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em một?
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những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
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Tư vấn phụ huynh
Các vị phụ huynh thân mến,
Các phụ huynh đã quyết định chọn gửi con em vào một trong các trường mẫu
giáo. Đó là một quyế̀ t định quan trọng cho phụ huynh và các cháu. Tôi xin chân
thành cảm ơn các phụ huynh đã đặt trọn niềm tin vào các trường mẫu giáo và
dịch vụ của tiểu bang.
Các phụ huynh hãy tin chắc rằng các thầy cô của trường mẫu giáo sẽ phục vụ tốt
các cháu bằng cả tình thương sự nhiệt tình và khả năng nghiệp vụ cao trên lĩnh
vực giáo dục và đào tạo.
Các trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục đầu tiên mà con em của phụ huynh đến
học hỏi. Và các chương trình của nhà trẻ trọn ngày (Tagespflege) cũng thuộc về
chương trình giáo dục.

Henry Tesch
Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục,
Khoa Học và Văn Hóa
Mecklenburg-Vorpommern

Nền tảng cho tất cả hoạt động của nhà trẻ là chương trình giáo dục hiện hành của
tiểu bang dành cho trẻ em từ 0 đến 10 tuổi. Các trường mẫu giáo lấy đây làm cơ sở để phát triển các chương trình
giáo dục đặc biệt.
Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp cho phụ huynh có một khái niệm tổng quan về những đặc điểm giáo dục và đào
tạo của các trường mẫu giáo ở tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, và những nội dung và mục đích giáo dục đang
chờ đợi các cháu.
Một trọng tâm chủ chốt là việc trang bị cho các em những kiến thức cần thiết phù hợp với khả năng của các cháu để
bước chuyển tiếp từ trường mẫu giáo hoặc nhà trẻ trọn ngày lên trường tiểu học được thành công tốt đẹp.
Đối với tôi rất điều quan trọng là các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo trường mẫu giáo và nhà trẻ trọn ngày cùng
nhau gánh vác trách nhiệm chung để tạo điều kiện giúp đỡ, đáp ứng khả năng và nhu cầu thích hợp cho từng em một.
Các phụ huynh đừng ngần ngại nếu còn thắc mắc. Hãy đến với các thầy cô giáo trường mẫu giáo để được tư vấn về
các điều kiện phát triển khả năng cho con em.

