1.Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ
VIỆC TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TRONG TRƯỜNG MẦM NON.
2. Đặt vấn đề:
Giáo dục Mầm non là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Do
vậy người giáo viên Mầm non có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo thế hệ
trẻ có kiến thức, kĩ năng và phát triển toàn diện. Muốn đạt được mục tiêu này trước
hết người quản lý cần phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao
chất lượng giảng dạy và giáo dục trẻ.
Trong các tổ chức của nhà trường thì tổ chuyên môn là nơi xây dựng kế
hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ một cách chặt
chẽ, thường xuyên nhất dưới sự quản lý, theo dõi, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà
trường. Nội dung hoạt động của tổ chuyên môn rất phong phú trong đó hoạt động
chuyên đề là hoạt động cơ bản, giúp giáo viên trực tiếp giảng dạy tháo gỡ được
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động. Thông qua hoạt
động chuyên đề, chất lượng giảng dạy của giáo viên được nâng lên, phát huy năng
lực, sáng kiến của từng thành viên trong tổ, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách
làm hay trong tổ, trong toàn trường, từ đó không ngừng nâng cao chất lượng chăm
sóc - giáo dục trẻ.
Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội trong quá trình đổi mới, cấp học
giáo dục mầm non cũng luôn thay đổi về hình thức, phương pháp tổ chức. Do vậy
đòi hỏi giáo viên phải chủ động lựa chọn nội dung và phương pháp, tích hợp một
cách linh động, sáng tạo phù hợp với từng độ tuổi. Tuy nhiên trong quá trình tổ
chức hoạt động thường nảy sinh những vấn đề cần phải giải quyết, nhiều giáo viên
còn e ngại, sợ sai không dám thay đổi cũng như lựa chọn ứng dụng những nội
dung mới. Nhiều giáo viên và tổ chuyên môn còn thụ động chờ giao nhiệm vụ của
chuyên môn nhà trường hoặc chưa mạnh dạn đề xuất, phát huy những ý tưởng sáng
tạo trong giảng dạy. Vì vậy, hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thông qua
các chuyên đề cho giáo viên là rất cần thiết. Thực hiện việc bồi dưỡng này có thể
tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây, biện pháp
nào vừa hiệu quả vừa tiện lợi cho giáo viên?
Với suy nghĩ đó, là cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn tôi mạnh dạn xây
dựng đề tài “Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tổ chức chuyên
đề trong trường mầm non” mà cụ thể là ở trường Mầm non 24/3 – Tam Kỳ để
giúp giáo viên trong nhà trường tháo gỡ những vướng mắc và vận dụng trong tổ
chức hoạt động đạt hiệu quả.
3. Cơ sở lý luận
Hoạt động chuyên đề là một trong những nội dung sinh hoạt cơ bản, gắn bó
chặt chẽ với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chuyên môn, góp phần nâng cao
chất lượng chăm sóc giáo dục và trình độ tay nghề của giáo viên.
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“Chuyên đề” về trọng tâm là thể nghiệm nhằm kiểm tra một ý kiến mới,
hoặc gợi ra những ý kiến mới (từ điển Việt Nam). Như vậy một hoạt động chuyên
đề có yêu cầu cơ bản đó là:
Trình bày được ý tưởng mới, hoặc kiểm tra ý tưởng mới.
Cuộc thảo luận ở hoạt động chuyên đề cần phải xem xét từng chi tiết của ý
tưởng mới nhằm thẩm định tính đúng đắn của ý tưởng hoặc phủ định ý tưởng đó.
Sau thảo luận, dựa trên trí tuệ tập thể để rút ra kết luận chung (tạo vốn tri
thức trong quá trình giáo dục trẻ ) .
Với hoạt động chuyên đề, giáo viên được đóng góp xây dựng những kinh
nghiệm qua việc tổ chức các hoạt động giáo dục của mình. Từ nhiều ý kiến đóng
góp, xây dựng của giáo viên đúc kết lại để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình
giảng dạy. Chuyên đề cũng chính là bài học kinh nghiệm quý báu được nhân rộng
ra cho toàn thể đội ngũ giáo viên trong nhà trường.
Ngoài ra, để thực hiện các chuyên đề trong nhà trường đạt kết quả cần bám sát
vào Chương trình giáo dục Mầm non theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25
tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ngành mà cụ thể là Công văn 632/PGDĐTGDMN ngày 3 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo dục & đào tạo Tam Kỳ về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2014-2015 và kế hoạch năm học
của trường Mầm non 24/3 cũng nêu cao yêu cầu tích cực triển khai và thực hiện
đạt hiệu quả các chuyên đề trong năm.
Với những yêu cầu trên là cơ sở lí luận để việc nghiên cứu và tổ chức các
chuyên đề trong nhà trường đạt hiệu quả.
4. Cơ sở thực tiễn
Mặc dù, giáo viên của nhà trường hiện nay hầu hết có văn bằng đạt chuẩn,
trên chuẩn và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ khá vững vàng. Song không phải
lúc nào kiến thức, kĩ năng sư phạm cũng đáp ứng được tất cả những tình huống dạy
học và các mối quan hệ xã hội. Chưa kể đến một vài giáo viên còn có nhiều hạn
chế trên từng vấn đề cụ thể cần khắc phục. Hơn nữa, đổi mới để phát triển là điều
tất yếu trong mọi lĩnh vực cuộc sống, nó càng đặc biệt quan trọng hơn trong công
tác giáo dục đào tạo hiện nay. Vì vậy, việc không ngừng học tập vươn lên để nhận
thức là điều không thể thiếu đối với người làm nghề dạy học. Nếu không học tập
để phát triển kiến thức và tư duy theo hướng đổi mới, hiện đại thì đến một lúc nào
đó, khi không đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội thì có thể chúng ta sẽ bị
đào thải. Ý thức được điều này, các giáo viên đã tích cực hơn trong việc học tập tự
học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ thông qua các lớp Đại học sư phạm Mầm non.
