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 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. Lý do chọn đề tài:  

 “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đây là một tiêu chí quan trọng mà 

bất kỳ trường học nào cũng mong muốn đạt được. Để “Mỗi ngày đến trường là 

một ngày vui” thì trường học đó phải là trường học hạnh phúc, lớp học hạnh 

phúc. Muốn xây dựng được trường, lớp học hạnh phúc thì phải bắt đầu từ cấp 

học đầu tiên là cấp học mầm non. Bởi lẽ giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên 

trong hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò hết sức quan trọng trong việc hình 

thành tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ và nhân cách của trẻ.  

Vậy “Trường học hạnh phúc” là gì? Trường học hạnh phúc là nơi mang 

lại môi trường phát triển toàn diện, kích thích hứng thú học tập – vui chơi của 

trẻ, tạo dựng niềm tin và sự hài lòng cho phụ huynh. Đồng thời xây dựng được 

đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, yêu nghề, yêu trẻ. Với tôi, hiểu một cách đơn 

giản, trường học hạnh phúc là nơi khiến cả cô và trò đều có cảm giác "muốn 

đến". Khi đến sẽ có hứng thú, niềm vui, sự mong chờ và những cảm xúc.  

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu xã hội ngày càng cao, việc xây 

dựng trường, lớp học hạnh phúc ngày càng trở nên quan trọng. Khi xây dựng 

được những lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc thì lúc đó giáo viên và 

học sinh đều cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hứng thú trong dạy và học. Lớp học 

hạnh phúc, trường học hạnh phúc phải trên cơ sở cô và trẻ hiểu nhau, tôn trọng 

lẫn nhau. Từ đó, tạo điều kiện để trẻ được phát triển bản thân mình và hạnh phúc 

khi là chính mình. Đây là việc làm không vì thành tích, mà coi đó là việc làm để 

nhà trường, giáo viên và trẻ thực sự thay đổi. Khi mọi người cùng tìm được 

niềm vui, niềm hạnh phúc thì họ sẽ thấy được chân lý và tự điều chỉnh với nhau. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng trường học hạnh phúc, 

lớp học hạnh phúc với sự phát triển của trẻ, tôi chọn đã đề tài “Một số kinh 

nghiệm chỉ đạo giáo viên xây dựng lớp học hạnh phúc trong trường mầm 

non” làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình. 

II. Mục đích của sáng kiến kinh nghiệm: 

- Đánh giá đúng thực trạng về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tâm thế để 

xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc của đội ngũ giáo viên nhà trường. Mức 

độ phối hợp của CMHS với nhà trường trong việc xây dựng trường học hạnh phúc.  
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- Định hướng, bồi dưỡng cho giáo viên để có được tâm thế vui vẻ, tự tin 

cùng xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc. 

III. Phạm vi và đối tượng, nội dung nghiên cứu: 

1. Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên, học sinh, CMHS trường MN Nhân Chính 

2. Phạm vi nghiên cứu: Các lớp mẫu giáo trường MN Nhân Chính 

3. Thời gian nghiên cứu: Năm học 2020-2021; 2021-2022 

4. Nội dung đã nghiên cứu: Một số kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên xây 

dựng lớp học hạnh phúc trong trường mầm non. 

5. Phương pháp nghiên cứu: Đề tài này tôi thực hiện với một số phương 

pháp sau đây: 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học – lý luận. 

- Phương pháp quan sát. 

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế. 

- Phương pháp nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm. 
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B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

 

I. NỘI DUNG LÝ LUẬN 

1. Cơ sở lý luận 

Hạnh phúc là khi được làm điều mình yêu thích, là có thể thỏa sức sáng tạo 

và thực hiện đam mê của mình. Hạnh phúc là trạng thái cảm xúc hân hoan, thỏa 

mãn nhu cầu về đời sống vật chất và sự vừa lòng của cả đời sống tinh thần. Hạnh 

phúc có ý nghĩa rất lớn đối với mỗi chúng ta và đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Trẻ được 

hạnh phúc trong môi trường gia đình và trẻ cũng cần được hạnh phúc trong môi 

trường xã hội và môi trường xã hội của trẻ chính là trường học. Vậy trường học 

phải là trường học hạnh phúc. Trường học hạnh phúc là yêu thương, an toàn và tôn 

trọng. Trường học hạnh phúc phải là điểm đến thân thiện và vui thích của trẻ, là 

môi trường giáo dục hoàn hảo tạo được cho trẻ tâm lí thoải mái khi trẻ đến trường. 

Trường học hạnh phúc là nơi khiến cả cô và trò đều có cảm giác muốn đến “Mỗi 

ngày đến trường là một ngày vui” khi đến sẽ có hứng thú, niềm vui, sự mong chờ 

và những rung động. Lớp học hạnh phúc không áp đặt trẻ phát triển theo khuôn 

mẫu mà đóng vai trò định hướng để trẻ được làm những gì mình yêu thích và say 

mê. Ở đó, trẻ được học những gì có ý nghĩa với chúng, được khơi gợi niềm yêu 

thích, các bài học được thông qua các trò chơi và những trải nghiệm. Để có một 

trường học hạnh phúc cần chú trọng xây dựng những giá trị nhân văn và những 

chuẩn mực hành xử tích cực. Chuẩn mực giữa cô và trò, giữa giáo viên với đồng 

nghiệp, với Ban giám hiệu nhà trường và với phụ huynh. Và điều quan trọng nữa 

muốn học trò hạnh phúc thì trước hết cô phải là người hạnh phúc. Kể cả các bậc 

phụ huynh, mỗi ngày đến trường đều cảm thấy là một ngày vui và thực sự ý nghĩa.  

 2. Cơ sở thực tiễn 

Thực tế cho thấy việc xây dựng trường, lớp học hạnh phúc đã tạo ra một 

không gian mở cho trẻ, khuyến khích trẻ phát triển tư duy, trẻ được học trong 

một môi trường tốt sẽ cảm thấy tự tin, thoải mái về cả thể chất lẫn tinh thần để 

thể hiện hết bản thân của mình, từ đó trẻ sẽ cảm thấy hạnh phúc, trẻ hạnh phúc 

thì cô giáo cũng hạnh phúc, trường học sẽ hạnh phúc và phụ huynh sẽ hạnh 

phúc. Để xây dựng trường học hạnh phúc luôn đòi hỏi mỗi cán bộ, giáo viên có 
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sự tìm tòi, sáng tạo, tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực của bản 

thân để đáp ứng nhu cầu, hứng thú, phát huy tính tích cực của trẻ, đồng thời giúp 

trẻ tích lũy kinh nghiệm, kĩ năng cần thiết cho bản thân.  