Henry Tesch
Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục,
Khoa Học và Văn Hóa Mecklenburg-Vorpommern
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ff
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Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
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Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Trẻ em học hỏi như thế nào?
Những năm đầu tiên là thời gian mà các trẻ có thể
học hỏi dễ dàng và thu thập nhiều nhất cho cả cuộc
đời về sau. Chính các phụ huynh đã kèm cặp và
đóng góp vào sự phát triển của trẻ từ những ngày
đầu đời và đã từng chứng kiến những niềm vui của
trẻ khi tiếp nhận điều mới lạ.
Vui chơi là một trong những hình thức học hỏi rất
quan trọng đối với trẻ nhỏ. Xuất phát từ động cơ bản
thân các trẻ em thường thích nghiên cứu và khám
phá „thế giới”. Khuyến khích học hỏi có nghĩa là tạo
thời gian và không gian để trẻ hoạt động. Không
những chỉ ở nhà mà còn cả ở trường mẫu giáo/nhà
trẻ trọn ngày.
Ngôn ngữ là một chìa khóa chủ chốt để học hỏi. Trẻ
em thường có khuynh hướng tìm sự tiếp cận và trao
đổi với những người gần gũi nhất. Tất cả các trẻ đều
học nói từ tiếng mẹ đẻ, kể cả các trẻ không có tiếng
Đức là ngôn ngữ mẹ đẻ. Không có phim hay nào và
cũng không có băng ghi âm nào có thể thay thế các
cuộc trò chuyện trực tiếp, một cuộc tiếp xúc trực tiếp
với trẻ nhỏ.
Thúc đẩy sự học hỏi, giữ cho tiến trình này phát triển
và đóng góp ý kiến là một trách nhiệm chung của
các bậc phụ huynh, các nhà giáo dục và cả chính
các em nhỏ. Cũng như gia đình mình, cộng đồng
trường mẫu giáo hay của nhà trẻ trọn ngày là nơi
mà các cô con gái, những cậu con trai thu thập kinh
nghiệm xã hội cần thiết cho cuộc sống về sau.
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những gì?
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Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Trẻ em học hỏi những gì?
Các trẻ em dần dần lớn lên thành những cá nhân đầy tự tin và
vững vàng, học hỏi cách đối xử trong xã hội, tôn trọng người khác
và tôn trọng những quyết định dân chủ.
Nếu được cho cơ hội và được động viên thì các em sẽ học hỏi
và tìm hiểu sâu sắc hơn về một đề tài hoặc một vấn đề. Các em
sẽ học cách thức suy ngẫm về các vấn đề và thử nghiệm các giải
pháp. „Lầm lỗi” cũng là một phần của quá trình học hỏi, cũng như
sự tập trung, tính kiên trì hay việc thu thập các kiến thức và khả
năng trên nhiều lĩnh vực.
Các em sẽ được học biết rằng sức khỏe là một yếu tố quan trọng
trong cuộc sống hằng ngày. Tùy thuộc vào lứa tuổi và độ phát triển
mà các em sẽ có những quyết định bổ ích cho sức khỏe của chính
mình.
Trọng tâm của chương trình giáo dục và đào tạo là học ngôn ngữ và học nói, vì khả năng ngôn ngữ tốt là một yếu tố
quan trọng cho tất cả em nhỏ để tham gia vào đời sống xã hội, để giải đáp thành công các bài học, và vượt qua dễ
dàng các thử thách trong cuộc sống.
Các trẻ em từ những gia đình có nguồn gốc người nước ngoài cũng học tiếng Đức để có thể tiếp xúc. Cũng như các
trẻ em có tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ, các em cũng được dạy dỗ về tầm giá trị cao của tiếng mẹ đẻ. Trong trường mẫu
giáo các em sẽ được dạy về những điều thực tiễn cho cuộc sống: Các em sẽ được giúp đỡ để có thể tự mình hoàn
thành các công việc hằng ngày phù hợp theo tầm mức phát triển và tuổi tác.
Trẻ em rất thích sắp xếp, so sánh và đo đạc. Các trò chơi, các cuộc thí nghiệm nho nhỏ hoặc các buổi thực tập công
nghệ sẽ giúp các em có khái niệm cơ bản về toán học và các mối tương quan toán học.
Các chương trình ca nhạc, nhảy múa, đóng kịch, trang trí thủ công hoặc hội họa sẽ giúp các em phát triển các hình
thức diễn đạt nhạc họa sáng tạo.
Các em sẽ làm quen với thế giới thiên nhiên và môi trường chung quanh đời sống hằng ngày. Các em sẽ được truyền
đạt những kiến thức đạo đức, tôn giáo và sự phát triển của các giá trị đạo lý. Tính khoan hồng, tinh thần tôn trọng các
nền văn hóa khác và lòng tin cá nhân sẽ được dạy dỗ và ứng dụng ngay từ lúc các em còn ít tuổi.
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trong giáo dục và đào tạo
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Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Làm thế nào để khuyến khích từng em một?
Các thầy cô giáo trường mẫu giáo coi sự hợp tác chặt
chẽ với các cha mẹ là một nhiệm vụ để có thể khuyến
khích và phát hiện các ưu và đặc điểm của từng em một.
Mỗi em nên cảm nhận được sự thoải mái ở trường mẫu
giáo/nhà trẻ trọn ngày, và nhận thức được rằng mình là
một thành viên quan trọng trong cộng đồng nhỏ. Thêm
vào đó trẻ nhỏ cần có mối quan hệ mật thiết với các thầy
cô giáo trường mẫu giáo/ các nhân viên nhà trẻ trọn ngày.
Nội dung học là các kinh nghiệm và đề tài từ thế giới đời
sống của trẻ em, nó sẽ lôi cuốn sự chú ý của các em nam
nữ hoặc cả nhóm. Các thầy cô giáo trường mẫu giáo sẽ
truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho các cháu và sẵn
sàng đón nhận những cái mà các em đem ra áp dụng.
Trường mẫu giáo là nơi để khám phá, nghiên cứu và phát
minh! Nhiều khi kể cả người lớn cũng là các học trò. Việc
quan sát cá cháu hàng ngày và ghi nhớ thông kê lại cũng
là một trong những chuyên môn của các thầy cô giáo.
Qua đó những bước tiến triển của các cháu trẻ sẽ được ghi nhớ thống kê lại, và các thầy cô giáo dựa vào những số
liệu này cùng với chuyên môn sư phạm sẽ đưa ra những khuyến khích cụ thể cho các cháu.
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Tư vấn phụ huynh
Hợp tác với phụ huynh quan trọng đến mức nào?
Chương trình giáo dục đòi hỏi phải có sự
hợp tác với phụ huynh trên phương diện
giáo dục và đào tạo. Phụ huynh là người
tín cẩn quan trọng của đứa trẻ. Để hợp tác
thành công cần phải có sự tôn trọng và tin
tưởng lẫn nhau.
Trong các buổi gặp gỡ thầy cô giáo sẽ
thông báo cho cho các ngài biết cụ thể về
tình hình và những bước tiến triển của trẻ.
Nhưng để có thể công bằng với đứa trẻ,
các thầy cô cũng cần những thông tin và
các ý kiến đóng góp của phụ huynh. Các
phụ huynh hãy bàn bạc với các thầy cô
về phương thức hợp tác và đóng góp của
mình. Chính bản thân phụ huynh có thể giới
thiệu đến các em một điều hay gì đó - ví dụ
như một bài nhạc, một trò chơi, một câu
chuyện, hoặc là về nghề nghiệp của mình.
Hãy sử dụng quyền tham gia của mình
trong Ban Phụ Huynh của trường mẫu giáo cũng như việc trao đổi ý kiến kinh nghiệm với các phụ huynh khác. Càng
có nhiều phụ huynh có ý kiến đóng góp, phê bình để giúp cho công việc giáo dục tốt đẹp thì càng đem lại nhiều lợi
ích cho trường mẫu giáo và các con em!
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Trẻ em học hỏi như thế nào?