Song, còn có những khó khăn tồn tại như:
Việc học ở các lớp tại chức cũng như các lớp bồi dưỡng chủ yếu là nghe và
tiếp nhận thông tin theo phương pháp truyền thống, ít có thực hành, thực tế nên dễ
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quên khó nhớ. Ngay cả người dự học cũng chịu ảnh hưởng từ truyền thống này nên
ngại tham gia thực hành và nếu có làm cũng chưa đạt mức tối đa.
Thời gian học tập không nhiều, việc học không được toàn tâm, toàn ý bởi đa
số giáo viên là nữ nên bị chi phối nhiều ở công việc gia đình. Nếu có cố học thì
thời gian cũng không được bao nhiêu và hiệu quả chưa thật như mong muốn.
Nhiều giáo viên lại ngại khó, cũng muốn nghiên cứu tài liệu để thực hiện
nhưng đọc không thì không hiểu; nghiên cứu, tìm tòi tài liệu thì mất thời gian, một
mình không có đồng nghiệp hỗ trợ thì khó mà giải quyết được.
Bên cạnh đó, nhiều giáo viên có tâm lý bị động, thường chọn dạy theo
những nội dung nào dễ, sẵn có cho an toàn và đỡ vất vả.
Các tổ chuyên môn thường chủ quan và chờ chuyên môn nhà trường phân
công giao nhiệm vụ tổ chức các chuyên đề trong năm từ đó mới xây dựng kế hoạch
thực hiện nên không phản ánh hết những khó khăn, vướng mắc của giáo viên trong
quá trình giảng dạy.
Chính vì vậy, việc tổ chức các chuyên đề trong nhà trường là việc làm cần
thiết. Qua chuyên đề, giáo viên trong nhà trường có cơ hội học tập, trao đổi với
đồng nghiệp những kinh nghiệm hay trong giảng dạy và giáo dục trẻ. Đó là những
bài học sư phạm hết sức thiết thực.
5. Nội dung nghiên cứu
Đối với một chuyên đề thực hiện trong nhà trường thông thường thực hiện
theo quy trình sau: Chọn nội dung chuyên đề =>Xây dựng kế hoạch =>Phân công
thực hiện =>Thực hiện chuyên đề, dự giờ => Thảo luận, rút kinh nghiệm => Vận
dụng, kiểm tra chuyên đề => Tổng kết chuyên đề.
Một chuyên đề triển khai có hiệu quả phải thỏa mãn tối thiểu các điều kiện
sau:
Phải được bắt nguồn từ việc giải quyết các vấn đề khó, hoặc các vấn đề mới
phát sinh trong thực tế giảng dạy.
Bám sát định hướng đổi mới phương pháp giáo dục mầm non hiện nay.
Mang tính phổ biến và khả thi.
Đảm bảo nguồn lực và các điều kiện cơ sở vật chất.
Với những điều kiện đưa ra như vậy, để thực hiện có hiệu quả các chuyên đề
trong nhà trường tôi đã suy nghĩ và chỉ đạo thực hiện một số nội dung như sau:
5.1. Phát hiện vấn đề và chọn nội dung cho các chuyên đề:
Đây là giai đoạn khá quan trọng quyết định sự thành công của chuyên đề.
Những nội dung đưa ra trong chuyên đề phải thật sự cần thiết, thường là những
vướng mắc mà giáo viên đang cần tháo gỡ trong công tác giảng dạy. Chuyên đề
phải xuất phát từ nhu cầu của giáo viên. Tuyệt đối tránh tình trạng Ban giám hiệu
tổ chức hàng loạt chuyên đề cho các hoạt động trong chương trình mà không cần
biết những chuyên đề đó có thật sự cần thiết và đáp ứng được nhu cầu của giáo
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viên hay không, điều này sẽ gây “bội thực” cho giáo viên và trẻ mà lại không đạt
hiệu quả, làm lãng phí thời gian vô ích.
Như các năm trước, Ban giám hiệu thường thông qua dự giờ, thăm lớp hoặc
qua những ý kiến của giáo viên trong các buổi họp chuyên môn từ đó lựa chọn nội
dung để tổ chức chuyên đề. Trong hai năm học 2013 – 2014 và 2014 - 2015, việc
tổ chức chuyên đề trong trường của tôi có sự thay đổi. Ngay từ đầu năm học, tôi đã
giao quyền lựa chọn nội dung chuyên đề và thời gian thực hiện cho giáo viên ở các
tổ chuyên môn và được sự thống nhất cao của cô Hiệu trưởng nhà trường.
Việc giao quyền cho các tổ chuyên môn không có nghĩa là các tổ chuyên
môn có thể tổ chức hay không tổ chức chuyên đề cũng được mà ít nhất mỗi tổ phải
xây dựng 2 – 3 chuyên đề trong năm học để thực hiện. Thiết nghĩ với việc làm này
tôi đã giúp giáo viên và các tổ chuyên môn chủ động, mạnh dạn trong việc phát
hiện những nội dung còn vướng mắc đang cần tháo gỡ trong hoạt động giảng dạy
tại tổ của mình. Bản thân tôi cũng gợi ý một số những nội dung để các giáo viên
trao đổi và lựa chọn.
