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Quyển 2: Chương trình riêng cho con bạn 
 

Chương 1: Cách đánh giá con bạn 

 

Đánh giá là bước đầu tiên trong việc lập ra chương trình giảng dạy. 
Việc đánh giá sẽ giúp cho bạn định xem phải dạy cái gì? 

Nếu bạn và con bạn đã từng tiếp xúc với các nhà chuyên môn, chắc 
hẳn bạn đã quen với thuật ngữ đánh giá này rồi. Có lẽ con bạn đã từng 
được đánh giá- có thể nhiều lần rồi. Đối với nhiều người việc đánh giá 
giống như việc thi cử, làm cho họ lo lắng. Khi chúng tôi hỏi các phụ 
huynh cảm thấy thế nào khi đang theo dõi quá trình đánh giá con của họ, 
chúng tôi nhận được câu trả lời đại thể như sau: 

Khi xem một giáo viên đánh giá David, tôi cảm thấy hơi lo ngại vì 

sợ nó không làm đựơc điều mà giáo viên yêu cầu nó. Nếu nó làm tốt cũng 

như mọi bà mẹ khác, tôi cảm thấy rất sung sướng. Nếu nó không làm tốt 

tôi cảm thấy hơi buồn nản, thất vọng. 

Tôi ngồi đó theo dõi và suy nghĩ "Hôm qua con làm được sao bây 

giờ con không làm?". Tôi muốn nói gì đó nhưng không nói mà lại gặm 

móng tay của mình. 

Mặc dầu e ngại hầu hết các phụ huynh của trẻ khuyết tật đều muốn 
con họ được đánh giá. Họ muốn biết càng nhiều càng tốt những thông tin, 
ý kiến khác nhau về tình trạng con của họ. 

 Việc đánh giá con của chúng tôi, do các giáo viên hay các nhà 
chuyên môn thực hiện giúp chúng tôi biết rõ chỗ mạnh chỗ yếu của con 
chúng tôi hiện nay và diễn biến khuyết tật của cháu trong tương lai. Việc 
đánh giá cần phải thực hiện đều đặn; phụ huynh có thể được hướng dẫn 
và khuyến khích đảm nhận một vai trò tích cực, đầy trách nhiệm trong sự 
tiến bộ của trẻ. 

 Tôi cảm trấy việc đánh giá sẽ đưa ra một ý kiến và một điều gì đó 

để phụ huynh suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng nên làm nhiều cuộc đánh giá khác 

nhau vì chúng có thể bổ sung cho nhau. 

  Nhiều phụ huynh thấy rằng khi theo dõi việc người khác đánh giá, 
họ hình dung được việc họ sẽ làm với con họ ở nhà. 
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 Việc giáo viên hay một nhà chuyên môn đánh giá Alana có ích cho 

hoạt động của tôi và cháu. Tôi cảm thấy tin tưởng hơn rằng cháu sẽ đạt 

được các mục tiêu ngắn hạn do chương trình đề ra. 

 Nó gợi cho tôi các ý nghĩ: bây giờ nó không làm được điều đó 

nhưng mình có thể dễ dàng dạy nó và lần sau nó sẽ làm được. 

 Trong chương trình này chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một phương pháp 
để bạn có thể dễ dàng đánh giá con bạn tại nhà. 

 Như vậy không có nghĩa là tôi khuyên bạn từ chối việc các chuyên 
gia đánh giá con bạn. Việc đánh giá như vậy rất cần thiết, nhằm phát hiện 
ra những dấu hiệu bất thường về cơ thể hay về y học. Hơn nữa việc đánh 
giá của giáo viên hay thầy thuốc sẽ cho bạn một cách nhìn mới về một sự 
việc giúp bạn cân nhắc các quyết định mang tính chủ quan của mình. 

 Nhiều phụ huynh không có được nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch 
vụ chuyên môn như họ mong muốn, họ cảm thấy cần theo dõi sát sao về 
sự tiến bộ của con cái họ. Việc đánh giá ở nhà là một cách thoả mãn nhu 
cầu đó. Phụ huynh có thể dễ dàng đánh giá con cái họ một cách đúng dắn 
và chính thức như các chuyên gia thậm chí còn tốt hơn. 

Đối với các chuyên gia, đánh giá là một kỹ năng khó học: phụ 
huynh sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn họ về một mặt. Phụ huynh rất khó 
giữ được sự vô tư và khách quan. Ngoài ra con của họ cũng cần có thời 
gian để thích nghi với các đòi hỏi mới lạ mà họ đưa ra. Đánh giá cũng 
làm phụ huynh mất nhiều thời gian; hơn nữa trong môi trường làm việc 
của họ. Phụ huynh còn có các nghĩa vụ khác mà họ không thể tự thoát ra 
một cách dẽ dàng để tập trung vào mỗi một việc đánh giá như các chuyên 
gia. Nhưng có nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Về mặt tích cực phụ 
huynh có thể sử dụng phương pháp đánh giá uyển chuyển hơn rất nhiều 
so với giáo viên hay thầy thuốc- vốn chỉ có thể ngồi với trẻ một hay hai 
giờ trong văn phòng. 

Đánh giá là gì? 

 Một cách cơ bản đánh giá là sự quan sát nhằm mục đích thu nhận 
các thông tin. Những điều chúng ta tìm kiếm tuỳ thuộc vào những điều 
chúng ta muốn biết. 

 Để dễ dàng thực hiện, mỗi phương pháp đánh giá đều đưa ra một 
nhóm các đề mục tiêu biểu cho những kỹ năng hay khả năng cần được 
đánh giá. Nhiều phương pháp ghi rõ thời gian cần thiết và các bước chi 
tiết để thực hiện mỗi đề mục trong nhóm. Một số phương pháp khác lại 
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có cách thực hiện thoáng hơn. Nhưng tất cả đều nhằm mục đích ghi nhận 
thông tin và đều đưa nên vài hình thức quan sát đã được định trước. 

 Khi bạn đánh giá con bạn nghĩa là bạn đang tìm kiếm thông tin để 
dạy con bạn một cách có hiệu quả: kỹ năng quan trọng nhất bạn dùng chính 
là khả năng quan sát con bạn - một kỹ năng mà bạn đã được thực hành 
nhiều lần rồi. 

Tại sao việc đánh giá lại quan trọng đến như vậy? 

 Có nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ chúng ta sử dụng loại đánh giá 
nào. Một số phương pháp đánh giá được thiết kế để xác định khả năng 
tổng quát của trẻ. Chúng gồm các trắc nghiệm về chỉ số thông minh IQ, 
chủ yếu là nhằm xếp lớp, hay xếp loại điều trị tuỳ vào đặc điểm của trẻ. 
Các phương pháp đánh giá khác được thiết kế để chẩn đoán bản chất sự 
thiểu năng của trẻ và từ đó đưa ra hướng điều trị thích hợp. 

 Sau đây chúng tôi sẽ đề cập đến loại đánh giá thứ ba với những đặc 
điểm như sau: 

- Dựa trên tiền đề là tất cả trẻ em đều học các kỹ năng theo cùng một cách 
và theo cùng một trình tự, dù rằng một trẻ khuyết tật sẽ được học chậm hơn. 

- Đưa ra những kỹ năng chủ yếu mà trẻ thường đạt được, theo một trình 
tự thông thường. Nếu không thể đưa ra các kỹ năng thì phương pháp sẽ 
cung cấp một danh sách các kỹ năng tiêu biểu. 

- Chỉ chúng ta biết một cách chính xác trẻ có thể và không thể làm gì. 

- Giúp chúng ta xác định kỹ năng kế tiếp ta sẽ dạy cho  trẻ, theo chuỗi 
phát triển bình thường- ta có thể gọi đó là bước nhỏ kế tiếp 

 Các thành viên của chương trình Macquarie đã biên soạn bảng tóm 
tắt các kỹ năng phát triển (Developmental Skills Inventory, viết tắt là 
D.S.I), chỉ cho chúng ta một phương pháp đánh giá thuộc loại này để 
dùng cho trẻ rất nhỏ. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng D.S.I 
để đánh giá con bạn theo cách các giáo viên ở Macquarie đã sử dụng. 
Dưới đây là vài đặc tính quan trọng của D.S.I 

- D.S.I cho chúg ta thấy trẻ đang có tién bộ như thế nào 

- D.S.I giúp chúng ta kiểm tra các vấn đề ưu tiên trong chương trình 
giảng dạy của chúng ta. 

- D.S.I cho chúng ta biết chúng ta cần thay đổi chương trình khi nào và ở 
đâu. 

- D.S.I cho chúng ta biết thành quả chúng ta đạt được. 
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 Chúng ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này  trong những chương tiếp 
sau. Đặc điểm quan trọng nhất của D.S.I là nó cho chúng ta biết phải dạy 
gì ở bước kế tiếp . 

 Bạn có thể khẳng định: Tôi biết con tôi có thể làm được gì. Tôi 
thường xuyên ở bên cạnh cháu. Tôi thấy rõ mọi việc cháu làm. Tại sao tôi 
lại phải thực hiện việc đánh giá phức tạp này. Tôi chỉ cần đánh dấu vào 
các nục tôi biết cháu có thể làm, và sẽ bắt đầu  dạy cháu các kỹ năng kế 
tiếp. 

  Bạn sẽ sử dụng những hiểu biết sâu sắc về con bạn khi bạn đánh 
giá cháu theo một cách riêng mà không một chuyên gia nào có thể làm 
được. Nhưng bạn sẽ mắc nhiều sai sót nếu bạn chỉ dựa vào những quan 
sát hàng ngày này- những sai sót  mà cả phụ huynh và giáo viên đều có 
thể gặp. Đó là sự đánh giá quá cao hay quá thấp khả năng của trẻ. 

 Việc đánh giá quá cao khả năng của con bạn sẽ đưa đến một 
chương trình quá khó. Một chương trình như vậy sẽ ngăn cản  trẻ đạt 
được những khả năng trong tầm tay. Dù bạn thấy con bạn đã có một kỹ 
năng nào đó rồi, bạn cũng cần kiểm tra lại xem con bạn làm điều đó có 
hoàn hảo không, có phải lần nào cũng làm được như vậy không và cháu 
có sẵn sàng để làm một việc khó hơn không?. 

 Maureen thấy con gái Sandy của minh thỉnh thoảng chơi trò ráp 

hình. Nhưng cô ấy không thấy (vì Sandy làm nhanh quá) rằng thường thì 

Sanday dừng lại một thời gian ngắn để thử; nếu thấy quá khó thì cháu sẽ 

bỏ qua và làm một việc khác. Khi Maureen đưa ra một trò chơi đố khó 

hơn, đầu tiên thì Sandy thích lắm nhưng sau đó nhanh chóng bị thất 

vọng. Mỗi buổi học kết thúc với đồ chơi bị đổ trên sàn nhà và hai mẹ con 

Maureen - Sandy không hài lòng về nhau. 

  Việc đánh giá quá thấp khả năng của con bạn sẽ đưa tới một 
chương trình không hấp dẫn và thiếu tính thách thức. Các giáo viên 
thường đưa vào những giả định mà đánh giá quá thấp trẻ. Nói như thế 
này thật là dễ "Sue không biết vỗ tay vì vậy nó cũng không biết đập hai 

khối gỗ vào nhau". Nhưng có lẽ Sue có thể đập hai khối gỗ vào nhau, dù 
rằng theo trình tự phát triển thì kỹ năng này thường đến sau kỹ năng vỗ 
tay một chút. Tất cả các trẻ em đều có đây đó những bước nhảy và những 
khoảng trống trong sự phát triển của chúng; chúng ta khó có thể tìm thấy 
một đứa trẻ phát triển theo đúng một khuân mẫu bình thường. Phẩm chất 
riêng của trẻ, sự thích hay không thích cái gì đó, sẽ có ảnh hưởng đến sự 
chú ý của trẻ dành cho các bài tập khác nhau. Có thể Sue không thích vỗ 
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tay, nhưng cháu lại thích âm thanh của hai khối gỗ đập vào nhau phát ra 
và thích thú lao vào bài tập này. 

 Một chương trình có thể đưa đến thành công không phải là một 
chương trình dễ, mà là một chương trình dựa trên sự đánh giá chính xác 
về những việc trẻ có thể làm và không thể làm. 

 D.S.I đã được thiết kế nhằm giúp giáo viên và phụ huynh vẽ thêm 
một bức tranh chính xác về khả năng của trẻ và giúp họ đưa ra những 
quyết định đúng đắn về những gì họ sắp dạy cho trẻ. 

DSI gồm những gì? 

 DSI gồm có bốn bảng kiểm tra đánh dấu, mỗi bảng thuộc về một 
lĩnh vực phát triển. Các lĩnh vực này là: 

Vận động thô: Sử dụng các bắp thịt lớn của cơ thể. 

Vận động tinh: Sử dụng các bắp thịt nhỏ của bàn tay, sự phối hợp của tay 
và mắt, và sự phát triển các khái niệm làm cơ sở cho các kỹ năng học 
đường sẽ được dạy ở trường. 

Nhận biết ngôn ngữ:  Sự  hiểu biết về những gì người khác nói với trẻ. 

Cá nhân và xã hội: Khả năng chăm sóc bản thân và giao tiếp với người 
khác. 

 Khả năng giao tiếp của trẻ hay kỹ năng diễn tả bằng ngôn ngữ, 
được đánh giá theo một cách khác (Chương trình giao tiếp TELL). Vấn 
đề này sẽ được bàn đến ở quyển 3. Giao tiếp có lẽ là kỹ năng quan trọng 
nhất, vì vậy bạn nên dành thời gian để đọc kỹ quyển này và cũng cần lưu 
ý đến ngôn ngữ diễn đạt của trẻ khi thực hiện việc đánh giá. 

 Mỗi bản kiểm tra đánh dấu trong DIS gồm một danh sách các kỹ 
năng. Các kỹ năng này nói chung rất bình thường, chỉ là những công việc 
thường ngày, chúng được chọn vì chúng là những việc trẻ thường làm. 

 Sau đây là vài ví dụ trích từ các bản đó: 

Vận động thô: 

 A.39: Nằm sấp, chuyển sang tư thế bò và nghiêng qua nghiêng lại. 

 B.67: Đi bộ vừa đi vừa đẩy xe. 

 E.112: Nhảy qua chướng ngại vật hay nhảy từ dưới hố lên, có được 
giúp đỡ. 

 D127: Ném một trái banh nhỏ, tay với cao, vặn người. 

 F.134: Chạy xe đạp 3 bánh quanh một góc rộng. 
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Vận động tinh:  

 B.12 Nắm chặt một cái xúc xắc và lắc liên tục. 

 G54: Lật một quyển sách có trang làm bằng giấy cứng. 

 J.83: Kết hợp màu sắc, lựa chọn giữa hai vật 

 F.90: Vẽ lại một vòng tròn 

 J.112: Phân loại 3 đồ vật. 

Nhận biết ngôn ngữ : 

 A.4: Duy trì sự tiếp xúc mặt đối mặt (theo dõi mắt và miệng người 
nói). 

 B.21: Trao một đồ vật theo yêu cầu 

 C.35: Chọn một bức tranh theo tên gọi; chọn được mổttong 4 đồ 
vật. 

 E.54: Chọn vật lớn; phân biệt vật lớn, vật nhỏ. 

 E.79: Trả lời và làm điệu bộ minh hoạ khi được hỏi: " Con làm gì 
khi con lạnh? Mệt/ đói". 

Cá nhân và xã hội: 

 A.6: Tự nhiên cười một mình 

 B.19: Tự ăn các loại bánh nhỏ (bánh bít quy...) 

 A.23: Chơi bóng, đẩy bóng lại phía sau cho cha hay mẹ. 

 C.64: Tự cởi áo may ô hay áo phông. 

 D.69: Dùng nhà vệ sinh theo cách hướng dẫn của người lớn. 

DSI được xắp xếp như thế nào? 

 Bạn sẽ tìm thấy D.S.I trong quyển 8, chúng tôi đề nghị bạn nên 
tham khảo D.S.I khi đọc phần này. 

 Mỗi mục trong Bảng kiểm tra đánh dấu được liệt kê dưới hai têu 
đề: mức tuổi và chuỗi. 

Các mức tuổi: Các mức tuổi theo D.S.I là những mức tuổi mà một 
đứa trẻ trung bình có được những kỹ năng đặc thù. Qua những nghiên 
cứu trên diện rộng, người ta đã xác định được độ tuổi trung bình để học 
một kỹ năng. Các mức tuổi thường được dùng trong D.S.I là: 

- 0 tới 3 tháng tuổi 

- 3 tới 6 tháng tuổi 
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- 6 tới chín tháng tuổi 

- 9 tới 12 tháng tuổi 

- 12 tới 15 tháng tuổi 

- 15 tới 18 tháng tuổi  

- 18 tháng tuổi tới 2 năm tuổi 

- 2 tới 3 năm tuổi 

- 3 tới 4 năm tuổi 

 Mức tuổi chính xác hơn sẽ được ghi trong các giai đoạn  đầu của 
bảng kiểm tra đấnh dấu vận đông thô. 

 Mức tuổi sẽ cho bạn một cách nhìn tổng quát về mức phát triển của 
con bạn so với trẻ bình thường. Nhưng đây không phải là mục tiêu quan 
trọng nhất. Sự phát triển của trẻ đúng với khả năng và những kết quả đã 

đạt được mới quan trọng, quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ sự so sánh 

nào với trẻ  trung bình  nếu quả thật có một trẻ trung bình 

 Mục đích chính của mức tuôỉ là cho bạn biết phạm vi các hoạt động 
khác nhau mà con bạn có thể làm ở mức phát triển của cháu, bất kể đó là 
mức nào. Chẳng hạn nếu con bạn đã làm  chủ được vài kỹ năng vận động 
tinh của mức tuổi 12-15 tháng bạn có thể xem các kỹ năng khác trong 
vận đông tinh ở mức này để xem liệu cháu đã sẵn sàng học các kỹ năng 
còn lại chưa. Bạn đánh giá để biết chắc các con bạn đã sẵn sàng để học 
các kỹ năng đó hay chưa và phải dạy những gì để chuẩn bị cho cháu học 
các kỹ năng mới này. 

 Thường thì trẻ có thể phát triển mạnh hơn trong một vài lĩnh vực 
này và yếu hơn trong những lĩnh vực khác. Chẳng hạn con bạn có thể đạt 
mức phát triển của trẻ 2- 3 tuổi trong lĩnh vực vận động tinh và lĩnh vực 
cá nhân và xã hội, nhưng có thể chỉ ở mức 18 tháng- 2 năm tuổi trong 
việc tiếp nhận ngôn ngữ, và ở mức 15-18 tháng tuổi trong vận động thô. 

 Các mức tuổi này sẽ giúp bạn thấy được sự liên quan giữa chỗ 
mạnh và chỗ yếu của con bạn và từ đó sẽ sắp đặt theo thứ tự ưu tiên các 
điều bạn sẽ dạy con bạn. 

