ thể và những kỹ năng này
có phù hợp với lứa tuổi của các em
không. Mà ở đây đề cập đến nhiều hơn
là việc quan sát mang tính thừa nhận
và đánh giá cao mà trong khi quan sát
nhận thức được những tiềm năng,
những mặt mạnh và quá trình phát
triển riêng của từng em nhỏ.
Ngay cả khi có nhiều hình thức quan
sát khác nhau, những hình thức này
cũng chỉ theo đuổi mục đích để nhận
biết và nắm bắt được các chủ đề và
những mối quan tâm của các em nhỏ.
Trong kết quả của nhận thức không
xuất hiện các kết quả thử nghiệm phụ
thuộc vào hoàn cảnh, mà đối với mỗi
đứa trẻ xuất hiện những mẩu chuyện
học hỏi khác nhau trong bối cảnh sinh
hoạt thường ngày. Cô nuôi dạy trẻ như
vậy có thể nhận biết và khuyến khích
được các quá trình phát triển cá nhân.

Để hiểu được những bước phát triển
của trẻ và có thể hiểu được tốt hơn quá
trình giáo dục của một đứa trẻ, điều
quan trọng là các cô nuôi dạy trẻ áp
dụng phương pháp cung cấp tư liệu.
Sự quan sát tạo cơ sở cho việc trao đổi
liên tục giữa các cô nuôi dạy trẻ với
nhau, với các trẻ em cũng như với phụ
huynh của trẻ. Có nhiều hình thức
thích hợp để cung cấp tài liệu về các
bước phát triển của trẻ. Thí dụ có thể
ghi lại thành các câu chuyện những
biểu hiện và hành động của trẻ em, các
bức vẽ hoặc các bộ ảnh chụp cũng
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❚	
Trang trí các gian phòng với ý
thức khuyến khích việc giáo dục,
❚	
Sắp xếp sinh hoạt thường ngày
trong đó cho phép trẻ em có đủ
thời gian, không gian tự do và tự
lập, và
❚	
Công tác giáo dục có phương
pháp
đa dạng của cô nuôi dạy trẻ nhằm
khuyến khích hoạt động riêng của
trẻ, hỗ trợ cho những quá trình
giáo dục và điều chỉnh cuộc sống
chung trong một nhóm các em
nhỏ.
Việc cô nuôi dạy trẻ quan sát và ghi lại
một chuỗi hành động của Celina trong
khi chơi hàng ngày đã cho chúng ta
thấy, cái gì quan trọng đối với Celina lúc
đó. Có thể giúp đỡ gì Celina trong quá
trình giáo dục tiếp theo? Celina thường
bận rộn với cái gì lúc ở nhà? Những câu
hỏi như thế và tương tự giúp cô nuôi
dạy trẻ rút ra yêu cầu mới đối với Celina

qua đối thoại trực tiếp với phụ huynh,
thí dụ các vật dụng như chiếc máy chữ ở
phòng bên cạnh, hộp các con dấu in,
các tờ báo và sách truyện hoặc những
phòng học thí dụ như thư viện, tìm các
chữ cái đầu ở nơi đang có mặt (A như
Apotheke – hiệu thuốc)
Khi lựa chọn các vật liệu và không gian
hoạt động, cô nuôi dạy trẻ đoán rằng
Celina quan tâm đến các chữ cái.
Nhưng cũng có thể nghĩ rằng cô bé
quan tâm đến các màu sắc và hình thể.
Vật liệu sẽ được cung cấp bổ sung
thêm. Cô bé sẽ tự quyết định về việc sử
dụng vật liệu được cung cấp.

Các điều kiện khung cho quá trình giáo
dục trẻ được thiết lập và xây dựng trên
cơ sở:

Hành động mang tính phương pháp sư

Những điều kiện khung

Việc trao đổi cùng nhau như vậy tạo cơ
sở giúp đỡ sự phát triển của trẻ.

Những điều kiện

như các sản phẩm của trẻ. Sự trao đổi với
nhau ở đây sẽ mở ra cơ hội cho tất cả
những người tham gia được biết trẻ em
nhận biết thế giới như thế nào và cho trẻ
em cơ hội để nói về những việc làm và các
hình thức biểu hiện riêng của mình.

Việc học bắt đầu diễn ra từ khi còn nhỏ
trong khi chơi. Đối với trẻ em đó là việc
làm với một ý nghĩa riêng mà chưa
phân biệt theo nghĩa của một „sự nghỉ
ngơi“ hoặc „giải trí“ với công việc hoặc
hoạt động giáo dục. Chơi là một hoạt
động nhận thức chính của trẻ em chính
là một hình thức học toàn diện nhất.
Chơi mang đến cơ hội để tự chủ động
và tự tổ chức tìm hiểu, để chinh phục
cũng như để thí nghiệm. Đối với trẻ em
chơi là sự chủ động phân tích và nhận
biết môi trường xã hội, không gian vật
chất và tự nhiên xung quanh. Trong
công việc trẻ thực hiện các chủ đề với
nhiệt huyết cao và thí nghiệm với các
vai trò và các vật liệu, học cách lên kế
hoạch cho các qui trình, thực hiện các
dự định và trao đổi về những điều đã
diễn ra. Qua đó trẻ em thu được những
năng lực then chốt (thí dụ năng lực
đồng đội, năng lực giải quyết vấn đề,
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Trong khi chơi các em làm quen với
giới hạn và nguyên tắc, học cách thỏa
thuận về chúng, tự tuân thủ và chú ý
đến việc tuân thủ chúng.
Bên cạnh chơi, trẻ em còn có những
hình thức học khác. Trong các hoạt
động theo chủ đề thí dụ trẻ dưới hình
thức chơi có thể học cách theo đuổi
những thắc mắc riêng, thể hiện những
quan tâm riêng của mình, cùng dự thảo
và sắp xếp các hoạt động và tham gia
vào các quyết định. Ngay cả ở một hoạt
động theo chủ đề cô nuôi dạy trẻ
không đưa ra trước cách giải quyết mà
cô chỉ giúp đỡ, dẫn dắt các em nhỏ học
hành động trong các hoàn cảnh mà các
em trải qua mà trong đó các em có thể
áp dụng những gì đã học được và có
thể xây dựng các mối quan hệ.
Trẻ em dưới hình thức này không chỉ
học được các phương pháp để nắm bắt
kiến thức mà còn được luyện tập việc
hợp tác với nhau và việc chấp nhận
những ý kiến khác nhau.

