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Các chương trình được lập kế hoạch như thế 
nào?
Lập kế hoạch các chương trình cho trẻ em là quy trình 
trong đó nhân viên thiết kế các trải nghiệm và sinh 
hoạt nhằm phát triển và mở rộng tư duy, kỹ năng, ý 
thích và khả năng của mỗi trẻ em.
Chương trình sẽ:

•   là kế hoạch văn bản dựa trên hồ sơ tài liệu về những 
điều đã quan sát được và tương tác với trẻ em

•   thường sử dụng hồ sơ văn bản về nhu cầu, ý thích 
và khả năng của trẻ em

•   lập kế hoạch cho trẻ em thông qua quy trình liên 
tục để hiểu trẻ em hiện nhận được những trải 
nghiệm nào và tại sao

•   đặc thù của dịch vụ và thường khác với các chương 
trình tại các dịch vụ khác.

Cha mẹ có thể hỏi xin chương trình của con mình để 
họ có thể hiểu cách các nhà giáo dục lập kế hoạch 
phát huy dựa trên những trải nghiệm, ý thích và thành 
công trước đây của con họ.

Chương trình nên như thế nào? 
Các chương trình phải liên quan đến việc lập kế hoạch 
cho tất cả các lĩnh vực học tập và phát triển của trẻ 
em, bao gồm:

•   kỹ năng thể chất (cơ bắp lớn và nhỏ)
•   kỹ năng ngôn ngữ và đọc viết
•   kỹ năng cá nhân và giữa các cá nhân
•   kỹ năng sáng tạo và kỹ năng về nghệ thuật diễn đạt
•   kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy và toán học.

Chương trình dành cho trẻ em
Xây dựng các chương trình dành cho trẻ em tại dịch vụ giữ trẻ liên quan đến việc thu 
thập nhiều thông tin khác nhau để soạn thảo kế hoạch chương trình giảng dạy. Điều này 
có nghĩa là các sinh hoạt hàng ngày của trẻ em được cấu trúc với kết quả học tập cụ thể. Các 
chương trình nên tính đến ý thích, điểm mạnh, trải nghiệm, nền văn hóa và nhu cầu của từng 
trẻ em. Các chương trình chất lượng về dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm non được soạn thảo 
để hỗ trợ và hướng dẫn trẻ em trong mọi lĩnh vực học tập và phát triển của các em.

Các sinh hoạt và trải nghiệm để xây dựng những hiểu 
biết và kỹ năng này sẽ khác nhau, tùy thuộc vào độ 
tuổi hoặc mức độ phát triển của trẻ em.

+ Em bé

Các chương trình dành cho em bé nói chung sẽ được 
cá nhân hóa, tập trung vào các sinh hoạt thông lệ và 
tương tác 1-1 giữa em bé và nhà giáo dục. Chúng có 
thể bao gồm:

•   giờ giấc ăn và thay tã
•   sinh hoạt thông lệ ngủ và dỗ dành.

+ Trẻ em chập chững biết đi

Các chương trình dành cho trẻ em chập chững biết đi 
nói chung tập trung mạnh mẽ vào việc trợ giúp các 
em phát triển ngôn ngữ, tính độc lập và các kỹ năng về 
mặt xã hội. Các trải nghiệm trong kế hoạch thường tập 
trung vào:

•   trợ giúp trẻ em chập chững biết đi tham gia vui chơi 
để các em có thể thực hành và phát triển các kỹ 
năng này

•   tương tác một đối một và nhóm nhỏ, giúp trẻ em 
tham gia vào những trải nghiệm phù hợp nhất với ý 
thích và khả năng của các em.
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Tại đây nhân viên sẽ đóng vai trò người hướng dẫn và 
làm gương, giúp trẻ em thương lượng với người khác 
và thể hiện cảm xúc một cách phù hợp.