 Các chuỗi: bên cạnh việc được liệt kê theo độ tuổi mỗi mức trong 
DSI cũng được liệt kê theo dạng chuỗi. 

 Trong một lĩnh vực phát triển (vận động thô, vận động tinh...) có 
nhiều chuỗi khác nhau. Các chuỗi này tập hợp các kỹ năng có quan hệ 
mật thiết với nhau nhằm đến một mục tiêu dài hạn. 
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Ví dụ, trong lĩnh vực Ngôn ngữ tiếp nhận, bạn sẽ thấy có những 
chuỗi sau đây: 

Chuỗi A: Lắng nghe và tham gia. Đây là những kỹ năng cơ bản của 
việc nhìn và lắng nghe, làm cơ sở cho tất cả các kỹ năng tiếp nhận ngôn ngữ 
cao hơn. 

Chuỗi B: Đáp ứng các cử chỉ điệu bộ và những hướng dẫn giản 

đơn. ở đây trẻ học được ý nghĩa của những cử chỉ, điệu bộ đơn giản, các 
từ và các cụm từ. 

Chuỗi C: Chọn lựa giữa các đồ vật khác nhau (bao gồm các đồ vật 
và các tranh ảnh). Chuỗi này giúp trẻ học tên đồ vật. Kỹ năng cao hơn 
nhằm vào chức năng và loại của đồ vật. 

Chuỗi D: Đáp ứng những hướng dẫn liên quan đến những từ chỉ 
hành động. ở đây trẻ học ý nghĩa của những từ chỉ hành động và qua đó 
làm theo  những hướng dẫn liên quan đến hành động. 

Chuỗi E: Đáp ứng những hướng dẫn liên quan đến những từ bổ 

nghĩa. Trong chuỗi này trẻ học ý nghĩa của những từ có chức năng mô tả 
- tính từ và trạng từ. 

Chuỗi F: Đáp ứng những hướng dẫn liên quan đến những từ chỉ vị 
trí. ở đây trẻ học được ý nghĩa của những từ chỉ vị trí- các giới từ. 

Chuỗi G: Đáp ứng những đặc điểm văn phạm. Chuỗi này dạy cho 
trẻ nhận biết những từ có mang đặc điểm văn phạm giản đơn nhất, hay 
những âm điệu có ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu. 

 Các lĩnh vực phát triển còn lại (vận động tinh, vận động thô, cá 
nhân và xã hội) cũng được chia thành những chuỗi gồm những kỹ năng 
có liên quan. 

 Các chuỗi sẽ cho bạn biết các kỹ năng có liên quan với nhau như 
thế nào để bạn biết cách dựa vào một kỹ năng hiện có  mà mở rộng và 
nâng cao sự phát triển của trẻ. 

 Trẻ có thể phát triển mạnh hơn trong một vài lĩnh vực này và yếu 
hơn trong lĩnh vực khác. Trong mỗi lĩnh vực trẻ cũng có thể phát triển 
mạnh hơn trong một số chuỗi này và yếu hơn trong một số chuỗi khác. 

 Giống như ở các mức tuổi, các chuỗi cũng sẽ giúp bạn xác định 
chính xác mặt mạnh và các mặt yếu của con bạn. Chúng cho phép bạn 
linh hoạt hơn trong việc lựa chọn mục tiêu mới cho con bạn. Bạn có thể 
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phát huy mặt mạnh của trẻ, cũng như giúp trẻ tiến bộ trong các lĩnh vực 
trẻ còn gặp khó khăn. 

Cách dùng D.S.I 

 Để đánh giá con bạn bằng D.S.I, bạn sẽ phải dạy cho con  bạn làm 
một loạt các hoạt động theo bài tập và quan sát trẻ làm các bài tập đó. 
Nếu trẻ hoàn thành bài tập đúng yêu cầu bạn sẽ đánh một dấu cộng (+) 
hay bất cứ ký hiệu nào bạn thích vào ô kiểm tra tương ứng với bài tập đó. 

 Có nhiều ô kiểm tra trên cùng một hàng. Bạn ghi kết quả vào ô sát 
bên trái cho lần đánh giá đầu tiên; ghi ngày tháng đánh giá lên phía trên đầu 
cột của ô tương ứng. Những ô còn lại bên phải lần lượt để ghi kết quả cho 
những lần đánh giá sau. Các kết quả này sẽ cho bạn thấy rất rõ sự tiến triển 
của con bạn. 

 Bạn phải suy nghĩ kỹ trước khi đánh dấu cộng. Đầu tiên bạn phải 
lên kế hoạch xem bạn muốn đánh giá cái gì. Kế đó, xem lại cách đánh giá 
mỗi kỹ năng. Cuối cùng bạn phải thu thập hết tất cả những vật liệu cần 
thiết cho việc đánh giá. 

 Lên kế hoạch trước giúp tiết kiệm thời gian. Nếu biết chính xác bạn 
muốn đánh giá kỹ năng nào bạn không phải dành riêng một khoảng thời 
gian đặc biệt nào cả, vẫn có thể đánh giá được nhiều kỹ năng. Bạn cũng có 
thể sắp xếp những buổi đánh giá đặc biệt có ích cho bạn và cũng làm cho 
con bạn vui thích. 

 Việc đánh gía có thể kéo dài vài ngày, mỗi ngày thực hiện một ít. ở 
Macquarie, các giáo viên dành khoảng 6 buổi đánh giá ngắn, và ít thời 
gian hơn một chút cho các trẻ nhỏ hơn. 

Bạn sẽ cần gì? 

Bạn cần phải có Bảng kiểm tra đánh dấu D.S.I (quyển 8). Bạn cần 
xem chi tiết mỗi mục bạn muốn đánh giá ở các quyển 4,5,6 và 7. 

 Các ghi chú về cách đánh giá sẽ cho bạn biết tầm quan trọng của 
mỗi mục, bạn nên bắt đầu như thế nào và bạn cần tham khảo tài liệu gì. 
Các ghi chú này cũng cho bạn biết các tiêu chuẩn để cho điểm cộng là khi 
nào còn bạn hoàn thành từng hoạt động. 

Đánh giá kỹ năng nào? 

Bạn đặt kế hoạch đánh giá khả năng hiện tại của con bạn trong các 
chuỗi thích hợp. Nếu con bạn vẫn còn là một trẻ sơ sinh, có lẽ chỉ có một 
hay hai chuỗi thích hợp với cháu trong mỗi lĩnh vực phát triển hay ở 
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Bảng kiểm tra đánh dấu. Nếu con bạn lớn hơn và năng động hơn, bạn sẽ 
phải lựa chọn vài chuỗi khác nhau trong mỗi Bảng kiểm tra đánh dấu. 

Trong phạm vi mỗi chuỗi, các kỹ năng được sắp xếp theo thứ tự từ 
dễ đến khó. 

Quy tắc cơ bản của việc đánh giá là: đánh giá con bạn ở các kỹ 

năng trong mỗi chuỗi cho tới khi bạn thấy con bạn gặp khó khăn ở kỹ 

năng nào đó trong chuỗi. 

Nói cách khác, kỹ năng cao nhất trong mỗi chuỗi mà con bạn hoàn 
tất đạt yêu cầu chính là điểm khởi đầu những kỹ năng cháu chưa làm 
được. 

Việc đầu tiên là phải quyết định nên bắt đầu ở đâu. Phụ huynh biết 
rõ con họ hơn các chuyên gia, họ có thể dễ dàng chọn một điểm bắt đầu 
thích hợp. Bạn nên bắt đầu buổi đánh giá bằng một kỹ năng con bạn có 
thể làm tốt. Sự thành công sẽ động viên cháu thử làm một cái gì mới. Sau 
đó tiếp tục với một kỹ năng hơi khó hơn. 

Khi một chuyên gia chưa biết rõ một đứa trẻ, họ thường bắt đầu 
bằng các đồ vật mà có thể được dùng ở các mức độ khác nhau. Các khối 
vuông thường được sử dụng trong trường hợp này. Trong lần gặp gỡ đầu 
tiên với một trẻ 2 tuổi, người làm trắc nghiệm có thể bắt đầu bằng cách 
yêu cầu trẻ xây một cái tháp với 6 khối vuông. Nếu trẻ không làm được, 
họ sẽ bảo trẻ xây tháp với 2 khối. Nếu trẻ vẫn không làm được, trẻ có thể 
sẽ cố đập 2 khối vào nhau. Nếu trẻ dễ dàng xây được cái tháp với 6 khối, 
hãy yêu cầu trẻ xây tháp với 8 khối, hay thực hiện một kỹ năng bắt chước 
cao hơn, như là dựng một đoàn tàu hay một chiếc cầu. Theo cách này, 
người làm trắc nghiệm sẽ phát triển một cảm giác về mức độ khả năng 
của trẻ và sau đó có thể giới thiệu các bài tập thích hợp khác. 

 

Bạn nên theo trình tự sau đây khi lên kế hoạch đánh giá: 

1. Chọn những chuỗi thích hợp cho con bạn. Lẽ thường là phải 
như vậy. Nếu con bạn chưa đáp ứng với những cử chỉ, điệu bộ và các 
hướng dẫn giản đơn (chuỗi RL.B), sẽ không cần thiết để cháu thử kỹ 
năng ở chuỗi RL.F (kỹ năng “đáp ứng các hướng dẫn liên quan đến các 

từ chỉ vị trí"). Bạn nên luôn luôn cho là con bạn đúng khi chưa có cơ sở 
để kết luận là cháu sai- cháu có thể sẽ làm bạn ngạc nhiên! 

2. Đọc hết các ghi chú ở mỗi chuỗi: Nếu đây là lần đầu tiên bạn 
đánh giá, chúng tôi đề nghị bạn đọc hết các ghi chú được ghi ở đầu mỗi 
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chuỗi và ở các kỹ năng bạn đang tiến hành đánh giá; điều này giúp bạn 
thấy được mối tương quan giữa các kỹ năng khác nhau trong chuỗi. 

3. Quyết định xem phải bắt đầu đánh giá kỹ năng nào trong mỗi 

chuỗi: Bắt đầu ở kỹ năng mà bạn biết rằng con bạn có thể làm tốt. Phải 
luôn nhớ rằng sự phát triển của trẻ không ổn định. Có thể bạn cần đánh giá 
con bạn ở một mức cao hơn trong một số chuỗi và ở mức thấp hơn trong 
một số chuỗi khác. 

4. Tiếp tục đánh giá các kỹ năng trong mỗi chuỗi cho đến khi con 
bạn bắt đầu gặp khó khăn. Những thông tin này cho bạn biết bạn sẽ bắt 
đầu dạy cháu từ đâu. 

 

Các thay đổi và thích ứng khi đánh giá các kỹ năng 

Có thể bạn không tìm được một số vận dụng cần cho việc đánh giá, 
nhưng phần lớn chúng rất đơn giản. Hay có thể một khuyết tật cơ thể đã 
ngăn cản con bạn hoàn thành một kỹ năng theo hướng dẫn. Bạn có thể 
dùng các vật dụng bạn có sẵn hay sửa đổi các phương pháp cho phù hợp 
với con bạn, miễn là bạn nhớ được tính cơ bản của kỹ năng được hướng 
dẫn trong tài liệu. Các ghi chú về mỗi chuỗi nói chung, và về mỗi kỹ 
năng nói riêng, sẽ giúp bạn trong vấn đề này. Kế đó hãy suy nghĩ về một 
cách khác bạn có thể dùng để đánh giá khả năng thực hiện kỹ năng đó 
của con bạn. Bạn cũng cần thay đổi các vật dụng và các phương pháp khi 
con bạn tỏ ra ghét một hoạt động đặc biệt nào đó. Nếu con bạn xoay 
người bỏ chạy khi nó thấy quả bóng chẳng hạn, bạn có thể thay thế quả 
bóng bằng một túi đậu hay một thú nhồi bông nào đó có thể dùng để ném, 
bắt được. 

Tạo cơ hội cho con bạn bộc lộ điểm trội nhất của cháu 

Sau đây là những nguyên tắc giúp con bạn bộc lộ khả năng trội 
nhất, đồng thời giúp cho việc đánh giá trở nên dễ dàng hơn, thú vị hơn. 

1. Những buổi đánh giá không nên kéo dài. Các buổi đánh giá ngắn, 
trải ra trong 2 tuần, tốt hơn những buổi đánh giá kéo dài. Những buổi 
đánh giá kéo dài sẽ làm trẻ mệt và do đó không làm bộc lộ khả năng trội 
nhất của trẻ. 

2. Xen kẽ các hoạt động đánh giá: Xếp xen kẽ các loại hoạt động 
khác nhau: các hoạt động lắng nghe và các hoạt động hành động, các bài 
tập sử dụng các đồ vật nhỏ và các bài tập sử dụng các món đồ chơi lớn... 
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3. Bắt đầu và kết thúc bằng sự thành công: một cảm giác thành công sẽ 
thúc đẩy con bạn duy trì sự cố gắng và tiếp tục cố gắng trong lần đánh giá kế 
tiếp. 

4. Tiếp sau một bài tập khó là một bài tập dễ hơn: điều này sẽ giúp 
con bạn thư giãn và loại bỏ mọi sự thất vọng buồn chán. 

5. Thay đổi môi trường: một số bài tập được thực hện tốt nhất khi 
cháu ngồi trên ghế, hay tại bàn. Một số bài tập khác được thực hiện dễ 
dàng hơn trên sàn nhà hay ở ngoài trời. Bạn nên kết hợp việc đánh giá kỹ 
năng vận động thô với một cuộc đi chơi công viên, đánh giá kỹ năng giải 
đố trong một nhóm trẻ đang chơi chung hay trong giờ học ở một lớp mẫu 
giáo. 

6. Đánh giá kỹ năng tự chăm sóc vào một thời điểm thích hợp trong 
ngày: con bạn sẽ rất sung sướng chỉ cho bạn xem cách cháu cởi chiếc áo 
thun cháu đang mặc nếu cháu có một lý do hợp lý để làm  việc đó. Điều 
này cũng tiết kiệm thời giờ cho bạn nữa. 

7. Hãy để bạn bè và gia đình cùng tham gia vào việc đánh giá: Lợi 
dụng sự có mặt của các bạn của cháu và của các thành viên trong gia đình 
để quan sát kỹ năng chơi đùa, kỹ năng giao tiếp của cháu. Nhân dịp này, 
khuyến khích cháu thực hiện các hoạt động không hấp dẫn cháu. 

8. Phải nhớ thuộc lòng các kỹ năng bạn định đánh giá cháu mỗi ngày: 
Như vậy bạn có thể tập trung mọi ý nghĩ vào con bạn. ở Macquarie, chúng 
tôi đã thấy trẻ chán nản phải đi theo người lớn để cầm số tay và bút chì để ghi 
chép. 

9. Phải linh hoạt: Hãy thay đổi các kế hoạch của bạn nếu bạn cảm 
thấy không thích hợp. Chẳng hạn khi bạn thấy không có kết quả gì hay 
khả năng của con bạn làm bạn ngạc nhiên. Nếu không tin lắm vào kết quả 
đạt được hãy thử đánh giá lại kỹ năng đó vào đợt khác. 

 

Những thắc mắc thường gặp và giải đáp 

Việc đánh giá có mất nhiều thời giờ không? 

Tuỳ vào tuổi, tuỳ vào khả năng tính cách của trẻ, tuỳ vào quyết tâm 
và các trách nhiệm của bạn có thể mất từ 3 ngày đến 3 tuần để hoàn tất 
một cuộc đánh giá, mỗi ngày làm một ít. Không có quy định nào về việc 
này cả bạn cứ từ từ thôi. Dĩ nhiên bạn sẽ nôn nóng bắt tay vào việc dạy 
trẻ nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải biết rõ các khả năng và nhu 
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cầu của con bạn. Trạng thái nôn nóng sẽ gây nhiều trở ngại cho bạn và 
con bạn. 

Có cần phải tỏ ra nghiêm khắc không? 

Hãy nghiêm khắc như mọi ngày. Nếu cần phải thay đổi cách thức 
để đối phó với hành vi của con bạn, hãy chờ cho đến khi việc đánh giá 
được hoàn tất. Khi biết chính xác khả năng hiện tại của con bạn, bạn sẽ 
có cơ sở để so sánh sau này, bạn cũng sẽ có cơ sở để đánh giá bất kỳ một 
phương pháp mới nào bạn sẽ thử sau này. 

Nếu như tôi thu được hai kết quả: một kết quả gồm những gì 

cháu đạt được khi cháu được tự do lựa chọn; một gồm những gì cháu 

làm được khi được tôi yêu cầu. Chọn kết quả nào? 

Điều quan trọng là trẻ học được cách sử dụng kỹ năng, dù là vào 
thời gian thích hợp hay khi được yêu cầu. Nhưng điều bạn thấy cháu làm 
một cách tự nguyện cũng cung cấp cho bạn những thông tin có ích. Bạn 
có thể sử dụng cả hai kết quả. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này ở chương 2. 

Tôi chỉ có thể bảo con tôi làm gì đó cho tôi nếu tôi cho cháu cái 

kẹo. Tôi có nên làm điều này trong lúc đánh giá không? 

Trong giai đoạn này tôi đề nghị bạn không nên thay đổi điều gì 
trong mối quan hệ với cháu: trừ việc bạn có một nhận thức đặc biệt về 
tầm quan trọng của việc khen thưởng và động viên. Nếu bạn muốn chấm 
dứt việc cho kẹo, hãy xét lại sau này. 

Con tôi không chịu ngồi yên trong thời gian tôi tiến hành việc 

đánh giá. Tôi phải làm gì? 

Bạn hãy quan sát những hành động tự phát của con bạn. Bạn hãy 
chơi với những vật dụng dùng để đánh giá, cố thu hút sự chú ý của con 
bạn. Sau đó xem cháu có gắng bắt chước những gì cháu thấy bạn làm 
không. Bạn nên xem thêm bảng kiểm tra đánh dấu về "Kỹ năng cùng 

tham gia" (Attending Checklist) ở chương 2, quyển 3. Chương 6 của 
quyển này- chương "Các vấn đề về hành vi và cách tránh chúng"- cũng 
có ích cho bạn. 

Con tôi khuyết tật nặng lắm, cháu không thể tập trung nhìn tôi. 

Tôi có thể đánh giá cháu được không? 

Được chứ. Cháu làm được ít hay nhiều không thành vấn đề, điều 
quan trọng là qua đó bạn sẽ khám phá được một cái gì đó ở con bạn. Hãy 
đọc kỹ phần đầu của  D.S.I và quan trọng nhất là chương 2- chương "Dạy 

ngôn ngữ cho trẻ trước khi biết nói"- ở quyển 3. 
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Tôi nên làm gì khi con tôi không làm được bài tập? 