Với cách thức đó, các tổ chuyên môn trong năm học đã xây dựng được các
chuyên đề với nội dung có thể là:
Nội dung mới được triển khai trong năm học như chuyên đề “Nâng cao chất
lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, chuyên đề về
“Bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; chuyên đề “Giáo dục ứng phó với
biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường Mầm non”...
Nội dung khó giáo viên còn vướng mắc trong năm học trước hoặc những nội
dung quy định trong chương trình giáo dục mầm non nhưng giáo viên không lựa
chọn để thực hiện chẳng hạn như các nội dung về làm quen với Toán... Đề tài của
các chuyên đề cũng được các tổ chú ý bám sát nội dung yêu cầu cụ thể và gần gũi.
Là những nội dung đã thực hiện nhưng có những điểm mới trong việc tiếp
cận vấn đề, hình thức tổ chức hoặc mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong bài dạy.
5.2. Xây dựng kế hoạch và phân công thực hiện chuyên đề:
Sau khi các giáo viên của từng tổ chuyên môn thảo luận chọn được nội dung
và thời gian dự kiến để tổ chức các chuyên đề thì sẽ báo lại với chuyên môn nhà
trường mà trực tiếp là tôi để thống nhất các nội dung thực hiện đảm bảo.
Thời gian tổ chức chuyên đề là do tổ chuyên môn tự lựa chọn nhưng phải
phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy. Chính vì vậy để tránh sự chồng chéo
trong tổ chức, ngay từ đầu năm học, sau khi nhận đăng ký tổ chức chuyên đề của
các tổ, tôi sẽ lên kế hoạch chung trong đó chú ý đến kế hoạch cụ thể cho từng
tháng và thông báo đến các tổ chuyên môn nắm chắc kế hoạch để thực hiện.
Việc xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công giáo viên thực hiện cụ thể
từng chuyên đề tôi chỉ đạo thực hiện theo hai hình thức sau:
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a. Với chuyên đề mà tổ chuyên môn đề xuất:
Tôi giao cho Tổ trưởng chuyên môn cùng với giáo viên trong tổ tự thảo luận
nội dung, hình thức tổ chức tuy nhiên cần chú ý bám sát các vấn đề sau: sự cần
thiết của chuyên đề, mục đích của chuyên đề, điểm mới trong nội dung, biện pháp
thực hiện. Sau khi các tổ hoàn chỉnh kế hoạch với các yêu cầu trên tôi có thể xem
và duyệt trước song tôi luôn cố gắng bảo lưu những ý kiến của tập thể tổ đã xây
dựng, chỉ góp ý những nội dung cần thiết. Chẳng hạn những chuyên đề về tổ chức
các nội dung như: “Mừng bé thêm một tuổi”, “Cháu yêu chú bộ đội”, “ Ngày hội
của bà của mẹ” hoặc chuyên đề các hội thi “ Bé vui chăm học”, “Bé với an toàn
giao thông”...
Riêng đối với chuyên đề tổ chức các hoạt động dạy như âm nhạc, khám phá
khoa học, làm quen với toán....nhằm tháo gỡ những vướng mắc của giáo viên trong
quá trình dạy tôi lại muốn các giáo viên của tổ tự nghiên cứu nội dung thật kỹ và tổ
chức hoạt động bình thường, việc góp ý cho nội dung, hình thức... sẽ tiến hành sau.
Khác với một số cán bộ quản lý, để thực hiện chuyên đề thường chọn, phân
công những giáo viên giỏi hoặc giáo viên lâu năm có khả năng giữ bình tĩnh, đủ tự
tin khi tổ chức hoạt động trước tập thể sư phạm nhà trường, tránh tình trạng giáo
viên thực hiện quá hồi hộp mà không xử lí được các tình huống đã chuẩn bị theo
chuyên đề. Tôi lại có ý kiến chỉ đạo và cũng được sự thống nhất cao trong hội đồng
sư phạm nhà trường, việc lựa chọn giáo viên tham gia tổ chức chuyên đề không
nhất thiết lúc nào cũng là giáo viên cốt cán mà nên tạo điều kiện cho giáo viên
mới, giáo viên có ít kinh nghiệm được cọ xát, thể hiện bản thân nhất là những hoạt
động chuyên đề về hoạt động học. Thiết nghĩ với việc lựa chọn đó giúp cho giáo
viên mới chủ động trong việc tìm hiểu chuyên môn, có thể mạnh dạn, cố gắng tự
tin để thể hiện bản lĩnh cá nhân cũng như sẽ nhận được nhiều những ý kiến đóng
góp của đồng nghiệp từ đó nâng cao tay nghề và kinh nghiệm giảng dạy cho bản
thân đồng thời cũng là cách thức để Ban giám hiệu đánh giá năng lực của giáo viên
hiệu quả.
b. Với chuyên đề do chuyên môn nhà trường tổ chức:
Trong năm học, qua hoạt động dự giờ, thăm lớp, Ban giám hiệu sẽ nắm bắt
được những vấn đề giáo viên đang còn hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện
chẳng hạn việc thiết kế bài giảng điện tử, sử dụng các phần mềm ứng dụng hoặc
những chuyên đề mới được Sở GD, Phòng GD bồi dưỡng. Bản thân tôi sẽ trực tiếp
xây dựng kế hoạch, nội dung phù hợp với tình hình của nhà trường để báo cáo, tổ
chức triển khai hoặc phân công giáo viên được tham gia tập huấn báo cáo lại.
