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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trẻ em mầm non là lứa tuổi chập chững bước vào đời, sự phát triển của trẻ 

hoàn toàn phụ thuộc vào việc chăm sóc, dạy dỗ của người lớn. Hàng ngày, bố mẹ 

bận công việc từ sáng đến tối nên thời gian dành cho con ít, trẻ ở trường mầm non 

là chủ yếu. Tại trường mầm non trẻ tham gia vào các hoạt động học tập, hoạt động 

vui chơi, ăn ngủ, chiếm 7 - 10h (Khoảng 70 - 80% thời gian trẻ thức). Có nghĩa thời 

gian tiếp xúc với cô giáo rất nhiều. Như vậy, cô giáo sẽ đóng vai trò quan trọng 

trong việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Những hành vi ứng xử của cô, 

được trẻ nhập tâm, bắt chước giống như là “biển chỉ đường” hướng dẫn trẻ vào đời.  

Ứng xử nói chung có chức năng lớn trong giao tiếp, vừa định hướng hoạt 

động, điều khiển, điều chỉnh hành vi, lại là phương tiện liên kết, truyền tin giữa 

người với người. Riêng đối với lứa tuổi mầm non, giao tiếp ứng xử còn có mục đích 

tổ chức, hướng dẫn, thông báo, giáo dục và chăm sóc trẻ. Do đó, GVMN không 

những giỏi về chuyên môn mà còn phải là người có cách ứng xử phù hợp để tạo 

dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa cô và trẻ. 

Giai đoạn từ 0-6 tuổi là giai đoạn có vai trò quan trọng trong sự phát triển 

của trẻ.  “Các nhà tâm lý học macxit đã khẳng định rằng, những gì được hình thành 

ở lứa tuổi mầm non sẽ ảnh hưởng, chi phối mạnh mẽ đến sự phát triển nhân cách 

của con người ở giai đoạn tiếp theo” [22, tr5] Bởi trẻ ở thời kỳ này có đặc điểm dễ 

uốn nắn, hay bắt chước và nhịp độ phát triển nhanh.  

Xuất phát từ cơ sở lý luận, vấn đề ứng xử giữa cô giáo và trẻ em đang được 

nhiều người làm trong công tác giáo dục và các bậc cha mẹ quan tâm. Đó là một 

trong những nội dung quan trọng phục vụ cho việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ hiện nay. 

Thế nhưng, vấn đề này chưa được nghiên cứu nhiều, một số ít nhà tâm lý học bàn 

đến ứng xử trong tình yêu, trong quan hệ vợ chồng, trong môi trường làm việc, 

trong môi trường sư phạm nói chung, còn ứng xử giữa GVMN và trẻ em thì chưa 

thực sự được đi sâu. 
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Xuất phát từ thực tiễn, từ xưa đến nay hình ảnh người GVMN vẫn luôn được 

tôn vinh và đi vào rất nhiều lời ca tiếng hát “Một mai khi em lớn khôn; Đừng quên 

khi đi nhà trẻ; Quên cô giáo người nuôi em khỏe; Quên cô giáo người chăm em 

ngoan; Quên những lời cô giáo yêu thương…” [19]. Bên cạnh đó, cũng có một số 

hình ảnh GVMN ứng xử chưa phù hợp như: Cô đến lớp với tâm trạng buồn bã, thái 

độ lạnh nhạt, thậm chí còn cáu gắt, đánh trẻ, điển hình là các vụ như: Cô giáo của 

trường mầm non Mai Anh (Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp. HCM) tát và gây tổn 

thương vùng kín của trẻ [16, tr37]. Đánh và ép trẻ ăn của cơ sở mầm non Phương 

Anh xảy ra năm 2014 [18, tr35]. Dẫn đến mối quan hệ giữa cô và trẻ không được 

gần gũi, có một khoảng cách xa dần. Thậm chí còn xảy ra xung đột, từ đó hình 

thành ở trẻ những thái độ, hành vi chống đối. Việc này ảnh hưởng rất nhiều đến sự 

hình thành hành vi của trẻ sau này. 

Với tư cách là một giáo viên đang làm việc trong trường mầm non, hằng 

ngày chăm sóc và dạy dỗ trẻ, tôi rất mong muốn tìm hiểu hành vi ứng xử của 

GVMN với trẻ MG để góp phần nhỏ vốn kinh nghiệm phục vụ cho công tác sau 

này. Đồng thời tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp giữa cô giáo và trẻ em trong 

lớp học.  

Ứng xử của GVMN có rất nhiều khía cạnh nhưng ứng xử trong kỷ luật trẻ là 

một vấn đề nhiều GV quan tâm, băn khoăn. Không biết ứng xử như thế nào khi trẻ 

mắc sai lầm? Kỷ luật với lứa tuổi quá nhỏ liệu có tốt không? Phương pháp kỷ luật 

như nào thì hiệu quả nhất? Xuất phát từ những lý do trên, nên tôi chọn đề tài “Hành 

vi ứng xử của giáo viên trong kỷ luật trẻ mẫu giáo” để nghiên cứu. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực trạng hành vi ứng xử của GV trong kỷ luật trẻ 

MG. Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho 

GV trong kỷ luật trẻ. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Hành vi ứng xử của giáo viên đối với trẻ em (lứa tuổi mẫu giáo) trong kỷ 

luật trẻ. 
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