ff

Trẻ em học hỏi những gì?

ff

ff

ff

ff

ff
ff

ff

Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu học „quan trọng“ đến đâu?
Quá trình chuyển tiếp từ trường mẫu giáo lên trường
tiểu học là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của
em nhỏ và gia đình. Đầy lòng tò mò và niềm hãnh diện
về những điều đã học hỏi trong trường mẫu giáo, các
em muốn tự thể hiện rằng mình đã đủ tư cách để đến
trường. Sự tán thành và lưu tâm của phụ huynh sẽ
hỗ trợ tinh thần em nhỏ rất nhiều trong giai đoạn háo
hức này. Cùng với trường mẫu giáo/nhà trẻ trọn ngày,
phụ huynh sẽ giúp các em có một quan điểm tích cực
về nhà trường và như thế dễ dàng thành công trong
việc học tập.
Thông qua các thầy cô trường mẫu giáo/các nhân
viên nhà trẻ trọn ngày, các em sẽ có những tiếp xúc
đầu tiên với nhà trường. Sự hợp tác mật thiết giữa
trường mẫu giáo và trường tiểu học sẽ hỗ trợ tiến
trình này và giúp các em sắp đến tuổi đi học dễ dàng
vượt qua giai đọan chuyển tiếp.
Tính đồng nhất trong giáo dục của các trường mẫu
giáo cũng giúp các em dễ dàng chuẩn bị tinh thần lên
trường tiểu học. Và ngược lại các trường tiểu học cũng thông hiểu quá trình phát triển của các em từ trường mẫu
giáo lên. Việc giáo dục ở trường học cũng bắt nguồn từ cơ sở này.
Không những Luật Khuyến Khích Nhà Trẻ Trọn Ngày M-V (KiföG M-V) mà cả Bộ luật Giáo dục của bang Mecklenburg
Vorpommern (SchulG M-V) ràng buộc tất cả trường mẫu giáo và trường tiểu học ngày càng tốt hơn trong việc hợp
tác tương trợ lẫn nhau phục vụ mục đích giúp đỡ từng em trong học tập.
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Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
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Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm những gì?

ff

Trẻ em học hỏi như thế nào?

ff

Trẻ em học hỏi những gì?

Trên cơ sở chương trình giáo dục đã được thống nhất dành cho các trẻ em từ 0 đến 10 tuổi của luật M-V thì các em
nhỏ sẽ học hỏi trong các trường mẫu giáo nhiều khả năng trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

ff

ff

ff

ff

ff

ff
ff

ff

Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?

• Giao tiếp, học nói và học (đa) ngôn ngữ,
• Cử động
• Ca nhạc, thẩm mỹ và trang trí hình tượng,

Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?

• Toán học cơ bản

Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?

