
Những khó khăn và giải pháp khắc phục khi chuẩn bị cho trẻ vào học 

lớp một ở những vùng cao 

Chúng ta đều biết dư luận đang xôn xao lên vì chuyện các bậc phụ huynh 

cho con đi học chữ trước khi vào lớp một ở miền xuôi, đặc biệt những thành phố 

lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Các em được chăm chút một cách đặc 

biệt (về mặt kiến thức trước khi vào lớp 1), đôi khi sự quan tâm quá mức đã biến 

thành những áp lực học tập đối với các em, tác động xấu đến hiệu quả giáo dục 

chung. Nhiều em trước khi vào lớp một đã đọc thông viết thạo; việc học của các 

em trở thành cuộc chạy đua của các bậc phụ huynh.  

Trong khi đó, các em học sinh vùng dân tộc thiểu số thì như thế nào? 

Chúng tôi nhận thấy có một sự chênh lệch quá lớn giữa học sinh đô thị và học sinh 

miền núi. Đối với những giáo viên, phụ huynh, học sinh...ở đây, cụm từ “chuẩn bị 

tâm thế vào lớp một” còn khá xa lạ, thậm chí có người chưa từng nghe đến hoặc 

chưa từng để ý. Đối với các bậc phụ huynh ở miền núi, việc con em họ vào lớp 

một chỉ như một sự tự nhiên, không cần băn khoăn suy nghĩ, “đến tuổi nhà nước 

bắt đi học chữ thì đi học thôi”, “rồi sẽ tự biết con chữ, còn nếu không có điều kiện 

học tiếp hoặc không học được nữa thì nghỉ học”.  Không cần chuẩn bị tâm thế, 

không cần biết đến sức khỏe trẻ là gì - đó chính là những nguyên nhân dẫn đến 

tình trạng trẻ lưu ban, ngồi nhầm lớp, bỏ học giữa chừng. Trước thực trạng này, 

chúng tôi thấy cần thiết phải có những nghiên cứu về những khó khăn và có biện 

pháp giải quyết khi chuẩn bị cho trẻ vào học lớp một ở những vùng cao. 

1. Những khó khăn đối với trẻ khi chuẩn bị vào lớp một ở vùng cao 

Trên thực tế, việc chuẩn bị cho trẻ em vùng cao vào lớp 1 bộn bề những 

khó khăn cản trở việc học tập của các em. Sau đây, chúng tôi xin điểm qua những 

khó khăn chính về mặt thể chất- sức khỏe, kĩ năng, tâm lí, đặc biệt những khó 

khăn về mặt ngôn ngữ tiếng Việt:  

- Khó khăn về mặt thể chất: Hồ Chí Minh đã từng nói “Một tinh thần  minh 

mẫn trong một thân thể khỏe mạnh". Một thể chất khỏe mạnh là tiền đề để các em 



có thể tiếp thu, hoạt động tốt. Nhưng trên thực tế, ở các tỉnh, huyện miền núi, tỉ lệ 

học sinh suy dinh dưỡng chiếm tỉ lệ cao, thậm chí rất cao.  

Theo điều tra của viện Dinh dưỡng- Uniceff Năm 2010, tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi nước ta là 17,5% (chỉ tiêu cân nặng/tuổi).Tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng theo chỉ tiêu chiều cao/tuổi ( thể thấp còi) năm 2010 toàn quốc là 

29,3%. Phân bố suy dinh dưỡng  không đồng đều ở các vùng sinh thái khác nhau,. 

tỉ lệ suy dinh dưỡng cao thuộc về những tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế xã hội 

khó khăn như Hà Giang: 25,3 %(cân nặng/ tuổi), 38% (chiều cao/tuổi); Lào Cai 

lần lượt là 26%, 40,7%; KonTum 28,3 %, 41,6 %. Qua đó cho thấy, nhiều em 

chưa được chuẩn bị sẵn sàng về mặt thể chất cho một môi trường học tập mới. 

 Ngoài việc phát triển chiều cao, trọng lượng cơ thể, học sinh còn nên được 

rèn luyện sự bền bỉ, dẻo dai, có 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… để thích nghi 

với trường tiểu học. Nhưng đáng tiếc, những điều này học sinh những vùng cao 

hầu hết không được chú ý trang bị, rèn luyện. 

- Khó khăn về mặt kĩ năng:  Để có được kết quả học tập tốt nhất khi vào 

học lớp 1, học sinh cần được chuẩn bị những kĩ năng giao tiếp xã hội, kĩ năng hoạt 

động, học tập.... Đối với trẻ 5 tuổi, hoạt động vui chơi đang giữ vai trò chủ đạo; 

nhưng khi vào lớp 1, trẻ phải làm nhiệm vụ của một học sinh - hoạt động chủ yếu 

là học tập, lại mang tính chất bắt buộc, có tổ chức chặt chẽ, mục đích, kế hoạch. 

