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TỔNG QUAN MÔN HỌC

Khái quát môn học

Sau khi học xong khóa học này, bạn sẽ thấu hiểu bản chất và các giá trị cốt lõi

của phương pháp Montessori - Một phương pháp giáo dục sớm nổi tiếng trên

thế giới đã được kiểm chứng và công nhận trên toàn cầu trong hơn 100 năm

qua.

Các nội dung bao gồm:

• Nguồn gốc xuất xứ của phương pháp Montessori và người đã tạo ra nó.

• Triết lý nền tảng của phương pháp này và có sự so sánh với những định 

kiến giáo dục truyền thống.

• Các lĩnh vực giáo dục đa chiều của phương pháp Montessori.

• Sự ứng dụng của phương pháp Montessori ở Việt Nam, từ đó có thể đưa 

ra những lựa chọn sáng suốt khi chọn môi trường học cho con của mình.



TỔNG QUAN MÔN HỌC

Những ai nên học môn này

Khóa học phù hợp với những đối tượng quan tâm đến việc giáo dục sớm cho

trẻ nhỏ:

 Gia đình đã, đang và sẽ có trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 0 – 6 tuổi

 Các giáo viên mầm non

Muốn mang tới cho con mình những giá trị giáo dục và môi trường để phát

triển tốt nhất.
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Bài 01 Maria Montessori

Mục tiêu

Giới thiệu tiểu sử của Maria Montessori

Con đường tạo ra phương pháp Montessori của bà Maria 

Montessori



Bài 01 Maria Montessori

Tóm tắt tiểu sử

• Maria Montessori (31/08/1870 – 06/05/1952)

là nhà trị liệu đồng thời là nhà giáo dục

người Ý.

• Bà nổi tiếng vì phương pháp giáo dục

Montessori mang tên bà. Phương pháp của

bà ngày nay được sử dụng phổ biến trên

toàn thế giới trong hơn 100 năm qua.



Bài 01 Maria Montessori

Tư duy về Kỹ thuật

• Montessori đã vượt qua định kiến “nữ công gia chánh” và theo đuổi

đam mê về kỹ thuật.

• Sau một thời gian học tập, bà đã đạt tấm bằng Đại học đầu tiên với

chuyên ngành Kỹ thuật.

• Tư duy về kỹ thuật của bà sau đó là cơ sở để bà thiết kế những học

cụ cho chương trình giáo dục sớm của mình sau này.



Bài 01 Maria Montessori

Kiến thức về Y học

• Năm 1896 bà tốt nghiệp ngành Y khoa của Đại học Roma.

• Sau khi tốt nghiệp Y khoa, bà làm việc tại một phòng khám chuyên

về tâm thần của Đại học Rome mang tên University of Rome

Psychiatric – nơi này đã khiến bà rất thích thú vì tại đây bà đã được

giúp đỡ những trẻ em chậm phát triển về mặt tinh thần. Và chính từ

đây, mong muốn làm sao để giúp trẻ phát triển và hòa nhập với xã

hội của bà Maria bắt đầu.



Bài 01 Maria Montessori

Kiến thức về Y học

• Năm 1896 bà tốt nghiệp ngành Y khoa của Đại học Roma.

• Sau khi tốt nghiệp Y khoa, bà làm việc tại một phòng khám chuyên

về tâm thần của Đại học Rome mang tên University of Rome

Psychiatric – nơi này đã khiến bà rất thích thú vì tại đây bà đã được

giúp đỡ những trẻ em chậm phát triển về mặt tinh thần. Và chính từ

đây, mong muốn làm sao để giúp trẻ phát triển và hòa nhập với xã

hội của bà Maria bắt đầu.



Bài 01 Maria Montessori

• Năm 1899, bà bắt đầu nghiên cứu về các vấn đề giáo dục trẻ theo

phương pháp của 2 bác sĩ nổi tiếng người Pháp là Jean

Marc Gaspard Itard (1774 – 1838) và học trò của ông - Édouard

Séguin (1812 –1880). Trong quá trình tìm tòi, làm việc của mình, bác

sĩ Montessori đã tiếp nhận những thành quả nghiên cứu phát triển

bộ giáo cụ kích thích giác quan cho trẻ chậm phát triển tinh thần của

Séguin vào trong công việc để sáng tạo ra giáo cụ trực quan cho

phương pháp Montessori sau này.