• Các kinh nghiệm cơ bản về (đa) văn hóa và xã hội ,

Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

• Tìm hiểu thế giới và các kinh nghiệm cơ bản về khoa học tự nhiên.
Với thời gian trôi qua trong trường mẫu giáo/nhà trẻ trọn ngày, con em của phụ huynh sẽ phát triển nhiều phương diện như
chiều cao, trí tuệ và học thức. Các quá trình phát triển có thể rất khác nhau và không luôn luôn đồng nhất trong các lĩnh vực
giáo dục và đào tạo. Những quá trình này có thể liên tục và cũng đôi khi bị gián đoạn. Nhiều hoàn đặc biệt cảnh xảy ra có thể
dẫn đến việc các em nhỏ không còn những khả năng mà em đã có lúc còn nhỏ tuổi. Điều ấy là bình thường và là một phần
trong suốt quá trình phát triển của mỗi đời người. Ví dụ như có trẻ biết chạy sớm, và có trẻ biết nói sớm.
Giáo sư Richard Michaelis, chuyên gia về bộ môn phát triển hệ thần kinh, (Bệnh viện đại học nhi đồng Tübingen) đã thiết lập
ra cho các bác sỹ nhi đồng một học thuyết về các „Viên Đá Biên Giới của Phát Triển Trí Tuệ“. Viện Nghiên Cứu Xã Hội Học
Ứng Dụng/ Hội Đoàn Thời Thơ Ấu (infans) đã tiếp tục phát triển học thuyết về „Các Viên Đá Biên Giới“ này để đóng góp vào
công việc dạy dỗ của các thầy cô giáo. Để có thể phát triển từng cá nhân, sự phát triển trí tuệ của em nhỏ được phân chia và
đánh giá theo sáu phạm vi.
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tại bang Mecklenburg-Vorpommern
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Sáu phạm vi phát triển trí tuệ1

ff

Trẻ em học hỏi như thế nào?

ff

Trẻ em học hỏi những gì?

Các em nhỏ phát triển hằng ngày và từng giai đoạn. Tượng hình cho sáu giai đoạn phát triển trí tuệ này là „Các Viên
Đá Biên Giới“:

ff

ff

ff

ff

ff

ff
ff

ff

Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

1 Học nói, ví dụ như gọi mẹ và gọi cha (15 tháng), nói câu dài liên tục 3 - 5 từ (36 tháng), thuật lại một sự kiện/câu
chuyện theo đúng thứ tự thời gian và nội dung (48 tháng);
2 Cử động cơ thể (những cử động đồng dạng và đều đặn của cơ thể), ví dụ xoay từ tư thế nằm bụng sang nằm lật
ngửa (12 tháng), đi không cần vịn (18 tháng), đạp vững vàng xe ba bánh hoặc các xe tương tự (48 tháng);
3 Cử động bàn tay/ngón tay, ví dụ chuyển đồ vật nhỏ từ bàn tay sang bàn tay (6 tháng), chủ định sử dụng ngón tay
trỏ (18 tháng), dùng kéo cắt một đường thẳng (60 tháng);
4 Phát triển trí nhận thức (Phát triển chiến lược hành động, khả năng chú ý và tập trung, cách ứng xử trong các
trò chơi, khả năng phân biệt và xếp đặt), ví dụ đưa mắt nhìn theo đồ vật lúc lắc chầm chậm (3 tháng), bắt chước thói
quen của người lớn (18 tháng), đặt câu hỏi (tại sao, ở đâu, khi nào, từ đâu - 48 tháng);
5 Khả năng hòa nhập xã hội (Khả năng xây dựng mối quan hệ mới với các trẻ em khác và người lớn lạ mặt), ví dụ
phân biệt gương mặt người quen và người lạ (9 tháng), nhận thức được ý nghĩa của từ „Không“ (18 tháng); sẵn sàng
nhường nhịn với người khác (48 tháng);
6 Khả năng cảm xúc (Khả năng nhận biết cảm xúc của chính mình và từ đó bắt đầu phát triển khả năng cảm xúc), ví
dụ như cười, tiếp xúc bằng mắt, đáp lại lời nói chuyện của người quen bằng cách nói chuyện hoặc cử động (6 tháng),
trấn tỉnh tinh thần trong vòng 3 phút khi gặp những việc trái ý nho nhỏ (24 tháng); phân biệt nam nữ (48 tháng).
Trang bìa cuối của tờ hướng dẫn này có một bảng tổng quan về các giai đoạn phát triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng
tuổi 12, 24, 36, 48 và 60.