Hãy khen ngợi sự cố gắng của con bạn. nếu một bài tập quá khó, 
hãy giúp cháu hoàn thành nó và khen vì cháu đã chú ý làm. Sau đó cho 
cháu làm một bài tập dễ hơn. Dĩ nhiên bạn sẽ không cho điểm công khi 
cháu làm được nhờ sự giúp đỡ của bạn. 

Tôi chỉ quan tâm đến một lãnh vực đặc biệt trong sự phát triển 

của con tôi. Tôi có nên tiến hành việc đánh giá từ đầu tới cuối không? 

Nếu con bạn gặp khó khăn đặc biệt trong việc học, đương nhiên bạn 
sẽ quan tâm nhiều nhất đến sự phát triển của cháu trong lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, bạn nên đánh giá con bạn trong mọi lãnh vực. Điều này bảo 
đảm rằng bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ vấn đề nào, giúp bạn xác định 
những điểm mạnh ở con bạn có thể được phát triển và mở rộng, làm cho 
cả bạn và con bạn đều hài lòng. Không có một ranh giới rõ ràng giữa các 
lĩnh vực phát triển. Chúng tôi chia hàng trăm kỹ năng của trẻ thành các 
lĩnh vực phát triển nhằm mục đích tiện dụng, phù hợp với phương pháp 
do chúng tôi đề ra. có một sự gối đầu đáng kể giữa vận động thô và vận 
động tinh, giữa kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội- ngôn ngữ (ngôn ngữ 
diễn cảm cũng như ngôn ngữ nhận cảm) cũng có những sự gối đầu đáng 
kể giữa các chuỗi khác nhau trong mỗi lĩnh vực. Hãy quan sát cẩn thận 
lãnh vực mà con bạn có vấn đề để xem chúng có liên hệ thế nào với các 
khía cạnh khác trong sự phát triển của cháu. 

Đây là lần đầu tiên tôi đánh giá cháu, tôi có cần đánh giá cháu 

lại lần nữa không? 

Bạn nên đánh giá cháu định kỳ và đều đặn sau mỗi 3 tháng vì 
những lí do sau đây: 

- Bạn sẽ thấy được sự tiến bộ của con bạn - đó là phần thưởng, sự khen 
ngợi dành cho bạn 

- Bạn có cơ hội kiêm tra xem con bạn có nhớ các kỹ năng cháu đã được 
học trước đó không? Nếu cháu quên bạn giúp cháu ôn lại và tạo điều kiện 
cho cháu thực hành để cháu không quên nữa. 

- Bạn sẽ có được cái nhìn tổng diện về sự phát triển của con bạn, qua đó bạn 
quyết định giữ nguyên hay thay đổi kế hoạch của bạn. Có thể con bạn đã có 
tiến bộ đáng kể trong sự phát triển các vận động thô, nhưng cháu lại không 
thành công lắm trong các vận động tinh. Kế hoạch mới của bạn sẽ dành 
nhiều thời giờ hơn cho các lĩnh vực yếu hơn này. Khi đánh giá lại bạn 
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không chỉ để ý đến sự tiến bộ của con bạn mà còn đến sự cân đối trong kế 
hoạch giảng dạy của bạn. 

- Bạn và con bạn sẽ có dịp thay đổi những hoạt động thường lệ bởi vì 
việc đánh giá bao hàm cả các hoạt động ở phạm vi rộng hơn so với 
chương trình dạy của con bạn. Bạn có thể an tâm theo dõi việc đánh giá 
trẻ mà không phải lo đến công việc có hệ thống nào nữa. 

- Các lần đánh giá sau sẽ không còn khó khăn và phức tạp như lần đánh 
giá đầu tiên. 

- Giữa các lần đánh giá bạn có thể thay đổi mỗi kỹ năng mà con bạn đã 
nắm vững bằng những kỹ năng mà con bạn đã sẵn sàng để học các chuỗi 
sẽ hướng dẫn bạn chọn các kỹ năng thích hợp. 

Kết luận 

Đánh giá là quan sát theo một kế hoạch đã định trước, nhằm cung 
cấp những thông tin cần thiết cho việc dạy con bạn. 

Để sử dụng DSI trong việc đánh giá, bạn cần có: 

- Bảng kiểm tra đánh DSI (ở quyển 8) 

- Các ghi chú về cách đánh giá các đề mục (ở các chuỗi các quyển 4,5,6 
và 7). 

- Một bộ vận dụng cần thiết 

Bạn có thể dùng DSI để đánh giá các kỹ năng của con bạn trong các lĩnh 
vực: 

- Vận động tinh 

- Vận đông thô 

- Nhận biết ngôn ngữ 

- Cá nhân và xã hội 

Quyển 3 với những nét phác thảo của chương trình giao tiếp TELL 
sẽ giúp bạn đánh giá kỹ năng giao tiếp hay khả năng diễn đạt băng ngôn 
ngữ của con bạn. 

Các buổi đánh giá nên ngắn và đa dạng, sử dụng các tình huống và 
các hoạt động thường ngày bất cứ chỗ nào có thể được. 

Cần lưu ý là mỗi bảng kiểm tra đánh dấu bao gồm nhiều chuỗi khác 
nhau. 
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Đánh giá ở chuỗi thích hợp với mức khả năng của con bạn, cho tới 
khi bạn thấy con bạn bắt đầu gặp khó khăn. Đây sẽ là điểm khởi đầu cho 
chương trình dạy của bạn. 

Hãy đặt kế hoạch sao cho việc đánh giá gây hứng thú cho cả bạn và con 
bạn.  
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Chương 2: Quyết định xem dạy cái gì 

 

Chương trình Macquarie dựa trên các kỹ năng mà mỗi trẻ trung 
bình sẽ học trong vài năm đầu của cuộc sống. Trẻ luôn học các kỹ năng 
này từ cha mẹ. Cha mẹ thường biết phải dạy trẻ điều gì. Những kiến thức 
phổ thông và những kinh nghiệm riêng giúp các bậc cha mẹ hình dung 
con họ sẽ làm được cái gì ở lứa tuổi của chúng và biết cách dạy con họ 
làm được những điều đó. 

Công việc này rất cơ bản nên nhiều phụ huynh không ý thức họ 
đang dạy trẻ cái gì và tại sao. 

Sẽ có lợi cho trẻ học chậm do khuyết tật hơn nếu các kỹ năng mới 
được giới thiệu một cách có cân nhắc và có tổ chức hơn. Trẻ có thể phải 
học các kỹ năng mới với từng bước nhỏ hơn nắm vững mỗi lúc từng chút 
một những kỹ năng mà đứa trẻ bình thường cùng tuổi có thể học ngày 
một lần. Vì vậy cha mẹ của trẻ khuyết tật cần đặc biệt chú ý đến các bước 
này và thứ tự những kỹ năng mới trẻ sẽ học được. 

Bảng kiểm tra đánh dấu DSI sẽ giúp bạn chọn những gì cần dạy cho 
trẻ. Bảng kiểm tra đánh dấu cung cấp cho bạn những kỹ năng làm cơ sở 
cho chương trình giảng dạy của bạn, bạn có thể chọn thêm hay bớt đi một 
số đề mục tuỳ khả năng của con bạn và hoàn cảnh riêng của bạn. Nhưng 
không nên thêm bớt quá nhiều. 

Trong chương trình này chúng ta bàn thêm về cách xây dựng một 
chương trình cho con bạn. Chương trình sẽ gồm một nhóm nhỏ các kỹ 
năng mà con bạn đã sẵn sàng để học và cần học ngay. Đây là một chương 
trình thực tế phù hợp với thời gian và khả năng bạn đang có với nhu cầu 
của cả gia đình. Đây là một chương trình cá nhân bạn thiết kế riêng cho 
con mình. 

Đặt ra các mục tiêu ngắn hạn 

Các mục tiêu ngắn hạn là các kỹ năng bạn muốn con bạn học ngay 
trong thời gian sắp tới. Chúng ta sẽ bàn về các mục tiêu dài hạn ở phần 
sau của chương này.  

Các mục tiêu ngắn hạn sẽ:  

- Cho bạn biết hướng tiến của bạn để bạn có thể sắp đặt các buổi dạy và 
lợi dụng các cơ hội bất chợt xảy ra cho việc học. 
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- Giúp bạn nhận ra khi nào trẻ làm chủ được một kỹ năng, để dạy tiếp 
một kỹ năng cao hơn. 

Các mục tiêu ngắn hạn luôn luôn đi với cụm từ trẻ có thể làm gì khi 
trẻ đã làm được một kỹ năng. Chúng ta quan sát các hành động của trẻ để 
biết được trẻ đã làm chủ được một kỹ năng hay chưa. Thật khó mà nói 
được trẻ biết điều gì, ta chỉ có thể thấy được những điều mà trẻ làm được 
thôi. 

Các giáo viên thừa nhận rằng họ không đủ khả năng để "đọc" được 
những hoạt động nằm sâu trong tâm trí của trẻ. Và họ không đưa ra các 
giả định về những cái mà họ không thấy. Cha mẹ của trẻ lại có khả năng 
đưa ra các giả định như vậy. Nhưng phụ huynh nên biết sự khác biệt giữa 
các giả định trực giác và cái mà họ thấy cụ thể qua các hành động của 
con cái họ. Bạn hãy cứ tiếp tục cân nhắc về cách mà con bạn suy nghĩ và 
cảm thấy, nhưng bạn nên cân nhắc điều mà con bạn thật sự làm được 
(hay điều mà bạn muốn con bạn làm được). Và cách mà con bạn bày tỏ 
những ý nghĩ và cảm xúc của nó. 

 

Bảng 2.1: Hai cách để viết ra các mục tiêu ngắn hạn: 

* Billy biết rằng quả bóng được dấu dưới cái cốc 

* Billy giở cái cốc lên để tìm trái banh 

* Jane biết dùng dao vào việc gì 

* Jane dùng dao để cắt thức ăn mềm và phết bơ lên bánh mỳ 

* Chrissie biết màu của hộp bút chì màu của cháu 

* Chrissie gọi đúng tên màu đỏ, vàng, xanh dương và xanh lá cây 

* Geoffrey (2tuổi) biết ăn uống gọn gàng 

* Geoffrey tự ăn bằng thìa mà không làm đô 

* Mario (5 tuổi) biết ăn uống gọn gàng 

* Khi nó ăn xong, Mario đặt dao và dĩa vào giữa đĩa của nó, rồi 
lau miệng bằng khăn ăn. 

* Georgia biết đi xe đạp 3 bánh 

* Georgia đạp xe một mình từ bậc tam cấp đến cổng 

Bảng 2.1 liệt kê từng đôi mục tiêu ngắn hạn. Thí dụ thứ 2 trong mỗi 
đôi diễn tả điều trẻ có thể làm được khi trẻ làm chủ được kỹ năng. Thí dụ 
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thứ nhất thì không. Khi bạn đọc chúng hãy cân nhắc xem cái nào giúp 
bạn dễ dàng hơn trong việc đánh giá sự tiến triển của con bạn và quyết 
định xem khi nào thì mục tiêu ngắn hạn được đạt tới. 

Bạn sẽ thấy rằng các mục tiêu chi tiết hơn vì được dùng nhiều từ hơn - 
những từ dùng trong thí dụ thứ nhất mới đầu xem có vẻ đơn giản hơn. 
Nhưng các mục tiêu trong ví dụ thứ 2 dùng nhiều từ hơn bởi vì chúng cung 
cấp nhiều thông tin hơn. Tuỳ thuộc vào bản chất của kỹ năng chúng nói rõ 
tiêu chuẩn ở đó kỹ năng được thực hiện, hay các điều kiện được yêu cầu khi 
thực hiện kỹ năng. 

Với một mục tiêu có tính chung chung như "Geoffrey biết ăn uống 
gọn gàng, sạch sẽ" có thể được giải thích theo nhiều cách tuỳ thuộc vào 
giai đoạn phát triển của trẻ. Ăn uống "gọn gàng sạch sẽ" hiển nhiên là rất 
khác giữa một đứa trẻ mới chập chững biết đi với một đứa trẻ 5 tuổi. Tất 
cả chúng ta đều biết chúng ta ngụ ý gì khi chúng ta dùng các cụm từ đó 
nhưng với thời gian chúng ta có thể mất đi những ý định ban đầu và có 
thể không nhận thấy sự tiến bộ nếu có. Các mục tiêu ngắn hạn nên mô tả 
các kỹ năng ta mong trẻ nắm vững trong một tương lai gần. 

Bạn có thể thắc mắc là tại sao chúng ta lại dùng thì hiện tại đơn 
trong các câu mô tả mục tiêu "Goeffrey là" thay vì" Goeffrey sẽ là". 
Chúng tôi thích cách diễn đạt này bởi vì nó cho phép chúng ta nói: "à, 
đúng rồi! điều này mô tả Goeffrey tại thời điểm này. Nó tự ăn uống một 
mình không làm đổ. Nó đã đạt được mục tiêu". Nhưng đây là vấn đề của 
sự lựa chọn- bạn có thể dùng thì tương lai nếu bạn muốn. 

Hãy nhìn lại các đặc điểm chính của các mục tiêu đặc biệt: 

- Các mục tiêu xác định điều trẻ sẽ làm được khi trẻ nắm vững kỹ năng 

- Các mục tiêu cho biết kỹ năng được sử dụng như thế nào, khi nào và ở 
đâu; các nhân tố này thích hợp trong hoàn cảnh nào. 

- Các mục tiêu cho biết bước kế tiếp con bạn cần đạt được.  

Lựa chọn mục tiêu ngắn hạn 

Có 3 nhân tố chính mà bạn phải cân nhắc khi chọn các mục tiêu 
ngắn hạn cho con bạn: 

1. Các mục tiêu dài hạn cho con bạn - bạn muốn con bạn làm được 
gì trong tương lai. 

2. Các kết quả của việc đánh giá con bạn- con bạn hiện đã làm được 
gì. 
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3. Thời gian và khả năng có của bạn- bạn nghĩ rằng bạn sẽ thu xếp 
được gì trong hoàn cảnh riêng của bạn. 

Các mục tiêu dài hạn của trẻ 

Đây là những việc rất riêng tư. Một số phụ huynh có vài mục tiêu rõ 
rệt trong đầu và đây có thể là một thái độ khôn ngoan. Bạn có thể hoàn 
toàn không biết gì về ảnh hưởng của khuyết tật của con bạn nên bản thân 
nó. Việc đặt ra các mục tiêu vượt quá xa khả năng cuả trẻ sẽ dẫn đến sự 
thất vọng. Nếu một mục tiêu bị hạn chế quá nhiều, các ước vọng quá thấp 
cũng làm cản trở sự phát triển của trẻ. Nhưng các mục tiêu có một vai trò 
quan trọng trong việc cho phụ huynh một ý thức về phương hướng và 
mục đích. Nếu bạn không có một mục đích nào cả thì chắc là bạn đã 
không đọc quyển sách này. 

Bạn có thể tránh được mối nguy do việc mong đợi quá nhiều hay 
quá ít bằng cách thỉnh thoảng xem lại các mục tiêu của bạn và thay đổi 
chúng theo sự thay đổi của trẻ. Đây là điều tự nhiên mà bất cứ một phụ 
huynh có quan tâm đến con cái đều làm dù con của họ có bị khuyết tật 
hay không. 

Các mục tiêu ngắn hạn cần phải phù hợp với các mục tiêu dài hạn; 
và bạn phải biết cách làm cho chúng phù hợp với nhau. Các ghi chú  ở 
các kỹ năng cá nhân trong quyển 4, 5,6 và 7 sẽ giúp bạn thấy lý do khiến 
bạn chọn dạy một kỹ năng đặc biệt dù chúng có thể bị che khuất vì một lý 
do nào đó. 

Các kết quả của việc đánh giá con bạn 

Kết quả của việc đánh giá sẽ cho bạn thấy con bạn sẵn sàng để học 
các kỹ năng kế tiếp . 

Để đặt ra các mục tiêu về ngôn ngữ diễn đạt, bạn hãy sử dụng Bảng 
kiểm tra đánh dấu ngôn ngữ được mô tả trong quyển 3. Để đặt ra các mục 
tiêu cho các khu vực phát triển còn lại (vân động thô, vận động tinh, nhận 
biết ngôn ngữ và các nhân- xã hội) hãy tham khảo bảng kiểm tra đánh giá 
đầy đủ ở quyển 8. 

Tìm kỹ năng đầu tiên trong mỗi chuỗi mà con bạn cần nắm vững 
(Hãy nhớ rằng Bảng kiểm tra đánh dấu có nhiều chuỗi). Liệt kê tất cả các 
kỹ năng này xem đó như những mục tiêu mà con bạn có thể đạt được. 

Sau đây là một ví dụ:  Hãy thực hiện bản kiểm tra đánh dấu về kỹ 

năng nhận biết ngôn ngữ cho Tony  (Tony đã đạt mức phát triển của trẻ 2 

tuổi). (Xem Bảng 2.2). 
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Chỉ cần nhìn thoáng qua  chúng ta cũng thấy rằng Tony phát triển 
trong một số chuỗi nhiều hơn trong các chuỗi khác. Đây là điều bình 
thường - hầu hết các trẻ đều như thế, tuỳ  thuộc vào điều ham thích của 
chúng và những gì chúng đã trải qua. 

Mẹ của Tony bắt đầu xác định kỹ năng kế tiếp trong mỗi chuỗi mà 
Tony đã có một vài tiến bộ. Từ đó, bà lập nên danh sách các mục tiêu sắp tới 
cho Tony: 

Bảng 2.2 

RL.D.39: Nghe theo các hướng dẫn gồm hai từ, lựa chọn trong số hai đồ vật và 
ba hành động. 

RL.C.47: Chỉ ra bốn đồ vật khi nghe mô tả chức năng của chúng, lựa chọn 
trong số sáu đồ vật. 

RL.E.55: Chọn vật nhỏ giữa các vật lớn và vật nhỏ. 

RL.A.64: Nghe một câu chuyện trong 10 phút (chỉ một người nghe và một 
người kể). 

 

Bà ấy cũng để ý thấy có hai chuỗi bắt đầu ở mức hai ba tuổi mà 
Tony chưa ghi được điểm nào cả. Có lẽ Tony sẽ bắt đầu từ những chuỗi 
này, vì vậy bà ghi ra mục tiêu ở mỗi chuỗi như là mục tiêu có thể cho 
Tony: 

RL.F.57: Đặt một vật trên và dưới một chiếc cốc úp ngược khi được yêu 
cầu. 

RL.G.61:  Phân biệt các danh từ số nhiều có quy tắc. 

Theo cách này bà đấnh dấu vào tất cả các mục trong bảng D.S.I của 
Tony và xác định được các mục tiêu ngôn ngữ biểu cảm có thể thực hiện 
(như đã được vạch ra ở chương 2 và chương 3 của quyển 3). Bây giờ bà 
đã có một danh sách khá dài gồm tất cả những kỹ năng mà Tony đã sẵn 
sàng để học. Nhưng làm thế nào bà có thể dạy tất cả các kỹ năng này 
trong khi bà còn phải quan tâm đến những đứa con khác và những công 
việc khác ngoài xã hội. 