Chuyên môn về Sư phạm



Bài 01 Maria Montessori

• Năm 1901, những trẻ chậm phát triển tinh thần mà bác sĩ Montessori

làm việc cùng đã qua được kỳ thi giáo dục của bang dành cho trẻ

em bình thường.

• Sau kết quả vang dội đó, Montessori chuyển sang nghiên cứu về sự

phát triển trên những trẻ bình thường, để khám phá xem con người

có thể đạt được khả năng phát triển toàn diện hơn nữa hay không.

Chuyên môn về Sư phạm



Bài 01 Maria Montessori

Am hiểu về Triết học

• Để tìm hiểu thêm về chức năng của tâm trí trẻ thơ, bác sĩ Montessori

bắt đầu trau dồi thêm các môn tâm lý và triết học vào năm 1901.

• Ba năm sau (1904), bà trở thành giáo sư môn Nhân chủng học tại

đại học Roma.



Bài 01 Maria Montessori

Nền tảng phát triển phương pháp Montessori

• Năm 1907, bà đã từ bỏ cả chức vụ giáo sư đại học lẫn nghề nghiệp

y khoa để dành toàn thời gian trông nom vài chục trẻ trong một khu

lao động nghèo khó nhất của thủ đô Roma.

• Bà xây nên “Ngôi nhà trẻ thơ” (tên tiếng Ý là Casa Dei Bambini) và

bắt đầu những chương trình học cho trẻ của riêng mình. Tại đây, bà

đã tự thiết kế và trang bị cho lớp học của mình những đồ đạc đặc

biệt với kích cỡ nhỏ, phù hợp với trẻ em. Tiếp theo đó là rất nhiều

loại giáo cụ giác quan khác nhau và còn rất nhiều loại học cụ khác.



Bài 01 Maria Montessori

Nền tảng phát triển phương pháp Montessori

• Năm 1909, Montessori đã tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về phương

pháp của mình.

• Năm 1922, bà được bổ nhiệm làm thanh tra các trường học của Ý.

Bắt đầu từ thời gian này, bà viết sách về phương pháp giáo dục mà

bà đã khai triển, đồng thời thực hiện nhiều khóa huấn luyện cho các

giáo viên ở Tây Ban Nha, Ấn Độ, Anh, Hà Lan, Mỹ…



Bài 01 Maria Montessori

Nền tảng phát triển phương pháp Montessori

• Bằng việc thử nghiệm những cách tiếp cận, giáo cụ mới, và ghi chép

lại những phản ứng của trẻ, 50 năm sau đó bác sĩ Montessori đã

phát triển một hệ thống giáo cụ giáo dục có mục đích. Những giáo cụ

này đã được kiểm chứng thực nghiệm cho tới lúc bà tin rằng, bà đã

tìm thấy những giáo cụ tối ưu để giảng dạy những khái niệm. Bà

cũng kiểm tra giáo cụ thông qua các độ tuổi từ 0 cho đến trung học,

và thường xuyên thấy giáo cụ đó cuốn hút trẻ nhỏ tuổi hơn so với

nhóm tuổi bà đã thiết kế cho.



Bài 01 Maria Montessori

Nền tảng phát triển phương pháp Montessori

• Năm 1936, Montessori rời nước Ý để đến sống tại Anh, và sau đó là

Hà Lan do tình hình biến động của thế giới. Tại đây, bà đã cho thử

nghiệm chương trình giáo dục thực tế bao gồm các lĩnh vực chính

như: Toán, âm nhạc, nghệ thuật, ngôn ngữ, khoa học, lịch sử… dành

cho trẻ độ tuổi từ 3 – 12… Hệ thống này được phát triển thông qua

thử nghiệm và kiểm soát lỗi trong suốt cuộc đời bà khi làm việc với

trẻ em ở nhiều nơi như: Rome, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Hà

Lan và Mỹ.



Bài 01 Maria Montessori

Một số thành tựu của Maria Montessori

• Trong suốt cuộc đời mình, bác sĩ Montessori trực tiếp đi giảng dạy

và viết một số cuốn sách về phương pháp giáo dục của mình.

• Bà thành lập Hiệp hội Montessori quốc tế (Association Montessori

International - AMI) để tiếp tục sự nghiệp của mình, bao gồm cả việc

huấn luyện giáo viên Montessori trên toàn thế giới.

• Với những đóng góp to lớn cho giáo dục, Montessori đã vinh dự

nhận được tổng cộng sáu đề cử cho giải Nobel Hòa bình trong ba

năm 1949, 1950, và 1951.



