LÔÙP MAÃU GIAÙO
TROÏN NGAØY
BAÛN HÖÔÙNG DAÃN HOÛI VAØ TRAÛ LÔØI DAØNH CHO
PHUÏ HUYNH
Baét ñaàu lôùp maãu giaùo troïn ngaøy laø böôùc höùng
khôûi môùi - cho con caùi cuûa quyù vò vaø cho chính
quyù vò. Hieåu bieát theâm veà caùch laøm vieäc vaø
caùch seõ giuùp treû cuûa quyù vò.

Lôùp maãu giaùo troïn ngaøy laø gì?
Vào tháng Chín 2010, Ontario đã bắt đầu thực hiện từng bước chương trình mẫu giáo
trọn ngày cho các em bốn và năm tuổi. Từ đây cho đến năm 2014, chương trình sẽ
được thực hiện cho tất cả các trường tiểu học trong toàn tỉnh bang.
Chương trình mẫu giáo trọn ngày cung cấp:
• Moät chưông trình giaùo duïc haáp daãn vôùi vieäc hoïc thoâng qua caùc troø chôi trong nhưõng
giôø hoïc chính quy
• Chưông trình trưôùc vaø sau giôø hoïc đưôïc thieát keá đeå boå sung cho nhưõng giôø hoïc
chính quy. Nhưõng thưù naøy laø tuøy choïn vaø đưôïc coáng hieán cho phuï huynh vôùi giaù hôïp
lyù. Coù saün trôï caáp cho caùc gia đình naøo đuû tieâu chuaån. Caùc chưông trình trưôùc vaø
sau giôø hoïc seõ đưôïc coáng hieán theo yeâu caàu cuûa phuï huynh.

Nhöõng lôïi ích cuûa treû laø gì?
Gioáng như caùc chưông trình maãu giaùo hieän coù khaùc, lôùp maãu giaùo troïn ngaøy laø moät tuøy
choïn cho caùc beù boán vaø naêm tuoåi. Nhưng nghieân cưùu chæ ra raèng treû em tham gia vaøo
caùc chưông trình hoïc troïn ngaøy sôùm - gioáng như lôùp maãu giaùo troïn ngaøy - seõ coù bưôùc
khôûi đaàu maïnh meõ hôn trong cuoäc soáng. Taïi lôùp maãu giaùo troïn ngaøy, con cuûa quyù vò
seõ nhaän đưôïc:

• Moät söï khôûi ñaàu maïnh meõ hôn ôû tröôøng
Hoïc caû ngaøy tưø sôùm coù theå giuùp caûi thieän khaû naêng đoïc, vieát vaø kyõ naêng laøm toaùn cuûa
treû, vaø mang laïi moät neàn taûng vưõng chaéc cho vieäc hoïc haønh trong tưông lai. Noù cuõng
taïo ra sưï chuyeån tieáp leân lôùp 1 deã daøng hôn cho caû quyù vò vaø con caùi cuûa quyù vò. Khi
baét đaàu ngaøy hoïc laø moät traûi nghieäm thuù vò, caùc em seõ chuù taâm vaøo hoïc haønh hôn vaø
seõ haùo hưùc đưôïc tham gia vaøo caùc traûi nghieäm ôû trưôøng.
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• • Coù nhieàu thôøi gian hôn vôùi caùc baïn cuøng lôùp
Trong ngaøy hoïc thoâng thưôøng, treû cuûa quyù vò seõ đưôïc giao tieáp vôùi treû em khaùc cuõng
như phaùt trieån kyõ naêng hoïc taäp vaø xaõ hoäi caàn thieát cho thaønh coâng trong tưông lai.
Caùc chưông trình trưôùc vaø sau giôø hoïc seõ cho treû cuûa quyù vò nhieàu thôøi gian vôùi treû em
khaùc trong moâi trưôøng quen thuoäc.