5.3. Thực hiện chuyên đề - Dự giờ.
Sau khi đã xây dựng được nội dung cụ thể, phân công giáo viên thực hiện và
thời gian thực hiện chuyên đề thì sẽ tổ chức theo kế hoạch.
Thực hiện chuyên đề là hoạt động thực tế nhằm làm sáng tỏ và minh chứng
cho những vấn đề đã được trình bày trong kế hoạch, biến những ý tưởng thành
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hiện thực và nhằm giải quyết những vấn đề thực tế trong giảng dạy. Đối với những
chuyên đề về hoạt động dạy thì bài dạy cần lựa chọn tiêu biểu, phù hợp. Khi dạy
minh hoạ giáo viên cần mạnh dạn đổi mới phương pháp, đổi mới hình thức tổ chức
dạy học và cần đảm bảo tính thống nhất cao, phù hợp với mục đích đã đề ra. Khi
dạy chuyên đề một số giáo viên thường hay tổ chức dạy thử để rút kinh nghiệm
thậm chí còn mượn trẻ học tốt ở các lớp khác để tham gia học hoặc gà bài quá kĩ
mà hoạt động chuyên đề trở thành hoạt động trình diễn, điều đó làm cho người dự
cảm thấy không thực tế. Làm như thế, giáo viên sẽ không nhìn nhận được những
tồn tại, những khó khăn thực tế và cũng không đưa ra được những giải pháp cá
nhân mà họ cho là khả thi, là hiệu quả. Bởi vậy, khi tổ chức dạy tốt nhất là cứ để
cho giáo viên dạy bình thường như hằng ngày. Đây là một kinh nghiệm mà trong
quá trình thực hiện tôi rất tâm đắc. Mỗi khi giáo viên lên lớp ngoài việc tuân thủ
những nguyên tắc đặc trưng của từng hoạt động. Khi sử dụng phương pháp, hình
thức tổ chức dạy học, thì mỗi giáo viên lại có những uyển chuyển, linh hoạt trong
sử dụng phương pháp, có những tình huống ứng xử sư phạm riêng không giống
nhau. Bên cạnh đó, họ cũng bộc lộ những nhược điểm, những tồn tại cá nhân trong
các hoạt động dạy học. Tất cả những điều đó sẽ được tập thể ghi nhận và nhận xét,
đánh giá sau đó rút ra bài học chung. Đây mới chính là mục đích chính của chuyên
đề.
Chính vì vậy, việc dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm giờ dạy của đồng
nghiệp đóng một vai trò rất quan trọng đối với mỗi giáo viên và nhà trường vì:
Dự giờ đồng nghiệp để được học tập về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
Rút ra được những kinh nghiệm quý trong quá trình giáo dục.
Bổ sung, hoàn thiện từng bài dạy cụ thể và tổng quát cho từng hoạt động .
Kiểm tra được quá trình học tập và tiếp thu kiến thức của trẻ.
Đánh giá được năng lực giảng dạy của từng giáo viên và chất lượng học
của trẻ ở mỗi lớp tại thời điểm đó.
Là căn cứ để lãnh đạo nhà trường, tổ chuyên môn điều chỉnh kịp thời quá
trình giảng dạy của giáo viên và quá trình học của trẻ.
Trước khi thực hiện chuyên đề, tôi thông báo cho giáo viên dự chuyên đề
nắm bắt được thời gian, địa điểm tổ chức chuyên đề. Thông báo cho giáo viên biết
lớp, tên giáo viên, hoạt động, đề tài của chuyên đề để giáo viên xem và chuẩn bị
trước. (Nếu tổ chức chuyên đề không thông báo những nội dung trên hoặc giáo
viên không xem trước bài thì khi dự xong giáo viên không nắm bắt được ý tưởng
của chuyên đề để đóng góp ý kiến).
Vì đặc thù của nhà trường là lớp đông, mỗi lớp 2 giáo viên nên việc thực
hiện chuyên đề thường phải tổ chức hai lần trừ những chuyên đề kịch bản, hội thi
để các giáo viên linh động sắp xếp thời gian dự giờ. Trong quá trình dự giờ bản
thân tôi cũng nhắc giáo viên cần ghi đầy đủ diễn biến hoạt động, nắm bắt định
hướng của chuyên đề để tham gia buổi thảo luận đạt hiệu quả...
6

Ví dụ: Chuyên đề làm quen với Toán: “Nhận biết ý nghĩa của các con số
được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày” hay “Gọi đúng tên các ngày trong tuần”.
Đây là đề tài mà nhiều giáo viên ngại không chọn để thực hiện trong quá trình dạy
vì cho rằng đề tài này nếu dạy không khéo sẽ dễ nhầm lẫn với khám phá khoa học
nên trước khi đi dự giờ giáo viên cần nắm bắt được đề tài của chuyên đề và phải tự
chuẩn bị trước cho bản thân những dự kiến của hoạt động để khi dự giờ sẽ có nhìn
nhận vấn đề nhanh chóng và hiệu quả hơn....