Bài 02 Thấu hiểu triết lý nền tảng của phương pháp Montessori

Mục tiêu

Trình bày các triết lý nền tảng của phương pháp giáo dục 

Montessori.

Liệt kê các sai lầm phổ biến của người lớn khi giáo dục trẻ. 



Triết lý nền tảng của phương pháp Montessori

• Montessori nói rằng: “Tôi không tạo ra một phương pháp giáo dục

mới, tôi chỉ cho những đứa trẻ một cơ hội để sống tốt mà thôi”.

Thực tế là trẻ sinh ra đã có sẵn bản năng cần thiết để tồn tại và

trẻ sẽ thấy hạnh phúc khi nhu cầu của mình được đáp ứng.

• Montessori tin tưởng rằng, thời thơ ấu không chỉ đơn thuần là

một giai đoạn trẻ trải qua để trở thành người lớn, mà còn là “nền

móng nhân cách của mỗi con người”.

Bài 02 Thấu hiểu triết lý nền tảng của phương pháp Montessori



Triết lý nền tảng của phương pháp Montessori

• Người lớn bị phụ thuộc vào trẻ cũng như trẻ phụ thuộc vào người

lớn. Trẻ em hay người lớn đều là những giai đoạn nối tiếp nhau

của đời sống con người. Chúng ta nên nhìn nhận họ như 2 dạng

khác nhau, cần thiết phải dành sự quan tâm đặc biệt cho công

việc khám phá trẻ em và phát triển những khả năng tiềm ẩn của

nhân cách con người trong quá trình xây dựng. Để làm được điều

đó, trẻ phải có khuôn mẫu cho sự hình thành tâm lý từ trước khi

chào đời.

Bài 02 Thấu hiểu triết lý nền tảng của phương pháp Montessori



Sai lầm phổ biến của người lớn trong phương pháp giáo dục trẻ

1. Không ý thức được nhu cầu của trẻ

2. Áp đặt tư tưởng của người lớn cho trẻ

3. Chỉ chú trọng đến người lớn

Bài 02 Thấu hiểu triết lý nền tảng của phương pháp Montessori



Bài 03
Định hướng tìm kiếm phương pháp và môi trường giáo 

dục trẻ cho cha mẹ thông thái

Mục tiêu

Định hướng môi trường và phương pháp giáo dục phù hợp cho trẻ

Trình bày các đặc điểm của phương pháp Montessori



Bài 03
Định hướng tìm kiếm phương pháp và môi trường giáo 

dục trẻ cho cha mẹ thông thái

Phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ

• Môi trường giáo dục phù hợp với trẻ phải là nơi trẻ “tự thích

nghi”, là nơi trẻ sinh hoạt và tạo nên tính khí cho trẻ, không chứa

các trở ngại và rào cản từ người lớn.

• Môi trường phải là điều kiện sống, cần phải được chuẩn bị chu

đáo bởi người lớn hiểu biết, nhạy cảm và đặc biệt, người lớn phải

là người tham gia trong quá trình sống và phát triển của trẻ.



Bài 03
Định hướng tìm kiếm phương pháp và môi trường giáo 

dục trẻ cho cha mẹ thông thái

Đặc điểm của phương pháp Montessori

Phương pháp Montessori nhấn mạnh đến vai trò của tính tự lập, tự

do (trong khuôn khổ cho phép) với việc hình thành nhân cách trẻ.

Ngoài ra, phương pháp này cũng tôn trọng sự phát triển tâm sinh lý

tự nhiên cũng như trang bị đầy đủ kiến thức cho trẻ. Trong môi

trường Montessori, trẻ được trải nghiệm, được khám phá, rèn luyện

các kỹ năng và lĩnh hội nhiều kiến thức.