Thời gian và nguồn lực: 

Nhân tố thứ ba có ảnh hưởng đến việc đặt ra các mục tiêu ngắn hạn 
cho con bạn là thời gian mà nguồn lực sẵn có. Không có một quy luật khắt 
khe và cứng nhắc nào quy định bạn nên dạy bao nhiêu kỹ năng cho con bạn 
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trong một thời gian. Nói chung, một kỹ năng được dạy kỹ lưỡng, hoàn hảo 
sẽ giúp trẻ nhiều hơn là nhiều kỹ năng được dạy vội vàng khi phụ huynh 
hay giáo viên quá bận rộn. Những kỹ năng chưa được dạy bây giờ luôn có 
thể được dạy sau này. 

Các điểm sau đây có thể giúp bạn quyết định phải dạy những gì. 

1. Nếu con bạn chưa biết gì cả: Nếu con bạn hãy còn là trẻ sơ sinh, 
thời gian dành riêng cho con bạn sẽ còn rất ít vì hầu hết các bài tập nằm 
trong thời gian chăm sóc thông thường và các trò chơi thông thường 

2. Nếu con bạn lớn hơn và hiểu rộng hơn: Bạn có thể thấy rằng 
nhiều mục tiêu có thể được dạy thông qua các trò chơi và các công việc 
nội trợ bình thường. Các buổi dạy chính nên ngắn thôi, như vậy sẽ có lợi 
cho con bạn và cả con bạn. Hầu hết trẻ sẽ chán nếu buổi dạy kéo dài quá 
15 phút. Tốt nhất là: 

* 15 phút cho các bài tập về vận động tinh và nhận biết ngôn ngữ. 

* Hai buổi (mỗi buổi 10 phút) cho các bài tập về vận động thô. (ít 

hơn nếu con bạn đã biết đi giỏi) 

* 15 phút dành riêng cho các mục tiêu ngôn ngữ biểu cảm (thông 

qua một trò chơi) dù rằng những kỹ năng này có thể được dạy qua các 

hoạt động thường ngày. 

Tổng cộng khoảng 50 phút mỗi ngày. Tuy nhiên nếu bạn quá bận 

rộn, bạn vẫn có thể giúp con bạn tiến bộ với một lượng thời ít hơn, đặc 

biệt nếu bạn biết gắn liền các mục tiêu của con bạn với các hoạt động 

của bạn. 

 

Khung 2.2: Bảng kiểm tra khả năng nhận biết ngôn ngữ của Tony 

18 tháng đến 2 tuổi: 

Đáp ứng với các hướng dẫn liên quan đến các từ chỉ hành động 

D.29: Nhận một vật, thực hiện hai hành động khác nhau khi được yêu cầu 

D.30: Nhận một vật, thực hiện ba hành động khác nhau khi được yêu cầu 

Chọn luân phiên giữa các vật và ảnh 

      c.31: Chỉ ra bốn bộ phậncủa cơ thể theo tên gọi 

      C.32: Chọn một vật trong số bốn vật theo tên gọi 

      C.33: Chọn ba loại y phục theo tên gọi 
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      C.34: Chọn một trong hai bức tranh theo tên gọi 

      C. 35: Chọn một trong bốn bức tranh theo tên gọi 

      C.36: Chỉ ra 7 bộ phận của cơ thể theo tên gọi 

Lắng nghe và tham dự 

D.37: Lắng nghe trọn một truyện ngắn 

2 tuổi đến ba tuổi 

Đáp ứng những hướng dẫn liên quan đến  từ chỉ hành động 

D.38: Minh hoạ 10 từ chỉ hành động 

D.39: Đáp ứng những mênh lệnh gồm hai từ, lựa chọn trong số đồ 
vật, ba hành động 

D.40: Đáp ứng những mệnh lệnh gồm hai từ, lựa chọn trong số ba đồ 
vật bốn hành động. 

D.41: Đáp ứng những mệnh lệnh gồm hai từ , lựa chọn trong số bốn 
đồ vật, bốn hành động 

D.42: Đáp ứng những mệnh lệnh gồm hai từ, mỗi mệnh lệnh liên 

quan đến hai hành động hai đồ vật. 

Chọn luân phiên giữa các vật và ảnh 

C.43: Chỉ ra mười bộ phận khi nghe gọi tên 

C.44: Chỉ vào bản thân khi được hỏi: "ở đâu?..." 

C.45: Chọn một trong chín bức tranh khi nghe gọi tên 

C.46: Chọn ra hai vật trong bốn vật khi nghe mô tả chức năng của 

chúng 

C.47:Chọn ra bốn vật trong sáu vật khi nghe mô tả chức năng của 

chúng. 

C.48: Chọn ra sáu vật trong sáu vật khi nghe mô tẩ chức năng của chúng 

C.49: Chọn ba trong số 5 món ăn khác nhau, khi nghe kêu tên chúng 

C.50: Chọn ba trong số 5 con vật khác nhau khi nghe kêu tên chúng 

C.51: Chọn ba trong số năm món đồ gỗ trong nhà khác nhau, khi 
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nghe kêu tên chúng 

C.52: Đáp ứng lại mệnh lệnh" Cho ba (mẹ)...và...",Lựa chọn trong bốn 
vật. 

C.53: Đáp ứng lại mệnh lệnh" Đem lại cho ba (mẹ)...và"..., từ một nơi 
nào đó trong phòng. 

Đáp ứng các mệnh lệnh liên quan tới các thuộc từ 

      E.54: Chọn vật lớn trong các vật lớn và nhỏ 

      E.55: Chọn vật nhỏ trong các vật lớn và nhỏ 

      E.56: Đưa ra hai cặp, bảo trẻ chọn từng cặp theo kích cỡ. 

đáp ứng các mệnh lệnh liên quan tới các từ chỉ vị trí 

      F.57: Yêu cầu trẻ đặt một vật trên, một vật dưới một cái cốc lật 
úp. 

      F.58: Yêu cầu trẻ đặt một vật vào trong một vật chứa nào đó 

      F.59: Yêu cầu trẻ lấy một vật ra khỏi một vật chứa nào đó. 

      F.60: Yêu cầu trẻ đặt một vật vào trong, trên hay dưới 

Đáp ứng với các đặc điẻm văn phạm: 

     G.61: Nhận biết các so nhiều có quy tắc 

     G.62: Nhận biết các hình thức sở hữu 

     G.63: Cho trẻ xem hai vật, nhận biết từ "không"  

Lắng nghe và dự vào 

A.64: Một mình ngồi nghe một người kể một truyện trong mười phút     

3. Đặt ra các mục tiêu phù hợp với thời gian sẵn có: Số lượng 
mục tiêu bạn có thể dạy trong một thời gian sẽ tuỳ vào các mục tiêu bạn 
chọn, vào con bạn và vào phong cách giảng dạy của bạn. Bạn hãy thử  vài 
lần; có thể bạn gặp vài trục trặc khi tiến hành. Khởi đầu bạn có thể muốn 
dạy bốn năm  hay năm  mục tiêu về vân động tinh và nhận biết ngôn ngữ 
trong 15 phút, hai hay ba mục tiêu về vận động thô trong 10 phút, ba mục 
tiêu về ngôn ngữ trong 15 phút, hai hay ba mục tiêu về vận động thô 
trong 10 phút, ba mục tiêu về ngôn ngữ biểu cảm trong một trò chơi kéo 
dài 15 phút. Các mục tiêu về cá nhân, xã hội sẽ được dạy trong môi 
trường tự nhiên, vào thời gian thích hợp trong ngày. Đây chỉ là điểm khởi 
đầu, dần dần bạn sẽ tìm ra một hệ thống thích hợp với bạn. 
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 4. Liên quan tới toàn thể gia đình: Các thành viên khác trong gia 
đình sẽ sẵn sàng nhận dạy một tiết mục nào đó- đặc biệt là khi họ được 
tham gia vào việc chọn các mục tiêu. 

 5. Liên quan đến nhân viên nhà trẻ và người trông trẻ: sẽ có những 
mục tiêu nào đó mà chỉ người ngoài gia đình mới có thể thực hiện giúp 
bạn. Bạn không đòi hỏi thêm thời gian của họ, nhưng thời gian họ ở với 
con bạn phải được sử dụng một cách đặc biệt. Trong nhiều năm tiếp xúc 
với các giáo viên nhà trẻ, chúng tôi thấy rằng họ rất sẵn lòng giúp đỡ đưa 
các mục tiêu ngắn hạn cũng như dài hạn của riêng gia đình bạn vào 
chương trình giảng dạy của họ. 

 6. Sắp xếp các mục tiêu của bạn theo thứ tự ưu tiên: Các kỹ năng 
có thứ tự ưu tiên cao nhất là những kỹ năng đứng đàu trong mỗi chuỗi hay 
là những kỹ năng trẻ cần nhất. Những kỹ năng còn lại có thể được để lại 
sau. Các ghi chú về mỗi kỹ năng trong phần hai có thể giúp bạn quyết định 
về thứ tự ưu tiên. 

 7. Chọn một chương trình thú vị và cân đối: Các tiết dạy nên ngắn 
và phong phú. Cần cân nhắc nhân tố này cùng lúc với việc cân nhắc thứ 
tự ưu tiên. Mỗi tiết nên gồm có tối thiểu một kỹ năng trong mặt mạnh của 
trẻ. Có thể là con bạn sẽ thích hoạt động này- và sự thích thú sẽ giúp con 
bạn học tốt. 

 8. Cách tiến hành: Hầu như tất cả các giáo viên đều phải rút kinh 
nghiệm từ vài lần làm thử và sai phạm. Bạn đặt ra một kế hoạch và theo 
sát nó trong hai tuần. Nếu ngắn hơn bạn và con bạn không có đủ thời gian 
để điều chỉnh. Sau đó bạn có thể sẽ cân nhắc những thay đổi nào là cần 
thiết về nội dung, nơi chốn hay thời điểm giảng dạy. 

 Có thể bạn sẽ phải thay đổi vài thói quen, nhưng không nên để gây 
ra những ảnh hưởng xấu nghiêm trọng đến cuộc sống của gia đình bạn. 
Bạn phải đoán đúng về khối lượng công việc bạn có thể đảm trách để 
không làm xáo trộn nề nếp sinh hoạt thường ngày của gia đình bạn. Chắc 
chắn thời gian bạn bỏ ra sẽ không vô ích, nhưng con bạn sẽ mất hứng thú 
và học kém hiệu quả nếu việc dạy cháu lại đưa đến một sự căng thẳng 
trong gia đình. Vẫn có ích cho con bạn nếu vì hoàn cảnh  bạn có thể chỉ 
tiến hành một hay hai mục tiêu. 

Khi nào cần có những bước chuyển tiếp 

 Hãy tạm cho rằng qua việc đánh giá con bạn, bạn đã xác định được 
những mục tiêu khả thi và đã quyết định dạy những kỹ năng nào cho 
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cháu. Bạn cũng cần xét qua một nhân tố nữa trước khi bắt đầu việc giảng 
dạy. 

Đối với mỗi mục tiêu, bạn cần tự hỏi: Liệu con mình có thể sớm đạt 
được mục tiêu này không? Hay cháu cần có một bước chuyển tiếp? 

Những bước trong mỗi chuỗi của D.S.I đã được thiết kế dựa trên 
những trẻ khuyết tật trung bình, giúp chúng tiến bộ đều đặn. Nhưng con 
bạn có thể bị khuyết tật nặng hơn; hơn nữa hầu hết trẻ con đều gặp khó 
khăn ở lãnh vực này hay lãnh vực khác, tuy nhiên chúng nhanh chóng 
phát hiện được sở trrường của chúng. Đối khi bạn gặp những bước quá 
dài, quá sức của con bạn: cháu không thể học tất cả cùng một lúc. 

Câu trả lời là: Tạo ra những bước nhỏ hơn, những bước chuyển 

tiếp, giúp con bạn tiến bộ từng bước, từng chút một đến mục tiêu chính. 

Những ghi chú ở các quyển 4, 5, 6 và 7 có ghi rằng một số kỹ năng 
trong chương trình cần được chia ra thành những bước trung gian. Đôi 
khi chính bạn phải tạo ra những bước trung gian này, dựa trên một kỹ 
thuật gọi là kỹ thuật phân tích công việc. Kỹ thuật phân tích cũng có ích 
khi bạn dạy cho con bạn những kỹ năng không nằm trong chương trình 
D.S.I. 

Có 2 phương pháp chính để phân tích công việc: 

Phương pháp thứ nhất thích hợp với những công việc gồm một loạt 
những thao tác riêng rẽ, như đánh răng, vắt sữa bò. Dưới đây là cách 
phân tích một công việc phức tạp: 

1. Tự mình làm công việc đó. Tự làm công việc đó vài lần, để ý các 
thao tác riêng rẽ tạo nên công việc đó. 

2. Viết lên giấy các thao tác riêng rẽ đó. Việc này đôi khi dễ dàng 
hơn nếu bạn quan sát người khác thực hiện công việc đó. 

3. Sắp xếp tất cả các mục theo một thứ tự thích hợp cho việc dạy. Có 
ba cách sắp xếp chính: Thứ tự xảy ra tự nhiên, thứ tự ngược lại và thứ tự từ 
cái dễ nhất đến cái khó nhất. Thứ tự ngược lại thường được dùng nhiều nhất, 
nó làm cho trẻ hài lòng vì đã tự  mình hoàn thành công việc. Nếu công việc là 
cởi áo may ô, việc đầu tiên bạn dạy trẻ là động tác cuối cùng: Kéo áo lên đầu 
và lột khỏi người, trẻ sẽ cảm thấy làm được một việc đúng ngay lần đầu tiên. 
Sau đó bạn có thể tiếp tục dạy trẻ kéo áo may ô ra khỏi đầu và một tay. Mỗi 
cách đều có có ưu điểm riêng, bạn sẽ chọn cách nào thích hợp nhất cho hoàn 
cảnh của bạn. 

4. Lấy đề mục đầu tiên làm mục tiêu đầu tiên: 
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Khi bạn dạy con bạn tự làm lấy bước đầu tiên này, bạn sẽ giúp cháu 
làm một phần còn lại. Khi cháu đã đạt được mục tiêu đầu tiên, hãy cho 
cháu làm mục tiêu thứ hai. Khối lượng công việc cháu cần bạn giúp sẽ 
giảm dần khi cháu đã tiến bộ qua những bước bạn đã vạch ra. 

Phương pháp thứ hai thích hợp với những công việc vẫn còn quá 
khó đối với cháu dù đã được chia nhỏ ra. Với phương pháp này, các vận 
dụng hay khối lượng công việc cần được điều chỉnh sao cho dễ dàng hơn. 
Đa số các chuỗi trong D.S.I được triển khai theo cách này. Chẳng hạn 
đứa trẻ học xỏ xâu hạt cườm sẽ xỏ với những hạt lớn trước, rồi với hạt 
trung bình và cuối cùng với những hạt nhỏ. Đứa trẻ học cắt bằng kéo đấu 
tiên học cắt những nhát kéo nhỏ rồi cắt ngang một mảnh giấy hẹp, cắt 
ngang một miếng giấy hình vuông, cắt theo một đường kẻ và sau cùng cắt 
thành một hình dạng nào đó. Bạn có thể thêm vào những bước trung gian 
thíc hợp với con bạn để đảm bảo cháu có sự tiến bộ đều đặn. 

Bạn sẽ có nhiều cơ hội sáng tạo khi suy nghĩ đặt ra một chương 
trình dạy thích hợp cho riêng con bạn. Bạn phải thêm vào hoặc bớt đi, 
điều chỉnh các mục tiêu trong chương trình để phù hợp với hoàn cảnh 
riêng của bạn và của con bạn. Chúng tôi hy vong bạn thấy công việc này 
thật thú vị. 

Vài vấn đề đặc biệt 

Chúng tôi nêu ra đây vài tình huống cần được xử lý với những biện 
pháp đặc biệt: 

Khi trẻ biết làm, nhưng không chịu làm: 

Trong vài chương trước, chúng ta có nối về những trẻ không chịu 
làm những việc cha mẹ chúng bảo trong quá trình đánh giá. Việc này có 
ảnh hưởng đến quá trình đánh giá của chúng. Hãy lấy trường hợp của 
Brian làm một ví dụ. 

Cha mẹ của Brian cho rằng trong khi chơi có thể xây dựng được 
những tháp sáu hay bảy tầng, biết ráp hình vào ô đơn giản, biết dùng bút 
chì vẽ các đường và các hình đơn giản. Nhưng khi được yêu cầu làm 
những việc này và những việc khác, Barian quay mặt đi, vặn mình trên 
ghế, ném đồ chơi xuống sàn nhà, không làm!. Mức phát triển của Barian 
qua bản đánh giá thấp hơn nhiều so với khả năng thật sự của cháu. 

Cha mẹ của Barian  biết rằng cháu có rất ít cơ hội tham gia vào các 
sinh hoạt xã hội nên chấu không làm những việc mà người lớn yêu cầu. 



 28

Họ thấy rằng phải kiên trì dạy cháu học cách vâng lời. Họ quyết định coi 
"làm theo mọi điều hướng dẫn" là một mục tiêu quan trọng cho Barian. 

Nhưng họ sẽ đưa ra "các hướng dẫn nào"?. Ngoài những hướng 
dẫn về những việc làm quanh nhà họ muốn dùng một số hướng dẫn khác 
để dạy cho Barian nhưng những kỹ năng vận động tinh và những kỹ năng 
ngôn ngữ mới. Họ sẽ bắt đầu từ đâu?. Từ trình độ thật sự của Baran hay 

từ kết quả đánh giá qua D.S.I? 

Quy tắc chung là hãy thách thức trẻ, vì trẻ thích làm việc hơi khó 

một chút. Dù Baran không xây tháp sáu tầng khi cha mẹ bảo, nhưng họ 
biết khi để một mình thì cháu có thể tự làm. Họ quyết định chọn một kỹ 
năng hơi cao một chút (xây tháp 8 tầng) để làm mục tiêu của cháu. Họ 
dùng cách này để xây dựng một chương trình mới cho Baran. 

Cha mẹ của Baran rất thận trọng đưa vào chương trình một vài hoạt 
động mà Baran thích. Họ ghi mục tiêu"Barian cắt bột nhào" vào chương 
trình của Baran. Dù rằng kỹ năng này không thấy ghi trong D.S.I, nhưng 
họ biết răng Baran thích chơi với bột nhào và chắc chắn cháu sẽ cộng tác 
với họ. Ngay từ khi bắt đầu họ đã có cơ hộ khen Barian đã làm theo lời 
họ, cho cháu thấy rằng việc cháu hợp tác sẽ rất có lợi cho cháu. 

