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Sự Khác Biệt Của Hệ Thống Giáo Dục Mầm Non ở Canada 

● Hệ thống giáo dục tỉnh bang và vùng lãnh thổ

● Giáo dục mầm non bắt buộc đối với tất cả trẻ em đến 5 tuoi. Ontario và
Quebec, trẻ em vào hệ thống trường công lập liên thông từ 4 tuổi (lớp mầm
non, dự bị tiểu học), tiếp tục học lớp 1 đến lớp 12 (tuỳ trường).

● Ở bang Quebec, chính phủ hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập
thấp phí gửi trẻ 7.75$ - 22$/ngày,

● Ở Ontario khoảng 70-80$/ngày



Tuyển sinh đầu vào học Giáo dục Mầm non ở Quebec

●Khám sức khoẻ và kiểm tra lý lịch tư pháp

●Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

●Tuyển sinh từ các phòng giáo dục của chính phủ độc lập với các trường đào tạo: 

họ quyết định chỉ tiêu đào tạo và số lượng SV của mỗi trường



Tuyển sinh đầu vào học Giáo Dục Mầm Non ở Ontario

● Bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario (OSSD)

● Hoặc Bằng tương đương, với tín chỉ tiếng Anh lớp 12 (yêu cầu học tập
bổ sung có thể được thêm bởi các tổ chức cụ thể).

● Giấy chứng nhận sức khỏe và tiêm chủng, Kiểm tra hồ sơ cảnh sát, kinh
nghiệm làm việc với trẻ nhỏ sẽ là một lợi thế.

● Các trường cao đẳng khác của Ontario có chương trình giáo dục tại chức, 
đòi hỏi bạn phải hoàn thành bằng đại học.



Chương trình đào tạo GDMN ở Ontario

1. Chương trình Giáo dục Mầm non - Chương trình văn bằng 2 năm, Bằng Cao 
đẳng Ontario: có thể chăm sóc và dạy trẻ em từ 6 tuần tuổi đến 12 tuổi. Học 
phí $ 4,456.00+ / học kỳ

2. Chương trình Giáo dục Mầm non - Chương trình liên thông  - 4 năm  Tốt 
nghiệp với cả bằng tốt nghiệp Giáo dục Mầm non và bằng Cử nhân Nghiên 
cứu Giáo dục Mầm non (Bachelor of Art Early Childhood Education) - $ 
4,158.00+/ học kỳ

3. Chương trình Giáo dục Mầm non Cấp Tốc - 10 tháng - kỹ năng và kiến thức 
thông qua các khối lý thuyết và thực hành xen kẽ, Văn bằng Cao đẳng 
Ontario - $ 4.156,00+ / học kỳ 

4. Chương trình Giáo dục Mầm non - Bằng liên thông- 4 năm - là chương trình 
khả năng tốt nghiệp với cả bằng tốt nghiệp Giáo dục Mầm non và bằng Cử
nhân danh dự về lãnh đạo GDMN - $ 3,971.00 + / học kỳ



Chương trình đào tạo GDMN ở Quebec

1.  Early Childhood Education (3 years )
https://www.vaniercollege.qc.ca/advising/files/322A0.pdf

2.   Early Childhood Education ( 2 years)

https://www.vaniercollege.qc.ca/advising/files/322A0FT-5.pdf

3.    72 weeks (part time)

https://www.vaniercollege.qc.ca/ece-attestation/program-grid/

4.  52 weeks  (full time)

https://www.vaniercollege.qc.ca/ece-attestation/program-grid/

https://www.vaniercollege.qc.ca/advising/files/322A0.pdf
https://www.vaniercollege.qc.ca/advising/files/322A0FT-5.pdf
https://www.vaniercollege.qc.ca/ece-attestation/program-grid/
https://www.vaniercollege.qc.ca/ece-attestation/program-grid/


Chương trình GDMN hệ 3 năm
● Introduction to Early Childhood Education 

● Observation in Early Childhood Program

● Practicum

● Safety and First Aids



VANIER COLLEGE, QUEBEC



Fieldwork (Thực Tập)
Fieldwork I

Duration: 90 hours
Dates: August to December (1 day/week)

Fieldwork II
Duration: 180 hours

Dates: August – December (2 days/week) Or January – May (2 days/week)

Fieldwork III
Duration: 240 hours

Dates: March – May (4 days/week)



NĂNG LỰC ĐẦU RA SAU GIÁO DỤC 
GIÁO VIÊN MẦM NON GỒM NHỮNG GÌ?

o Tổ chức

o Quan sát, đánh giá

o Làm việc nhóm

o Kỹ năng giao tiếp



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON 
HƯỚNG TỚI NHỮNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NÀO?

● Kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

● Kỹ năng sáng tạo

● Kỹ năng quan sát và đánh giá

● Kỹ năng làm việc nhóm 

● Kỹ năng thiết kế giáo án và thực hiện bài giảng

● Kỹ năng thu thập thông tin hỗ trợ cho công tác chăm sóc và giáo dục



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON 
HƯỚNG TỚI NHỮNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NÀO?

● Kỹ năng giao tiếp

● Kỹ năng xây dựng và thiết lập các mối quan hệ xã hội

● Hiểu biết về dinh dưỡng và sức khoẻ của trẻ

● Hiểu biết về tâm sinh ly và sự phát triển của trẻ từ 0 tới 12 tuổi

● Hiểu biết về sự an toàn và sơ cứu thương



CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON 
Ở CANADA

Sau khi tốt nghiệp, GVMN có cơ hội việc làm tại: 

●Làm việc tại trường công lập hay trường tư thục.

●Làm giáo viên tự do giảng dạy tại nhà học sinh, hoặc nếu đủ điều 
kiện về tài chính và tích lũy đủ kinh nghiệm thì có thể tự mở trường tư.

●Làm Cán bộ trong hệ thống giáo dục và quản lý nhà nước.

●Tham gia nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu giáo dục.

●Làm việc tại các tổ chức phát triển giáo dục 



TIẾP CẬN TRONG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON TẠI CANADA

●Xây dựng cho trẻ khả năng tham gia các hoạt động, tự khám phá khả năng bản thân;

●Dạy trẻ tự đánh giá và xây dựng cho trẻ lòng tự tin vào bản thân, khả năng sáng tạo, tính 
kiên trì, tự tin, và ham thích tò mò khám phá;

●Thiết kế các hoạt động học tập thông qua vui chơi và kết hợp sử dụng các câu chuyện 
có tính giáo dục.

Canada có cách tiếp cận toàn diện cho trẻ em tàn tật và khuyết tật đặc biệt.



CÁC LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON

1. Trường Công lập của Chính phủ

2. Trường tư nhân nhận hỗ trợ của Chính phủ: Tư nhân làm chủ

3. Trường tư nhân không nhận hỗ trợ của Chính phủ : Tư nhân làm chủ

4. Giáo dục mầm non tại nhà: Cá nhân trên 18 tuổi cung cấp dịch vụ

trông trẻ tại nhà/ Có thể nhận hỗ trợ từ chính phủ hoặc không 



CƠ CẤU GIÁO VIÊN VÀ TRẺ
O CANADA

• Trẻ dưới 18 tháng tuổi: 3 trẻ/1 giáo viên hoặc 10 trẻ/3 giáo viên

• Trẻ 18 tháng - 2.5 tuổi: 5 trẻ/1 giáo viên, tối đa 15 trẻ/lớp

• Trẻ 2.5 - 3.5 tuổi: 8 trẻ/1 giáo viên, tối đa 24 trẻ/lớp

• Trẻ 3.5-6 tuổi: 13 trẻ/1 giáo viên, tối đa 26 trẻ/lớp

* Home daycare: Home daycare: 6 trẻ dưới 9 tuổi/1 giáo viên



DẠY NGOẠI NGỮ CHO TRẺ MẦM NON 
ĐƯỢC TỔ CHỨC NHƯ THẾ NÀO?

- Một tiết học ngoại khoá

- Một tiết dạy ngoại ngữ:15 phút cho tới 30 phút (tùy từng lứa tuổi)

- Dạy ngoại ngữ bằng bài hát đơn giản, đồ vật, tranh, ảnh, sách, kể

chuyện, các hoạt động vận động, các con dối bông hoặc mô hình...



CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA GIÁO VIÊN 
MẦM NON NHƯ THẾ NÀO?

● Các chế độ xã hội, lương và thưởng cũng phụ thuộc vào qui mô của trường,
khả năng giảng dạy của giáo viên và kinh nghiệm làm việc.