Bài 03
Định hướng tìm kiếm phương pháp và môi trường giáo 

dục trẻ cho cha mẹ thông thái

Đặc điểm của phương pháp Montessori

1. Trộn lẫn lứa tuổi

2. Giáo cụ trực quan

3. Môi trường lớp học thân thiện

4. Trật tự, sạch sẽ, ngăn nắp

5. Sắp xếp

6. Thực tế



Bài 03
Định hướng tìm kiếm phương pháp và môi trường giáo 

dục trẻ cho cha mẹ thông thái

Đặc điểm của phương pháp Montessori

7. Tôn trọng, yêu thương, quan tâm và chia sẻ

8. Giáo viên là người hướng dẫn

9. Ủng hộ tích cực

10.Dẫn dắt bởi sở thích

11.Độc lập

12.Tự do lựa chọn



Bài 03
Định hướng tìm kiếm phương pháp và môi trường giáo 

dục trẻ cho cha mẹ thông thái

Đặc điểm của phương pháp Montessori

13.Ra quyết định

14.Tập trung

15.Tương tác

16.Tự đánh giá

17.Giáo dục tích hợp

18.Quyền đối với tính cách riêng của trẻ



Bài 04 Các lĩnh vực của phương pháp Montessori

Mục tiêu

Trình bày các lĩnh vực giáo dục trong phương pháp Montessori



Bài 04

Thực hành cuộc sống

Trẻ sẽ được trải nghiệm những kỹ năng thực tế để tự chăm sóc và

phục vụ bản thân mình. Thông qua các hoạt động thực hành cuộc

sống, trẻ sẽ biết cách chăm sóc bản thân, tự lập, đồng thời phát triển

kỹ năng vận động phức tạp đòi hỏi khả năng quan sát kết hợp với sự

khéo léo.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Giác quan

Mục đích của bài học giác quan là trẻ học cách nhận thức, định hình

thế giới xung quanh mình thông qua các giác quan trên cơ thể. Bằng

việc học và chơi với các giáo cụ cảm quan trong bộ thiết bị

Montessori, trẻ sẽ nắm được phương pháp phân loại mọi thứ xung

quanh chúng, và từ đó sẽ dần hình thành nên kinh nghiệm sống của

riêng mình.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Toán học

Tất cả các hoạt động toán học được thiết kế nhằm mục đích phát

triển trí tuệ của trẻ. Việc học toán bắt đầu từ cách trẻ sử dụng các

giáo cụ cụ thể như: Cây gậy số, Số cát, Đồ vật đếm, Xếp hình… và

các trò chơi toán học như: Nối, Ghép, Số, Số lượng, Số chẵn, Số lẻ,

Hình học, Phân số, Phần trăm, Đo góc, Các phép cộng-trừ-nhân-

chia… qua đó trẻ không chỉ được tiếp cận mà quan trọng là hiểu về

bản chất của toán học.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Ngôn ngữ

Các hoạt động ngôn ngữ được tổ chức theo trình tự phát triển tự

nhiên của trẻ. Trẻ được đọc sách, nghe kể chuyện, hát và lắng nghe

các bạn khác chia sẻ. Âm vị của các chữ cái được giới thiệu thông

qua phương pháp ngữ âm một cách tự nhiên, dần hình thành chữ và

từ giúp cho việc đánh vần sau này. Thông qua lĩnh vực này, trẻ sẽ

không chỉ sử dụng ngôn ngữ thành thạo mà còn nắm rõ về ngữ pháp

cơ bản bằng trải nghiệm với các bài học, trò chơi. Qua đó trẻ, hiểu

về trật tự câu, và sử dụng từ vựng một cách trôi chảy.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Địa lý

Lĩnh vực địa lý giúp trẻ có kiến thức cơ bản về tự nhiên, xã hội, con

người, động vật, thực vật, và thường thức khoa học. Trẻ sẽ nắm bắt

được từ những kiến thức từ cơ bản đến phức tạp như: Quả địa cầu,

các châu lục, bản đồ, các loài thực vật-động vật trên khắp các châu

lục, các hình thái của đất/nước thông qua những mô hình giáo cụ

trực quan sinh động.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Lịch sử

Thông qua lĩnh vực lịch sử, trẻ sẽ được giới thiệu về khái niệm thời

gian, được tiếp cận quá trình hình thành và phát triển của tự nhiên,

con người… theo diễn tiến thời gian một cách logic và thực tế thông

qua các dụng cụ đo thời gian, bài học đồng hồ, các mốc thời gian

trong lịch sử, các mốc thời gian trong thực tế, khái niệm

ngày/tháng/năm, làm quen với lịch…

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Khoa học

Lĩnh vực khoa học giúp trẻ khám phá thế giới tự nhiên về động vật,

thực vật, các hiện tượng tự nhiên, khoa học thường thức…

Thông qua các giáo cụ, trẻ biết phân loại vật tĩnh/vật động; tìm hiểu

vòng đời, cấu tạo của các loài động vật/thực vật, động vật có xương

sống/không xương sống…

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Nghệ thuật

Tiếp cận với các loại hình nghệ thuật từ sớm thông qua các hoạt

động về hội họa, kịch nghệ, rối tay, rối nước… trẻ sẽ được khuyến

khích rèn luyện các kỹ năng tự thể hiện bản thân với bút chì màu,

màu nước, sơn keo, đất nặn, xé dán và các loại vật liệu khác, diễn

kịch, điều khiển con rối… dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm làm

phong phú hơn tâm hồn của trẻ.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Âm nhạc