 Chương 6, bạn sẽ tìm thấy nhiều ý kiến để giúp trẻ tìm thấy nhiều 

vấn đề về hành vi. 

Những trẻ thiếu chú tâm: 

Dù vì lý do nào, do mức độ phát triển của trẻ hay do trẻ có những 
vấn đề về hành vi, bạn cũng cần phải dạy trẻ biết cách chú tâm trước khi 
dạy những điều khác. Chú tâm thường được biểu hiện qua những tiếp xúc 
bằng mắt, tuy thế những trẻ bị cận thị nặng vẫn có thể học cách tập trung 
những giác quan nguyên vẹn vào một người hay một vật. 

Có 3 mức quan trọng của việc học chú tâm: 

* Chú tâm vào một người thường chủ yếu bằng mắt 

* Chú tâm vào một vật hay một âm thanh 

* Chú tâm vào một vật liên quan đến một người, thật ngữ chuyên 
môn gọi là "chú tâm chung". 

Chú tâm vào một vật có liên quan đến một người, thuật ngữ chuyên 
môn gọi là "chú tâm chung". Trẻ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn một vật và 
xem người bạn của nó có nhìn không, hay trẻ có thể nhìn theo ánh mắt, 
theo ngón tay chỉ của người bạn để thấy được cái gì đó. 
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Nếu con bạn không biểu hiện những kỹ năng này, hãy xem đây là 
mục tiêu hàng đầu của bạn và có thể là những mục tiêu duy nhất của bạn 
(ngoại trừ một số mục tiêu vận động thô). Những kỹ năng này là nền tảng 
của tất cả các kỹ năng vận động tinh, về giao tiếp và về xã hội của trẻ sẽ 
học sau này. phương pháp dạy sẽ được bàn đến ở chương 2 của quyển 3. 
"Dạy ngôn ngữ cho trẻ chưa biết nói" và trong các ghi chú ở chuỗi 
FM.A.RL.A.PS.A ở các quyển 5, 6 và 7. 

Những trẻ đã hoàn tất D.S.I 

Những trẻ tuy có thể làm được tất cả (hay hầu như tất cả) các yêu 
cầu trong D.S.I nhưng vẫn thua kém các bạn của mình, vẫn có thể có lợi 
khi dùng phương pháp được đưa ra trong chương trình này. Bạn cần tiến 
hành một chương trình học hay một chuỗi kỹ năng cao cấp hơn. bạn có 
thể tham khảo một danh sách được liệt kê trong quyển một. 

Trẻ đang tham gia một chương trình can thiệp sớm. 

Nếu đang học theo một chương trình khác, trẻ có thể bị bối rối do 
sự khác biệt về phương pháp hay về các mục tiêu giữa 2 chương trình. 
Bạn nên đưa các khía cạnh bạn quan tâm về chương trình này với các 
chuyên gia đang làm việc với bạn. 

đặt ra các mục tiêu giữa các lần đánh giá 

Sau lần đánh giá đầu tiên bạn sẽ xây dựng một chương trình hay 
một nhóm mục tiêu mà bạn sẽ làm việc với con bạn. Dĩ nhiên là con bạn 
sẽ không thể đạt được tất cả các mục tiêu này ngay một lúc. Cháu sẽ tiến 
bộ ở một số mục tiêu này nhanh hơn ở một số mục tiêu khác. 

Trước đây chúng tôi cũng đã đề nghị bạn tiến hành đánh giá con 
bạn mỗi 3 tháng một lần về tất cả các mặt. Nhưng nếu cháu đạt được mục 
tiêu nào trước khi đến thời điểm đánh giá mới, bạn có thể dễ dàng thay 
thế mục tiêu đó bằng một mục tiêu khác mà bạn cảm thấy cháu đã sẵn 
sàng để học. Hãy xem lại bản đánh giá đầu tiên và cân nhắc tất cả những 
mục tiêu mà bạn đã đặt ra lúc đó. Hãy chọn những kỹ năng trong chuỗi 
theo sau kỹ năng con bạn đã nắm vững. Đánh giá con bạn về kỹ năng mới 
này trước khi bạn bắt đầu dạy- có thể cháu sẽ làm bạn ngạc nhiên vì nó 
đã làm được kỹ năng mới đó rồi. Nếu điều này xảy ra, hãy lập lại quy 
trình trên cho đến khi bạn chọn đúng mục tiêu thích hợp, có liều lượng 
thách thức vừa đủ để con bạn hứng thú tham gia. 

Kết luận 
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Luôn luôn ghi nhớ mục tiêu dài hạn của con bạn, kết quả đánh giá 
con bạn, thời gian và khả năng tài chánh của bạn khi lựa chọn các mục 
tiêu để hình thành nên chương trình của con bạn. mục tiêu sẽ cho bạn biết 
đích mà mình hướng tới và liệu con bạn đã nắm bắt được các kỹ năng 
chưa. 

Để chọn lựa các mục tiêu từ kết quả đánh giá con bạn, bạn cần: 

- Xác định kỹ năng con bạn bắt đầu gặp khó khăn ở mỗi chuỗi 

- Xác định kỹ năng kế tiếp sẽ dạy 

- Chia các kỹ năng thành các kỹ năng nhỏ hơn, các bước trung gian 
nếu cần, bằng kỹ thuật phân tích công việc 

Cũng cần cân nhắc xem có hay không một chuỗi mới mà con bạn 
đã sẵn sàng bắt đầu. 

Đưa vào chương trình tất cả các kỹ năng không đòi hỏi phải dành 
riêng thời gian để dạy chúng. 

Đối với những tiết dạy đặc biệt, phải bảo đảm là chương trình vừa 
có những hoạt động đa dạng, thú vị vừa bổ sung những mặt yếu vừa củng 
cố những mặt mạnh của con bạn.  

Chọn các mục tiêu về giao tiếp theo quy trình vạch ra ở quyển 3 

Một số chương trình mẫu 

Dưới đây là 2 chương trình mẫu: một là của KIM, 11 tháng tuổi và 
một là của Georgie, 4 tuổi rưỡi. Bạn sẽ thấy rằng hoàn cảnh của chúng rất 
khác nhau và hẳn nhiên hoàn cảnh của chúng cũng rất khác hoàn cảnh 
của con bạn. Có lẽ điều đó sẽ giúp bạn thấy được cách 2 bà mẹ thoả hiệp 
với các khó khăn thực tiễn của họ và đặt ra chương trình giảng dạy có 
tính khả thi cho con họ. 

Chương trình của KIM: 

Kim là một bé trai 11 tháng tuổi, mắc hội chứng Down, sống với 
gia đình ở một thị trấn nhỏ. Chị của Kim là Kerry, 3 tuổi rưỡi, đang học 
mẫu giáo 2 buổi sáng mỗi tuần. Mẹ của chúng Chirs, là một y tá làm ca 
đêm tại một bệnh viện địa phương vào các ngày cuối tuần. Cha của chúng 
Mark , là người buôn bán nhỏ. Chirs làm kế toán cho Mark mỗi ngày một 
giờ, trừ các ngày cuối tuần. Chirs chơi tennis mỗi tuần một lần khi bà thu 
xếp được và được phân công giúp trường mẫu giáo của Kerry mỗi tháng 
một lần. Cha mẹ của Mark sống gần đó và rất sẵn lòng giúp đỡ con cháu. 
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Chirs đã dùng D.S.I để đánh giá Kim và lập nên danh sách những 
mục tiêu có thể đạt được như sau: 

Vận động thô: 

A.39: Nằm sấp, nhổm lên tư thế bò, đu đưa 

A.46: Đứng vịn tay vào bàn ghế, nhún nhảy 

Vận động tinh: 

E.35: Đập 2 khối vuông vào nhau 

C.32: Tìm ra một vật được giấu kỹ 

B.31: Dùng kẹp gắp một trái nho 

D.37: Tròng một vòng lớn vào một que gỗ 

G.54: Lật các trang sách làm bằng giấy cứng 

Nhận biết ngôn ngữ: 

B.19: Chỉ đúng các thành viên trong gia đình theo tên gọi 

(Chirs ghi chú rằng cùng lúc này có thể dạy kỹ năng RL.B.18- chỉ 
đúng các đồ vật quen thuộc theo tên gọi) 

Cá nhân và xã hội: 

B.17: Uống nước bằng ly (có sự giúp đỡ) 

A.20: Tham gia trò chơi ú oà 

B.27: Cắn và nhai bánh bít quy 

Chirs cũng đánh giá những kỹ năng giao tiếp của Kim, như được 
vạch ra ở chưong 2 của quyển 3. Chirs thấy rằng nhu cầu cấp thiết nhất 
của Kim lúc này là phát triển các kỹ năng bắt chước. Kim có thể bắt 
chước vỗ tay, vẫy tay, nhưng chưa bắt chước được âm thanh và các cử 
động của cơ mặt. 

Lúc này Chirs có 2 mối quan tâm lớn. Cô bận tâm về kỹ năng ăn 
uống của Kim: cháu chưa biết uống bằng cốc, cháu nhai nuốt uể oải, mỗi 
bữa ăn kéo dài gần một giờ. Cô cũng bận tâm về thời gian cô dành cho 
Kerry không đủ. Cô định bỏ không tập tennis nữa, nhưng sau đó cô quyết 
định là cô cần có thời gian cho riêng mình để có thể giữ được sự lạc 
quan. 

Sau khi suy nghĩ và thảo luận với Mark. Chirs thấy rằng hầu hết các 
mục tiêu cô đề ra đều có thể thực hiện trong lượng thời gian cô đã dành ra 
cho Kim. Mục tiêu"chỉ đúng các thành viên trong gia đình"có thể được 
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thực hiện trong các bữa ăn. Kỹ năng sử dụng kẹp gắp cũng có thể được 
thực hành trong bữa ăn. Khi Kim thích ăn những miếng chuối nhỏ và 
những thức ăn mềm khác " Đập hai khối vuông vào nhau" có thể dễ dàng 
được đưa vào các giờ chơi, cùng với những trò chơi mang tính bắt chước 
sẽ luyện cho Kim nhữg kỹ năng giao tiếp. Kerry có thể tham gia bài tập 
"lật trang" cùng với Kim. Chirs định dành ra 10 phút mỗi ngày cho các 
bài tập về kỹ năng vận đông thô. Mark đồng ý giúp làm các bài thực tập 
thêm vào các buổi tối và khi Chirs ngủ sau khi làm việc ca đêm vào cuối 
tuần.  

Chris thấy cô sẽ cảm thấy an tâm hơn khi cô dành thêm thời gian 
cho Kim, đặc biệt là vào các bữa ăn, nếu cố sắp xếp được một ít thời gian 
mỗi ngày cho Kerry. Vào các buổi sáng khi Kim ngủ, Chirrs sẽ dành trọn 
thời gian cho Kerry. Cha mẹ của Mark vui vẻ đồng ý giúp chăm sóc Kim 
vài lần trong tuần, mỗi lần một giờ, để Chris và Kerry có nhiều thời gian 
gần nhau. Họ cũng đồng ý tập trung vào trò chơi ú oà và trốn tìm với 
Kim, giúp giải quyết được thêm hai mục tiêu nữa. 

Thời khoá biểu bây giờ đã nặng lắm rồi. Chris quyết định để bài tập 
"ném vòng vào que" lại sau, vì kỹ năng vận động tinh của Kim đã tiến bộ 
đáng kể. 

Chương trình cuối cùng của Chris trông rất giống danh sách liệt kê bên 
trên, chỉ trừ mỗi mục bị bỏ, nhưng nó đòi hỏi một kế hoạch cẩn thận để đạt 
được điều đó. Sinh hoạt thường ngày được tổ chức lại, và những người khác 
đều nhiệt tình hưởng ứng. Chirs thấy rằng khi một việc đang tiến hành cô vẫn 
có thể thêm 2 mục tiêu nữa vào chương trình của Kim, Kerry cũng vui lòng 
để mẹ giành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho Kim, vì nó cũng có thêm 
thời gian ở với mẹ. 

Chương trình của Georgie: 

Hoàn cảnh của Georgie rất khác hoàn cảnh của Kim. Năm nay 
Georgie 4 tuổi rưỡi. Khi lên 2 tuổi, cháu được chẩn đoán là gặp một số 
khó khăn trong học tập. Khi Leonie mẹ của cháu thấy cháu không biết 
nói và không biết đi. Chuyên gia vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và máy 
trợ thính đã giúp Georgie rất nhiều. Bây giờ cháu đã có thể đi tốt, nói 
được những từ đơn và những câu đơn giản. nhưng cháu sắp đến tuổi đi 
học và Leonie ngại rằng cháu sẽ không theo kịp chúng bạn, cô muốn làm 
hết sức để giúp Georgie. 

Leonie một mình nuôi 3 con, 2 cháu trai lớn đang đi học. Ngoài số 
tiền trợ cấp nhận từ người chồng đã ly hôn, cô làm việc 30 giờ mỗi tuần 
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để có thêm thu nhập. Cho tới nay cô dành phần lớn thời gian ngoài giờ 
làm việc để giúp Georgie cải thiện những yếu kém về thể chất. Cô thấy 
cô có thể dành ra 20 phút mỗi tối để làm việc với Georgie. Các nhân viên 
ở trung tâm chăm sóc ban ngày của Georgie cũng quan tâm đặc biệt đến 
cháu, họ sẵn lòng làm việc với bất kỳ một chương trình mới nào do cô đề 
nghị.  

Qua đánh giá Georgie, Leonie đã xác định những kỹ năng phải dạy cho 
cháu: 

Vận động thô: 

C.124: Bước xuống thang, chân này kế tiếp chân kia, tay vịn thanh 
vịn 

E.131: Nhảy xa 30cm 

B.120: Giữ thăng bằng trên chân thuận trong 5 giây 

D.128: Dùng cánh tay bắt bóng có đường kính 15cm 

F.134: Lái xe ba bánh quanh một góc rộng 

Vận động tinh: 

F.126: Vẽ 1 hình người với ít nhất 3 bộ phận 

E.129: Cắt đôi 1 hình vuông cạnh 10cm 

H.101: Chơi được trò ráp hình 8 mảnh (không chuẩn bị trước) 

J.115: Chọn màu trong số bốn màu 

I.107: Xếp thứ tự chín tấm hình 

Nhận biết ngôn ngữ: 

D.42: Thực hiện một yêu cầu gồm 2 từ, mỗi yêu cầu liên quan đến 2 
hành động, 2 đồ vật 

F.85: Đặt 1 vật trước hay sau 1 vật khác khi được yêu cầu 

E.75: Lựa chọn vật dài, vật ngắn 

G63: Với 2 vật, nhận biết vật nào phải, vật nào không phải 

Cá nhân và xã hội: 

A.74: Biết chờ tới phiên cùng với những trẻ khác 

C.89: Biết cởi những nút lớn 

D.97: Biết đi đến nhà vệ sinh một mình khi được chỉ đường 

E.98: Biết đánh răng khi được hướng dẫn bằng lời 
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Giao tiếp: từ bảng kiểm tra đánh dấu ở chương 3, quyển 3 

Cụm 2 từ: từ chỉ vị trí, từ chỉ thuộc tính 

Cụm 3 từ: chủ từ + từ chỉ hành động + từ chỉ đồ vật 

Nói lên nhu cầu bằng các cụm 2 từ 

Leonie tuyệt vọng nhìn bảng liệt kê trên. làm sao cô có thể dạy tất 
cả các kỹ năng này trong thời gian ít ỏi của cô. sau một thời gian suy xét, 
cô thấy rằng dù Georgie đã sẵn sàng để học tất cả những kỹ năng này thì 
cũng không nhất thiết phải học tất cả trong cùng một lúc. Cô cũng nhận 
thấy rằng có một số kỹ năng quan trọng hơn một số khác, một số kỹ năng 
cần thiết cho những nhu cầu trước mắt của Georgie. 

Leonie chọn một nhóm nhỏ các kỹ năng vận động tinh và nhận biết 
ngôn ngữ để dạy vào buổi tối. Những kỹ năng mà cô cảm thấy là sẽ có 
ích cho việc học của Georgie ở trường sau này như: vẽ, cắt, chọn màu, 
làm theo hướng dẫn và hiểu biết các giới từ. Cô bàn bạc với các nhân 
viên ở nhà trẻ, các nhân viên này cho biết không phải chỉ riêng Georgie 
mà các trẻ khác cũng cần được quan tâm đặc biệt đến kỹ năng nhảy và 
thăng bằng. Họ cũng đồng ý sẽ giảm bớt giúp đỡ trong việc đi vệ sinh của 
Georgie mà sẽ dành nhiều thời giờ hơn cho các bài tập về sự luân phiên. 
Một anh trai của Georgie sẵn sàng thực hành thêm bài tập bắt bóng với 
Georgie. Từ kinh nghiệm bản thân với việc trước đây đã cộng tác với một 
nhà ngôn ngữ trị liệu, Leonie biết rằng với một sự chuẩn bị trước cô có 
thể đưa các mục tiêu về giao tiếp vào tất cả các mối tương tác giữa những 
người có liên quan đến Georgie. 

Sau một thời gian ngắn, Leonie thấy rằng một số mục tiêu mà cô đã 
để gác lại đã có thể được dạy mà không cần phải dành riêng thời gian cho 
chúng. Cô quan tâm nhiều hơn về cách Georgie xuống cầu thang và cô 
chú ý đặc biệt các trò chơi đố cô chọn được ở thư viện đồ chơi. việc đánh 
giá đã giúp cô biết rõ hơn nhu cầu và khả năng của Georgie, và khi cô 
biết Georgie sẵn sàng để học điều gì thì các cơ hội để dạy cho cháu sẽ 
xuất hiện một cách tự phát. 
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Chương 3: Cách dạy 

 

Dạy là quá trình qua đó ta tổ chức môi trường của trẻ, làm cho nó 
thích hợp hơn để trẻ là một điều gì đó, ứng xử theo một cách nào đó. 
"Môi trường" ở đây được hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể được. Nó bao 
gồm những gì ta nói và làm trước, trong lúc và sau một hành động và sau 
một sự việc, nó cũng liên quan đến những đồ vật quanh trẻ. 

Học là quá trình mà qua đó những hành động hay những đáp ứng nào 
đó trở thành một phần trong toàn bộ hành vi của ta, trong khi những hành vị 
khác bị loại bỏ hay bị thay thế. Chúng ta thấy được điều này qua việc học sử 
dụng máy vi tính, học cột dây giày hay việc la khóc cho đến khi đòi được 
một que kem. 

Chúng ta dạy và con chúng ta học dù chúng ta có nhận biết được sự 
việc đó hay không. Trong tất cả các mối quan hệ song phương với con 
chúng ta, dù ở trong bệnh viện, trong lớp học hay ở nhà, chúng ta luôn 
khuyến khích một số hành động và hạn chế một số khác. Nếu chúng ta 
dành thời gian để quan sát trẻ chơi đùa, chúng ta sẽ thấy chúng thường 
lập đi lập lại những kỹ năng chúng mới học cho đến khi chúng thực hiện 
hoàn hảo kỹ năng đó, rồi sang một kỹ năng khác. Chúng thực hiện những 
kỹ năng chúng thích. Chúng thích những hành vi này có thể vì hứng thú 
với những hành vi hay vì cách những người khác phản ứng lại trước 
những hành vi đó. 