� Mức lương cho các GV mầm non bắt đầu từ 27.000 $/ năm - 14-15$/h với bằng 
dưới 2 năm và 33.000$/năm với bằng 3-4 năm - 17-18$/h

● GVMN được đóng bảo hiểm về y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm về tai nạn, 
bảo hiểm thương tật trong lúc làm việc, bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm y tế răng, 
bảo hiểm y tế thuốc... phụ thuộc vào qui mô của trường





● Các trường đào tạo giáo dục mầm non ở Canada

https://www.ontariocolleges.ca/en/programs/education-community-and-social-services/early-childhood-
education?q=&page=0

https://www.ontariocolleges.ca/en/programs/education-community-and-social-services/early-childhood-education?q=&page=0


Các trường đào tạo GVMN ( có tuyển SV quốc tế)
Fleming College

Ontario, Canada

Học nghề

Saskatchewan Polytechnic

Saskatoon, SK S7K 3R5

Học nghề

Trent University

Ontario, Canada

Đại học

College of New Caledonia

British Colombia, Canada

Học nghề

Seneca College

Ontario, Canada

Đại học

St. Clair College

Ontario, Canada

Học nghề

Fanshawe College

Ontario, Canada

Đại học, học nghề

Lambton College

Ontario, Canada

Học nghề

Cambrian College

Ontario, Canada

Học nghề

Capilano University

British Colombia, Canada

Cao học, đại học, học nghề

Durham College

Ontario, Canada

Học nghề

Centennial College

Ontario, Canada

Đại học

Camosun College

British Colombia, Canada

Học nghề

George Brown College

Ontario, Canada

Đại học, học nghề

Sheridan College

British Colombia, Canada

Học nghề

Red River College

Manitoba, Canada

Học nghề

Douglas College

British Columbia, Canada

Học nghề

Vancouver Island University

British Colombia, Canada

Đại học, học nghề

Langara College

British Columbia, Canada

Học nghề

Concordia University

Quebec, Canada

Cao học, đại học

The University of British 
Columbia

British Colombia, Canada

Cao học, đại học

Niagara College

Ontario, Canada

Học nghề

Algonquin College

Ontario, Canada

Đại học, học nghề

Conestoga College

Ontario, Canada

Đại học, học nghề

University of Toronto

Ontario, Canada

Cao học, đại học

Georgian College

Ontario, Canada

Học nghề

https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/fleming-college-tiep-tuc-la-diem-den-cho-du-hoc-canada-2017-voi-chuong-trinh-visa-uu-tien-a1246.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/truong-bach-khoa-saskatchewan-saskatchewan-polytechnic-a973.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-college-of-new-caledonia-a865.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/truong-cao-dang-nghe-thuat-va-cong-nghe-ung-dung-seneca-seneca-college-of-applied-arts-and-technology-a971.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/fanshawe-college-truong-cong-lap-lon-nhat-canada-a861.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/lambton-college-canada-nhung-diem-noi-bat-lam-nen-danh-tieng-a1150.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/dai-hoc-capilano-ngoi-truong-dang-mo-uoc-cua-du-hoc-sinh-canada-a775.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/truong-cao-dang-cong-lap-durham-durham-college-a870.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-truong-cao-dang-centennial-ngoi-truong-ly-tuong-danh-cho-du-hoc-sinh-a755.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-tai-cao-dang-camosun-bang-british-columbia-a722.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/george-brown-college-ngoi-truong-lon-nhat-toronto-canada-a879.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-dai-hoc-sheridan-a302.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-tai-red-river-college-a851.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-truong-cao-dang-cong-lap-douglas-a776.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-tai-hon-dao-dep-nhat-the-gioi-dai-hoc-vancouver-island-a810.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/cao-dang-langara-danh-tieng-tai-canada-a929.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/dai-hoc-british-columbia-truong-dai-hoc-danh-tieng-hang-dau-canada-a1408.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/niagara-college-ngoi-truong-ly-tuong-cho-du-hoc-sinh-canada-cap-nhat-nganh-hoc-mo-ky-thang-1-nam-2017-a826.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/du-hoc-canada-truong-cao-dang-algonquin-a718.html
https://megastudy.edu.vn/du-hoc-canada/truong-cao-dang-conestoga-conestoga-college-institute-of-technology-and-advanced-learning-a868.html


Tài Liệu Tham Khảo

1. Vanier College in Quebec

2. Early Childhood Education College in Ontario

3. Conference Board of Canada

4. Association of Early Childhood Education Ontario

5. Child Care Canada Resource and Research Unit

https://www.vaniercollege.qc.ca/early-childhood-education/program-courses/
https://www.ontariocolleges.ca/en/programs/education-community-and-social-services/early-childhood-education?q=&page=1
https://www.conferenceboard.ca/press/newsrelease/2017/10/26/expanding-early-childhood-education-and-care-in-canada-yields-significant-economic-and-societal-benefits?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.aeceo.ca/
https://www.childcarecanada.org/