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi 

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia các lớp chuyên đề về 

xây dựng trường mầm non hạnh phúc do phòng giáo dục và đào tạo tổ chức. 

- Trường có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, có đầy đủ phương tiện 

và đồ dùng, đồ chơi để phục vụ trẻ học tập. Sân trường rộng rãi, thoáng mát. 

- Một số Phụ huynh bước đầu đã quan tâm, phối hợp với nhà trường trong 

công tác chăm sóc giáo dục trẻ. 

- Giáo viên ham học hỏi, tích cực phối hợp với CMHS hướng dẫn trẻ học 

tại nhà trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh. 

2. Khó khăn 

- Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt, trẻ phải nghỉ học để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Trẻ học tại nhà qua các Video bài giảng của cô nên 

việc tiếp thu kiến thức bị hạn chế. 

- Đa số phụ huynh học sinh còn mải công việc chưa thực sự quan tâm, 

phối hợp với giáo viên tham gia các hoạt động cùng con tại trường, lớp, hướng 

dẫn con học tại nhà trong thời gian trẻ nghỉ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Chưa quan tâm đến những thông tin nhà trường tuyên truyền trên các nhóm Zalo 

của lớp, trang Fanpage, Website của trường, mức độ tương tác ít.  

- Một vài giáo viên còn ngại khó, ngại đổi mới, chưa thực sự lắng nghe và 

hiểu trẻ để trao cơ hội, niềm tin cho trẻ.  
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Khảo sát về xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc trước khi 

thực hiện các giải pháp của sáng kiến. 

 

Đối tượng STT Nội dung khảo sát 
Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

Giáo viên 

(28 giáo 

viên) 

1 

Kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử với đồng 

nghiệp, với trẻ và 

phụ huynh. 

18% 36% 45% 

2 

Kỹ năng xây dựng 

môi trường lớp học 

lấy trẻ làm trung 

tâm. 

29% 39% 32% 

Học sinh 

lứa tuổi 

mẫu giáo 

(125 học 

sinh) 

1 

Mạnh dạn, tự tin 

tham gia các hoạt 

động. 

20% 36% 44% 

2 

Chủ động chia sẻ 

suy nghĩ của mình 

với bố mẹ, cô giáo 

và các bạn. 

12% 16% 72% 

Phụ huynh 

học sinh 

(125 phụ 

huynh) 

1 

Phối hợp với giáo 

viên tham gia các 

hoạt động do trường, 

lớp tổ chức. 

08% 12% 80% 

2 

Tích cực tương tác 

trên nhóm Zalo của 

lớp, trang Fanpage 

của trường. 

15% 20% 65% 

 

     Với kết quả khảo sát trên, tôi thấy mức độ tốt, khá có tỉ lệ chưa cao. Từ 

đó tôi bắt đầu thực hiện các giải pháp cho sáng kiến của mình. 

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Biện pháp 1: Thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Trường học sẽ hạnh phúc khi các mối quan hệ được tạo nên và thực hiện 

dựa trên sự tôn trọng, tình yêu thương. Yêu thương bắt đầu từ sự thấu hiểu, lắng 

nghe và chia sẻ với người khác. Để xây dựng nhà trường trong tình yêu thương 

đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi người, trong đó cần nhất là sự chuyển biến về công tác 

quản lý. Người thay đổi đầu tiên phải là lãnh đạo, quản lý nhà trường, thay đổi 

trong suy nghĩ, trong cách quản lý, không còn cách quản lý áp đặt, mà phải là 

người gần gũi, là nơi để cán bộ giáo viên trong nhà trường thấy tin tưởng để chia 
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sẻ những ý nghĩ hay, sáng tạo, chia sẻ về tâm tư, nguyện vọng của mình. Và bản 

thân tôi đã thay đổi trước, tôi thay đổi cách đánh giá giáo viên và trẻ, thay đổi từ 

cử chỉ, hành động, lời nói.... Thay vì áp đặt ý kiến chủ quan của mình, tôi cho 

giáo viên thỏa sức sáng tạo, giáo viên và trẻ tự giác thực hiện theo những điều 

mong muốn của cá nhân và có định hướng.  

Khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, tôi giao cho các giáo viên 

của từng tổ chuyên môn cùng thảo luận với nhau, những gì hợp lý, phù hợp với 

tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương, phù hợp với trẻ, phù hợp với 

chương trình khung của Bộ, Sở, Phòng giáo dục đưa ra thì áp dụng thực hiện. 

Tôi không áp đặt giáo viên phải theo ý mình. Mọi người cùng nhau trao đổi, bàn 

bạc để tìm ra phương án tối ưu nhất rồi thực hiện, cùng nhau hợp tác để cùng 

nhau phát triển. 

Tôi đã rất tôn trọng, gần gũi, lắng nghe ý kiến của các đồng chí giáo viên, 

tận dụng những điểm hay, điểm mới để đi đến thống nhất và thực hiện có hiệu 

quả, mặt khác cũng nhẹ nhàng, chân tình chỉ ra những điều còn chưa phù hợp để 

các cô nhận ra và sửa chữa. Tôi còn thường rà soát lại những việc mình đã làm, 

những lời mình đã nói trước đội ngũ giáo viên xem đã chuẩn chỉnh chưa, gương 

mẫu trong mọi mặt để mọi người thấy đó mà làm và thực hiện theo.  