Trong khi đó, trẻ em ở những vùng cao phần lớn đã quen với lối sống tự do, thiếu 

những kĩ năng giao tiếp xã hội. Các em 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. Thực tế này đặt ra vấn đề cần hình 

thành những kĩ năng thiết yếu cho học sinh mần non miền núi để các em bắt nhịp 

tốt với trường tiểu học. 



- Khó khăn về mặt tâm lí: Không giống các em học sinh ở miền xuôi, các 

em học sinh ở miền núi khả năng giao tiếp và tâm lí còn nhiều hạn chế, phần lớn 

các em chưa có tâm lí sẵn sàng cho một môi trường học tập mới. Đó là do điều 

kiện địa lí, xã hội; môi trường giao tiếp hạn hẹp, các em học mẫu giáo ít hoặc có 

trường hợp các em chưa từng học mẫu giáo. Ở nhà tuy nhỏ tuổi nhưng các em đã 

phải giúp bố mẹ nhiều công việc trong nhà: trông em, nấu cơm, nhặt củi....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. Đây chính là sự 

cản trở lớn đối với hoạt động của các em ở trường học. Vì môi trường sống và sự 

giáo dục của gia đình (ít để tâm đến việc học tập của con em) nên các em chưa có 

tâm thế sẵn sàng cho việc chuẩn bị vào lớp một. 

- Khó khăn về mặt ngôn ngữ: Các em học sinh miền núi, đặc biệt những 

em học sinh người dân tộc thiểu số chồng chất những khó khăn trong đó rào cản 

lớn nhất là ngôn ngữ tiếng Việt. Trẻ em miền xuôi, tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ; 

khi vào lớp một, hầu hết các em đều nghe nói rất tốt, vốn từ của các em về cơ bản 

đã rất phong phú, có thể nghe -hiểu tốt lời của người khác và diễn đạt được những 

điều mình nghĩ, mình biết. Trong khi đó, ở miền núi, các em học tiếng Việt như 

một ngôn ngữ thứ hai đầy mới mẻ và lạ lẫm, chỉ đến khi đi học các em mới được 

học và sử dụng tiếng Việt, vốn từ ít, khả năng nghe nói tiếng Việt hạn chế. Theo 

cô Hoàng Thị Hương (chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Miền núi 

Lang Chánh, Thanh Hóa) thì số lượng từ của các em  đã vào học lớp một sử dụng 

được chỉ tương đương với một trẻ em 2 hoặc 3 tuổi ở miền xuôi. Hệ quả này là do 

môi trường giao tiếp tiếng Việt hạn hẹp, ở nhà các em được cha mẹ dạy và giao 

tiếp chủ yếu bằng tiếng dân tộc, bản thân các em không biết tiếng Việt cộng thêm 

thời gian học mẫu giáo ít, không được tiếp xúc, dạy tiếng Việt thường xuyên. Đó 

còn chưa kể ở các trường vùng sâu, vùng xa, công tác Giáo dục mầm non chưa 

thực sự tốt, vẫn nặng về trông nom hơn là dạy dỗ trẻ. Hiện tượng trẻ miền núi vào 

lớp một mới bắt đầu làm quen với tiếng Việt không phải hiếm. Trong khi đó, đa số 



giáo viên công tác ở các trường miền núi, nhất là đối với những giáo viên trẻ mới 

ra trường lại không biết hoặc biết rất ít tiếng dân tộc. Tình trạng bất đồng ngôn 

ngữ  giữa người học và người dạy, giáo viên nói học sinh không hiểu diễn ra khá 

phổ biến làm việc học tập kém hiệu quả và gây căng thẳng cho các em học sinh. 

Ngôn ngữ là vỏ của tư duy, là phương tiện giao tiếp và chiếm lĩnh tri thức 

do đó học sinh sẽ rất khó khăn để học tập nếu không được sẵn sàng về mặt ngôn 

ngữ.  Việc ít hoặc không nói được tiếng Việt càng khắc sâu tâm lí lo sợ, rụt rè, 

nhút nhát trong giao tiếp của các em. Qua đây cho thấy, điểm then chốt trong việc 

chuẩn bị tâm thế cho các em vào lớp một ở những vùng cao là việc sử dụng ngôn 

ngữ tiếng Việt. Như vậy, để nâng cao chất lượng Giáo dục phổ thông ở những 

miền núi, thu hẹp khoảng cách vùng miền, ngay từ đầu phải chú trọng đến phát 

triển kĩ năng nghe nói tiếng Việt cho học sinh mầm non.  Mặc dù Nhà nước đã có 

những chương trình và chính sách hỗ trợ tiếng Việt cho học sinh mầm non nhưng 

trên thực tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.  