Hoặc chuyên đề khám phá khoa học “ Bé tìm hiểu về hiện tượng lũ lụt” là
chuyên đề giáo dục trẻ ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thảm họa
thiên tai trong trường mầm non, trước khi đi dự giờ giáo viên phải tìm hiểu các nội
dung liên quan thông qua các tài liệu đã được cung cấp vào đầu năm học để trong
quá trình dự giờ nắm bắt được cách giáo viên vận dụng, lồng ghép nội dung như
thế nào?...
Đối với việc tổ chức chuyên đề là các hoạt động học cần chú ý chuẩn bị lớp
chu đáo, có đủ chỗ ngồi cho giáo viên dự. Tránh tình trạng giáo viên ngồi chen
nhau, ngồi bên ngoài lớp học, không quan sát hết trình tự tiết dạy.
5.4. Thảo luận :
Đây là khâu cuối cùng trong dự giờ, nhận xét, rút kinh nghiệm việc tổ chức
chuyên đề của giáo viên, Do vậy, đối tượng tham gia thảo luận cần cân nhắc kỹ
càng chỉ ra những ưu điểm của chuyên đề cần phát huy và tìm ra những hạn chế để
khắc phục, cách khắc phục như thế nào? Đây là điểm quan trọng nhất trong quá
trình thảo luận. Tránh lối nhận xét qua loa đại khái hoặc nhận xét khắt khe, thành
kiến đối với hoạt động của giáo viên và khả năng tiếp thu kiến thức của trẻ. Bởi tất
cả các hoạt động giáo dục trong nhà trường đều nhằm đạt đến cái đích cuối cùng là
chất lượng dạy và học.
Buổi thảo luận về các hoạt động chuyên đề thường tổ chức kết hợp với họp
chuyên môn nhà trường nhưng có nhận xét, đánh giá riêng. Để đảm bảo cho buổi
thảo luận các chuyên đề đã tổ chức đạt hiệu quả tôi thường chỉ đạo thực hiện theo
các bước như sau:
Trước tiên người thực hiện chuyên đề, tổ chuyên môn sẽ trình bày ý kiến
của mình qua việc triển khai chuyên đề: nói rõ ý tưởng của mình khi thực hiện để
giáo viên tham dự hiểu hơn về mục đích cũng như cách thể hiện của giáo viên. Vì
nhiều giáo viên khi dự giờ không xem trước bài hoặc xem qua loa nên khi dự giờ
không nắm hết vấn đề sẽ có những cách hiểu không đúng về chuyên đề gây mất
thời gian cho buổi thảo luận.
Sau đó các thành viên dự chuyên đề cho ý kiến nhận xét đối chiếu giữa nội
dung lý thuyết với thực tế tổ chức hoạt động, các ý kiến tập trung làm sáng tỏ:
Nội dung trọng tâm chuyên đề là bàn vấn đề gì? Hướng mọi người tập trung
vào thảo luận nội dung trọng tâm của chuyên đề. Tránh việc phát biểu không ăn
nhập với nội dung chuyên đề, gây mất thời gian.
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Ví dụ: Sau khi tham dự chuyên đề Âm nhạc với nội dung trọng tâm là Nghe
hát: “Mẹ yêu con”, nội dung kết hợp là VĐTN: “Cả nhà đều vui” do cô Thái
Sương lớp Lớn 2 thực hiện các giáo viên tham gia đóng góp cho hoạt động về
phương pháp, hình thức tổ chức của giáo viên đã hợp lí chưa? Có điểm nào mới
trong quá trình tổ chức? Nội dung nào chưa đạt theo yêu cầu ?...Vì sao? Việc sử
dụng hiệu ứng bằng cách thiết kế một đoạn video minh họa cho bài nghe hát đã
được phát huy tác dụng không?
Ngoài ra để phát huy tính tự giác và tích cực tìm hiểu nội dung của các
chuyên đề cần khuyến khích các giáo viên đưa ra những luận điểm chứng minh
những phương pháp và hình thức của chuyên đề hợp lí hoặc chưa hợp lý, có những
phân tích để bảo vệ những nội dung mình cho là đúng. Có như vậy buổi thảo luận
mới đi đến một thống nhất cao hơn. Tránh tình trạng giáo viên cả nể, ngại khi đưa
ra ý kiến đối với người tổ chức mà không dám chỉ ra cái sai, cái chưa hợp lí của
chuyên đề.
Phải hiểu rằng việc xây dựng và tổ chức chuyên đề là để cùng nhau học tập,
tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc hoặc chia sẻ những kinh nghiệm
trong quá trình tổ chức chứ không phải để chỉ trích, phê bình. Với tinh thần đó, tôi
luôn muốn giáo viên khi tham gia thảo luận cần khách quan, dân chủ trong việc
nêu ý kiến cá nhân. Tránh tình trạng khi giáo viên chỉ ra cái không hợp lí của
chuyên đề thì tổ chuyên môn đổ lỗi cho giáo viên thực hiện không thể hiện đúng ý
định của chuyên đề đã xây dựng hoặc nói nước đôi.
Ví dụ: Qua chuyên đề: “Bé vui cùng chú bộ đội” do khối Mẫu giáo Bé –
Nhà trẻ tổ chức, tôi muốn giáo viên thảo luận về cách tổ chức như vậy đã phù hợp
chưa? Có điểm nào cần lưu ý trong quá trình tổ chức? Nếu là các cô hoặc tổ của
các cô thì có ý kiến gì để làm mới hoặc phong phú thêm cho nội dung chuyên đề.