Vào mỗi buổi sáng khi đến trường, tôi luôn vào thăm các lớp, xem tâm 

trạng của các cô giáo, vui vẻ hay buồn bã, bực bội? Nếu phát hiện cô giáo có 

tâm trạng không tốt, tôi gần gũi, chia sẻ, tâm sự, khi cô giáo đã được giải tỏa 

những buồn bực, lo lắng trong lòng thì tiếp tục dạy trẻ. Như vậy, các cô sẽ thấy 

thoải mái và dạy trẻ cũng sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Làm được điều đó, cô giáo 

đến trường có cảm giác được trân trọng, tin tưởng, cảm thấy hạnh phúc mỗi khi 

đến lớp. Có như vậy các cô giáo mới làm việc hết tâm của mình, nhiệt huyết với 

nghề và trách nhiệm với nhà trường. 

Đến trường các cô giáo gặp nhau đều chào nhau vui vẻ, thể hiện cử chỉ 

thân mật. Như vậy sẽ làm cho không khí của trường, lớp học luôn vui vẻ, đồng 

nghiệp luôn yêu thương, đoàn kết với nhau, những điều giáo viên không hài 

lòng về nhau sẽ giảm đi rất nhiều, từ đó sẽ thắt chặt thêm tình đồng nghiệp, tăng 

mối đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Mọi người yêu thương, đoàn kết, vui vẻ 

với nhau, từ đó không còn tình trạng bạo lực trẻ xảy ra trong nhà trường, đó 

cũng là một thành công nhỏ do biện pháp này đem lại. 
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Trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19,  tôi tham mưu với đồng chí 

Hiệu trưởng tổ chức Hội thảo qua phòng Zoom chủ đề xây dựng trường, lớp mầm 

non hạnh phúc. Trong hội thảo, tất cả các đồng chí giáo viên đều được nêu quan 

điểm của mình, qua đó giúp cho các đồng chí tự tin hơn, hiểu nhau hơn, cùng hướng 

tới mục tiêu chung là xây dựng “Trường, lớp mầm non hạnh phúc”. Giáo viên tự tin 

hơn khi tổ chức giao lưu với CMHS qua các phòng Zoom, tích cực phối hượp với 

CMHS hướng dẫn con học tại nhà hiệu quả. (Phụ lục: hình ảnh 1) 

Kết quả của giải pháp 1:  

Qua 02 năm học áp dụng biện pháp này, tôi cảm thấy rất hài lòng vì 

những gì bản thân mình và tập thể đã làm được cho nhà trường. Đội ngũ cán bộ, 

giáo viên, nhân viên nhà trường đều vui vẻ, tự tin và gần gũi nhau. Công việc 

diễn ra trong ngày hết sức nhẹ nhàng, các cô đã và đang tiếp tục thay đổi để 

không những bản thân mình, đồng nghiệp, học sinh của mình và phụ huynh 

cũng thấy hạnh phúc. Tất cả đội ngũ thường xuyên chia sẻ với nhau, không 

những việc của trường mà còn cả việc của gia đình cũng tâm sự cùng nhau, chia 

sẻ để cùng nhau xây dựng ngôi trường luôn đầm ấm, hạnh phúc, tôn trọng và 

chia sẻ. 

2. Biện pháp 2: Xây dựng môi trường học tập an toàn về thể chất và tinh 

thần cho trẻ 

Việc xây dựng môi trường học tập an toàn về thể chất và tinh thần dành 

cho trẻ là rất cần thiết trong việc xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc. Trẻ 

đến trường, cảm nhận được môi trường, lớp học an toàn, ấm áp, thiên nhiên hài 

hòa, cây cối xanh tươi sẽ thấy vui hơn, hào hứng hơn khi tham gia các hoạt động 

học tập. CMHS đến trường thấy môi trường đẹp, an toàn thì thấy phấn khởi, yên 

tâm và kết hợp giáo viên làm tất cả những gì tốt nhất cho trẻ. Từ đó trẻ sẽ hạnh 

phúc, giáo viên và CMHS sẽ hạnh phúc. 

2.1. Xây dựng môi trường trong lớp học 

Trong lớp học, nơi trẻ trải nghiệm hầu hết các hoạt động học, chơi, ăn, 

ngủ…. Trên tinh thần tiếp tục xây dựng môi trường theo quan điểm “Lấy trẻ 

làm trung tâm”, mọi đồ dùng, đồ chơi, giá góc sao cho vừa tầm với trẻ, các hình 

ảnh trang trí ở các góc chơi của trẻ phải gần gũi, màu sắc phù hợp với độ tuổi 

mầm non, phù hợp từng lứa tuổi, có các góc mở cho trẻ hoạt động. Tạo môi 

trường trong lớp học phù hợp với đặc điểm nhận thức lứa tuổi của trẻ giúp tăng 

cường các điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, được chơi thể hiện mình trên các 
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góc, được hoạt động cá nhân và hoạt động theo nhóm, nhờ đó mà phát huy tối đa 

sự tư duy trí óc, kích thích sự khám phá bằng các giác quan, phát triển trí tò mò 

ham hiểu biết của trẻ. Trẻ nhỏ luôn yêu thích cái đẹp, trí tưởng tượng của trẻ là 

vô cùng phong phú do vậy môi trường học tập xung quanh trẻ là một yếu tố cực 

kỳ quan trọng kích thích đứa trẻ phát triển tư duy sáng tạo. Người giáo viên cần 

tạo cho trẻ một tâm lý thoải mái, coi lớp học như ngôi nhà của mình mà ở đó trẻ 

được tham gia hoạt động vệ sinh, trang trí, sáng tạo theo khả năng của mình.  

Khi xây dựng môi trường trong lớp, tôi đã trao đổi với đồng chí tổ trưởng 

chuyên môn, các khối trưởng cùng thống nhất với giáo viên tạo các góc phù hợp 

đảm bảo diện tích cho số trẻ hoạt động thoải mái, mầu sắc hài hòa. Tất cả các mảng 

đều mang tính mở để dễ thay đổi và có sự góp sức của trẻ, từ đó trẻ có hứng thú, 

thích đến trường để được chiêm ngưỡng sản phẩm do mình tạo ra. Đồ dùng, đồ 

chơi đảm bảo thuận tiện mang tính gợi mở, phong phú, đa dạng và sắp xếp bố trí ở 

trong tầm tay, tầm mắt của trẻ. Việc xây dựng môi trường lớp học cũng phải tự 

nhiên nhất, biến không gian lớp học trở nên gần gũi, thân thiện có ý nghĩa giáo dục 

cho trẻ để tạo ra môi trường thận thiện, gần gũi và tạo niềm hạnh phúc cho trẻ. 