Thông qua nhiều hình thức khác nhau như: Các loại nhạc cụ, các

loại hình âm nhạc, những nhân vật sáng tác nghệ thuật nổi tiếng trên

thế giới, giai điệu, nhảy, hát, xướng âm, biểu diễn… khả năng cảm

thụ âm thanh của trẻ được phát triển tối đa, và âm nhạc là một bước

tiến tiếp theo để trẻ tiếp cận với thế giới nghệ thuật một cách chủ

động.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 04

Vận động

Vận động là một phần không thể thiếu với sự phát triển của trẻ.

Thông qua các hoạt động vận động, trẻ rèn luyện các kỹ năng vận

động thô, vận động tinh và khéo léo, linh hoạt hơn, kiểm soát các hệ

cơ, phát triển hệ xương. Tiến tới việc làm chủ các hoạt động của bản

thân một cách thành thạo.

Các lĩnh vực của phương pháp Montessori



Bài 05

Mục tiêu

Giải thích vì sao phải giáo dục sớm cho trẻ

Trình bày tầm quan trọng của việc giáo dục sớm tới sự phát triển 

của đứa trẻ như thế nào thông qua các công trình nghiên cứu và 

nhận định của rất nhiều nhà nghiên cứu nổi tiếng trên toàn thế giới

Tại sao phải giáo dục sớm?



Bài 05

Các cơ sở khoa học của giáo dục sớm

• Giáo dục sớm là quyền của trẻ em từ 0 đến 6 tuổi.

• Giáo dục sớm và sự phát triển của não bộ có mối liên hệ mật thiết

với nhau.

• Giáo dục sớm là quá trình giáo dục kích thích chức năng của não

bộ trong thời kỳ sinh trưởng của não.

Tại sao phải giáo dục sớm?



Bài 05

Các cơ sở khoa học của giáo dục sớm

• Khi mới sinh ra, trọng lượng não chỉ nặng khoảng 390g, đến 1

tuổi thì nặng 900g, 2 tuổi thì bằng 80% não người trưởng thành

và 6 tuổi mới đạt tiêu chuẩn não người lớn (1400g). Sau đó thì

não hầu như không phát triển thêm nữa.

• Trong giai đoạn 0 – 1 tuổi, tế bào não phát nhanh và nhiều nhất.

• Giáo dục sớm cho trẻ trong 6 năm đầu đời sẽ làm tăng thể tích

của tế bào não và số lượng liên kết thần kinh cho não bộ.

Tại sao phải giáo dục sớm?



Bài 05

Các cơ sở khoa học của giáo dục sớm

• Mọi thông tin mới lạ mà trẻ tiếp xúc đều là một dạng kích thích lên

đại não, và khi tiếp xúc lặp đi lặp lại thì chúng sẽ lưu lại dấu vết

trong não. Vì vậy, trẻ có thể dễ dàng học và ghi nhớ mọi thứ, đặc

biệt là sẽ nhớ rất lâu.

• Năng lực tiếp nhận tri thức của trẻ sơ sinh rất mạnh, nhưng trẻ

càng lớn thì năng lực tiếp thu nội tại càng giảm sút nhanh chóng.

Tại sao phải giáo dục sớm?



Bài 05

Nhận định của các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới

Tại sao phải giáo dục sớm?

Trẻ con thích học, thật sự là trẻ thích học hơn là ăn.
“

Nếu dạy những đứa trẻ yêu thích học hỏi, 

chúng có thể học tất cả những gì chúng muốn.

“

• Glenn Doman

• Bill O’Brien

Phần chưa được khám phá là 

phần không gian giữa hai tai của chúng ta.

“



Bài 05

Nhận định của các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới

Tại sao phải giáo dục sớm?

Lúc đứa trẻ sinh ra đã là 1 thiên tài.
“

Trẻ học ngôn ngữ tốt hơn bất cứ nhà tâm lý học nào 

trong vòng 2 năm đầu đời 

và sử dụng ngôn ngữ thành thạo trong vòng 3-4 năm sau.