 So với các em miền miền xuôi, trẻ em chuẩn bị vào lớp một miền núi có 

quá nhiều thiệt thòi, thiếu thốn. Trong khi đó, theo quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, học sinh cả nước học cùng một chương trình, bộ sách giáo 

khoa, cách kiểm tra, đánh giá kết quả học tập....Điều này tạo nên một nghịch lí 

trong giáo dục, làm giảm hiệu quả giáo dục, càng làm gia  tăng thêm sự chênh lệch 

lớn giữa đồng bằng và miền núi trên tất cả các mặt. Những đối tượng khác xa nhau 

cần có những cách giáo dục khác nhau, chúng ta không thể cào bằng mọi đối 

tượng cho một nội dung, phương pháp giáo dục. Thực tế cho thấy, học sinh người 

dân tộc thiểu số càng học lên lớp trên thì khả năng đạt chuẩn chương trình các 

môn học càng thấp vì nhiều nguyên nhân; trong đó, sự thiếu hụt về vốn sống, vốn 

ngôn ngữ là nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp của tình trạng trên. 

 



2. Đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn khi chuẩn bị cho trẻ học tập ở 

những vùng cao 

Để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, cần thiết phải tăng cường công 

tác chuẩn bị tâm thế cho học sinh vào lớp một. Điều này càng cần thiết và cấp 

bách hơn đối với những học sinh ở những vùng cao. Công việc này không phải là 

việc làm một sớm, một chiều mà đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực của toàn xã hội trong 

đó có vai trò to lớn của ngành Giáo dục- Đào tạo; sự tham gia tích cực của cộng 

đồng phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong giáo dục học sinh; đặc biệt là sự quan 

tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương trong việc 

quản lí, giám sát, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục nhà trường, vận động, 

tăng cường nhận thức cho phụ huynh, xã hội. Để khắc phục những khó khăn, 

chuẩn bị tâm thế cho học sinh vào lớp một ở những vùng cao cần có sự vào cuộc 

của tất cả các bên liên quan. Nhận thấy khó khăn lớn nhất, cũng là căn bản nhất 

của trẻ em vùng cao chuẩn bị  vào lớp một là về mặt ngôn ngữ nên sau đây chúng 

tôi trình bày trọng tâm vào những giải pháp khắc phục  hạn chế về tiếng Việt cho 

học sinh vùng cao. 

- Về phía phụ huynh học sinh: Tằng cường tuyên truyền, vận động phụ 

huynh đồng bào dân tộc đưa con đến trường mẫu giáo đúng độ tuổi. Tăng cường 

nhận thức cho phụ huynh, giáo viên về việc chuẩn bị tâm thế cho con vào lớp một. 

Công tác tuyên truyền đòi hỏi phải thực hiện một cách đồng bộ từ cấp trung ương 

đến cấp thôn, bản, từng hộ gia đình thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng. Cần thiết phải tổ chức những buổi sinh hoạt  “tiền lớp một” hướng dẫn phụ 

huynh đồng bào những cách thức để nuôi dạy con, giúp con phát triển thể chất, 

tâm lí, ngôn ngữ. Tổ chức thường xuyên những buổi sinh hoạt cho phụ huynh ở 

các thôn bản dưới sự hướng dẫn của cán bộ để giúp cha mẹ học sinh biết cách, 

tăng cường cải thiện ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh và giúp họ ý thức được tầm 

quan trọng của việc chuẩn bị tâm thế cho con vào lớp một.  



Trong việc phát triển tiếng Việt cho trẻ em cần thống nhất với phụ huynh là 

khi về nhà, nói chuyện với con em, nên sử dụng tiếng Việt hoặc một phần tiếng 

Việt. Làm được điều này sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho các em trong việc tăng 

cường vốn từ và khả năng sử dụng tiếng việt trong giao tiếp và học tập, để củng cố 

và phát triển vốn từ mà các em học được ở trường. 

-  Về phía Đảng, Nhà nước:  

 Học sinh dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn trong những năm qua 

được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt, thông tư 39/2011/TT- BGD&ĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã đưa ra 

các chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện để các em học sinh dân tộc thiểu số hoàn 

thành được phổ cập giáo dục và phát triển hòa nhập vào môi trường giáo dục 

chung của cả nước. Tuy nhiên, các giải pháp về tổ chức dạy học để khắc phục rào 

cản về ngôn ngữ, giúp các em phát triển kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp 

và học tập chưa được chú ý đúng mức. 

Với chủ trương “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, Nhà nước nên tăng 

cường đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho giáo dục mần non miền núi để khuyến khích phụ 

huynh đưa con ra lớp, thúc đẩy phong trào học tập ở miền núi.  Thực hiện các 

chương trình tuyên truyền quốc gia, hỗ trợ học sinh miền núi tiếp cận với những 

dịch vụ giáo dục.  