Giáo viên các lớp đều có các ý tưởng riêng, rất sáng tạo để lớp mình có 

được môi trường đẹp và ý nghĩa. Mỗi buổi sáng khi đến cửa lớp, trẻ sẽ chọn 

cho mình một biểu tượng cảm xúc và thể hiện hành động phù hợp với biểu 

tượng đó. Trẻ háo hức khoe với bố mẹ, bảo bố mẹ mở điện thoại để ngắm hình 

ảnh con cô gửi lên nhóm. Mỗi lớp một sắc thái khác nhau, ý tưởng khác nhau 

nhưng tựu trung là mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho trẻ mỗi ngày đến 

trường. (Phụ lục: hình ảnh 2,3,4) 

2.2. Xây dựng môi trường ngoài lớp học 

Đồ chơi ngoài trời đẹp cũng tạo cho trẻ yêu thích ngôi trường của mình 

hơn, muốn đến trường hơn. Năm học 2020-2021, được sự quan tâm của UBND 

quạn Thanh Xuân, trường MN Nhân Chính được cải tạo, xây dựng khang trang, 

có thêm 01 sân chơi cho trẻ. Tôi đã tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng mua bổ 

sung thêm đồ chơi ngoài trời (Bộ tập gym đa năng) cho các con học sinh tham 

gia chơi giúp phát triển thể lực và tạo tâm lý thoải mái khi các con tham gia chơi 

ngoài trời. 

Những đồ chơi ngoài trời đã bạc màu sơn, nhìn không còn hấp dẫn, nhà 

trường đã cho sơn lại sáng sủa hơn, trong những ngày nghỉ dịch, những cán bộ, 

giáo viên, nhân viên tham gia trực trường đã sơn lại toàn bộ đồ chơi ngoài trời. 
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Những đồ chơi tưởng đã cũ giờ lại trở nên rực rỡ sắc màu, khiến sân trường sinh 

động hơn. Học sinh đi học trở lại sau nghỉ dịch đã rất hứng thú với cả sân trường 

đồ chơi mới. (Phụ lục: hình ảnh 5,7) 

Tại các sảnh hành lang, chúng tôi cho trang trí tạo các góc chơi nhỏ cho 

trẻ hoạt động: Góc ứng dụng Steam; góc hạnh phúc; góc sáng tạo nghệ thuật; 

góc thư viện, với cách trang trí gần gũi với trẻ, nhiều nguyên vật liệu từ thiên 

nhiên cho trẻ hoạt động, trẻ đã rất hứng thú và chơi say sưa tại các góc này. 

Không những các con học sinh hứng thú với môi trường đẹp, hấp dẫn, mà 

phụ huynh học sinh cũng rất ngỡ ngàng khi thấy trường, lớp thay đổi, môi trường 

thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều phụ huynh đã nói với chúng tôi rằng: 

“Các cô giỏi thế, yêu nghề và vì các con quá!”. Mỗi chúng tôi khi nghe được 

những chia sẻ, hay ánh mắt, niềm vui của phụ huynh, của trẻ khi đến trường là 

nhận thấy sự tin tưởng, hài lòng, bõ công vất vả của cả tập thể. Từ những niềm 

vui và kết quả đó bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp trong nhà trường đều 

thấy mình đã và đang tạo ra môi trường hạnh phúc cho trẻ. (Phụ lục: hình ảnh 6) 

Kết quả của giải pháp 2: 

Qua sự nỗ lực của cả đội ngũ, môi trường khuôn viên nhà trường và các 

lớp học đã được thay đổi rất nhiều. Các lớp đều có thông điệp riêng, có ý tưởng 

mà trẻ nhỏ đã được cùng cô xây dựng, vì thế mà các con yêu trường, yêu lớp 

hơn. Mỗi ngày ở trường thấy được niềm vui, mọi người gần gũi nhau hơn, công 

việc dù còn nhiều vất vả, mức lương còn hạn hẹp nhưng niềm vui thì đã rõ nét 

trong mỗi người. Trẻ vui vẻ, hạnh phúc, vì vậy mà tỷ lệ chuyên cần của nhà 

trường cũng rất cao. Tôi cảm nhận được sự chân thành, sự chia sẻ của đồng 

nghiệp nhiều hơn trước đây. Đội ngũ giáo viên, nhân viên xung phong đến 

trường vào ngày nghỉ để trang trí cho trường, lớp của mình ngày một đẹp và 

khang trang hơn. 

3. Biện pháp 3: Tôn trọng cảm xúc của trẻ 

Tôi hướng dẫn giáo viên hằng ngày phải để ý từng động thái của trẻ, ghi 

vào sổ những bất thường, những khám phá mới về trẻ, những biểu hiện tích cực 

cũng như tiêu cực…để hiểu trẻ. Từ việc hiểu trẻ, cô dễ dàng cảm hóa trẻ theo 

chiều hướng tích cực, giúp trẻ thay đổi những ý nghĩ, việc làm chưa tốt, nhân lên 

những bản tính tốt, lan tỏa gương trẻ làm việc tốt cho các bạn cùng học theo. 
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 Tôi thường xuyên vào lớp dự các hoạt động giáo viên tổ chức, cùng trao 

đổi và nhắc nhở giáo viên cần công bằng với trẻ, quan tâm đến mỗi trẻ như 

nhau, những trẻ chậm, yếu cô phải quan tâm, gần gũi nhiều hơn. Trong các hoạt 

động, thay vì như trước đây cô chỉ tập trung gọi hai đến ba trẻ trả lời câu hỏi, thì 

