
Một số kĩ năng giúp trẻ tự học và sử dụng internet hiệu quả 

1.1 Kỹ năng tự học 

Kỹ năng tự học giúp trẻ có khả năng độc lập trong suy nghĩ cũng như trong quá trình trau dồi kiến 

thức và kỹ năng. Các bạn nhỏ có khả năng này thường sẽ có mục tiêu rõ ràng trong việc học nói 

riêng và phát triển nói chung vì trẻ sẽ biết được bản thân cần gì và thiếu sót ở đâu. 

Dưới đây là 3 bước rèn luyện kỹ năng tự học rất hữu hiệu mà ba mẹ có thể áp dụng cho trẻ tiểu 

học: 

Bước 1: Rèn luyện tính tự giác và chủ động. 

Ngay từ nhỏ, ba mẹ hãy để trẻ biết vì sao trẻ cần phải làm một việc gì đó và hậu quả sẽ ra sao nếu 

trẻ không tự giác hay chủ động thực hiện nó. Đối với việc học, hãy nói với trẻ rằng những bài học 

trong trường, những bài tập về nhà là rất quan trọng và trẻ phải là người chịu trách nhiệm chính 

cho những nhiệm vụ đó. 

Bước 2: Xây dựng kế hoạch học tập phù hợp. 

Dù ở bất cứ công việc nào từ việc nhà đến vui học và vui chơi, ba mẹ không nên “bày sẵn” hết cho 

trẻ. Thay vào đó, hãy cùng trẻ vạch ra một kế hoạch những công việc cần phải hoàn thành và thời 

hạn cho những công việc đó. 

Bước 3: Tuân thủ các kế hoạch đã đặt ra. 

Tiếp đến, dựa trên một kế hoạch đã vạch sẵn, trẻ cần phải tuân thủ những gạch đầu dòng trong đó. 

Trẻ không được phép học tùy hứng hay chỉ đợi ba mẹ nhắc mới làm. Hãy đặt kế hoạch đó ở những 

nơi mà trẻ dễ nhìn thấy nhất để trẻ luôn tự nhắc nhở mình về những việc phải làm. 
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1.2 Kỹ năng sử dụng Internet 

Những lợi ích mà Internet mang lại cho trẻ em là rất lớn, thế nhưng, đi cùng với đó là những tác 

hại khó lường. Việc ba mẹ hướng dẫn trẻ kỹ năng sử dụng Internet an toàn, tương tác lành mạnh 

trên môi trường mạng giúp các em tận dụng tối đa những lợi ích và hạn chế những ảnh hưởng tiêu 

cực của Internet. 

Thay vì cấm trẻ sử dụng Internet hoàn toàn, ba mẹ hãy cùng con thống nhất mục đích sử dụng và 

hướng dẫn con: 

• Kỹ năng tra cứu thông tin trên mạng: Ba mẹ hãy chỉ cho trẻ những trang web chính 

thống, có nhiều thông tin hữu ích. Bên cạnh đó, hãy hướng dẫn trẻ cách tìm kiếm thông tin 

bằng những từ khóa chính, cách thu thập thông tin và cả cách sử dụng thông tin đó một 

cách tối ưu. 

• Kỹ năng sử dụng internet an toàn: Ba mẹ nên đặt ra quy định về thời gian trẻ sử dụng 

các thiết bị di động song song với việc giữ thái độ tích cực và sử dụng có trách nhiệm. 

Không những vậy, ba mẹ hãy chỉ dạy cho trẻ một số hành vi trực tuyến đúng đắn và hạn 

chế việc tương tác với những người lạ. 

Bên cạnh những kỹ năng mà Vinschool đã liệt kê, sẽ có rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết cho học 

sinh tiểu học mà ba mẹ cũng cần quan tâm. Điều quan trọng là ba mẹ hãy luôn đồng hành và dành 

sự quan tâm vừa đủ để nhận biết trẻ đang thiếu kỹ năng nào để con có thể có những trải nghiệm 

tuyệt vời nhất trong những năm học tiểu học. 



3 

 

 