- Về phía Ngành Giáo dục:  

Đối với chương trình, SGK: Cần thiết phải thực hiện chương trình giáo dục 

và sách giáo khoa riêng dành cho học sinh vùng cao- đối tượng biết ít hoặc chưa 

biết tiếng Việt. Cần biên soạn nhiều tài liệu dạy nói tiếng Việt, các đồ dùng thiết bị 

dạy học chuyên biệt dành cho học sinh dân tộc nhằm tăng cường hứng thú và hiệu 

quả học tập cho các em. Cần biên soạn tài liệu “làm quen với tiếng Việt” cho giáo 

viên mầm non , kết hợp sử dụng bộ tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về 60 bài 

làm quen TV trước tuổi tiểu học. Các trường mầm non, mẫu giáo vùng dân tộc 



thiểu số cần được hỗ trợ kịp thời và đầy đủ tài liệu “Hướng dẫn dạy nói tiếng 

Việt” cho trẻ trước khi vào lớp 1. Cùng với đó, phương án giãn chương trình lớp 1 

cho học sinh dân tộc thiểu số chưa biết tiếng Việt từ 35 tuần thành 50 hoặc 70 tuần 

mà vụ giáo dục mầm non vừa đưa ra thời gian qua là giải pháp hữu hiệu. Ngoài ra 

chương trình giáo dục song ngữ dựa trên tiếng mẹ đẻ đang được thực hành ở một 

số tỉnh cũng có những kết quả khả quan và nên được nhân rộng. 

Đối với công tác quản lí  giáo dục: Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 

trường Mầm non 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.  

Đối với phương pháp dạy học: Dạy học theo hướng phân hóa các đối tượng 

học sinh: ví dụ: lớp học sinh đã biết nói tiếng Việt tốt, lớp chưa biết nói Tiếng 

Việt. Tạo niềm đam mê trong học tập của các em, tạo môi trường thân thiện để các 

em tham gia, tạo động cơ “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” để khuyến khích 

các em đến trường. Giáo viên nên biết cả tiếng dân tộc và tiếng Việt để kịp thời hỗ 

trợ học sinh.  

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 dạy học 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. 

Tập trung theo hướng hình thành những kĩ năng: nghe hiểu, nghe nói cho 

học sinh về những chủ đề đơn giản, gần gũi, cần thiết với trẻ. Khuyến khích trẻ 

hoạt động và nói Tiếng Việt. 

Tạo môi trường giao tiếp thuần tiếng Việt trong các hoạt động vui chơi, 

giáo dục ở trường mầm non. Giờ ra chơi, để tránh tình trạng các em chơi theo 



nhóm dân tộc và nói tiếng mẹ đẻ cần có giáo viên tham gia hướng dẫn, yêu cầu 

các em nói với nhau bằng tiếng Việt và tổ chức vui chơi cho các em để các em tận 

dụng tối đa thời gian học và thực hành tiếng Việt.  

- Đối với các em: Tạo môi trường và cơ hội giao lưu giúp các em tăng 

cường vốn tiếng Việt, sự tự tin trong giáo tiếp. Thường xuyên tổ chức giao lưu cho 

học sinh như giao lưu Tiếng Việt của chúng em, câu lạc bộ Tiếng Việt, các trò 

chơi dân gian, các bài hát tiếng Việt...Phải làm cho các em yêu tiếng việt và thích 

nói tiếng Việt, tăng cường hứng thú học tập bằng những bài học phù hợp và sự 

động viên khuyến khích kịp thời.   

-Về công tác giáo viên:  Đối với giáo viên mầm non, nên đào tạo giáo viên 

biết  cả tiếng dân tộc để tích cực hỗ trợ các em trong việc phát triển ngôn ngữ. Nhà 

nước nên đặt hàng những giáo viên mầm non từ trong trường sư phạm, cần thiết 

phải thêm chương trình đào tạo ngôn ngữ dân tộc đối với những giáo viên mầm 

non dạy học sinh dân tộc; đối với những giáo viên đang công tác ở địa bàn miền 

núi, vùng sâu, vùng xa cần có những chương trình tập huấn về tiếng dân tộc. Tất 

nhiên kèm theo đó là những chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với giáo viên mầm non 

vùng sâu, vùng xa để họ gắn bó với nghề và dồn tâm sức vào việc dạy học.  

Đã đến lúc phải có những nhìn nhận xác đáng về tầm quan trọng của việc 

chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một ở những vùng cao, đặc biệt việc chuẩn bị về 

mặt ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Từ đó, có những bước đi 

mang tính đột phá cải thiện chất lượng giáo dục miền núi, góp phần thu hẹp 

khoảng cách giáo dục giữa các vùng, miền, nâng cao chất lượng giáo dục phổ 

thông.  

 

 

 