nay tất cả trẻ đều được cô cho nêu ý kiến của mình. Càng những trẻ ngồi ỳ hoặc 

hiếu động cô lại càng hay gọi để từ đó hướng trẻ vào nội dung hoạt động cô 

đang tổ chức. Chính vì cô giáo đã hiểu được mình cần quan tâm đến tất cả các 

trẻ nên hoạt động học hay hoạt động vui chơi...cũng hứng thú hơn nhiều. Trẻ có 

nhiều ý tưởng hay vì mỗi trẻ mỗi ý nghĩ khác nhau, được nêu ra quan điểm của 

mình thì sẽ có vô vàn điều thú vị. Luôn kiên nhẫn với trẻ, chờ đợi trẻ, khuyến 

khích trẻ bộc lộ cảm xúc, ý nghĩ và tự tin diễn đạt bằng lời. Bên cạnh đó thường 

xuyên cổ vũ, khích lệ, tìm những tiến bộ của trẻ dù nhỏ để trao cho trẻ lời khen 

ngợi. Khuyến khích trẻ trao đổi, hợp tác thực hiện ý tưởng chơi, cùng hoạt động 

và giúp đỡ lẫn nhau. Động viên trẻ tham gia thảo luận xây dựng nội quy lớp học, 

xây dựng quy tắc hoạt động trong các góc. Trao cơ hội để trẻ hợp tác trong việc 

chuẩn bị nguyên vật liệu, làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí, sắp xếp, vệ sinh môi 

trường sau khi tham gia các hoạt động. Từ đó, trẻ thấy mình được cô tin tưởng, 

mình đã làm được nhiều việc cùng các bạn giúp cô để lớp sạch sẽ, gọn gàng 

hơn. Chính vì vậy trẻ cũng sẽ có ý thức, trách nhiệm hơn về giữ gìn môi trường 

lớp học của mình. (Phụ lục: hình ảnh 8) 

Kết quả của giải pháp 3: 

Qua quá trình giáo viên đã nỗ lực, kiên trì để thực hiện đúng mục tiêu thì sự 

sôi nổi, hứng thú của cả cô và trẻ đã thấy rất rõ. Nhận thức của trẻ đã đồng đều 

nhau, trẻ rất tự tin, biết bày tỏ quan điểm của mình đúng lúc, đúng chỗ. Biết 

nhường nhịn và lắng nghe bạn nói, biết kết hợp cùng bạn để hoàn thành một 

nhiệm vụ cô giao. Tự tin trình bày suy nghĩ của mình trước cả lớp, trẻ không còn 

nhút nhát như trước kia. Cô giáo thì không vội vàng can thiệp vào các tình 

huống xảy ra trong khi chơi, bình tĩnh lắng nghe và đưa ra những lời khuyên phù 

hợp. giáo viên đã luôn tin tưởng, khuyến khích trẻ. Khen ngợi, động viên những 

thành công dù nhỏ của trẻ một cách kịp thời. không chê cười khi trẻ chưa làm 

tốt, động viên để trẻ tiếp tục cố gắng. Lớp học đã thấy rõ niềm hạnh phúc, và 

cũng là nơi giúp giáo viên, học sinh hình thành cũng như duy trì các trạng thái 

cảm xúc tích cực. Mỗi lớp học hạnh phúc sẽ tạo nên một ngôi trường hạnh phúc.  
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4. Biện pháp 4: Tổ chức các hoạt động ngày hội, ngày lễ nhằm lan tỏa 

hạnh phúc 

Đối với trẻ trong độ tuổi mầm non, lễ hội lại là một món ăn tinh thần không 

thể thiếu trong cuộc sống cũng như trong sinh hoạt của trẻ, nó đáp ứng nhu cầu xúc 

cảm, giao lưu và là một trong những hoạt động giáo dục hấp dẫn. Việc tổ chức lễ 

hội trong trường mầm non được coi là một trong những phương tiện giáo dục nhiều 

mặt cho trẻ. Những ngày hội, ngày lễ đã tạo điều kiện cho trẻ được tham gia hoạt 

động một cách tích cực, không biết mệt mỏi, mang lại cho trẻ niềm vui sướng, sự 

hào hứng, điều này tác động tích cực đến sức khoẻ tinh thần của trẻ. Mặt khác cần 

phối hợp chặt chẽ với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức tốt, đồng thời cũng 

là hình thức tuyên truyền các hoạt động của nhà trường tới phụ huynh. 

Tôi đã cùng với các đồng chí giáo viên thiết kế, xây dựng kế hoạch tổ chức 

các ngày hội, ngày lễ trong năm học phù hợp với trẻ, đáp ứng được nhu cầu của 

trẻ, tạo niềm vui và hứng thú cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động trong ngày lễ 

hội. Đổi mới hình thức tổ chức các ngày hội, ngày lễ là điều mà chúng tôi muốn 

hướng đến, và chúng tôi đã thành công khi thực hiện nội dung này.  

Ví dụ: Tổ chức ngày hội đến trường của bé, ngoài phần lễ được tổ chức 

trang trọng, ngắn gọn, phần hội chúng tôi đã tổ chức thành một sân chơi cho trẻ 

với nhiều các hoạt động chơi cho trẻ được lựa chọn và tham gia như: giao lưu 

văn nghệ, tô tượng, làm tranh cát, tham gia các trò chơi dân gian,…; ngày Tết 

Trung thu cho các lớp thi bày mâm cỗ trung thu. Cô và trò với sự hỗ trợ của phụ 

huynh học sinh đã say sưa thiết kế, bày mâm cỗ với đặc trưng riêng của lớp 

mình đẹp và hấp dẫn, tận dụng những nguyên liệu sẵn có, không tốn kém về chi 

phí; kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chúng tôi tổ chức thành ngày hội 

làm bánh của bé, các cô nhân viên chuẩn bị nguyên liệu, các cô giáo chuẩn bị 

phương tiện, đồ dùng, các con học sinh thể hiện tài khéo léo của mình qua 

những sản phẩm vô cùng phong phú về màu sắc và hình dáng; dịp Tết nguyên 

đán, chúng tôi tổ chức Lễ hội bánh chưng cho trẻ, các con được cô giáo cho tìm 

hiểu về cách gói bánh chưng, được cùng cô chuẩn bị nguyên vật liệu, cùng ông 

bà, bố mẹ gói những chiếc bánh chưng tại lớp của mình, các bé lớp MG lớn 

được tự tay gói những chiếc bánh chưng xinh xắn dưới sự hướng dẫn của cô 

giáo và ông bà, bố mẹ, niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt của trẻ khi được cầm 

sản phẩm là những chiếc bánh chưng trên tay; ngày tổng kết năm học, thay vì tổ 

chức theo truyền thống, chúng tôi đã tổ chức thành Lễ hội nước cho trẻ, phụ 
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huynh học sinh hỗ trợ mượn bể phao cho lớp, chuẩn bị đồ bơi cho con, các cô 

giáo chuẩn bị các khu vực chơi, các trò chơi, nguyên liệu, đồ dùng cho trẻ chơi, 

tất cả cùng tập trung cho sân chơi của trẻ. Trong tất cả các ngày lễ hội, sau khi 