“

• Tony Buzan



Bài 05

Nhận định của các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới

Tại sao phải giáo dục sớm?

Một con người phát triển 50% khả năng học của người đó trong 4 

năm đầu đời, phát triển 30% nữa trong vòng 3 năm tiếp theo

“

• Gordon Dryden

• Ivan Petrovich Pavlov

Trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba mới bắt đầu dạy dỗ là đã chậm mất 

hai ngày

“



Bài 05

Nhận định của các nhà nghiên cứu giáo dục trên thế giới

Tại sao phải giáo dục sớm?

Tất cả các trẻ sinh ra đã là những thiên tài, và chúng ta đã hủy 

hoạt 80% khả năng thiên tài này trong vòng 6 năm đầu đời của trẻ!

“

• Howard Gardner

• Jean Marzollo & Janice Lloyd

Chơi là học, và chơi nhiều là cách học hiệu quả nhất
“

Quan trọng nhất là chúng ta có thể biến những trò chơi thành 

những cơ hội để học 

và cần làm cho những việc này trở nên vui nhộn

“



Bài 05

Lợi ích của Giáo dục sớm

Tại sao phải giáo dục sớm?

• Giúp trẻ phát triển bình thường

• Thúc đẩy đại não phát triển

• Nâng cao năng lực trí tuệ của trẻ

• Xây dựng thế giới nội tâm phong phú cho trẻ

• Hình thành kỹ năng thích nghi linh hoạt với cuộc sống



Bài 06

Mục tiêu

Trình bày các giá trị cốt lõi của phương pháp Montessori

Giải thích vì sao cha mẹ nên chọn phương pháp Montessori để giáo 

dục cho trẻ

Vì sao chọn phương pháp Montessori?



Bài 06

Phương pháp Montessori phát triển các khả năng tiềm ẩn cho trẻ

• Phương pháp giáo dục truyền thống thống dựa trên việc đưa cho

học sinh những câu trả lời xưa cũ không còn phù hợp, trẻ không

được đáp ứng đúng mong muốn và bị ép buộc đi theo khuôn mẫu

của người lớn.

• Phương pháp Montessori thực hiện được nhiệm vụ phát triển đầy

đủ các khả năng tiềm ẩn của trẻ, bao gồm: sự sáng tạo, sự chủ

động, sự độc lập, tư duy, kiến thức, ý thức kỷ luật, sự tự tin...

Vì sao chọn phương pháp Montessori?



Bài 06

Phương pháp Montessori xây dựng thái độ với công việc cho trẻ

• Phương pháp Montessori tạo ra các công việc để phát triển cả thể

chất và tinh thần cho trẻ. Trẻ được lựa chọn công việc một cách

tự do và mang lại ý nghĩa cho bạn thân trẻ.

• Mọi hoạt động học hay làm việc của trẻ đều phải do bản thân trẻ

thấy cần, trẻ làm là do trẻ mong muốn nhận được thông tin và

phát triển chứ không phải do cha mẹ hối thúc.

Vì sao chọn phương pháp Montessori?



Bài 06

Phương pháp Montessori định hình nhân cách và tâm hồn cho trẻ

• Nhu cầu về tâm hồn và định hình nhân cách là một trong những

nhu cầu thiết yếu của trẻ.

• Các biểu hiện khóc lóc, la hét, nghịch ngợm, e thẹn, không vâng

lời, nói dối, ích kỷ, phá hoại... chỉ là phương tiện tự vệ của trẻ.

• 0 – 6 tuổi là giai đoạn phát triển quan trọng nhất trong cuộc đời

trẻ, do đó cha mẹ cần chú trọng giáo dục thời thơ ấu cho trẻ.

Vì sao chọn phương pháp Montessori?



Bài 06

Phương pháp Montessori tạo môi trường hợp với nhu cầu của trẻ

• Môi trường Montessori giảm thiểu tối đa vai trò giám sát và chỉ

dẫn của người dạy, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhu cầu của

trẻ.

• Người lớn cho trẻ tự do nhưng không bỏ mặc, thờ ơ thụ động với

trẻ mà hỗ trợ cho quá trình phát triển của trẻ bằng sự quan tâm

khôn ngoan và yêu thương.

Vì sao chọn phương pháp Montessori?



Bài 06

Phương pháp Montessori phát triển mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ

• Phương pháp Montessori giúp phát triển mối quan hệ với cha mẹ

học sinh một cách tích cực.