14 |

Quan hệ đối tác tong giáo dục

Hành động mang tính phương pháp sư

năng lực giao tiếp), mà những năng lực
này các em cần có khi bắt đầu đến
trường và trong cuộc sống tiếp theo
của mình.

Phụ huynh là những người quan trọng
nhất trong cuộc sống của trẻ. Họ là
những đối tác giao tiếp đầu tiên và là
những người mà trẻ em xây dựng quan
hệ thân thiết nhất.
Sự gắn bó này mang đến cho trẻ em
sự an toàn và sự bảo vệ.
Chỉ trên cơ sở này mà trẻ có thể học
được từ ngày đầu tiên ra đời và thu thập
được những kinh nghiệm mà những
kinh nghiệm này sau này sẽ được các
em mang theo đến nhà trẻ và liên tục
mở rộng. Ở đây điều quan trọng đối với
trẻ là việc có thể xây dựng quan hệ với
một người chăm sóc mới và gia đình và
trường trông trẻ cùng nhau đảm nhận
trách nhiệm đối với sự phát triển của
trẻ. Để có thể sắp xếp thành công các
quá trình chuyển đổi, việc quan trọng là
những người tham gia vào quá trình
giáo dục có mong muốn và cùng bố trí
hợp tác giáo dục. Ngày đầu tiên đi nhà
trẻ hoặc ngày đầu tiên đi học là những
sự kiện có một ý nghĩa lớn trong
đời một đứa trẻ.

Hợp tác giữa nhà trẻ và trường phổ thông cơ sở

Ngay cả khi phạm vi kinh nghiệm phải
được mở rộng cùng với độ tuổi ngày
càng tăng của trẻ em thì việc chuẩn bị
đi học không phải đến tận năm học
mẫu giáo cuối cùng mới được bắt đầu.
Chuẩn bị cho trẻ em đi học có nghĩa
đặc biệt là chủ động bố trí sự chuyển
trẻ từ cơ sở trông trẻ sang trường phổ
thông cơ sở. Để bước chuyển đổi này
thành công, các cô nuôi dạy trẻ, cô giáo
của trường phổ thông cơ sở phải trao
đổi với nhau về những điều họ mong
đợi và cùng có quyền góp phần bố trí
sự chuyển đổi như nhau.
Cùng có quyền như nhau để bố trí sự
chuyển đổi có nghĩa thí dụ như đối với
trẻ em
❚	
L àm quen với các phòng học và
phòng sinh hoạt mới,
❚	
Xây dựng những quan hệ mới
❚	
Có thể áp dụng được những kiến
thức đã tiếp thu được và những
năng lực then chốt,
Đối với những người lớn:
❚	
Nhận biết diễn biến phát triển của
trẻ em và thêm vào đó duy trì việc
trao đổi mang tính chất hợp tác,
❚	
Xây dựng trên cơ sở đó để tìm ra
được các chủ đề của trẻ em nhằm
đi đến bố trí sắp xếp những hoạt
động chung theo chủ đề.

Kế hoạch giáo dục của bang Sachsen được hiểu
không chỉ là cơ sở hoạt động của các chuyên
gia sư phạm trong các cơ sở trông trẻ và chăm
sóc trẻ mà còn giúp đỡ cho phụ huynh định
hướng để nhận thức được trách nhiệm giáo dục
chung và thực hành hợp tác giáo dục.

Việc thực hiện kế hoạch giáo dục
của bang Sachsen có nghĩa là gì?
❚	
Trẻ em ngày càng được phép tự đảm nhận
trách nhiệm đáp ứng những nhu cầu thiết
yếu của mình.
❚	
Trẻ em được cung cấp không gian tự do,
thời gian và đầy đủ các cơ hội để chơi.
❚	
Các mục đích của công tác giáo dục được
diễn tả dựa trên cơ sở quan sát cá nhân
riêng từng em và các nhóm trẻ.
❚	
Trên cơ sở cung cấp tư liệu, những buổi nói
chuyện thường xuyên với phụ huynh sẽ đề
cập đến trạng thái phát triển, những quan
tâm và nhu cầu của trẻ.
❚	
Bố trí môi trường cho trẻ em sao cho mỗi
em nhỏ có thể theo đuổi được nhu cầu học
tập của mình và được thử thách.
❚	
Trẻ em cùng quyết định trong sinh hoạt
hàng ngày và đảm nhận trách nhiệm cho
quyết định này.
❚	
Chuẩn bị đi học được hiểu là học mà việc
này bắt đầu từ lúc mới ra đời.
❚	
Sẵn sàng cộng tác làm việc với tất cả những
người tham gia vào quá trình giáo dục.
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