Với những gợi ý đó tôi cũng như mọi người tham dự thảo luận được nghe những ý
kiến rất thẳng thắn của những người nhận xét chẳng hạn như: kịch bản của chuyên
đề tương đối tốt nhưng trong quá trình tổ chức cách bố trí các tiết mục văn nghệ
lên xuống sân khấu hơi lộn xộn, người dẫn chương trình chưa có sự giao lưu nhiều
đối với trẻ là khán giả bên dưới hoặc trong quá trình tổ chức giáo viên các lớp cần
chú ý quán xuyến trẻ lớp mình tốt hơn để không làm ồn, ảnh hưởng đến việc tổ
chức trên sân khấu. Ngoài ra, còn có ý kiến đề xuất nên bỏ nội dung trang trí mâm
quả trong chuỗi các trò chơi trong chuyên đề chỉ giữ lại hoạt động gắn hoa đào,
hoa mai và làm bánh chưng, bánh tét vừa phù hợp với lứa tuổi vừa tiết kiệm thời
gian. Như vậy, việc tạo cơ hội để các giáo viên nêu ý kiến cá nhân sẽ giúp cho tổ,
cá nhân người trực tiếp thực hiện chuyên đề rút ra được kinh nghiệm trong quá
trình tổ chức cũng như có ý kiến phản hồi, thuyết phục người nêu đề xuất đồng ý
với ý tưởng mà tổ đã xây dựng bằng những lập luận chặt chẽ, khoa học hoặc tiếp
thu ý kiến để cùng đi đến quan điểm chung.
Riêng với những nội dung chuyên đề mà bản thân tôi trực tiếp tổ chức thì
thảo luận cũng là việc trao đổi trong quá trình thực hiện.
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Ví dụ: Tôi trực tiếp tổ chức chuyên đề hướng dẫn giáo viên sử dụng một số
phần mềm ứng dụng trong việc thiết kế giáo án điện tử đạt hiệu quả thì nội dung
thảo luận chính là giới thiệu các phần mềm, cách thực hiện, ứng dụng những phần
mềm đó ra sao? Ngoài ra, tôi còn thảo luận với giáo viên về những tiện lợi mà
phần mềm tôi giới thiệu so với các phần mềm khác, hỏi ý kiến giáo viên về nhận
xét các phần mềm nêu trên hoặc có đề xuất giới thiệu phần mềm mới.
Qua hoạt động chuyên đề, ngoài tác dụng nâng cao tay nghề, giải quyết
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thì việc chia sẻ những kinh
nghiệm, những cái hay trong hoạt động giảng dạy không những với giáo viên mà
với Ban giám hiệu cũng cần tiếp cận để có những chỉ đạo sâu sát hơn.
Cuối cùng, sau khi để giáo viên trao đổi, thảo luận xong, bản thân tôi sẽ có
một vài kết luận đánh giá dựa trên sự thống nhất ý kiến của tập thể và đưa ra những
định hướng để cho giáo viên có thể áp dụng vào trong giảng dạy, tổ chức các hoạt
động. (Tất nhiên, những nội dung “thống nhất” trong chuyên đề không phải theo
một khuôn mẫu và bắt giáo viên thực hiện. Vì khi tổ chức hoạt động mỗi giáo viên
có thể áp dụng theo một cách khác nhau tùy theo sự linh hoạt sáng tạo của giáo
viên đó và tình hình của lớp). Những định hướng này cần được đưa vào biên bản
chuyên đề.
5.5. Vận dụng - kiểm tra chuyên đề :
Nhiều trường hiện nay khi tổ chức thực hiện và thảo luận xong là coi như đã
hoàn thành một chuyên đề. Như vậy chuyên đề sẽ không đạt kết quả vì không biết
trong thực tế những “nội dung đưa ra trong chuyên đề đúng hay sai – tổ chức
chuyên đề - thảo luận - định hướng cho chuyên đề” tất cả những nội dung đó đều là
lí thuyết. Phần thực hành chính để đánh giá chuyên đề có hiệu quả hay không, là
phần giáo viên áp dụng những nội dung đó vào thực tế tổ chức hoạt động. Khi áp
dụng chuyên đề trong giảng dạy cần lưu ý giáo viên phải biết linh hoạt, sáng tạo
biết tự điều chỉnh sao cho phù hợp với từng đối tượng trẻ trong lớp. Tránh áp dụng
một cách máy móc sẽ không mang lại hiệu quả tích cực. Và đặc biệt trong quá
trình áp dụng, giáo viên thấy khó khăn cần có ý kiến với tổ, khối chuyên môn để
cùng bàn bạc tháo gỡ.
Việc kiểm tra chuyên đề bắt đầu từ khi lập kế hoạch và được thực hiện
thường xuyên trong suốt quá trình triển khai và áp dụng. Qua mỗi lần kiểm tra,
người được kiểm tra sẽ nhận được những lời nhận xét, góp ý của đồng nghiệp để
rút kinh nghiệm, thực hiện áp dụng tốt hơn. Và phần kiểm tra chủ yếu của một
chuyên đề là khi đưa nội dung chuyên đề vào thực tế giảng dạy. Chúng ta có thể tổ
chức kiểm tra bằng những cách sau:
Giáo viên tự đánh giá việc thực hiện và áp dụng chuyên đề của bản thân.
Giáo viên kiểm tra chéo lẫn nhau.