Khi không biết những ảnh hưởng chúng ta gây lên cho trẻ, chúng ta 
sẽ dễ dàng dạy cho chúng những điều ngoài ý muốn của chúng ta. Khi 
Roger lật đổ chậu dương xỉ trên tấm thảm mẹ nó la lên: "Đừng làm vậy! 
Con hư quá". Cô cố dạy Roger đừng đụng đến các chậu cây. Nhưng 
Roger thích làm cái cách mà mẹ nó la như vậy, nó cũng thích nhìn thấy 
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đất rơi vãi trên thảm. Lần sau, khi nó thấy một chậu cây, cảm giác thích 
thú đó lại đến với nó và nó lại làm đổ chậu cây lần nữa. 

Khi đặt tên chương trình này là "Cách dạy" chúng tôi muốn nói đến 
cách dạy một cách có chủ tâm và có tính xây dựng những điều ta muốn 
trẻ học. Những kỹ thuật mà chúng ta sẽ thảo luận dưới đây không chỉ áp 
dụng trong các tiết học chính thực mà còn có thể được dùng mọi lúc mọi 
nơi. Bạn sẽ thấy rằng bạn sẽ áp dụng những nguyên tắc mà bạn đã biết từ 
trước. Đó là lẽ thường tình. Những kỹ thuật khác có vẻ kém tự nhiên và 
còn có thể có một số khác biệt so với cách bạn thường dùng. Chúng tôi 
hy vọng rằng bạn sẽ thấy một số kỹ thuật có ích cho bạn và dĩ nhiên bạn 
có thể bạn sẽ không thích một số khác. Bạn có thể lựa chọn kỹ thuật thích 
hợp và cách dùng chúng, nhưng bạn không thể lựa chọn giữa dạy và 
không dạy. Cha mẹ là giáo viên; đặc biệt trong những năm mẫu giáo, trẻ 
học nhiều ở cha mẹ chúng và từ môi trường gia đình hơn là từ những 
nguồn khác. 

Điều này không có nghĩa là một hành vi, một ứng xử của con bạn 
đều do bạn dạy con bạn một cách có ý thức. Hành vi của trẻ có thể do di 
truyền hay bắt nguồn từ những rối loạn, những tồn hại của cơ thẻ chúng. 
Chúng tôi cũng không trông mong bạn có sẵn những sự khéo léo bẩm 
sinh trong việc dạy dỗ đứa con khuyết tật của bạn. Cũng như con bạn, 
bạn cũng cần có những cơ hội để học tập. Lãnh vực giáo dục đặ biệt đã 
phát triển rất nhanh trong 20 năm qua, đến nỗi dù là các chuyên gia cũng 
khó lòng nắm bắt hết được các thông tin. Nhưng các nguyên tắc thì 
không khó nắm bắt lắm. Chịu khó thu thập những thông tin mới từ những 
nghiên cứu ứng dụng cho việc dạy trẻ khuyết tật, bạn sẽ sử dụng những 
kỹ năng hiện có hiệu quả hơn, phát triển thêm nhiều kỹ năng mới để đem 
lại nhiều lợi ích cho con bạn. 

Trong các quyển 4, 5, 6 và 7 bạn sẽ đọc được những thông tin về 
cách dạy những kỹ năng cho con bạn. Trong chương này chúng ta sẽ đề 
cập đến những nguyên tắc cơ bản của việc giảng dạy. Bạn có thể áp dụng 
nguyên tắc này khi bạn dạy bất cứ điều gì và bạn cũng có thể điều chỉnh 
phương pháp để thích hợp với con bạn và với hoàn cảnh riêng của bạn. 
Những phương pháp trình bày ở đây đã được nhiều nhà giáo dục biết đến  
đẫ được nhiều giáo viên và phụ huynh trong Chương trình Macquarie 
dùng trong hơn mười năm qua để dạy nhiều kỹ năng cho trẻ thuộc nhiều 
dạng khuyết tật khác nhau. 
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Một số kỹ năng được dạy trong những tiết học chính thức, trong 
môi trường yên tĩnh để trẻ có thể tập trung tối đa vào việc học, có cơ hội 
thực hành đi thực hành lại nhiều lần. Một số kỹ năng khác lại nên dạy 
trong những sinh hoạt đời thường - ngay khi nhu cầu của trẻ xuất hiện, 
Trong những trường hợp này, những đòi hỏi thường thấy của công việc 
nội trợ đang vây lấy bạn và việc thực hành lập đi lập lại nhiều lần sẽ 
không thể thực hiện được hay không thích hợp. (Học đánh răng là một ví 
dụ: chúng ta không thể bắt trẻ làm đi làm lại 5 lần liên tiếp!). Các nguyên 
tắc dạy học cơ bản có thể  áp dụng mới mọi nội dung giảng dạy và bạn có 
thể làm chúng thích nghi với những cơ hội bạn có. 

Chúng tôi chia quá trình giảng dạy thành hai giai đoạn: 

1. Trước khi trẻ học một ký năng  

2. Trong khi trẻ học 

3. Sau khi trẻ đạt kỹ năng đó  

Việc dạy có thể luôn luôn được coi như một tiến trình gồm ba 
bước- trước khi, trong khi và sau khi; những bước này có thể đư chuẩn bị 
trước và có thể được thay đổi để cho trẻ dễ học hơn nếu thấy cần thiết. 
Trình bày một cách đơn giản ba bước dạy sẽ là: 

1. Nói cho con bạn biết cháu muốn làm gì 

2. Giúp cháu làm điếu đó (nếu cần) 

3. Cho cháu biết rằng cháu đã làm tốt điều đó 

Dĩ nhiên là còn nhiều điều nữa cần nói đến trong mỗi bước dạy. 
Nhưng nếu bạn luôn nhớ đến tiến trình ba bước đơn giản này, thì bạn sẽ 
luôn luôn có thể tìm ra kỹ thuật thích hợp với mỗi tình huống cụ thể. 

Làm gì trước khi trẻ học một kỹ năng 

Điều quan trong là thu hút sự chú ý của con bạn trước khi bất đầu 
làm bất cứ điều gì. Khi con bạn đã nhìn bạn, bạn có thể chuẩn bị cho 
cháu theo những cách sau đây: 

Hướng dẫn cách làm 

Bạn nên: 

1. Chỉ đơn giản là nói cho cháu biết bạn muốn cháu làm gì. Nói sao 

cho thật rõ ràng để hiểu. 

2. Luôn dùng những từ ngữ giống nhau mỗi lần để cháu có thể hiểu 

được hướng dẫn của bạn. 
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3. Gắn lời hướng dẫn của bạn với các bước con bạn đang học. 

"Đánh răng" được dùng khi con bạn hoàn tất kỹ năng đánh răng. Nhưng 

trong khi cháu còn đang học kỹ năng này , bạn phải thấy rằng chúng gồm 

hàng loạt những bước nhỏ hơn, mỗi bước sẽ dạy lần lượt và ccần một lời 

hướng dẫn cho mỗi bước (ví dụ "Lấy bàn chải của con", "Mở lắp ống 

kem đánh răng", "Nặn kem lên bàn chải",v.v...). Nếu bạn biết rõ mục tiêu 

cần đạt, bạn sẽ có lời hướng dẫn rõ ràng. 

Dĩ nhiên là bạn không nên đưa ra lời hướng dẫn này như đưa các 
mệnh lệnh quân sự. Bạn chỉ chuyển thông tin đến con bạn, cho cháu biết 
bạn muốn cháu làm gì. 

Làm mẫu: 

Nếu lời hướng dẫn của bạn cung cấp không đủ thông tin, nghĩa là 
cháu không hiểu bạn muốn cháu làm gì, hãy làm mẫu cho cháu xem. Hãy 
thao tác  một cách chậm rãi và rõ ràng cho con bạn xem. Bạn có thể chỉ 
cần thao tác một lần vào lúc bắt đầu bài học, hay trước mỗi lần cháu làm 
thử . 

Làm mẫu là một kỹ thuật có ích vì con bạn biết đích xác cháu phải 
làm gì và thực hành một cách độc lập . Nhưng bạn nên nhớ rằng bạn 
muốn con bạn làm được các kỹ năng mà không cần  nhìn mẫu, vì vậy hãy 
bớt dần việc làm mẫu khi cháu đã  hiểu ý bạn. 

Suy nghĩ xem có thể nhờ những người bạn  hay các thành viên khác 
trong gia đình làm mẫu cho  con  ban hay không. Đây là dịp để lôi kéo sự 
tham gia của họ vào chương trình giảng dạy, và trẻ có thể thích điều này. 
Bạn có thể biến tiết dạy thành một trò chơi để mọi người cùng tham gia. 

Làm gì khi con bạn đang học kỹ năng 

Mục tiêu của bạn là con bạn có thể tự thực hiện kỹ năng một mình 
không cần bạn giúp đỡ. Nhưng khi một kỹ năng mới được đưa ra con bạn 
luôn cần được giúp đỡ. Bạn có thể giúp đỡ con bạn bằng lời nói hay bằng 
hành động. 

Cung cấp thêm thông tin: 

Thuật ngữ chuyên môn gọi việc này là cung cấp một "nhắc nhở 

bằng lời nói". Để giúp con bạn những gợi ý khi cháu tiến hành, bạn cần 
nói với cháu nhiều hơn về việc cháu phải làm; và bạn cũng cần động viên 
một cách thường xuyên để cháu không bỏ cuộc. 

Sau đây là một ví dụ. Hãy lưu ý cách các phụ huynh hướng dẫn và 
làm mẫu trước. 
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Mẹ: Chúng ta xây tháp nhé 

       Hãy đặt các khối chồng lên nhau 

 Tommy: (đập vào khối gỗ) 

Mẹ: Nhìn mẹ làm này. Mẹ chồng các khối lên nhau 

(Mẹ làm mẫu) 

Tới phiên con. Con làm đi. 

Tommy: (Làm thử nhưng các khối đổ xuống, cháu đưa các khối lên 

không đủ cao) 

Mẹ: Con giỏi quá. Làm lại đi con. 

  (Khi Tommy bắt đầu mệt) 

  Nào, cầm đưa lên nào,...,lên nữa,...Rồi, đặt lên. 

Cha: Millie xem này. Xem ba vẽ vòng tròn này 

  (Bạn vẽ một vòng tròn) 

 Millie: (vẽ nguệnh ngoặc trên giấy) 

Cha: Vòng tròn đi vòng và dừng lại 

 Millie:(vẽ vòng vòng nhưng không dừng lại) 

Cha: Khá hơn rồi đó. Làm lại nữa đi con. 

  (Nói trong khi  Millie vẽ) vòng...rồi...dừng lại! 

Việc cung cấp nhiều thông tin cũng giúp con bạn có cơ hội làm một 
mình. Khi cháu sắp làm được với sự giúp đỡ của bạn thì xẽ không cần 
các giúp đỡ khác. 

Cầm tay chỉ việc: 

Thuật ngữ chuyên môn gọi là "nhắc nhở bằng hành động". Nhắc 
nhở bằng hành động giúp trẻ nhiều hơn nhấc nhở bằng lời nói. Chúng rất 
có ích cho giai đoạn đầu khi con bạn bắt đầu học một kỹ năng mới. Nhắc 
nhở bằng hành động có nhiều mức độ. Yêu cầu là giúp đỡ vừa đủ, không 
giúp đỡ nhiều hơn mức cần thiết. Khi con bạn tiến bộ hơn, bạn cũng bớt 

dần sự giúp đỡ. 

Hãy xem qua vài ví dụ dưới đây. Hãy xem cách hai trẻ học kỹ năng 
mới. Những nhắc nhở bằng hành động được in bằng chữ đậm; bạn sẽ 
thấy rằng khi đứa trẻ tiến dần tới mục tiêu thì sự giúp đỡ cho chúng cũng 
giảm bớt dần. 
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Penny, 11 tháng tuổi, đang học lật sách (sách có trang làm bằng giấy 
bìa cứng). Mẹ của cháu hướng dẫn cháu bằng lời nói và làm mẫu cho cháu 
xem; nhưng để bắt đầu cháu cần nhiều sự giúp đỡ hơn thế. Mẹ của Penny 
dùng một tay nâng trang giấy lên, tay kia cầm bàn tay Penny giúp Penny 
lật từng trang giấy. Khi Penny đã quen với việc làm này, mẹ cháu sẽ giảm 
bớt sự giúp đỡ bằng cách cầm cổ tay, và vài ngày sau nữa sẽ cầm ở cùi trỏ 

để giúp cháu lật trang sách. Chẳng bao lâu sau, Penny có thể lật trang được 
một mình, những trang đã dược mẹ tách ra sẵn. Mẹ Penny dùng cách làm 
mẫu và nhắc nhở bằng cử chỉ (Chỉ bằng ngón tay) để dạy Penny tách một 
trang ra khỏi các trang còn lại. 

Kurt, 3 tuổi rưỡi, đang học ráp các khối Lego. Kurt đã thường nhìn 
chị chơi trò chơi nầy và đã thử chơi, nhưng cháu cần được giúp đỡ. Đầu 
tiên cha cháu phải cầm hai tay cháu giúp cháu đẩy các khối vào nhau. Khi 
Kurt đã có được cảm giác đẩy rồi, cha cháu sẽ giảm bớt sức đẩy giúp 
cháu song chỉ dùng tay giúp cháu đặt các khối khớp nhau. Khi Kurt đã 
làm khá rồi, ông để cháu làm một mình, chỉ theo dõi để giúp cháu khi 
cần, bằng cách chạm nhẹ tay vào giúp cho tay Kurt vững vàng hơn. Cùng 
lúc đó, ông nói " Cận thận nhé con" nhắc nhở Kurt tạp trung làm việc 
một cách chậm rãi. Lúc này chỉ còn cần những lời nhắc nhở. 

Thay đổi các vận dụng để thích nghi 

Một cách khác để giúp trẻ hoàn thành công việc là làm cho các vận 
dụng trở lên phù hợp hơn vói trẻ hay tìm ra các vật thay thế dễ sử dụng 
hơn. Phương pháp này đặc biệt có ích với trẻ muốn tự làm việc một mình, 
tỏ ra bực bội với những sự giúp đỡ "tay cầm tay" 

Mẹ của Kurtcó thể dán các mảnh bìa cứng nhỏ và góc trang giấy để 
giữ chúng hơi tách ra . Cha của Kurt có thể bắt đầu cho cháu làm với các 
khối lớn hơn (Duplo) nếu cháu chưa thể làm ngay với các khối đang 
dùng. Có thể dùng dải băng quấn quanh cán thìa để giúp cháu dễ cầm, 
hay nới hơi lỏng nắp của ống kem đánh răng trước khi bảo cháu mở ra. 
Các sáng kiến tạo sự phù hợp này không có giới hạn. Nếu con bạn có một 
khuyết tật về thể chất hay gặp nhiều khó khăn trong các bài tập về kỹ 
năng vận động tinh, bạn có thể yêu cầu khoa trị liệu bằng lao động ở các 
bệnh viện lớn ở địa phương trợ giúp các phương tiện kỹ thuật.  

Sử dụng phương pháp phù hợp với từng mục tiêu:  

Bạn nên ghi vào mục tiêu của bạn tất cả những phương pháp bạn sẽ 
sử dụng để giúp con bạn học kỹ năng mới. Nếu bạn đặt ra một mục tiêu 
dài hạn và thực hiện một loạt các bước nhỏ để đạt được mục tiêu đó , có 
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thể bạn không nhận được sự tiến bộ đang diễn ra. Nhưng nếu bạn ghi lại 
các bước dạy này vào trong mục tiêu, đánh dấu mỗi khi hoàn thành 
chúng, bạn sẽ có hài lòng và luôn biết mục tiêu mà bạn nhắm đến. 

Khung 3.1 nêu vài ví dụ về cách phân nhỏ mục tiêu dài hạn ra để 
phản ánh các bước giảng dạy liên quan. 

Khung 3.1: Sự phân nhỏ các mục tiêu 

1.Mục tiêu dài hạn: Bắt trước kẻ một đường thẳng đứng 

Có thể được chia thành những mục tiêu ngắn hạn: 

- Bắt trước vẽ một đường thẳng đứng, cầm bàn tay trẻ để giúp trẻ. 

- Bắt trước vẽ một đường thẳng đứng, cầm khuỷu tay trẻ để giúp trẻ  

- Bắt trước vẽ một đường thẳng đứng, hướng dẫn trẻ bằng lời nói 

- Bắt trước vẽ một đường thẳng đứng 

 

2. M ục tiêu dài hạn: Bước xuống từ bậc thang cao 10cm 

Có thể được chia thành những mục tiêu ngắn hạn: 

- Bước xuống - cầm hai tay giúp trẻ  

- Bước xuống - cầm một tay giúp trẻ 

- Bước xuống - đặt  tay trên vai giúp trẻ giữ vững thăng bằng 

- Bước xuống từ bậc thang cao 10cm. 

3. Mục tiêu dài hạn: Chồng một khối lên một khối, dùng những khối 

có cạnh 2cm. 

Có thể chia thành những mục tiêu ngắn hạn: 

- Đặt khối 2cm lên khối 5cm - cầm tay giúp trẻ  

- Đặt khối 2cm lên khối 5cm-  trẻ làm một mình 

- Đặt khối 2cm lên khối 3cm- cầm tay giúp trẻ 

- Đặt khối 2cm lên khối 3cm- trẻ làm một mình 

- Đặt khối 2cm lên khối 2cm- cầm tay giúp trẻ 

làm gì sau khi con bạn đã học kỹ năng 

Điều bạn phải làm sau khi con bạn đã học xong một kỹ năng được 
tóm tắt trong một cụm từ sự động viên. 
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Sự động viên là điều làm cho mọi hành động trở nên có ích, làm 
cho chúng ta muốn lập lại hành động đó. Sự động viên là nguyên lý cơ 
bản nhất của việc học, bạn sẽ phải dùng nó trong mỗi bài học bạn dành 
cho con bạn. 

Khi động viên trẻ, ta cho trẻ biết rằng trẻ đã làm đúng, ta phải thể 
hiện sự động viên đó thế nào cho trẻ thích thú, để trẻ muốn làm lại điều 
đúng mà trẻ vừa mới làm. 

