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I. Những khó khăn khi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở vùng cao

Những khó khăn

Thể chất Tiếng Việt Tâm lí, kĩ năng



I. Những khó khăn khi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở vùng cao

1.1 Về mặt thể chất

- Tỉ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh
dưỡng cao: Hà Giang: 25,3
%(cân nặng/ tuổi), 38% (chiều
cao/tuổi); Lào Cai :26%,
40,7%; KonTum: 28,3 %, 41,6
%....

- Chưa được rèn luyện sự bền
bỉ, dẻo dai, khả năng chống lại
sự mệt mỏi của thần kinh, cơ
bắp; độ khéo léo của bàn tay,
tính nhanh nhạy của các giác
quan…..



I. Những khó khăn khi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở vùng cao

1.2. Về mặt kĩ năng

• Phần lớn các em quen với lối
sống tự do, thiếu những kĩ
năng giao tiếp xã hội, chưa
quen thực hiện nhiệm vụ một
cách độc lập.

• Khả năng tập trung, chấp hành
những qui định chung và theo
sự chỉ dẫn của người lớn còn
nhiều hạn chế.

• Các em hầu như chưa được
xây dựng thói quen học tập tự
giác, đặc biệt là biết cách tự
học



I. Những khó khăn khi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở vùng cao

1.3. Về mặt tâm lí

• Các em luôn có tâm lí sẵn

sàng cho hoạt động lao động

hơn là hoạt động học tập.

• Học sinh miền núi tâm lí nhút

nhát, hay sợ hãi, ngại giao tiếp

với người lạ.

• Chưa có tâm lí sẵn sàng cho

một môi trường học tập mới



I. Những khó khăn khi chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 ở vùng cao

1.4. Về mặt ngôn ngữ

• Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 2,

đầy mới mẻ và lạ lẫm.

• Vốn từ ít, khả năng nghe nói

hạn chế. Chuẩn bị vào lớp 1

mà nhiều em vẫn chưa biết

hoặc biết ít tiếng Việt.

• Gặp rào cản ngôn ngữ trong

học tập và tiếp thu lời giảng

của giáo viên.



II. Đề xuất một số giải pháp

Giải pháp khắc phục

Đảng, Nhà nước Ngành Giáo dục Phụ huynh



II. Đề xuất một số giải pháp

2.1. Về phía phụ huynh học sinh

• Tăng cường tuyên truyền, vận động để họ nhận thức

được tầm quan trọng của việc chuẩn bị tâm thế cho con

vào lớp 1;

• Tổ chức những lớp sinh hoạt tiền lớp 1 cho phụ huynh

tại ngay thôn, bản;

• Hướng dẫn họ cách trau dồi ngôn ngữ tiếng Việt cho

con.



II. Đề xuất một số giải pháp

2.2. Về phía Đảng, Nhà nước

• Tăng cường đầu tư, hỗ trợ vùng khó khăn;

• Chương trình tuyên truyền quốc gia, hỗ trợ học

sinh miền núi tiếp cận với những dịch vụ giáo

dục.



II. Đề xuất một số giải pháp

2.3. Về phía ngành Giáo dục

• Đối với chương trình, SGK :

- Triển khai chương trình, sách giáo khoa riêng cho học
sinh dân tộc thiểu số;

- Giãn chương trình học lớp 1;

- Nhân rộng mô hình dạy học song ngữ;

- Hỗ trợ kịp thời và đầy đủ tài liệu “Hướng dẫn dạy nói
tiếng Việt” cho trẻ trước khi vào lớp 1;

- Biên soạn nhiều tài liệu dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc (tài
liệu song ngữ) cho phụ huynh và giáo viên.



II. Đề xuất một số giải pháp

2.3. Về phía ngành Giáo dục

• Đối với công tác quản lí giáo dục

- Huy động tối đa trẻ 3, 4, 5 tuổi ra học lớp mầm non;

- Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, thanh tra, giám sát việc

trông nom và dạy dỗ ở các trường mầm non;

- Làm tốt công tác Phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi ở bậc học

Mầm non.



II. Đề xuất một số giải pháp

2.3. Về phía ngành Giáo dục

• Đối với phương pháp dạy học

- Dạy học theo hướng phân hóa các đối tượng học sinh;

- Tạo môi trường thân thiện để các em tham gia, tạo động cơ “mỗi
ngày đến trường là một ngày vui”;

- Tăng cường dạy tiếng cho trẻ em dân tộc thông qua các hình thức
vui chơi, vận dụng các phương pháp dạy học Tiếng Việt với tư cách
ngôn ngữ thứ hai; Tăng thời gian luyện nói cho học sinh, tăng
cường cho học sinh ra lớp để trẻ em được tham gia các hoạt động
tập thể từ đó giúp các em tự tin, mạnh dạn hơn trong giao tiếp;

- Tạo môi trường giao tiếp thuần tiếng Việt trong các hoạt động vui
chơi, giáo dục ở trường mầm non.



II. Đề xuất một số giải pháp

2.3. Về phía ngành Giáo dục

• Đối với các em

- Tạo ra các sân chơi học tập phong phú, hấp dẫn;

- Những bài học phù hợp và sự động viên khuyến khích kịp

thời.



II. Đề xuất một số giải pháp

2.3. Về phía ngành Giáo dục

•Về công tác giáo viên

- Đào tạo giáo viên biết cả tiếng dân tộc để tích cực hỗ trợ
các em trong việc phát triển ngôn ngữ: đặt hàng giáo
viên trong trường sư phạm (học thêm chương trình đào
tạo tiếng dân tộc);

- Tăng cường tập huấn tiếng dân tộc đối với giáo viên đang
công tác;

- Nâng cao chế độ đãi ngộ đối với giáo viên miền núi.



II. Đề xuất một số giải pháp

Tăng cường nhận thức 

cho phụ huynh

Nhà nước tăng cường hỗ trợ 

bằng kinh phí, chính sách

Giáo dục miền núi:

cải cách, đổi mới

Chuẩn bị tâm thế

cho trẻ, nâng cao 

chất lượng dạy học