được vui chơi, các con đều được thưởng thức tiệc Bufet do các cô nhân viên 

nuôi dưỡng chuẩn bị, hoạt động thưởng thức tiệc Bufet là hoạt động các con hào 

hứng nhất, con được ngắm nhìn bàn tiệc cô giáo chuẩn bị vừa đẹp vừa hấp dẫn, 

được tự tay lấy những món ăn mình thích và thưởng thức, con biết chờ đợi bạn 

để lấy đồ ăn, biết lấy vừa đủ đồ ăn và ăn hết đồ ăn mình đã lấy không để thừa 

lãng phí, biết lấy giúp đồ ăn cho bạn, các con được học nhiều kỹ năng qua hoạt 

động tiệc Bufet này. Tuy mệt và vất vả vì vừa chăm sóc các con lại vừa phải 

chuẩn bị cho các hoạt động nhưng các đồng chí giáo viên luôn vui vẻ và nở nụ 

cười trên môi, vì các cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của các con khi được 

tham gia các hoạt động này, đó là thành công lớn của cả tập thể. 

Năm học 2021-2022, mặc dù có nhiều khó khăn vì dịch covid-19 nên 

phần lớn các hoạt động phải tổ chức trong lớp, nhưng tất cả đều thành công 

ngoài mong đợi. (Phụ lục: hình ảnh 9,10,11) 

Kết quả của giải pháp 4: 

Việc tổ chức các ngày hội ngày lễ trong năm học cho kết quả là mang lại 

tình yêu thương, sự nhiệt huyết của toàn thể đội ngũ nhà trường. Tạo cho trẻ sự 

an toàn, niềm phấn khởi, tình yêu trường, lớp, yêu bạn bè, cô giáo, sự yên tâm 

tin tưởng nhà trường của các bậc phụ huynh.  

Các ngày hội, ngày lễ cho dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 phải tổ chức 

trong khuôn viên lớp học nhưng cũng mang lại niềm hạnh phúc, lưu lại những 

hình ảnh đẹp trong tâm trí của trẻ và của các cô giáo. Kết quả đấy chính là niềm 

hạnh phúc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và đặc biệt là sự tin tưởng, tình cảm 

của phụ huynh trao cho nhà trường. 

5. Biện pháp 5: Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường 

Muốn trường, lớp mầm non hạnh phúc thì các cô giáo, học sinh và phụ 

huynh đều phải hạnh phúc. Để làm được điều này thì sự phối hợp chặt chẽ giữa 

gia đình và nhà trường là việc làm rất quan trọng.  

Đầu năm học, tôi đã chỉ đạo giáo viên từng lớp đưa ra những thông điệp 

và mục tiêu phấn đấu của lớp mình, ban giám hiệu duyệt và thực hiện trong cả 

năm học. Từ những mục tiêu đó giáo viên của lớp sẽ tuyên truyền tới phụ huynh 

qua các buổi họp phụ huynh, qua giờ đón, trả trẻ. Bên cạnh đó tuyên truyền qua 
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nhóm zalo, facebook, qua trang website của nhà trường để phụ huynh biết được 

những họat động của nhà trường, cũng như việc các cô giáo tổ chức các hoạt 

động trong ngày cho các con mang lại niềm vui, hạnh phúc dẫn đến việc trẻ 

thích đến trường, yêu bạn bè và cô giáo. 

 Hướng để phụ huynh tham gia vào các hoạt động của nhà trường như: 

- Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, của lớp. 

- Tạo điều kiện giúp trẻ được tự do tìm tòi khám phá trong mội trường an 

toàn theo khả năng và sở thích của mình để trở thành đứa trẻ tò mò, sáng tạo; tự 

tin và luôn được hạnh phúc vì mọi người xung quanh yêu thương, gần gũi trẻ. 

- Lôi cuốn các thành viên trong gia đình, đặc biệt các thành viên là nam 

giới : ông, bố, anh, chú, bác tham gia vào việc chăm sóc và dạy trẻ.  

- Coi trọng giáo dục giới tính cho trẻ. 

- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức ngày lễ, ngày hội, tham quan 

dã ngoại, tổ chức ngày sinh nhật cho trẻ tại lớp,... 

- Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, làm đồ dùng, đồ 

chơi cho trẻ cùng cô giáo,… (Phụ lục: hình ảnh 12) 

Kết quả của giải pháp 5: 

Qua một 02 năm học, phụ huynh đã nhận thức đúng đắn hơn về công tác 

chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường. Nắm bắt các nội dung mà nhà 

trường đã tuyên truyền để cùng thực hiện. Chia sẻ nhiều hơn không những với 

cô giáo và cả ban giám hiệu về sự tiến bộ của con. Thực hiện tốt và nghiêm túc 

hơn nội quy của nhà trường và của lớp con mình đang học. Hiểu, thông cảm, tôn 

trọng và biết ơn nhà trường, cô giáo đã hết lòng vì các con. Ban đại diện và 

nhiều phụ huynh là sợi dây kết nối, tuyên truyền giúp nhà trường tới các bậc phụ 

huynh để thực hiện nội quy cũng như đóng góp các nguyên phế liệu cho các cô 

làm đồ dùng tự tạo. Kết hợp nhà trường tổ chức tiệc buffet cho trẻ, phối hợp với  

giáo viên, với nhà trường trong các ngày lễ, hội. Có sự quan tâm và dạy dỗ con 

đúng cách, không nuông chiều, sẵn sàng cùng giáo viên, giúp con có được nhiều 

niềm vui, sự tự tin, tiến bộ trong việc tự chăm sóc bản thân, giúp bố mẹ một số 

việc vừa sức.  

