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Phát triển não bộ ở trẻ em
Sự tương tác giữa gen và môi trường tác động lên bộ não đang phát triển của trẻ em.

Gia đình có ảnh hưởng liên tục vô cùng quan trọng đến sự phát triển của trẻ em, và môi 
trường cộng đồng và dịch vụ đóng vai trò thiết yếu trong việc giúp đỡ trẻ em và gia đình trong 
những giai đoạn phát triển rất quan trọng.

Khi lên 5, não bộ trẻ em phát triển được 90%.
Các gen là bản đồ ban đầu cho sự phát triển của não 
bộ, bắt đầu với các kết nối cơ bản trong não từ khi trẻ 
em chào đời. ‘Hệ thống mạch kết nối ‘ đáng kể xảy ra 
trong những năm đầu đời của trẻ em và điều này lập 
trình hiệu quả cho sự phát triển của trẻ em.

Một đứa trẻ 3 tuổi có khoảng 1000 nghìn tỷ kết nối 
não hoặc điểm tiếp hợp thần kinh. Khi phát triển về 
sau này, cơ thể sẽ chọn lọc cắt tỉa những kết nối não 
đó. Bộ não của thiếu niên có khoảng 500 nghìn tỷ 
điểm tiếp hợp thần kinh và con số này vẫn tương đối 
ổn định cho đến khi đã trưởng thành.

Việc cắt tỉa các điểm tiếp hợp thần kinh não cho thấy 
trải nghiệm và môi trường có ảnh hưởng to lớn trong 
việc định hình não trẻ em. Chính những trải nghiệm 
và mối quan hệ mà trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có được đã 
liên tục phát triển não bộ và xây dựng các mạch thần 

kinh sẽ là nền tảng cho sự phát triển về sau này.

Trải nghiệm tích cực ban đầu giúp bộ não phát triển 
tối ưu, từ đó, đem lại nền tảng cho các kỹ năng và 
khả năng khác mà trẻ em cần để gặt hái thành công 
ở trường và trong cuộc sống.

Mỗi kỹ năng mới đã học được sẽ giúp kỹ năng kế tiếp 
phát triển tiếp theo, vì vậy, việc đạt được các kỹ năng 
phức tạp và ở bậc cao hơn sẽ có điều kiện thuận lợi 
nhất khi có nền tảng tốt.

Các mối quan hệ thương yêu và tốt đẹp là yếu tố 
quan trọng để tạo điều kiện tốt cho trẻ sơ sinh và 
trẻ em tập luyện khả năng thích nghi. Căng thẳng là 
phần bình thường trong môi trường sống của trẻ em 
và khi được dung dưỡng bởi các mối quan hệ ổn định 
và nâng đỡ, điều đó có thể giúp các em phát triển 
khả năng đối phó tốt đẹp và linh động.

Căng thẳng quá mức hoặc kéo dài gọi là ‘căng thẳng 
độc hại’ và có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển 
của não bộ. Vì căng thẳng độc hại trong những năm 
đầu đời có thể làm tổn hại đến sự phát triển của não, 
nên can thiệp vào các tình huống có khả năng xảy 
ra căng thẳng càng sớm càng tốt là yếu tố rất quan 
trọng để đạt được kết quả tốt nhất có thể cho trẻ em.

Hình 1:  Quỹ đạo cắt tỉa các điểm tiếp hợp 
thần kinh não

Ảnh: Andrew Sikorski
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Não bộ trẻ em phát triển theo các giai đoạn khác nhau
Cấu trúc các mạch thần kinh não được xây dựng theo trình tự phân cấp ‘từ dưới lên’. Nền tảng là tối 
thượng, vì các mạch cấp cao hơn được xây dựng trên các mạch cấp thấp hơn.

Bảng dưới đây trình bày những đặc điểm chính của sự phát triển não bộ sớm từ giai đoạn trước khi chào 
đời đến tuổi thanh thiếu niên.

Có những thời điểm quan trọng cho sự phát triển não bộ trẻ em
Bộ não được lập trình cho các sự kiện và trải nghiệm xảy ra vào những thời điểm cụ thể tạo ra những kết nối 
và phát triển não bộ tốt nhất.

Ví dụ, sự phát triển ngôn ngữ phụ thuộc vào khả năng nghe đầy đủ và nếu bị suy giảm thính lực nhưng không 
biết và não không nghe được các âm thanh giúp phát triển ngôn ngữ, các bộ phận ngôn ngữ của não sẽ bắt 
đầu ‘đóng cửa’.

Chất lượng môi trường ban đầu của trẻ em và việc có những trải nghiệm thích hợp ở đúng các giai đoạn phát triển 
là yếu tố rất quan trọng đối với sự phát triển não bộ và là nền tảng cho việc học tập sau này trong cuộc sống.

© 2019 Liên bang Úc. Kể từ năm 2002, Chính phủ Úc đã hợp tác với các viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em nổi tiếng, Trung tâm Sức khỏe Trẻ em Cộng 
đồng (Centre for Community Child Health), Bệnh viện Nhi đồng Royal (Royal Children’s Hospital), Melbourne và Viện Thiếu nhi Telethon (Telethon Kids 
Institute), Perth để cung cấp chương trình Kiểm tra Phát triển Sớm của Úc (Australian Early Development Census - AEDC) cho các cộng đồng. Chính 
phủ Úc tiếp tục hợp tác với các đối tác, và với các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ để thực hiện AEDC trên toàn quốc.

Thời kỳ phát triển não bộ Các đặc điểm chính

Tiền sản • Tất cả năm giác quan bắt đầu hoạt động trước khi chào đời.

• Các trải nghiệm xúc giác trước khi chào đời thực sự giúp định hình não bộ và hệ 
thần kinh.

• Trải nghiệm tiền sản là nguyên nhân dẫn đến các hành vi gắn bó của trẻ sơ sinh.
0-3 tuổi • Thời kỳ phát triển nhanh chóng của não có thể:

• được thúc đẩy bởi các mối quan hệ với những người chăm sóc, và

• được nâng đỡ bởi các môi trường cộng đồng tối ưu cho gia đình và trẻ em.

• Sự phát triển của não dễ bị tổn thương do căng thẳng độc hại (tùy thuộc độ dài 
và số lượng tác nhân gây căng thẳng cho trẻ em).

Khi đến tuổi đi học • Trẻ em xây dựng trên nền tảng vững chắc trong 5 năm đầu tiên.

• Trẻ em sẽ khó tận dụng môi trường học tập cho trường học hơn nếu:

• các em đã không có môi trường gia đình tối ưu

• bị hạn chế về việc được đi đến các dịch vụ mầm non chất lượng

• các em đã trải qua môi trường cộng đồng kém chất lượng

Tuổi thanh thiếu niên • Sự phát triển của não ưu tiên các kết nối được sử dụng thường xuyên nhất, dẫn 
đến việc ‘cắt tỉa’ các mạng hoặc mạch não.

• Khi bước vào giai đoạn này, trẻ em cần có nhiều nguồn lực chuyên sâu hơn nếu 
trẻ em đã bỏ lỡ các cơ hội được chăm sóc và có môi trường tối ưu trong những 
năm trước đó.

Bảng 1: Các đặc điểm chính của sự phát triển não bộ sớm