Chú thích 1: Bảng tổng quan này dựa trên quyển sách của các tác giả R. Michaelis và G. Niemann: Phát Triển Hệ Thần Kinh và Nhi Đồng Học. Nguyên
tắc của các viên đá biên giới thiết yếu. từ trang 62, Stuttgart 1999. Các dữ liệu mới của: Petermann, F. Stein I.A. (2000): Chẩn Đoán Phát Triển bằng ET
6-6. Swets Testservice, Swets và Zeitlinger, Lisse, NL; Michaelis, R. (2001): Các Viên Đá Biên Giới của Phát Triển Trí Tuệ; Largo, R.H. (1996): Babyjahre
. Piper, München, do infans biên soạn lại năm 2003, phiên bản 1.03
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ff

Trẻ em học hỏi như thế nào?

ff

Trẻ em học hỏi những gì?

ff

ff

ff

ff

ff
ff

ff

Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Giao tiếp, học nói
và học (đa) ngôn
ngữ

Trí năng về toán
học cơ bản

Ca nhạc, thẩm mỹ
Các kinh nghiệm
và trang trí hình
cơ bản về (đa) văn
tượng
hóa và xã hội, tìm
hiểu thế giới và kinh
nghiệm cơ bản về
khoa học tự nhiên

• thông hiểu ngôn
• Tôn trọng và kho• nhận diện, mô tả
ngữ của âm nhạc
an hồng với người
và phân biệt các đồ
và nghệ thuật
vật có hình dạng và khác, không dùng
• ứng dụng phù hợp
tính chất khác nhau bạo lực hòa giải các
• thích thử giọng nói
mục đích những
mâu thuẫn
́
của mình
khả năng ngôn ngữ • nhận biế t và mô tả
• thông hiểu, thương
đã học được
các tương quan vị
• hay hát một mình
lượng và tuân thủ
trí từ các góc nhìn
̀
hoặc chung với
• diễn tả bằ ng ngôn
các qui luật chơi
khác nhau
người khác một
ngữ những khả
đoạn hay cả một
• biết cảm nhận nhu
năng và cảm xúc
• tập hợp được số
bài hát
cầu và ước muốn
vui buồn sợ hãi
lượng, so sánh và
của người khác và
mô tả.
• tự mình thích tham
• thuật lại những cảm
giúp đỡ họ
gia các trò chơi ca
nhận đã trải qua
• thông hiểu mối
hát, chạy nhảy và
• suy nghĩ và trao đổi
tương quan giữa
• trình bày ý kiến của
trò chuyện
ý tưởng về các mối
các số lượng và
mình với người
quan hệ bạn bè
biết giải trình.
• thông hiểu và làm
khác
theo được các trò
• nhận biết lợi ích của
• đếm, biết đếm số
• hiếu kỳ khi tiếp xúc
chơi và điệu múa
các điều lệ và tiêu
lượng và số thứ tự
với nội dung và
với các kiểu nắm
chuẩn tạo sự hài
ngôn ngữ trong tác • đọc được các thời
tay, kiểu bước chân
hòa cho một tập thể
phẩm văn chương
điểm quantrọng cho và biết tôn trọng các
và chuỗi bước chân
bản thân trên đồng
đơn giản
điều
lệ,
tiêu
chuẩn
• tạo phong cách ăn
hồ và biết ước tính
này
nói lịch sự
• cảm nhận được ý
khoảng thời gian
nghĩa của các hình
• cùng chung với các
• sử dụng được
• nhận biết và nêu
dạng và màu sắc,
trẻ em khác quan
nhiều loại bút viết
tên các mùatrong
và khả năng chủ
sát, tìm hiểu, mô
khác nhau
năm
ý áp dụng sự hiểu
tả và suy ngẫm về
• nêu tên đồ vật và
các hiện tượng thiên biết này càng ngày
• phân biệt được các
sự kiện của thế giới tháng có ý nghiã
càng tăng thêm
nhiên và các mối
chung quanh, nhớ
tương quan kỹ thuật
quan trọng cho bản
• thể hiện cảm xúc và
chi tiết, và diễn tả
thân và các dữ kiện • có trách nhiệm đối
tâm trạng bản thân
lại bằng lời.
như lễ giáng sinh
và cảm xúc về bốn
với thiên nhiên và
và
sinh
nhật.
• hòa giải mâu thuẫn
mùa thiên nhiên
môi trường
xã hội với người lớn • biết phân biệt tiền
trong năm
•
quan

