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TÓM TẮT:  
Trong xu thế hội phập và phát triển, giáo dục cần phải hướng tới các mục tiêu :“ học để biết, để
làm và để cùng chung sống ” và với câu hỏi đặt ra là “Kỹ năng nào là cần thiết cho mỗi con người
để thành công trong công việc và cuộc sống?”  một trong ba kỹ năng toàn cầu đỏi hỏi ở mỗi con
người hoàn thiện phải có đó là “kỹ năng giao tiếp”. Giao tiếp là một nhu cầu không thể thiếu của
mỗi con người, nhờ có kỹ năng giao tiếp mà con người có thể chung sống và hòa nhập trong một
xã hội không ngừng biến đổi. Thực tế đã chứng minh con người hoạt động thành công và hiệu
quả nhờ kĩ năng giao tiếp chiếm 60%. Đối với học sinh tiểu học, giao tiếp giúp cho học sinh trao
đổi tri thức thông tin trong học tập, rèn luyện, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống hoạt động và vui
chơi. Nhờ có giao tiếp học sinh biết cách bày tỏ thái độ và quan điểm của mình trong quan hệ gia
đình, nhà trường và xã hội.
Để tìm hiểu thực trạng giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học nông thôn miền núi phía
Bắc và từ đó có những biện pháp nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng giao tiếp, chúng tôi tiến
hành khảo sát trên 1200 học sinh và trên 400 giáo viên tiểu học nông thôn miền núi phía Bắc tại
các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái
Nguyên.