IV. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN MANG LẠI 

1. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:  

- Ban giám hiệu thực sự gương mẫu, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của giáo 

viên, nhân viên. Sẵn sàng tạo cơ hội, giúp đỡ giáo viên, nhân viên hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 
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- Giáo viên, nhân viên nhận thức đúng đắn về chủ đề năm học “Xây dựng 

trường, lớp mầm non hạnh phúc” là nhiệm vụ của ngành học cũng là trách 

nhiệm vinh quang cần thực hiện và duy trì. 

- Luôn học hỏi để thay đổi bản thân, tự tạo được niềm vui, sự tự tin và 

trao tặng, lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh, đặc biệt là với trẻ. 

- Tình cảm, chân thành và cở mở trong việc chia sẻ công việc, nhiệm vụ 

được giao cũng như buồn, vui trong cuộc sống gia đình. 

- Tạo dựng môi trường mang nhiều thông điệp hạnh phúc, lớp học hạnh 

phúc, thân thiện. 

-  Có kỹ năng tổ chức các hoạt động một cách tự tin, linh hoạt, trao gửi 

tình yêu thương tới trẻ và nhận được tình cảm, sự gần gũi, yêu thương từ trẻ. 

- Kết nối, cảm hóa phụ huynh cùng chung tay tạo dựng niềm vui, sự tự 

tin, trao cơ hội và niềm hạnh phúc cho trẻ. 

2. Đối với trẻ: 

- Trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo và bạn bè. 

- Trẻ sẵn sàng bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc bản thân. 

- Trẻ rất vui vẻ tự tin khi đến lớp, thích tham gia các hoạt động, có tinh 

thần thi đua, giúp đỡ nhau trong các hoạt động, thân thiết nhau hơn.  

- Mạnh dạn giao lưu với cô giáo và bạn bè, người thân, thích tham gia các 

hoạt động tập thể, văn nghệ, hoạt động giao lưu...  

- Ý thức trong mọi nhiệm vụ được giao, có sáng tạo, bộc lộ khả năng. 

3. Đối với phụ huynh 

  - Phụ huynh đã nhận thức được việc kết hợp với nhà trường, thường 

xuyên chia sẻ về trẻ với cô giáo, với ban giám hiệu sẽ mang lại mọi điều tốt đẹp 

cho trẻ. 

 - Tôn trọng và tin tưởng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. 

 - Chấp hành tốt hơn mọi nội quy của nhà trường và của lớp. 

 - Thường xuyên trao đổi với giáo viên về mọi sự thay đổi, về những cá 

tính, sở thích, năng khiếu của con. 

- Kết hợp tốt cùng giáo viên trong việc quan tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục trẻ trong thời gian nghỉ dịch bệnh Covid-19 tại nhà.   

- Nhiệt tình, phối kết hợp tốt với nhà trường trong tổ chức ngày hội, ngày 

lễ cho cô và trẻ tạo sự phấn khởi, vui vẻ, đoàn kết trong nhà trường.  
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Khảo sát về xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc sau khi thực 

hiện các giải pháp của sáng kiến. 

 

Đối tượng 
STT Nội dung khảo sát 

Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

Giáo viên 

(28 giáo 

viên) 

1 

Kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử với đồng 

nghiệp, với trẻ và 

phụ huynh. 

 

50% 

 

36% 

 

14% 

2 

Kỹ năng xây dựng 

môi trường lớp học 

lấy trẻ làm trung 

tâm. 

 

64% 

 

25% 

 

11% 

Học sinh 

lứa tuổi 

mẫu giáo 

(125 học 

sinh) 

1 

Mạnh dạn, tự tin 

tham gia các hoạt 

động. 

 

60% 

 

28% 

 

12% 

2 

Chủ động chia sẻ 

suy nghĩ của mình 

với bố mẹ, cô giáo 

và các bạn. 

 

36% 

 

40% 

 

24% 

Phụ huynh 

học sinh 

(125 phụ 

huynh) 

1 

Phối hợp với giáo 

viên tham gia các 

hoạt động do trường, 

lớp tổ chức. 

 

19% 

 

22% 

 

59% 

2 

Tích cực tương tác 

trên nhóm Zalo của 

lớp, trang Fanpage 

của trường. 

 

60% 

 

22% 

 

18% 

Kết quả trên cho thấy những giải pháp xây dựng trường, lớp học hạnh 

phúc mang lại hiệu quả đáng kể, góp phần xây dựng môi trường hạnh phúc, con 

người hạnh phúc. Niềm hạnh phúc đó không chỉ bó hẹp dưới mái trường, mà 

còn lan tỏa, song hành cùng gia đình hạnh phúc, xã hội hạnh phúc. 
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C. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Công tác xây dựng trường học hạnh phúc là việc làm rất cần thiết của các 

nhà trường hiện nay. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn thì việc 

tạo ra môi trường học tập tích cực, thân thiện tiến đến mục tiêu “Trường học 

hạnh phúc- Thầy cô hạnh phúc- Học sinh hạnh phúc” không chỉ là đích đến mà 

còn là khát vọng của toàn xã hội đã và đang hướng tới. Trường học hạnh phúc là 

trường học thân thiện, đem đến sự hài lòng, thỏa mãn và đáp ứng tốt nhu cầu, 

quyền được học tập, giáo dục, rèn luyện một cách toàn diện về thể chất, tinh 

thần và trí tuệ của người học. Trường học hạnh phúc là nơi mà ở đó kỷ luật vẫn 

nghiêm, kỷ cương vẫn được thực hiện, nhưng niềm vui và hạnh phúc vẫn có 

được từ sự tự giác và ý thức tích cực của mỗi cá nhân. Khi con người có hạnh 

phúc, sẽ tạo động lực tinh thần để người học không ngừng nỗ lực vươn lên 

chiếm lĩnh những đỉnh cao tri thức nhân loại, để khẳng định mình và góp phần 

xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ. 

Để xây dựng trường học hạnh phúc đúng với các tiêu chí của nó, mỗi cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh trong nhà trường phải nỗ 

lực không ngừng, với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Hạnh phúc phải được 

bồi đắp hằng ngày, mọi lúc, mọi nơi, để học sinh đến trường cảm thấy được vui 

chơi, được học một cách hạnh phúc.  