sát
môi
trường
và người trạc tuổi
xu và các giá trị.
• kể về đời sống và
thiên nhiên và các
• biết bày tỏ nhu cầu, • Nhận biết qui luật
cảm nhận được các
sự kiện kỹ thuật, và
ý kiến và ước muốn chung của hai chuỗi mô tả phù hợp các
nhà mỹ thuật và các
tranh vẽ của họ, liên
đặc điểm
số hoặc mẫu hình
tưởng đến thời thơ
giống nhau
• biết nhận thức thời
ấu của bản thân
gian
của
ngày,
tuần
• hiểu và biết ứng
• nắn được các hình
lễ, tháng và năm
dụng các khái niệm
nhựa đơn giản và
“gấp đôi” và “phân
cảm nhận được ý
nửa”
nghĩa của chúng
• tham gia các buổi
trò chuyện
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Cử động

• thích cử động với
nhiều hình thức khác
nhau
• tìm hiểu và thử làm
các động tác mới lạ
• nhận biết và khám
phá các chức năng
của cơ thể
• nhận thức môi
trường chung
quanh bằng tất cả
giác quan
• bắt chước các cử
động hay của người
khác
• nhận thức được
ý nghiã khi được
người khác khen
thưởng
• các khả năng cử
động càng ngày
càng tiến bộ hơn,
thể hiện chúng và
so sánh với khả
năng người khác
• nhận thức các khả
năng và sự hạn chế
của cơ thể
• tiếp nhận và chấp
nhận sự giúp đỡ lúc
thực hiện các cử
động
• áp dụng các khả
năng cử động cơ
bản (như chạy,
nhảy, ném, bắt, lăn,
trượt)
• hoán chuyển vai trò
trong các trò chơi
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Trẻ em học hỏi như thế nào?

ff

Trẻ em học hỏi những gì?

ff

ff

ff

ff

ff
ff

ff

Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Tháng tuổi
Khi đứa bé
Các viên đá biên
giới của cử động
cơ thể

12 tháng tuổi

24 tháng tuổi

36 tháng tuổi

48 tháng tuổi

Các viên đá biên
giới của cử động
bàn tay và ngón
tay

Các viên đá biên
giới của phát
triển ngôn ngữ

Các viên đá biên
giới của nhận
thức

Các viên đá biên Các viên đá biên
giới của khả
giới của khả
năng giao tiếp xã năng cảm xúc
hội

• ngồi thẳng lưng • sử dụng tay
như kéo: cầm
không cần dựa
và giữ được
các đồ vật nhỏ
thăng bằng
giữa ngón cái
và trỏ, đôi khi
• tự mình lật
chính xác hơn:
ngửa
kẹp giữa hai
đầu ngón tay

Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chịu trách nhiệm pháp lý

60 tháng tuổi

• Tự mình trẻ
• Những cử chỉ
• tự động phát
• nếu dùng tờ
âm các từ có
giấy hoặc cái
tìm bạn mới để
tán thành thay
giao tiếp, duy
cho lời nói:
nguyên âm a/e
khăn che lại đồ
và các âm bậm
chơi, đồ vật và
trì tình bạn mới, ánh mắt, chạm
thay đổi hoặc
nhẹ, vuốt ve,
môi (ba-ba-bađể bé nhìn thấy
ba, hoặc da-da- điều này, bé sẽ
cắt đứt
dựa, cử chỉ,
dada, các âm
tự mình dỡ tờ
hôn, lời lẽ hoặc
tương tự)
giấy hoặc cái
cử chỉ kèm
khăn đi để có
theo những xúc
cảm trong cuộc
thể nhìn thấy
các đồ chơi
đối đáp giữa
người tín cẩn
và đứa trẻ
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Trẻ em học hỏi những gì?
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Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Tháng tuổi
Khi đứa bé

12 tháng tuổi

24 tháng tuổi

36 tháng tuổi

48 tháng tuổi

Các viên đá biên
giới của cử động
cơ thể

Các viên đá biên
giới của cử động
bàn tay và ngón
tay

Các viên đá biên
giới của phát
triển ngôn ngữ

Các viên đá biên
giới của nhận
thức

Các viên đá biên Các viên đá biên
giới của khả
giới của khả
năng giao tiếp xã năng cảm xúc
hội