+ Trẻ em lứa tuổi mẫu giáo

Các chương trình dành cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo 
được xây dựng dựa trên các kỹ năng căn bản, tập 
trung vào đọc, viết, khoa học và toán học. Kiến thức và 
kỹ năng của các em được phát triển thông qua:

•   các chương trình trong kế hoạch, dựa trên trò chơi 
và tập trung vào ý thích của trẻ em

•   kết hợp các sinh hoạt cá nhân, nhóm nhỏ và lớn hơn
•   chọn lựa những trải nghiệm các em tham gia.

Nhân viên sẽ tìm hiểu về trẻ em bằng cách quan sát các 
em và nói chuyện với gia đình. Họ cũng sẽ làm quen với 
trẻ em thông qua các cuộc trò chuyện hàng ngày.

+ Trẻ em ở độ tuổi đi học

Các chương trình dành cho trẻ em trong độ tuổi đi 
học tham gia các dịch vụ ngoài giờ học cần phải phù 
hợp với chương trình học chính thức của các em. Trải 
nghiệm trong kế hoạch tập trung vào:

•   các sinh hoạt xã hội, giải trí và ngoại khóa của trẻ em
•   thời gian để thư giãn trước và sau ngày học và 

trong thời gian bãi trường
•   khuyến khích trẻ em tham gia quyết định về những 

trải nghiệm đang lập kế hoạch.

Với trẻ em trong độ tuổi đi học, nhân viên sẽ nhấn 
mạnh đến việc giải trí, thư giãn và phát triển hơn nữa 
các kỹ năng sống và xã hội.

Làm thế nào để các gia đình có thể tìm hiểu 
về chương trình của dịch vụ? 
Cách tốt nhất để các gia đình tìm hiểu về chương trình 
đã được lập kế hoạch cho con em là nói chuyện với 
nhân viên tại dịch vụ. Một số câu hỏi hữu ích mà các 
gia đình có thể hỏi bao gồm:

•   Trẻ em tại dịch vụ được cung cấp những sinh hoạt 
và trải nghiệm nào?

•   Những điều này có được viết ra hay không, và nếu có, 
các gia đình có thể xem những kế hoạch này không?

•   Chương trình hàng ngày được yết thị cho các gia 
đình như thế nào?

•   Làm sao để nhân 
viên tại dịch vụ quyết 
định cung cấp cho trẻ em 
những sinh hoạt, vật liệu và trải 
nghiệm nào?

•   Làm sao để nhân viên tìm hiểu xem 
chương trình đang được cung cấp có 
đem lại lợi ích cho trẻ em và các em có 
thích thú với chương trình đó hay không?

•   Làm sao để các gia đình có thể tham gia lập kế 
hoạch và đánh giá các chương trình dành cho trẻ em?

Nhiều dịch vụ sẽ giải thích cho các gia đình hiểu cách 
họ cấu trúc các chương trình trong thủ tục ghi danh 
và/hoặc làm quen với dịch vụ. Các dịch vụ khác có thể 
chia sẻ thông tin này về sau này, để tránh các gia đình 
bị choáng ngợp vì có quá nhiều thông tin khi bắt đầu. 
Cũng nên chia sẻ thông tin với gia đình về việc học 
tập, phát triển, thành tích của con cái của họ và bất kỳ 
vấn đề nào có thể xác định được.

Làm sao để các gia đình có thể tham gia lập 
kế hoạch chương trình cho con họ?
Một chương trình tốt sẽ kết hợp thông tin từ các gia 
đình về ý thích và trải nghiệm bên ngoài dịch vụ của 
con cái họ. Một số cách các dịch vụ có thể tìm hiểu 
thông tin này bao gồm:

•   Các cuộc trò chuyện hàng ngày với gia đình vào 
đầu và/hoặc cuối ngày.

•   Họp chính thức với gia đình.
•   Sổ liên lạc để gia đình và nhân viên có thể trao đổi 

thông tin về trẻ em tại nhà và tại dịch vụ (những sổ 
này thường được sử dụng cho em bé và trẻ em nhỏ 
hơn).

•   Nhật ký hàng ngày hoặc khoảng trống trên văn bản 
chương trình để gia đình có thể viết ý tưởng, gợi ý 
và thông tin về ý thích và trải nghiệm của con họ.