• • Moät ngaøy toång hôïp vaø thoâng suoát
Treû cuûa quyù vò seõ coù nhaân vieân vaø baïn beø vaây quanh trong moâi trưôøng quen thuoäc, hôn laø đi laïi
giưõa nhieàu đòa đieåm khaùc nhau.

Ai seõ hoã trôï vieäc hoïc haønh cuûa treû?
Giaùo vieân vaø nhaø giaùo duïc tuoåi aáu thô seõ cuøng nhau giuùp treû cuûa quyù vò hoïc taäp trong ngaøy hoïc. Hoï cuõng seõ thưïc
hieän moät chưông trình đưôïc leân keá hoaïch raát caån thaän, thaùch thưùc vaø hưôùng vaøo mưùc đoä phaùt trieån cuûa moãi treû.
Treû cuûa quyù vò seõ hoïc caùc kyõ naêng boå sung vaø kinh nghieäm maø caùc nhaø giaùo duïc tuoåi aáu thô cuõng như giaùo vieân
mang đeán cho chưông trình. Vôùi hai chuyeân gia trong lôùp hoïc troïn ngaøy, treû cuûa quyù vò seõ coù nhieàu chaêm soùc
rieâng bieät vaø coù cô hoäi hoïc taäp toát.

Treû seõ hoïc gì vaø laøm gì trong giôø hoïc chính quy?
Treû cuûa quyù vò seõ tham gia vaøo nhieàu loaïi hoaït đoäng khaùc nhau đưôïc thieát keá đeå cho hoïc sinh nhoû tìm kieám,
khaùm phaù vaø taêng trưôûng.
Nghieân cưùu chæ ra raèng coù moät moái lieân quan chaët cheõ giưõa chôi vaø hoïc đoái vôùi caùc treû nhoû, đaëc bieät laø trong
vieäc giaûi quyeát vaán đeà, kyõ naêng ngoân ngưõ vaø soá, caùc kyõ naêng tinh thaàn vaø theå chaát vaø caùc kyõ naêng xaõ hoäi. Con caùi
cuûa quyù vò seõ tham gia vaøo caùc troø chôi tưï phaùt vaø cuõng tham gia vaøo vieäc hoïc taäp coù caáu truùc hôn thoâng qua
caùc troø chôi dưôùi sưï hưôùng daãn cuûa giaùo vieân vaø giaùo vieân maàm non. Nhưõng hoaït đoäng naøy seõ giuùp con caùi quyù vò
suy nghó moät caùch saùng taïo, khaùm phaù vaø phaùt hieän, giaûi quyeát vaán đeà vaø chia seû vieäc hoïc taäp vôùi caùc baïn khaùc.
Caùc giaùo vieân vaø giaùo vieân maàm non ôû caùc lôùp hoïc maãu giaùo troïn ngaøy seõ đưôïc hưôùng daãn theo moät giaùo trình
môùi đưôïc thieát keá đeå giuùp treû phaùt trieån caùc kyõ naêng theå chaát, hoïc taäp, tinh thaàn vaø xaõ hoäi, đoàng thôøi taïo neàn
taûng cho sưï thaønh coâng trong hoïc taäp vaø trong suoát cuoäc đôøi.

CAÙC VÍ DUÏ HOÏC TAÄP THOÂNG QUA TROØ CHÔI
Khaùm phaù vaø nghieân cöùu:
Vaøi treû thieát keá nhưõng chieác thuyeàn nhoû vaø sau đoù đem thuyeàn tôùi hoà nưôùc. Moãi moät treû seõ cho thuyeàn cuûa
mình xuoáng nưôùc, sau đoù thay phieân nhau boû moät voû soø leân thuyeàn. Moät đưùa treû khaùc seõ theo doõi soá voû soø
đưôïc sưû duïng baèng moät pheùp kieåm đôn giaûn. Giaùo vieân hoaëc giaùo vieân maàm non yeâu caàu treû tìm hieåu xem chieác
thuyeàn naøo coù nhieàu voû soø nhaát trưôùc khi chìm vaø treû seõ tìm hieåu sưï khaùc bieät giưõa nhưõng con thuyeàn.