• nâng đồ vật từ
nền nhà lên
và không mất
thăng bằng

• kẹp hai ngón
tay thành thạo

• Phát âm các
từ một vần
(tối thiểu 10
từ chính xác,
ngoại trừ
»Papa« và
»Mama«)

• Trấn tĩnh trong
• chất chồng các • chơi đùa
thanh gỗ, hoặc
“không chịu
vòng 3 phút
khi bị trái ý nho
trò chơi tương
kém” với trẻ
tự, (tối thiểu 3)•
cùng tuổi
nhỏ
chăm chú quan
• Tự mình chơi
sát, rờ mó, lấy • thích kết bạn
với trẻ em khác
khoảng 15 đến
ra dẹp vào đồ
30 phút, và biết
chơi , đồ vật
chắc rằng mẹ/
từ thùng chứa
người tín cẩn
hoặc ngăn kéo
đang ở gần
khoảng 15 phút
(trong phòng
khác, nhà bếp),
nhưng không
nhìn thấy

• leo cầu thang
(từng bước
một, tay vịn
thanh cầu
thang hoặc
nắm tay người
lớn)

• cầm bút vẽ
trong lòng bàn
tay hoặc cầm
kiểu “bút lông”
(giữ bút bằng
ba ngón tay
đầu, thân bút
nằm trong lòng
bàn tay)

Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chịu trách nhiệm pháp lý

60 tháng tuổi
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Dục, Khoa Học và Văn Hóa
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Trẻ em học hỏi như thế nào?

ff

Trẻ em học hỏi những gì?
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Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Tháng tuổi
Khi đứa bé

12 tháng tuổi

24 tháng tuổi

36 tháng tuổi

48 tháng tuổi

Các viên đá biên
giới của cử động
cơ thể

Các viên đá biên
giới của cử động
bàn tay và ngón
tay

Các viên đá biên
giới của phát
triển ngôn ngữ

Các viên đá biên
giới của nhận
thức

Các viên đá biên Các viên đá biên
giới của khả
giới của khả
năng giao tiếp xã năng cảm xúc
hội

• nhảy hai chân
lên cầu thang
và giữ được
thăng bằng

• lật từng trang
sách báo

• hai cánh tay
đong đưa theo
bước chạy,
tránh chướng
ngại vật và có
thể bất ngờ
đứng lại

60 tháng tuổi

• Chơi chung với • Có thể gởi trẻ
• vẽ và viết
• nói câu dài 3
vài tiếng đồng
các trẻ khác tối
đến 5 từ (phối
nguệch ngoạt,
thiểu 5 phút,
hồ ở nhà người
hợp chủ từ, trợ
thường chưa
• Có thể sử dụng
quen, không có
trò chuyện, trao
động từ, giới từ
tượng rõ hình
thành thạo 3
đổi đồ vật
mặt người tín
và trạng từ thời
dạng, giải thích
đầu ngón tay
cẩn
gian và không
hình đã vẽ
•
muốn

giúp
đỡ
(ngón cái, trỏ
gian)
việc nhà, bắt
và giữa) để nắn
• chăm chú chơi
chước đóng vai
như „chơi thật“,
bóp các đồ vật • biết sử dụng
chơi với búpbê,
trò của người
nhỏ
tên gọi của bé
lớn
xe, viên đá xếp
hình, Lego,
Playmobil v.v.

Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chịu trách nhiệm pháp lý
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Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Tháng tuổi
Khi đứa bé

12 tháng tuổi

24 tháng tuổi

36 tháng tuổi

48 tháng tuổi

Các viên đá biên
giới của cử động
cơ thể

Các viên đá biên
giới của cử động
bàn tay và ngón
tay

Các viên đá biên
giới của phát
triển ngôn ngữ

Các viên đá biên
giới của nhận
thức

Các viên đá biên Các viên đá biên
giới của khả
giới của khả
năng giao tiếp xã năng cảm xúc
hội

• lái thành
thạo xe ba
bánh hoặc xe
tương tự. Vừa
đạp vừa lái,
tránh dễ dàng
chướng ngại
vật

• cầm thành thạo • dùng từ „tôi“ để • đặt câu hỏi (tại • bắt đầu tham
sao, ở đâu, khi
gia vào các trò
tự xưng danh
bút vẽ bằng ba
chơi có qui luật
nào, từ đâu)
đầu ngón tay
•
thuật

lại
sự
(cờ bàn, đánh
đầu tiên
kiện/câu
• phân biệt và gọi bài, xoay vòng
chuyện gần
tên của một đồ
• bố trí và phê
tròn, cử động)
vật với kích cỡ
đúng thứ tự
bình đồ vật,
• Sẵn sàng
khác nhau (ví
hoặc hình vẽ
thời gian và nội
dụ trái táo lớn,
nhường nhịn
dung, thường
người ta là một
đệm thêm từ...
trái táo nhỏ)
vòng tròn đơn
giản với cái đầu và sau đó...và
và đôi chân,
sau đó
thiếu phần
thân.