2. Khuyến nghị 

         Trên đây là một số kinh nghiệm tôi đã áp dụng trong 02 năm học. Tôi đã tích 

lũy thêm được nhiều kỹ năng mới, nhận được nhiều niềm vui và tình cảm yêu quý, 

tin tưởng từ phía phụ huynh, chị em đồng nghiệp. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả 

cao hơn, tôi mong muốn có cơ hội được giao lưu trao đổi học hỏi đồng nghiệp ở 

các trường, được tham gia nhiều lớp tập huấn về công tác quản lý, đặc biệt về nội 

dung xây dựng „„Trường, lớp mầm non hạnh phúc”. Rất mong được sự quan tâm 

hơn nữa của các cấp lãnh đạo, sự chia sẻ kinh nghiệm của đồng nghiệp. 

Tôi xin cam đoan bản sáng kiến kinh nghiệm trên của tôi là do tôi viết, tôi 

không sao chép nội dung của cá nhân hay tập thể nào.    

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC 

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 

 

......................................................................... 

......................................................................... 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

Thanh Xuân, ngày 15 tháng 4 năm 2022 

Người viết 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền 



 

D. PHỤ LỤC 

  
 

  

  

Hình ảnh 1: Các cuộc họp chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo xây 

dựng Trường học hạnh phúc; niềm vui, những gương mặt rạng rỡ hạnh 

phúc của đội ngũ giáo viên.  

 



 

 

  

  

 

  

Hình ảnh 2: Các lớp được trang trí đẹp, phù hợp với trẻ 



 

 

  

  

  

 

Hình ảnh 3: Các lớp được trang trí đẹp, phù hợp với trẻ 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh 4: Cô âu yếm trẻ, trẻ thể hiện cảm xúc với cô theo ý trẻ 



 

 

  

  

 

Hình ảnh 5: Sân trường có nhiều đồ chơi hiện đại  



 

 

  

  

  

Hình ảnh 6: Các sảnh hành lang được trang trí tạo các góc chơi cho trẻ, 
Giáo viên, nhân viên làm đồ chơi, trang trí lớp 

 



 

 

  

  

Hình ảnh 7: Giáo viên, nhân viên trang trí các góc chơi tại sảnh hành lang, 

sân trường 

 



 

 

  

  

 

Hình ảnh 8: Trẻ chơi vui vẻ hạnh phúc   



 

 

  

  

  

Hình ảnh 9: Trẻ tham gia các hoạt động Lễ hội  

 



 

 

  

  

  

Hình ảnh 10: Trẻ tham gia các hoạt động Lễ hội  

 



 

 

  

 

 

Hình ảnh 11: Trẻ tham gia Lễ hội nước 

 



 

 

 

  

  

  

Hình ảnh 12: CMHS tham gia các hoạt động của nhà trường  



 

 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Nội dung xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc  

(Trước khi thực hiện giải pháp sáng kiến) 

Phiếu dành cho Giáo viên 
 

Họ và tên giáo viên: ..................................................................................................................... 

Phụ trách lớp: ............................................................................................................................... 

Nội dung khảo sát:  

STT Nội dung khảo sát 

Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

1 
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng 

nghiệp, với trẻ và phụ huynh. 

   

2 
Kỹ năng xây dựng môi trường lớp 

học lấy trẻ làm trung tâm. 

   

 Thanh Xuân, ngày      tháng    năm 20 

Người khảo sát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Nội dung xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc  

(Sau khi thực hiện giải pháp sáng kiến) 

Phiếu dành cho Giáo viên 
 

Họ và tên giáo viên: ..................................................................................................................... 

Phụ trách lớp: ............................................................................................................................... 

Nội dung khảo sát:  

STT Nội dung khảo sát 

Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

1 
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đồng 

nghiệp, với trẻ và phụ huynh. 

   

2 
Kỹ năng xây dựng môi trường lớp 

học lấy trẻ làm trung tâm. 

   

 Thanh Xuân, ngày      tháng    năm 20 

Người khảo sát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 

 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Nội dung xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc  

(Trước khi thực hiện giải pháp sáng kiến) 

Phiếu dành cho Học sinh 
 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................................... 

Học sinh lớp: ................................................................................................................................ 

Nội dung khảo sát:  

STT Nội dung khảo sát 

Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

1 
Mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt 

động. 

   

2 
Chủ động chia sẻ suy nghĩ của mình 

với bố mẹ, cô giáo và các bạn. 

   

 Thanh Xuân, ngày      tháng    năm 20 

Người khảo sát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Nội dung xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc  

(Sau khi thực hiện giải pháp sáng kiến) 

Phiếu dành cho Học sinh 
 

Họ và tên học sinh: ...................................................................................................................... 

Học sinh lớp: ................................................................................................................................ 

Nội dung khảo sát:  

STT Nội dung khảo sát 

Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

1 
Mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt 

động. 

   

2 
Chủ động chia sẻ suy nghĩ của mình 

với bố mẹ, cô giáo và các bạn. 

   

 Thanh Xuân, ngày      tháng    năm 20 

Người khảo sát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 

 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Nội dung xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc  

(Trước khi thực hiện giải pháp sáng kiến) 

Phiếu dành cho CMHS 
 

Họ và tên CMHS: ........................................................................................................................ 

Phụ huynh lớp: ............................................................................................................................. 

Nội dung khảo sát:  

STT Nội dung khảo sát 

Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

1 
Phối hợp với giáo viên tham gia các 

hoạt động do trường, lớp tổ chức. 

   

2 
Tích cực tương tác trên nhóm Zalo 

của lớp, trang Fanpage của trường. 

   

 Thanh Xuân, ngày      tháng    năm 20 

Người khảo sát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

UBND QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MN NHÂN CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU KHẢO SÁT 

Nội dung xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc  

(Sau khi thực hiện giải pháp sáng kiến) 

Phiếu dành cho CMHS 
 

Họ và tên CMHS: ......................................................................................................................... 

Phụ huynh lớp: ............................................................................................................................. 

Nội dung khảo sát:  

STT Nội dung khảo sát 

Mức độ 

Tốt Khá Đạt 

1 
Phối hợp với giáo viên tham gia các 

hoạt động do trường, lớp tổ chức. 

   

2 
Tích cực tương tác trên nhóm Zalo 

của lớp, trang Fanpage của trường. 

   

 Thanh Xuân, ngày      tháng    năm 20 

Người khảo sát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 

 

 

 