• Cha mẹ và cả gia đình được tham gia vào quá trình phát triển của

trẻ một cách chặt chẽ.

Vì sao chọn phương pháp Montessori?



Bài 06

Phương pháp Montessori đánh giá lại vai trò của cha mẹ

• Montessori đánh giá cha mẹ là những người bạn đồng hành trong

trường lớp của trẻ.

• Trường học Montessori không phải là nơi có quyền lực đưa ra yêu

cầu cho cha mẹ và trẻ.

• Cha mẹ được mời vào lớp học Montessori và chia sẻ những gì

đang diễn ra xung quanh trẻ.

Vì sao chọn phương pháp Montessori?



Bài 07

Mục tiêu

Những giá trị thực tiễn mà phương pháp Montessori mang tới cho 

trẻ

Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được học theo tốc độ của chính mình

• Với phương pháp Montessori, trẻ không phải chạy theo tốc độ của 

các bạn hay chờ để các bạn bắt nhịp với mình.

• Mỗi đứa trẻ được học một kỹ năng nào đó cho tới khi thuần thục 

rồi mới chuyển sang kỹ năng mới.

• Việc học phụ đạo với phương pháp Montessori là không cần thiết.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được học cách tập trung chú ý

• Tập trung là kỹ năng nền tảng cho việc học.

• Bài học theo phương pháp Montessori được thiết kế để không

ngắt quãng sự tập trung của trẻ.

• Trẻ chỉ chuyển sang bài học mới khi đã xong bài cũ.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được đáp ứng các cách học khác nhau

• Mỗi đứa trẻ lại có những cách học khác nhau: học qua hình ảnh, 

học bằng âm thanh, học qua chuyển động cơ thể và cảm nhận...

• Các giáo viên và giáo cụ của phương pháp Montessori đảm bảo 

trẻ được học qua mọi giác quan.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được rèn luyện kỹ năng sống thiết yếu để trở nên chủ động hơn

• Phương pháp Montessori nuôi dưỡng động lực tự học hỏi bên

trong trẻ, tạo điều kiện tối đa để trẻ được khám phá theo những

mối quan tâm của bản thân.

• Môi trường Montessori giúp trẻ tự học cách tư duy theo nhịp độ

do giáo viên quyết định. Trẻ nhỏ mới học theo phương pháp

Montessori thì sẽ được chỉ dẫn nhiều hơn, khi trẻ đã tự tin và có

trải nghiệm thì trẻ được phép tự quyết định.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ sẽ trở nên tự lập

• Phương pháp Montessori rèn cho trẻ tính tự lập qua các hoạt

động: chăm sóc cơ thể, chăm sóc đồ dùng, chăm sóc môi trường

xung quanh.

• Trẻ có thể tự tiếp cận giáo cụ trong lớp và không cần sự giúp đỡ

của người khác để lấy được đồ.

• Giáo viên Montessori được huấn luyện để khuyến khích trẻ tự lập

qua việc cho phép trẻ tự phục vụ bản thân khi có thể.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được học về trật tự

• Sự trật tự, ngăn nắp sẽ mang lại cảm giác an toàn và thoải mái cho

trẻ; khiến trẻ vận hành mọi việc dễ dàng hơn; giúp trẻ tự lập trong

các hoạt động; dạy trẻ cách chú ý và chăm lo đến người khác.

• Sự trật tự trong phương pháp Montessori hiện hữu trong các hoạt

động thường nhật, trong giáo cụ và môi trường lớp học.

• Trẻ học cách sử dụng giáo cụ, phối hợp và tôn trọng nhu cầu của

người khác

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được học về trật tự

• Bài học Montessori dạy trẻ học cách hòa hợp, tôn trọng và hợp

tác với nhau.

• Ngoài ra, phương pháp Montessori còn có các bài học dạy trẻ về

ứng xử và tác phong lịch sự mà nhờ đó trẻ được học các kỹ

năng xã hội cần thiết như: chào hỏi và giới thiệu mọi người, hỏi

xin một thứ gì đó đúng cách, hay ngay cả những phép lịch sự

nhỏ nhặt như hắt xì hơi, ho hoặc ngáp cũng phải lịch sự.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được tôn trọng và cư xử đúng mực

• Montessori cho rằng trẻ cần được đối xử tôn trọng như một người

lớn.

• Cha mẹ không nên phê bình cái sai của trẻ mà nên ghi nhận sự

việc đó, tìm hiểu điều gì chưa đúng và giúp trẻ tự tìm giải pháp

đúng đắn hơn.