• Từ tư thế đang
đứng có thể
nhảy hai chân
ra phía trước
30 đến 50 cm
mà không mất
thăng bằng

Chịu trách nhiệm pháp lý

60 tháng tuổi

• Tự kiềm chế
cảm xúc đối
với các biến cố
hằng ngày. Có
thể chịu đựng
phần nào các
cảm xúc như lo
lắng, thất vọng,
vui vẻ, hy vọng,
sợ hãi, căng
thẳng thần kinh
• phân biệt nam
nữ và cư xử
phù hợp
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Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?
Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Tháng tuổi
Khi đứa bé

12 tháng tuổi

24 tháng tuổi

36 tháng tuổi

48 tháng tuổi

Các viên đá biên
giới của cử động
cơ thể

Các viên đá biên
giới của cử động
bàn tay và ngón
tay

Các viên đá biên
giới của phát
triển ngôn ngữ

Các viên đá biên
giới của nhận
thức

Các viên đá biên Các viên đá biên
giới của khả
giới của khả
năng giao tiếp xã năng cảm xúc
hội

• leo cầu thang
lên xuống an
toàn và không
cần vịn, mỗi
chân một nấc
cầu thang

• dùng kéo cắt
được đường
thẳng

• nói thành thạo

• Phân biệt các
màu cơ bản
(xanh lam,
xanh lá cây,
đỏ, vàng, đen,
trắng)

• viết hoa các
mẫu tự, số,
tên (đôi khi viết
ngược). Hoặc/
• chụp trái bóng
và: vẽ và bố trí
lớn (đường
kính 20 cm)
hợp lý các hình
vẽ với nét vẽ
bằng hai bàn
khá rõ ràng
tay, cánh tay và
cả thân từ một
khoảng cách 2
m

Chịu trách nhiệm pháp lý

• kể lại dữ kiện/
câu chuyện
theo đúng thứ
tự thời gian
và nội dung,
cú pháp đúng
nhưng đơn
giản

60 tháng tuổi

• Phân chia công • Thỉnh thoảng
tìm sự gần
bằng đồ chơi,
gũi: khi lo lắng,
đồ ngọt v.v. với
các trẻ em khác buồn ngủ, mệt
mỏi, đau ốm
• Mời các trẻ
hoặc các biến
em khác đến
cố tương tự
nhà mình chơi,
• Cùng với các
và được mời
• kể lại các biến
trẻ em khác
cố có tình
hoặc tự một
ngược lại
huống như xấu
mình đóng
hổ, tuyệt vọng
kịch đổi vai trò,
hoặc không vui
hóa trang, giả
trang thành thú,
vẻ
„người hùng“,
người gương
mẫu.
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Làm thế nào để khuyến khích từng
em một?
Hợp tác với phụ huynh quan trọng
đến mức nào?
Quá trình chuyển tiếp lên trường tiểu
học „quan trọng“ đến đâu?
Phạm vi giáo dục và đào tạo bao hàm
những gì?

Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến 10 tuổi
tại bang Mecklenburg-Vorpommern
Tư vấn phụ huynh
Nhà xuất bản
Bộ Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa
Werderstraße 124
19055 Schwerin
E-Mail: bildungskonzeption@bm.mv-regierung.de
Internet: www.bildung-mv.de
Trình bày và kỹ thuật in ấn:
produktionsbüro TINUS
Großer Moor 34
19055 Schwerin
Hình ảnh:
Kita gGmbH Schwerin

Sáu phạm vi phát triển trí tuệ là gì?
Chương trình giáo dục trẻ em từ 0 đến
10 tuổi Kiến thức, khả năng, năng lực
trong giáo dục và đào tạo
Các viên đá biên giới của phát triển trí
tuệ – Tổng quan về các giai đoạn phát
triển trí tuệ của trẻ em ở các tháng tuổi
12, 24, 36, 48 và 60.

Chịu trách nhiệm pháp lý