Suy nghó saùng taïo:
Moät nhoùm nhoû caùc beù coá gaéng đeå xaây dưïng moät toøa thaùp cao nhaát theo khaû naêng cuûa mình. Thoâng qua nhưõng
laàn thưû vaø loãi maéc phaûi, chuùng phaùt hieän ra raèng neáu chuùng xaây phaàn đeá thaùp roäng hôn thì chuùng seõ xaây đưôïc
thaùp cao hôn. Boïn treû veõ moät bưùc tranh veà saûn phaåm đaõ hoaøn thaønh vaø daùn nhaõn
caùc bưùc tranh đeå theå hieän giaûi phaùp cuûa chuùng.

Quan saùt vaø hoïc hoûi:
Sau khi laøm moät vaøi loàng đưïng thưùc aên cho chim tưø caùc vaät lieäu taùi sưû duïng, boïn treû
đaët chuùng ôû treân caây beân ngoaøi cưûa soå lôùp hoïc. Boïn treû seõ quan saùt vaø ghi cheùp laïi caùc
hoaït đoäng dieãn ra ôû moãi caùi loàng đưïng thưùc aên cho chim. Vôùi sưï hoã trôï tưø giaùo vieân vaø
giaùo vieân maàm non, vaø dưïa vaøo sưï quan saùt cuûa chính mình, vaøi treû đaõ thay đoåi chieác loàng
cuûa mình vaø đaët trôû laïi ngoaøi trôøi đeå quan saùt hieäu quaû cuûa nhưõng thay đoåi naøy đoáâi vôùi haønh
đoäng cuûa nhưõng chuù chim.

Treû seõ hoïc vaø laøm gì tröôùc vaø sau giôø hoïc?
Trong suoát naêm hoïc, vaøi trưôøng coù đưa ra chưông trình trưôùc vaø sau giôø hoïc đưôïc hôïp nhaát neáu coù đuû
soá phuï huynh quan taâm. Treû cuûa quyù vò seõ tham gia giôø taäp đoïc yeân tænh, caùc hoaït đoäng theå duïc hay ngoaøi
trôøi cuõng như giôø chôi đuøa tưï do trong lôùp hoïc.
Khi coù nhieàu phuï huynh yeâu caàu vaø hoäi đoàng trưôøng coù theå laøm, caùc hoäi đoàng đưôïc khuyeán khích cung caáp caùc
chưông trình cho treû boán đeán naêm tuoåi vaøo nhưõng thôøi gian khaùc trong naêm, như vaøo nhưõng ngaøy PD, nghæ hoïc
vaø nghæ leã. Hoï cuõng coù theå thưïc hieän chưông trình coù saün cho treû em tưø saùu đeán 12 tuoåi.
Hoäi đoàng trưôøng saép đaët caùc chưông trình tuøy choïn vaø coáng hieán vôùi giaù hôïp lyù. Haõy kieåm tra vôùi hieäu trưôûng
hoaëc hoäi đoàng trưôøng ôû đòa phưông cuûa quyù vò đeå coù theâm thoâng tin chi tieát. Cuõng coù nhưõng khoaûn trôï caáp cho
moät vaøi gia đình tuøy thuoäc vaøo tình hình taøi chính thoâng qua chính quyeàn đòa phưông.