• Cha mẹ nên chú trọng xây dựng lòng tự tôn ở trẻ và dạy trẻ quan

tâm đến mọi người.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Trẻ được giáo dục đa chiều

• Phương pháp Montessori khai thác niềm ham thích của trẻ trong

suốt quá trình học.

• Trẻ được khuyến khích tìm hiểu về cái mình thích để học các kỹ

năng và kiến thức.

• Bất cứ môn học nào cũng trở nên thú vị khi được lồng ghép với

niềm ham thích của trẻ.

Bài 07 Trẻ nhận được gì từ phương pháp Montessori?



Bài 08

Mục tiêu

Trình bày 4 yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng của phương pháp 

Montessori tại Việt Nam

• Cơ sở vật chất

• Môi trường giáo dục

• Môi trường văn hóa

• Con người

Ứng dụng phương pháp Montessori ở môi trường 

Việt Nam



Bài 08

Yếu tố cơ sở vật chất cho phương pháp Montessori

• Montessori là phương pháp duy nhất trên thế giới hiện nay sử

dụng giáo cụ trực quan cho từng bài học, với rất nhiều lĩnh vực

như: Thực hành cuộc sống, Giác quan, Ngôn ngữ, Toán học, Địa

lý, Khoa học, Lịch sử, Âm nhạc, Nghệ thuật, Vận động…

• Giáo cụ và trang thiết bị trong mỗi lớp học có số lượng rất lớn,

phải theo tuân chuẩn của phương pháp Montessori và đáp ứng

các tiêu chí về chất lượng, an toàn cho trẻ nhỏ...

Ứng dụng phương pháp Montessori ở môi trường 

Việt Nam



Bài 08

Môi trường giáo dục của phương pháp Montessori

• Phương pháp Montessori chưa được coi là chương trình giáo dục

mầm non chính thống tại Việt Nam.

• Mỗi trường lại áp dụng phương pháp Montessori theo những cách

khác nhau nên việc thực hành có thể không đúng với giá trị và

tinh thần của phương pháp Montessori chính thống.

• Phương pháp Montessori đòi hỏi cả người dạy và người học phải

có tư chất chin chắn, tư tưởng rộng mở, không có định kiến, có

năng lực thu nhận kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ứng dụng phương pháp Montessori ở môi trường 

Việt Nam



Bài 08

Môi trường giáo dục của phương pháp Montessori

• Hiện tại Việt Nam chưa có môi trường đào tạo sư phạm về

phương pháp Montessori. Phần lớn người theo học đều phải tự

tìm tòi hoặc tham gia các khóa đào tạo khác nhau tùy theo nhu

cầu và khả năng của bản thân.

• Các trường Montessori hiện nay đều phải tự vận động, tự phát

triển và phải thiết kế hoặc cắt xén nội dung chương trình.

Ứng dụng phương pháp Montessori ở môi trường 

Việt Nam



Bài 08

Môi trường văn hóa và phương pháp Montessori

• Chương trình đào tạo và dạy học của phương pháp Montessori

sử dụng ngôn ngữ chung là tiếng Anh.

• Khi ứng dụng tại Việt Nam, phương pháp Montessori gặp phải sự

khác biệt về tư tưởng, văn hóa, lối sống, ngôn ngữ và tín ngưỡng.

• Để áp dụng phương pháp Montessori tại Việt Nam, người dạy cần

phải có sự chọn lọc và điều chỉnh nội dung; phải có trình độ và

kiến thức đa dạng, kỹ năng, kinh nghiệm sống và tâm huyết với

nghề nghiệp.

Ứng dụng phương pháp Montessori ở môi trường 

Việt Nam



Bài 08

Yếu tố con người và phương pháp Montessori

• Giáo viên là yếu tố cơ bản nhất và có vai trò quan trọng trong

phương pháp Montessori.

• Yêu cầu để trở thành giáo viên Montessori:

- Phải có tố chất giáo viên: yêu thương trẻ em, hướng thiện,

tâm huyết với nghề giáo, tư duy mạch lạc, giác quan nhạy

bén, kiến thức đa dạng, nhiều kỹ năng, kiên trì, nhẫn nại, am

hiểu tâm – sinh lý của trẻ...

- Cần được đào tạo bài bản và chính thống.

Ứng dụng phương pháp Montessori ở môi trường 

Việt Nam



Chúc mừng bạn đã hoàn thành khóa học!

Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở các khóa học khác!