Ban giám hiệu nhà trường, các tổ trưởng chuyên môn tăng cường dự giờ
kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm đối với các thành viên trong nhà trường. Qua
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dự giờ mới có thể nhận thấy những ưu điểm và tồn tại của chuyên đề, hay phát sinh
thêm những vấn đề mới. Từ đó đưa ra những giải pháp bổ sung để thực hiện, tháo
gỡ vướng mắc khó khăn mới nảy sinh để kịp thời điều chỉnh.
5.6. Tổng kết chuyên đề :
Khi dự giờ kiểm tra ứng dụng chuyên đề trên thực tế và thu thập ý kiến giáo
viên. Ban giám hiệu cần tổng kết đánh giá và định hướng tiếp theo cho chuyên đề.
Tổng kết chuyên đề là đánh giá lại cả quá trình của chuyên đề, kết quả thực hiện
của chuyên đề, đánh giá lại những điểm không hợp lí, những vấn đề phát sinh, khả
năng áp dụng chuyên đề. Và cuối cùng là định hướng lại nội dung chuyên đề cho
giáo viên nắm bắt và tiếp tục thực hiện, áp dụng vào dạy học trong thời gian tới.
6. Kết quả nghiên cứu
Trong hai năm học qua, với việc chỉ đạo tổ chức các buổi chuyên đề trong
nhà trường theo hướng giao nhiệm vụ có hiệu quả rất cao. Giáo viên nắm bắt
chuyên đề một cách tốt và vận dụng vào dạy học nhuần nhuyễn. Khi tham gia
chuyên đề giáo viên đã tham gia tích cực, đưa ra những ý kiến hay. Vận dụng
chuyên đề vào thực tế giảng dạy cũng được giáo viên thực hiện linh động. Qua
chuyên đề giáo viên được tiếp cận nhiều phương pháp tích cực, nhiều hình thức tổ
chức lớp học thân thiện, hiệu quả. Chất lượng thực hiện chuyên đề đã được nâng
lên:
* Đối với giáo viên:
Giờ dạy của giáo viên không còn rập khuôn, cứng nhắc mà trở nên linh
động, sáng tạo hơn nhiều.
100% giáo viên biết cách xây dựng môi trường tự nhiên và các điều kiện
cho trẻ thực hành trải nghiệm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và trẻ
lớp mình phụ trách.
100% giáo viên đã tham gia tổ chức và biết cách thiết kế các bài tập, các trò
chơi với nhiều thí nghiệm cho trẻ được hoạt động trải nghiệm.
Khả năng tổ chức chuyên đề của giáo viên ngày càng được nâng lên cả về
mặt kiến thức, kỹ năng, phương pháp cũng như khả năng sáng tạo trong quá trình
tổ chức hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong nhà
trường.
Điều quan trọng sau mỗi chuyên đề, giáo viên lại có thêm nhiều bài học kinh
nghiệm cho bản thân đồng thời được tiếp cận và có thêm những kiến thức thực tế
mà sách vở không có.
Trong năm học qua, nhà trường đã tổ chức được 12 chuyên đề đạt hiệu quả
cao. Số lượng giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi có ứng dụng những nội dung
mới của chuyên đề là 22 giáo viên, đạt 18 giáo viên, tỉ lệ 81,8%.
* Đối với trẻ:
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Từ chất lượng đội ngũ được nâng lên dẫn đến chất lượng học sinh cũng được
nâng lên.
Trẻ ngày càng trở nên tự tin, phát huy vai trò chủ động sáng tạo trong hoạt
động. Trẻ được thực hành trải nghiệm và có cơ hội bộc lộ khả năng của bản thân
do được tham gia nhiều hoạt động chuyên đề. Cách học của trẻ thông qua các hoạt
động trải nghiệm, sử dụng các giác quan, trẻ dần được rèn luyện kỹ năng hoạt động
nhóm.
Đối với các chuyên đề tổ chức kịch bản, số lượng trẻ tham gia và thể hiện
năng khiếu cá nhân nhiều là điều kiện để giáo viên phát hiện và rèn luyện nhằm
phát huy những khả năng của trẻ, tạo tiền đề tốt để trẻ tham gia các hoạt động sau
này.
Từ kết quả trên đã chứng minh những thay đổi trong biện pháp chỉ đạo tổ
chức các chuyên đề trong nhà trường nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo
viên mà tôi đưa ra có tính khả thi trong thực tiễn, nó góp phần nâng cao chất lượng
chăm sóc giáo dục trong nhà trường.
7. Kết luận
Mục tiêu cuối cùng của giáo dục mầm non là giúp trẻ phát triển toàn diện.
Muốn đạt được mục tiêu này không có con đường nào khác là phải bồi dưỡng,
nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy học. Giáo viên phải thường
xuyên học hỏi, cập nhật thông tin, nâng cao trình độ để có thể đáp ứng được nhu
cầu chăm sóc giáo dục cũng như nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện
tốt nhiệm vụ năm học và nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội đối với địa phương
Một trong những con đường đưa đến thành công đó chính là việc nâng cao
chất lượng chuyên đề trong nhà trường đây là cơ hội để giáo viên có thể trao đổi
kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Song việc tổ chức chuyên đề cần có điểm mới,
mang tính khoa học, hiệu quả cao.
Tay nghề của giáo viên được nâng lên đồng nghĩa với chất lượng giảng dạy
cũng được nâng lên. Có thế mới mong tạo ra được một thế hệ trẻ toàn năng phục
vụ cho đất nước sau này.