Toâi coù theå tham gia nhö theá naøo?
Sưï tham gia cuûa quyù vò vaøo vieäc hoïc haønh cuûa con caùi laø quan troïng ôû moïi giai đoaïn hoïc taäp cuûa chuùng. Ñaây laø
moät vaøi caùch đôn giaûn maø quyù vò coù theå giuùp con mình nhaän đưôïc nhieàu lôïi ích nhaát tưø lôùp maãu giaùo troïn ngaøy:
• Trao đoåi vôùi giaùo vieân vaø giaùo vieân maàm non vaø hoûi veà phưông phaùp maø quyù vò coù theå hoã trôï treû ôû nhaø haøng
ngaøy; ví duï, baèng caùch đoïc truyeän cho chuùng nghe, chôi vôùi chuùng hoaëc tham gia vaøo caùc hoaït đoäng hoïc taäp khaùc.
• Chứng tỏ sự quan tâm của quý vò trong việc học của con mình bằng cách đưa vấn đề nhà trường và việc học
thành một phần quan trọng trong buổi trò chuyện của gia đình. Quý vò cũng có thể hỏi con của mình xem
cháu đã học hoặc đã làm điều gì trong ngày. Ví dụ:
Hôm nay con đã học và chôi tại những khu vực nào (ví dụ, chôi với các hình khối, chơi với cát, với nước, thư
viện, đóng kòch)? Con đã làm những gì ở đó?
Con có một người khách đặc biệt đến thăm lớp hôm nay. Người đó là ai? Họ trình bày những gì? Họ mang
theo với họ những gì?
Ba hay mẹ đã nhìn thấy bức hình con làm treo trên tấm bảng của lớp. Hãy kể cho ba mẹ xem con đã làm
nó như thế nào. Con đã quyết đònh ra sao để biết là phải vẽ hình gì?
• Tham dưï caùc buoåi hoïp trao đoåi thoâng tin vaø caùc sưï kieän khaùc đưôïc toå chưùc daønh cho phuï huynh vaø gia đình
m

m

m

• Trao đoåi vôùi giaùo vieân hoaëc giaùo vieân maàm non cuûa con neáu quyù vò coù baát kyø caâu hoûi hoaëc thaéc maéc naøo veà
nhưõng traûi nghieäm hoïc taäp ôû trưôøng cuûa treû.

Taïi sao Ontario laïi giôùi thieäu lôùp maàm non troïn ngaøy?

Quyù vò coù theâm caâu hoûi naøo khoâng?

Haõy hoûi hieäu tröôûng tröôøng cuûa con quyù vò đeå coù theâm thoâng tin veà lôùp maãu giaùo
troïn ngaøy taïi trưôøng cuûa con quyù vò.
Ñể biết thêm thông tin về chương trình mẫu giáo trọn ngày và xem danh sách các trường, hãy
viếng trang mạng www.ontario.ca/kindergarten
Gọi 1-800-387-5514, số miễn phí tại Ontario và (416) 325-2929 nếu gọi từ ngoài tỉnh
bang Ontario để có thông tin bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
Ñể có tập tài liệu mỏng này và thêm thông tin cho phụ huynh bằng nhiều ngôn ngữ, hãy viếng
mạng www.ontario.ca/EDUparents
Ñặt các ấn bản in của tập tài liệu mỏng bằng tiếng Anh và tiếng Pháp này thông qua cơ quan
Dòch Vụ Ontario (ServiceOntario) tại trang mạng www.ontario.ca/publications
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Trong tình hình theá giôùi phưùc taïp ngaøy nay. giaùo duïc quan troïng hôn bao giôø heát đoái vôùi con caùi cuûa chuùng ta.
Lôùp maãu giaùo troïn ngaøy đưôïc thieát keá đeå taïo ra sưï khôûi đaàu maïnh meõ hôn trong hoïc taäp vaø cuoäc soáng cuûa treû.
Lôùp maãu giaùo troïn ngaøy cho treû boán vaø naêm tuoåi laø moät phaàn trong keá hoaïch cuûa Ontario nhaèm hoã trôï vieäc
hoïc taäp sôùm vaø phaùt trieån cuûa treû, xaây dưïng moät heä thoáng hoïc taäp maïnh meõ hôn vaø đoùng goùp vaøo nhưõng lôïi theá
caïnh tranh laâu daøi veà kinh teá cuûa Ontario.