Sự động viên quan trọng đối với cuộc sống của tất cả chúng ta. Tất 
cả chúng ta đều làm việc vì một mục đích nào đó. Phong bì đựng tiền 
lương là một ví dụ hiển nhiên, nhưng sự động viên thường còn tế nhị hơn 
việc đó. Có một số việc chúng ta làm chỉ vì chúng ta thích làm chứ không 
vì một mục đích nào cả, chúng ta thích cái cảm xúc do việc làm đó gây 
ra. Chúng ta có thể làm một việc vì nó được người khác tán thưởng, hay 
bởi vì nếu ta làm bây giờ thì sau này ta sẽ được rảnh rang làm cái ta thích. 
Ta có thể cư xử theo một cách nào đó bởi vì nó thu hút sự chú ý của 
những người vốn không để ý đến ta. Thậm chí ta có thể cảm thấy thích 
thú làm một việc hết sức vô nghĩa, như ta lớn lên khi ta cảm thấy cô đơn. 

Chúng ta động viên một ứng xử tốt của trẻ bởi vì nghĩ  rằng trẻ 
thích được động viên. Cách duy nhất để kiểm tra xem việc động viên của 
chúng ta có tác dụng tích cực hay không là kiểm tra kết quả do việc động 
viên đó gây ra. Nếu một ứng xử tốt xảy ra thường xuyên hơn sau khi ta 
động viên trẻ: việc động viên của ta đã có tác dụng tích cực. 

Cách động viên: 

Quy luật cơ bản là: Bảy tỏ sự tán thưởng một cách hết sức tự nhiên. 

Nếu con bạn bắt đầu lệ thuộc vào một hình thức động viết không tự 
nhiên, cháu sẽ khó thích nghi trong những tình huống khác (như ở nhà trẻ 
hay ở trường mẫu giáo), bởi vì các hình thức động viên không tự nhiên 
này thường không có ở đó. Nhưng thế nào là “tự nhiên” và “không tự 
nhiên”. Điều gì sẽ xảy ra nếu các phương pháp tự nhiên không đạt hiệu 
quả? Chúng ta sẽ trả lời được các câu hỏi này sau khi bàn về một số 
phương pháp động viên khác nhau. 

Sự khen ngợi: Khen ngợi là một hình thức động viên tự nhiên nhất, 
và luôn luôn có sẵn cho chúng ta dùng. Mọi người thích nhận nó và (hầu 
như) mọi người thích ban phát nó. Hạnh phúc thay, nó cũng rất có hiệu 
quả: được khen ngợi, chúng ta sẽ cố gắng để được khen thêm nữa. Đối 
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với nhiều trẻ, sự khen ngợi của cha mẹ chúng là tất cả những gì chúng 
muốn và cần. 

Nhưng vì đến với trẻ quá dễ dàng, sự khen tặng  sẽ trở nên quen 
thuộc và mất tác dụng động viên của chúng. Cha mẹ và giáo viên cần có 
óc sáng tạo khi đưa ra các lời khen. Sau đây là một số gợi ý: 

1. Đa dạng hoá lời khen. Nếu bạn nói “con của ba ngoan quá” hai 
mươi lần trong một ngày, thì nó sẽ mau chóng trở nên nhàm chán đối với 
con bạn. Hãy tham khảo ở khung 3.2: Một số cách diễn đạt ý “giỏi lắm”. 
Bạn có thể bổ sung thêm những cách diễn đạt khác của riêng bạn và con 
bạn. 

Khung 3.2: Một số cách nói “Giỏi 
lắm” 

Tuyệt vời 

Ba thấy con làm vậy hay đó 

Đây là cái đẹp nhất con làm từ trước 
đến giờ 

Ba thích cái này quá! 

Một ý tưởng tuyệt vời 

Một việc làm tuyệt hảo 

Chính con làm đấy hả 

Chúa ơi, con làm đẹp quá 

Chúng ta sẽ cho má con xem nhé 

Càng lúc con làm càng đẹp hơn 

Thật vĩ đại 

Hoan hô! 

Tốt lắm! 

 Đẹp quá, ăn nó tiếc quá 

nào, con thấy sao, hả! 

Ngon lành! 

Con rất cẩn thận 

Xuất sắc! 

Dễ thương quá 

Hãy cho Suzie một tràng pháo 
tay thật lớn 

Không sai một ly! 

Độc nhất vô nhị 

Trông được lắm 

Đặc biệt lắm 

ồ hãy nhìn này 

Ba thích nó bởi vì... 

......... 

3. Hãy nhấn mạnh lời khen của bạn. Ai đó có thể nói với bạn hay tôi: 
“Hôm nay bạn làm việc giỏi lắm” với cùng một cách nói nói như khi thông 
báo “Bạn quên cột giây giày kìa”, nhưng chúng ta vẫn đỏ mặt lên vì hãnh 
diện bởi vì chúng ta hiểu họ muốn nói gì. Nhưng con của bạn có thể không 
hiểu. Cháu sẽ hiểu bạn thông qua cách nói và qua vẻ mặt của bạn. Như thế 
không có nghĩa là bạn phải nhảy ra khỏi ghế, nhảy tưng tưng lên mỗi khi 
con bạn chồng được khối gỗ này lên khối gỗ kia. Bạn phải trung thành với 
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tính cách của mình. Nhưng dù bạn là một người kín đáo nhất cũng nên có 
ba giọng nói khác nhau để diễn ý tán thành, không tán thành hay không có 
ý kiến; nhất là khi con bạn đang học để phân biệt cách ứng xử nào có thể 
chấp nhận, cách nào không. 

Một điều nữa bạn nên nhớ là luôn luôn khen ngợi dù rằng khi đó bạn 
cũng đang sử dụng  một hình thức động viên khác. Hãy xem hình thức động 
viên khác này như một cách để bạn dạy cho con bạn biết về giá trị của sự 
ngợi khen. 

sự đụng chạm vào cơ thể 

Hầu như mọi trẻ đều thích được ôm ấp, hôn hít, vỗ về và vuốt ve. 
Giáo viên không thể quá thoải mái trong việc này, nhất là với trẻ lớn. 
Nhưng phụ huynh không bị những  hạn chế đó- sự tiếp xúc về cơ thể giữa 
cha mẹ và con cái là điều tự nhiên, nên được khuyến khích ở cả 2 phía. 
Vì vậy, nếu bạn thích âu yếm, ôm ấp khi khen con mình thì cứ nên như 
vậy. 

Những biệt đãi 

Ngoài việc cho trẻ ăn những món ăn ngon, còn có những biệt đãii 
khác như cho phép trẻ chơi những  món đồ chơi đặc biệt, chơi nữa giờ ở 
bãi cát, đi một vòng bằng xe máy cày... bất cứ gì trẻ thích một cách đặc 
biệt. Dĩ nhiên, ta luôn có thể tự  ý dành cho trẻ những biệt đãi đó chúng 
có thể làm cho trẻ thấy rõ ý tánn thành trong lời khen của ta hơn. 

Nếu con của bạn không đáp ứng lại với lời khen hay khi được chạm 
vào cơ thể, các biệt đãi có thể được dùng một cách có hệ thống để cháu 
thấy được làm những việc ta yêu cầu cháu là rất đáng làm. 

Đối với những trẻ rất bé, hãyy đặt một món đồ chơi đặc biệt hay 
một món mà trẻ thích trong tầm nhìn của trẻ trong khi bạn làm việc của 
bạn. Nói với cháu rằng bạn để dành cho cháu khi cháu làm xong. Với trẻ 
lớn hơn, có lẽ ta chỉ đơn giản nói cho trẻ biết về phần thưởng mà cháu sẽ 
có được khi cháu làm xong. Phải nhớ khen ngợi khi trao quà cho trẻ. 
Khen thưởng con bạn ít thường xuyên hơn khi cháu đáp lại những hướng 
dẫn của bạn (xem thêm mục “Khi nào cần động viên”). 

Cũng giống như sự khen ngợi, ta cũng cần đa dạng hoá các biệt đãi. 
Bạn có thể sử dụng lần lượt 2 hay ba cách biệt đãi do bạn đặt ra. 

các đồng phỉnh: 

Một hạn chế của biệt đãi là chỉ có thể dùng chung ở cuối buổi học. 
Trẻ không giữ được ý nghĩ rằng cháu sẽ nhận được sự biệt đãi đó. Trẻ 
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mong có nó ngay chỉ sau một nỗ lực và sẽ không vui lòng tiếp tục thực 
hành. trong khi đó, ta có thể trao đồng phỉnh cho trẻ ngay sau mỗi lần 
cháu cố gắng. 

Đồng phỉnh là một vật có tính biểu dương, có thể dành để sau này 
đổi lấy một biệt đãi. Tiền cũng là một loại phỉnh, hệ thống phỉnh dùng 
trong các lớp học được gọi là “phỉnh kinh tế”. Bạn có thể dùng thẻ phiếu 
trên một biểu đồ, hay dùng các ống chỉ rỗng miễn là con bạn hiểu được ý 
nghĩa của chúng. 

Để dạy cho trẻ biết được giá trị của các đồng phỉnh, khởi đầu bạn 
phải rộng rãi ban phát các biệt đãi cho trẻ : trẻ chỉ cần có vài đồng phỉnh 
là có thể có được một biệt đãi. Sau đó bạn có thể nâng giá, trẻ phải có 
nhiều đônghf phỉnh hiơn để đổi láy một biệt đãi. một “bảng giá” có thể có 
ích, qua đó trẻ có thể thấy trước trẻ sẽ còn phải cố gắng bao nhiêu nữa để 
đạt được mục đích. 

Phải luôn luôn khen ngợi cùng lúc với việc trao đổi các đồng phỉnh 
cho trẻ. Cũng nên lập cho con bạn biết thảo mãn bằng những cách khác: 
mục đích lâu dài là làm cho các đồng phỉnh  dần dần trở nên ít quan trọng 
và cuối cùng không còn cần thiết nữa. 

Các đồng phỉnh và các biệt đãi có vai trò khá quan trọng trong một 
số trường hợp chúng có tác dụng hơn hẳn các biện pháp khác. Nhưng 
trước khi sử dụng, bạn phải dạy cho con bạn hiểu được ý nghĩa của 
chúng, vì lý do này chúng ít được dùng với trẻ quá nhỏ và với trẻ bị 
khuyết tật nặng. 

 

THƯC ĂN 

Bạn hẳn đã dè dặt khi sử dụng thức ăn để động viên trẻ. Bạn đã làm 
đúng, PenelopeLeoch trong quyển :”Baby and Child” do Penguin xuất 
bản năm 1970 đã gợi ý là cha mẹ nên bình tĩnh khi cho trẻ kéo và các 
thức ăn vặt. 

Một đứa trẻ không nên được thưởng khoai tây chiên khi cháu chỉ 
đáng được thưởng bắp cải. Cũng không nên giữ lại phần kem của trẻ chỉ 
vì trẻ đã tỏ ra hơi khó chịu khi bạn không cho trẻ ăn thịt. 

Đây là một lời khuyên đúng. Ngoài ra, nhiều trẻ khuyết tật có 
những rối loạn về chuyển hoá, cần được theo dõi về cân nặng. trong 
những trường hợp này, cần hạn chế tối đa việc cho các cháu ăn vặt. 
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Mặc dù có những hạn chế, thưởng bằng thức ăn vẫn có lúc thích 
hợp. Nếu con bạn không đáp ứng lại lời khen, không hiểu hay không 
thích phần thưởng hay các đồng phỉnh, ta cần động viên trẻ bằng thức ăn. 
Hầu hết trẻ đều thích được động viên bằng một số loại thức ăn nào đó: 
một số trẻ chỉ cần có thế để tuân theo những hưỡng dẫn của cha mẹ 
chúng. Một điều hầu như chắc chắn là con bạn cần học nhiều hơn là cần 

được bảo vệ chống lại những tác hại của việc dùng thức ăn làm phần 

thưởng. 

Sau đây là một số gợi ý trong việc dùng thức ăn làm tác nhân động 
viên. 

1. Chỉ thưởng bằng thức ăn khi đã kết thúc buổi học.Bạn thường 
thức ănđể dạy con bạn học kỹ năng mới và để dạy cháu đáp ứng lại các 
lời khen, các sự vuốt ve, âu yếm của bạn. Luôn luôn cho thức ăn kèm với 
khen ngợi, giảm dần số lần thưởng thức ăn ngay khi có thể (Hãy xem ghi 
chú ở phần “Cần động viên khi nào”). 

2. Dùng thức ăn bổ dưỡng nhất thích hợp với con bạn. Đừng 
thưởng kẹo nếu con bạn thích những khối pho- mát nhỏ, nho hay vài hớp 
nước trái cây ép. 

3. Hãy thưởng với một lượng nhỏ nhất có thể. Nếu bạn thưởng bằng 
kẹo, hãy dùng loại kẹo mềm để có thể cắt chúng thành những phần nhỏ 
hơn. 

4. Hạn chế thưởng bằng thức ăn ở một số thời điểm trong ngày hay 

cho một vài hoạt động nào đó (1 tiết dạy 10 phút tại bàn chẳng hạn). Nhớ 
sắp xếp sao cho mỗi ngày có tối thiểu một hoạt động mà bạn và con bạn 
đều thích thú, khi đó không nghĩ tới thức ăn nhưng bạn tạo cho con bạn 
một ý thức rằng sự có mặt của bạn chính là phần thưởng cho cháu. 

Có phải là hối lộ không? 

Một số người phản đối rất mạnh việc dùng các biệt đãi, các đồng 
phỉnh hay thức ăn làm phần thưởng để động viên trẻ. Có thể chính bạn 
cũng coi đây là một hình thức hối lộ và hoài nghi tính đạo đức của nó. 
Nhưng “Hối lộ” ngụ ý làm hư hỏng ai, xui một người làm một việc gì đó 
mà bình thường họ coi là sai quấy. Khi bạn thưởng con bạn, không phải 
vì bạn muốn con bạn hư mà vì bạn muốn dạy cho cháu những kỹ năng 
cần thiết. 

Dĩ nhiên là cũng cần phải tuân theo một số nguyên tắc- những 

nguyên tắc phát sinh từ sự thừa nhận rằng cháu có quyền có một cuộc 
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sống bình thường và độc lập nhất có thể được. Điều quan trọng là bạn 

phải có kế hoạch bắt đầu loại bỏ dần các biệt đãi, các đồng phỉnh, các 

thức ăn ngay khi – hay trước khi – bạn bắt đầu sử dụng chúng. Bằng 
cách kết hợp sự ngợi khen với các hình thức thưởng, bạn dạy cho cháu 
giá trị của sự khen ngợi, để cháu biết đáp ứng lại một hình thức động viên 
mà cháu sẽ gặp trong cuộc sống sau này. 

Nguyên tắc thứ hai là: Thường xuyên dừng lại để đánh giá việc bạn 
đang làm. Hãy tự hỏi điều này có thực sự tiến triển không? Điều này có 
giúp con mình cảm thấy cố gắng làm việc đúng thường xuyên hơn 
không? Trong chương 4, chúng tôi sẽ đưa ra những cách để giúp bạn 
đánh giá phương pháp của bạn và những loại thay đổi để bạn lựa chọn. 

Một điểm cuối cùng là: Tạo cho con bạn nhiều cơ hội để khám phá 
bản chất của sự động viên mà cháu có thể trải qua khi sử dụng các kỹ 
năng của cháu- đó là làm một việc vì chính bản thân việc đó. Bạn có thể 
khuyến khích điều này bằng cách làm cho các buổi học vui hơn, tạo ra 
các hoạt động vui đùa để cháu có thể sử dụng những khả năng mới phát 
hiện theo một cách khác hào hứng hơn. 

Khi nào cần động viên? 

Các hình thức động viên chỉ là một nửa việc. Chúng ta cũng nên 
cân nhắc xem khi nào cần động viên. 

Động viên đã có sẵn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Nói 
chung, khi động viên không nên lệ thuộc vào một kế hoạch hay một thời 
gian biểu nào cả. Nhưng có những tình huống mà khi động viên bạn có 
thể giúp con bạn học thông qua sự nhận biết, sự kiểm soát. 

ở phần đầu tiến trình học tập, khi con bạn đang học một kỹ năng 
mới, hãy động viên một lần con bạn hoàn thành bài tập. Cũng động viên 
cho các lần cháu cố làm thử. 

Khi thấy con bạn làm được bài tập mới, hãy bắt đầu giảm bớt số lần 
động viên. Hãy để điều đó khó đoán trước một chút, sự khen ngợi được ban 
phát một cách ngẫu nhiên có hiệu quả hơn là một kế hoạch cố định cho mỗi 
lần thử thứ nhì. 

Điều này tránh cho trẻ trở nên lệ thuộc vào sự động viên liên tục 
hay trở nên nhàm chán vì nó luôn luôn có sẵn. Bởi vì thỉnh thoảng bạn 
vẫn khen ngợi con bạn, cháu biết rằng bạn thích điều cháu làm và cháu sẽ 
muốn giữ được sự tán thành của bạn. Qua nghiên cứu người ta thấy rằng 
trẻ em sẽ tiếp tục sử dụng một kỹ năng mới khi chúng ta không khen ngợi 
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thường xuyên mà thay vào đó chỉ thỉnh thoảng khen ngợi lúc kỹ năng đã 
được nắm vững. 

Bạn cũng nên giảm bớt số lần đồng phỉnh, các biệt đãi hay thức 
ngay khi bạn thấy con bạn vẫn làm tốt mà không nhận được chúng; 
nhưng vẫn duy trì sự khen ngợi cho đến khi hoàn thành mục tiêu của bạn. 
Bạn muốn con bạn nhận sự khen ngợi hay sự vuốt ve, âu yếm của bạn 
không kèm theo một phần thưởng nào khác. Thỉnh thoảng bạn có thể sử 
dụng một  phần thưởng với khen ngợi cho đến khi bạn thấy nó không còn 
cần thiết nữa. Bạn cần lập lại tiến trình này mỗi khi con bạn bước vào 
một tài tập mới, cố gắng để các biệt đãi và thức ăn trở nên ít ý nghĩa. 

Những kỹ năng dạy tốt nhất khi chúng xảy ra một cách tự nhiên 
trong hoạt động hàng ngày, bạn nên có sẵn một ý tưởng rõ rệt trong đầu 
(hay trên giấy) về những tiêu chuẩn bạn nhắm tới, trước khi bạn bắt đầu 
dạy (xem trang 2-9). Nhờ đó bạn sẽ dễ dàng nhận biết khi nào một kỹ 
năng được hoàn thành và khi nào thích hợp cho bước kế tiếp. 

tóm tắt 

 Đây là phần tóm tắt về phương pháp giảng dạy đã được thảo luận. 
trước khi con bạn bắt đầu bài tập, bạn cần cho cháu một lời hướng dẫn 
thật rõ ràng và có thể làm mẫu cho cháu xem. trong khi con bạn thực 
hành bài tập, hãy giúp đỡ ngay khi cháu cần và chỉ lúc đó. Bạn có thể nói 
thêm cho cháu hiểu rõ, cầm tay cháu để giúp, biến đổi, dụng cụ cho thích 
hợp, hay chỉ đòi hỏi cháu tự làm một phần nhỏ bài tập. Sau khi con bạn 
làm xong, động viên sự cố gắng hay sự hoàn thành của cháu. Tránh động 
viên các lỗi và hành vi không hợp tác. 