Thực tế hiện nay chương trình giáo dục Mầm non luôn coi trọng việc lấy trẻ
làm trung tâm. Giáo viên chủ động lựa chọn nội dung và phương pháp thích hợp để
giảng dạy sát với chương trình của từng độ tuổi, có lồng ghép các nội dung bổ trợ
vào các hoạt động trong chương trình. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nảy sinh
những vấn đề có thể là đề tài hoặc phương pháp, hình thức tổ chức cần phải giải
quyết và có biện pháp khắc phục kịp thời. Vì vậy, việc tổ chức các chuyên đề trong
nhà trường để giáo viên học tập và vận dụng trong giảng dạy là biện pháp vừa hiệu
quả vừa tiện lợi nhất.
* Bài học kinh nghiệm
Để tổ chức có hiệu quả chuyên đề ở trường Mầm non đòi hỏi:
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Bản thân cán bộ quản lý phải có nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt
động chuyên đề, phải biết thay đổi tư duy trong việc chọn những nội dung chuyên
đề “thiết thực, cấp bách” là vướng mắc mà giáo viên đang cần tháo gỡ trong
chuyên môn, biết kết hợp các phương pháp, hình thức tổ chức chuyên đề hợp lí,
đầy đủ nhằm thực hiện có hiệu quả trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn cho giáo viên.
Cần lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện chuyên đề. Cân đối thời gian
hợp lý cho việc tổ chức chuyên đề thuận tiện cho giáo viên và gặt hái được hiệu
quả cao nhất.
Xây dựng quy trình chuyên đề hợp lý nhằm khai thác hết hiệu quả từ chuyên đề.
Phát huy hết nguồn lực của đội ngũ bằng cách chọn những phương pháp
quản lý phù hợp với đặc điểm nhà trường.
Người quản lý cần chủ động phối hợp với tổ chuyên môn, mạnh dạn giao
nhiệm vụ nhưng phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tránh việc chạy theo hình
thức, số lượng mà bỏ đi các bước theo như đã trình bày làm cho tính hiệu quả của
chuyên đề không cao đồng thời có sự chỉ đạo sâu sát đến việc nâng cao tay nghề
cho đội ngũ thông qua con đường tổ chức hoạt động chuyên đề.
Trong công tác chuyên đề cần kết hợp chặt chẽ nội dung lí thuyết với phần
thực hành. Phải biết đúc kết kinh nghiệm trên thực tế giảng dạy của giáo viên,
tránh nặng về lí thuyết bỏ qua thực tế.
Rút kinh nghiệm chuyên đề là khâu không thể thiếu trong quá trình thực
hiện. Khi rút kinh nghiệm cần chỉ rõ những ưu điểm của chuyên đề để tiếp tục phát
huy và tìm những nhược điểm của chuyên đề để khắc phục kịp thời. Chuyên đề
được đánh giá tốt khi chuyên đề đó giải quyết được vấn đề khó, vướng mắc và góp
phần nâng cao chất lượng dạy học.
Xuyên suốt đề tài là các biện pháp chỉ đạo tổ chức chuyên đề trong nhà
trường một cách có hiệu quả. Việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển thêm nhiều
biện pháp hay trong quá trình chỉ đạo thực hiện các chuyên đề tại nhà trường là
việc nên làm. Bản thân tôi sẽ cố gắng học hỏi, hoàn chỉnh với sự trợ giúp của các
đồng nghiệp trong công tác quản lý để triển khai nội dung này đạt hiệu quả hơn.
8. Kiến nghị:
Tăng cường tổ chức các đợt tập huấn chuyên đề tập trung để tất cả giáo viên
tham gia nắm bắt trực tiếp, thuận lợi hơn.
Tăng cường tổ chức các đợt hội thảo chuyên đề để tất cả CBGV được thảo
luận, rút kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Nhân rộng những sáng kiến hay về công tác quản lý, tổ chức chuyên đề tại
các trường mầm non, mẫu giáo để cùng nhau xây dựng chất lượng của bậc học
ngày càng đạt nhiều kết quả, đem đến sự tin tưởng đối với phụ huynh và xã hội về
chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trong nhà trường đạt hiệu quả cao hơn.
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PHỤ LỤC
CÁC CHUYÊN ĐỀ HOẠT ĐỘNG HỌC

Hình 1. Chuyên đề LQVT: Nhận biết thứ tự các ngày trong tuần – Khối MG Lớn

Hình 2. Chuyên đề NBPB của Khối Nhà trẻ
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Hình 3. Chuyên đề Thể dục của Khối Mẫu giáo Nhỡ

Hình 4. Chuyên đề Khám phá khoa học: Thí nghiệm với nước – Khối MG Lớn
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Hình 5. Chuyên đề LQVT: Nhận biết ý nghĩa của các số 113, 114,115 của Khối MG Lớn

Hình 6. Chuyên đề Hoạt động góc của khối Mẫu giáo Nhỡ
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Hình 7. Chuyên đề “Bé vui cùng chú bộ đội” của Khối Mẫu giáo Bé

Hình 8. Chuyên đề: “Mừng bé thêm một tuổi” của khối Mẫu giáo Nhỡ
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VẬN DỤNG CHUYÊN ĐỀ TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

Hình 9. Trẻ tham gia hoạt động góc

Hình 10. Trẻ hoạt động tạo hình làm tranh bằng len
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Hình 11. Trẻ tham gia hoạt động làm quen chữ cái

Hình 14. Giáo viên tổ chức hoạt động làm quen với toán cho trẻ mẫu giáo Bé
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