Các bài học mẫu: 

Trong những trang sau đây, chúng tôi ghi chép lại các buổi dạy, mỗi 
bản ghi chép là một bài tập. ở cột bên phải là các phương pháp giảng dạy 
được dùng. Chúng tôi không xem đây là những kịch bản phải theo, chỉ 
muốn dùng chúng để minh hoạ một số kỹ thuật đã được thảo luận trong 
chương này. 

ELSA 

Trẻ: Elsa, 16 tháng tuổi 

Giáo viên: Tim, cha của Elsa 

Mục tiêu của Elsa: trao đồ vật theo yêu cầu “đưa nó cho ba” 
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Đồ dùng dạy học: Các loại đồ chơi nhỏ khác nhau- xe hơi, các khối 
bằng nhựa hay gỗ, các con giống 

Môi trường: trên sàn phòng khách 
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Tim: Ba có một chiếc xe hơi. ựn... ựn... 

Ba cho con nè                            

(Đưa xe cho Elsa) 

Tim: Đúng rồi, xe kêu ựn... ựn... 

Elsa, cho ba chiếc xe đi 

Elsa (không để ý đến Tim, tiếp tục chơi với chiếc 
xe) 

Tim: Elsa, nhìn ba nè 

Ba thích chiếc xe lắm 

Cho ba chiếc xe đi, Elsa 

Elsa (Nhìn Tim nhưng không đưa) 

Tim (Xoè tay ra gần chiếc xe) 

Cho ba đi con 

Elsa: (Đặt xe vào tay Tim, nhưng không bỏ ra) 

Tim: (Vỗ nhẹ vào lưng bàn tay của Elsa bằng tay 
khác) 

Cho ba đi con 

Elsa: (bỏ xe vào tay Tim) 

Tim: Cám ơn Elsa 

Con cho ba chiếc xe 

(Vỗ về Elsa) 

nè, ba có một khối gỗ 

Ba cho con khối gỗ 

Elsa: (lấy khối gỗ vứt đi) 

Tim: Ba có một con bò cái nhỏ 

Con bò 

Ba cho con con bò 

(Đưa bò cho Elsa) 

Elsa: cho ba con bò đi 

(Xoè bàn tay ra) 

Elsa: Ta 

(Đưa con bò cho Tim) 

Tim: ồ ba hên quá 

Ba có con bò. Cám ơn con 

 

Làm mẫu 

 

 

Lời hướng dẫn 

 

Thu hút lại sự chú ý 

 

Lời hướng dẫn 

 

Giúp bằng hành 
động 

Lời hướng dẫn 

 

Giúp bằng hành 
động 

Lời hướng dẫn 

 

 

 

Động viên 

 

Làm mẫu 

 

Lờ đi hành vi không 
đúng 

 

Làm mẫu 

Lời hướng dẫn 

Giúp bằng hành 
động 

 

 

 

Động viên 
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RICCI 

trẻ: Ricci, 2 tuổi 

Người dạy: Bà ngoại Elena 

Mục tiêu: Rửa mặt lúc tắm 

Thời điểm: Giờ tắm 

Elena: cháu trai giỏi của bà nè, con biết rửa tay rồi, 

bây giờ con rửa mặt nghe 

Hướng dẫn bằng lời 

nói 

Ricci: (nhai nhai khăn tắm)  

Elena: Cháu xem nè! 

Bà rửa mặt của bà 

Bà rửa gò má... Bà rửa cái cằm... 

Rồi, bây giờ Ricci rửa mặt nghe! 

Thu hút sự chú ý 

 

Làm mẫu 

Hướng dẫn bằng lời 

nói 

Ricci: (Lấy khăn chặm chặm lên mặt)  

Elena: Ricci giỏi lắm! 

Bây giờ con rửa cái cằm đi 

Động viên 

Hướng dẫn bằng lời 

nói 

Ricci: (Lấy khăn chặm chặm lên gò má)  

Elena: (chạm tay vào cằm của Ricci) 

Cằm của con nè 

Rửa cằm của con đi 

Bỏ qua lối của trẻ 

Giúp đỡ bằng hành 

động 

Hướng dẫn bằng lời 

nói 

Ricci: (rửa cằm) 

Elena: giỏi! 

Rồi, bây giờ rửa mũi nghe 

 

Động viên 

Hướng dẫn bằng lời 

nói 
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Ricci: (Nhai khăn)  

Elena: Nhìn bà nè 

Đây là mũi của bà 

Bà rửa mũi của bà 

Con rửa mũi của con đi 

Thu hút sự chú ý 

 

Làm mẫu 

Hướng dẫn bằng lời 

nói 

Ricci: (Cầm khăn chồm về phía Elena) 

Ricci: (tự rửa mũi của mình) 

Elena: Đúng rồi! 

Chà vòng vòng vậy nè 

 

 

Động viên 

Hướng dẫn thêm 

Ricci: (Chà mặt bằng khăn)  

Elena: Cháu trai của bà sạch sẽ rồi nè 

Ricci của bà xinh quá 

Bây giờ bà cháu mình tắm cho con vịt nghe 

 

Động viên 

SCOTT 

trẻ: Scott, 3 tuổi 

Người dạy: Mẹ, Caroline 

Mục tiêu: Nối 2 hình khối thành đoàn tàu 

Học cụ: 6 hình khối bằng gỗ 

Nơi dạy: tại bàn học của Scott 

Caroline: Xem mẹ làm chiếc xe lửa nè, Scott 

(Đặt 3 hình khối nằm cạnh nhau) 

Mẹ đẩy xe lửa chạy nè. Xình xịch!... 

Mẫy khối gỗ của con nè 

Con làm một chiếc xe lửa giống xe của mẹ đi 

làm mẫu 

 

 

 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

Scott: (Xây một cái tháp với mấy khối gỗ đó)  
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Caroline: (Lặng lẽ dẹp bỏ cái tháp) 

Xem mẹ làm chiếc xe lửa nè 

(vừa nói, vừa làm) 

Con làm một chiếc xe lửa đi) 

Bỏ qua việc làm sai 

 

làm mẫu 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

Scott: (Bắt đầu làm một cái tháp  

Caroline: Đặt một khối gỗ cạnh một khối gỗ 

(Cầm tay của Scott, giúp Scott  khối gỗ vào đúng 
chỗ) 

Hay quá 

con đặt khối này nốt vào xe lửa đi 

Hướng dẫn cặn kẽ hơn 

Cầm tay giúp 

Động viên 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

Scott: (đặt khối gỗ thứ 3 vào đúng chỗ)  

Caroline: Xem nè! Một chiếc xe lửa! 

Con đẩy nó đi. Xịch xịch! 

 

Động viên 

Mình làm thêm xe lửa nữa nghe con 

Xem mẹ làm xe lửa nè 

(Làm một chiếc xe lửa) 

Tới phiên con làm một chiếc xe lửa 

 

 

làm mẫu 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

Scott: (Bắt đầu lấy một khối gỗ đặt lên một khối gỗ)  

Caroline: Con nhìn chiếc xe lửa của mẹ nè 

Một khối gỗ nằm cạnh một khối gỗ 

 

Hướng dẫn cặn kẽ hơn 

Scott: (Đặt một khối gỗ cạnh một khối gỗ)  

Caroline: Con làm được rồi đó 

Một khối nữa 

Động viên 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

Scott: (Đặt thêm một khối nữa)  
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Caroline: Xong rồi nè! 

Xe lửa đẹp quá 

Xem nó chạy nhanh không? 

 

Động viên 

ISABEL 

Trẻ: Isabel, 20 tháng tuối 

Người dạy: Mẹ, Jean 

Mục tiêu của Isabel: Bỏ một hòn bi lớn vào một chai sữa 

Các viên  phô- mai nhỏ được dùng làm quà động viên 

Hôm qua Isabel làm 5 lần, đã bỏ được 4 viên bi vào chai, mỗi lần 
đều được khen và cho phô mai 

đồ dùng dạy học: 6 viên bi lớn, chai sữa không, nhiều viên phô- mai 

Khung cảnh: Isabel ngồi trên ghế cao của cháu, đối diện với Jean 

Jean: đây là cái chai, đây là hòn bi 

Mẹ bỏ hòn bi vào chai 

Isabel lấy hòn bi (đưa bi cho Isabel) 

Con bỏ bi vào chai đi 

 

làm mẫu 

 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

Isabel: (quay đi không nhìn)  

Jean: Isabel, nhìn mẹ nè. Nhìn mẹ nè con 

Bỏ viên bi vào chai 

thu hút sự chú ý 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

Isabel: (bỏ hòn bi vào chai)  

Jean: Đúng rồi, con giỏi lắm  

( Vỗ nhẹ lên đầu Isabel, cho cháu một viên phô- 
mát )  

Con nhìn xem, đây là một hòn bi khác  

Bỏ nó vào chai đi con  

Isabel: (Bỏ hòn bi vào chai) 

Khen ngợi 

 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

 

Khen ngợi, chỉ khen 
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Jean: Hôm nay con của mẹ tài quá  

       Bỏ hòn bi này vào chai nữa đi con  

Isabel: (Bỏ hòn bi vào chai) 

Jean: Con làm mẹ hài lòng lắm 

      Làm lần nữa con nhé. Bỏ hòn bi vào chai. 

Isabel: (Bỏ hòn bi vào chai) 

Jean: Con biết làm tốt đó. Con biết bỏ hòn bi vào 
chai rồi. (Hôn Isabel và cho cháu một viên phô 
mai). 

mẹ con mình đi khoe với ba đi. 

 Kate:  

       Trẻ: Kate          4 tuổi 

       Người dạy: Gail- mẹ của Kate 

       Mục tiêu của Kate: Đi một mình trên tấm ván 
cách mặt đất 10 cm 

     Địa điểm: Sân chơi của trẻ em trong công 
viênKate đang chơi leo trèo với người chị 6 tuổi là 
Rebecca. 

Gail: Nhìn nè Kate. Đây là tấm ván 

        Mẹ và con chơi trên tấm ván nhé 

        Đố con mẹ làm được không? 

       (Thử đi dọc theo tấm ván nhưng không đi 
được) 

       ồ mẹ lớn quá mà tấm ván thì nhỏ quá 

       Xem Rebecca có đi được không? 

       Kate, con nhìn chị Rebecca kìa. 

Rebecca: Nhìn chị nè Kate 

              Chị đi trên ván nè 

             Lại đây, em thử đi coi 

mà không cho phô 
mai. 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 

 

 

 

 

Khen ngợi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Làm mẫu 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn bằng lời 
nói 
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Gail: Tới phiên Kate 

         Đi trên tấm ván đi con 

Kate: (Bước lên tấm ván nhưng bám chặt vào 
Gail) 

Gail: Được rồi mẹ sẽ giúp con 

       Vịn tay mẹ nè 

Kate: (Đi trên ván, vịn tay mẹ) 

Gail: Giỏi quá 

        Con làm được mà 

Rebecca: Khó đó, Kate 

               Xem chị làm nè 

Gail: Tới phiên Kate 

         Con đi trên ván đi 

        Mẹ sẽ giữ vai con 

 (Vịn vai Kate, giúp em giữ thăng bằng) 

Kate: Bước đi trên ván được vịn vai để gữ thăng 
bằng 

Gail: Con đi giỏi hơn rồi đó 

Cầm tay giúp 

 

 

Khen ngợi 

Khen ngợi 

 

Làm mẫu 

 

Hướng dẫn bằng lời 
nói; giúp đỡ bằng 
hành động cụ thể (ít 
hơn lần trước) 

 

Khen ngợi 
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Trò chơi “Tìm các vật- giống nhau” 

Chúng ta sẽ kết thúc chương này bằng cách giải thích về một 
phương pháp dạy trò chơi có tên là “Tìm- các- vật- giống nhau” trò chơi 
này có thể dùng để dạy nhiều kỹ năng giúp trẻ nhận biết các thành phần 
khác nhau trong một nhóm: Có thể là nhóm những đồ vật, nhóm các hình 
vẽ nhóm các màu sắc, nhóm các kích thước hay nhóm các mẫu tự.... rất 
nhiều không có giới hạn. 

Ngay từ hồi còn ẵm ngửa, trẻ đã học nhận biết các thành viên trong 
gia đình, nhận biết các đồ vật quen thuộc của chúng. Dù không thể gọi 
tên những người và những đồ vật này, trẻ cũng có thể bày tổ sự nhận biết 
của trẻ bằng các chỉ vào, chạm vào, nhìn vào vật hau người đó để trả lời 
câu hỏi của người khác. 

Càng lớn trẻ càng nhận biết được nhiều đồ vật, nhiều khái niệm 
hơn. Phần nhiều các đồ vật, các khái niệm này thuộc về những loại, 
những nhóm. Ví dụ như nhóm màu sắc, nhóm chữ số các thành phần 
trong một nhóm rất dễ gây ra sự nhầm lẫn. Làm sao mà biết được là một 
vật có màu đỏ, khi mà nó cũng có thể dễ dàng được cho là màu xanh, và 
nó cũng không trông giống một vật có màu đỏ kia. 

Trò chơi “Tìm- các- vật- giống-nhau” có thể dùng để giúp trẻ nhận 
biết các thành phần khác nhau trong một loại hay nhóm. Nó  cũng là một 
kỹ thuật tuyệt vời dùng để dạu các khái niệm dễ bị nhầm lẫn. 

Trò chơi “Tìm- các- vật- giống-nhau” liên quan đến việc lập một 
chuỗi mục tiêu, hướng dẫn trải qua các bước cơ bản sau: 

1- Chọn các vật giống nhau 

2- Chọn các vật giống mẫu 

3- Chọn các vật theo yêu cầu 

Những bước này được đặt ra để giúp trẻ phát triển trí nhớ về những 
đặc điểm có liên quan với nhau hay những khái niệm bạn đang dạy trẻ. 

Bước 1 và bước 3 được dùng trong D.S.I để dạy hầu hết các phạm 
trù và khái niệm cho trẻ trong những năm đầu tiên. Qua phương pháp 
“Tìm- các- vật- giống-nhau” bạn giới thiệu một bước chạy một loại 
những bước trung gian giữa bước 1 và bước 3. Bạn dùng một mẫu (bước 
2) để giúp trẻ bắc cầu qua khoảng cách giữa hai bước 1 và 3. 

Hãy suy nghĩ một chút về khoảng cách giữa việc tìm ra các vật 
giống nhau và việc lựa chọn các vật sự khác biệt chính yếu là việc lựa 



 58

chọn có liên quan đến ngôn ngữ còn việc tìm ra các vật giống nhau thì 
không. Một đứa trẻ có thể tìm ra hai vật giống nhau hoàn toàn nhờ vào 
các thông tin về thị giác và xúc giác trẻ không cần biết tên của các đồ vật 
đó. Nhưng khi lựa chọn trẻ phải nhận ra một vật trong nhiều đồ vật dựa 
trên các thông tin trẻ nghe đuực trẻ phải đáp ứng lại những gì người khác 
nói với trẻ. Điều này tương đối dễ khi những đứa trẻ nghe được có liên 
quan đến những người than, những vận dụng quen thuộc đóng vai trò 
quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Mỗi khi tiếp xúc với người hay vật 
trẻ được nghe gọi tên của người hay vật đó lập đi lập lại nhiều lần cho 
đến khi hai khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng quả là 
không dễ chút nào khi đáp ứng lại những từ mô tả các khái niệm ít xác 
thực hơn, hay những đồ vật mà thỉnh thoảng trẻ mới có dịp sử dụng khi 
bạn nói “đỏ” có thể trẻ sẽ biết bạn đang muốn nói tới màu sắc nhưng trẻ 
khó biết chính xác bạn muốn nói tới màu gì. 

Một đứa trẻ “trung bình” có thể lựa chọn dễ dàng theo yêu cầu. 
Nhưng với trẻ khuyết tật các sự lộn xộn như thế- cái nào đi với cái nào- là 
một trở ngại thật sự. Một bước trung gian giữa việc tìm ra các vật giống 
nhau và việc lựa chọn các vật sẽ khuyết tật học tập dễ dàng có hiệu quả 
hơn. 

Sau đây là các ưu điểm của phương pháp “Tìm- các- vật- giống-
nhau” 

- Tăng cường trong óc trẻ mối liên quan giữa các hình ảnh thị giác 
và hay các hình ảnh xúc giác vơí các từ  thích hợp. 

- Tập cho trẻ nhớ những đặc điểm quan trọng của đồ vật hay khái 
niệm và từ ngữ mô tả chúng. 

- Không phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ nói, có thể được dùng 
với trẻ chưa biết nói. 

ở một phần khác của quyển sách này chúng ta sẽ bàn về việc dạy 
màu sắc và hình dáng bằng phương pháp “Tìm- các- vật- giống-nhau” ở 
đây chúng ta đưa ra một ví dụ không có thật để minh hoạ về tính ứng 
dụng rộng rãi của phương pháp. Hay giả sử là bạn muốn dạy con bạn 
nhận biết “mặt trăng” và “ngôi sao” mục tiêu dài hạn của bạn là: Chọn ra 
ngôi sao và mặt trăng trong hai cái. 

Với mục tiêu này chúng ta sẽ mở rộng chuỗi ra bước cơ bản nói 
trên thành chuỗi năm bước mỗi bước có thể coi như là một mục tiêu ngắn 
hạn 
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Bước 1: Chọn ngôi sao theo ngôi sao, mặt trăng theo mặt trăng 

Vận dụng: Vài cái ngôi sao, vài cái mặt trăng (tất cả có cùng cỡ, hai cái 
đĩa) 

Đặt đĩa trên bàn 

Để một cái ngôi sao vào đĩa này, một cái mặt trăng vào đĩa kia 

Làm mẫu cho trẻ xem nói “Ba để ngôi sao vào  đĩa ngôi sao” 

Đưa cho con bạn một ngôi sao nói “Con để ngôi sao vào đĩa ngôi 
sao” 

Lập đi như vậy với mặt trăng 

Tiếp tục làm tối thiểu 5 lần, lần lược với ngôi sao rồi với mặt trăng 

Nếu con bạn đưa ngôi sao đến đĩa mặt trăng hay đưa mặt trăng đến 
đĩa ngôi sao, bạn hãy lấy ra che đĩa lại và lập lại lời yêu cầu, nhấn mạnh 
hơn nữa yêu cầu của bạn. Nếu con bạn vẫn còn làm sai, hướng tay con 
bạn đến đĩa đúng. Bạn cần lầm mẫu thêm lần nữa trước khi  cho con bạn 
làm lại. 

Khen con bạn mỗi khi cháu làm đúng 

Thỉnh thoảng phải hoán đổi vị trí hai đĩa, để biết chắc là con bạn 
làm đúng là do nhìn kỹ 

Thực hiện bước 2 khi con bạn làm đúng 100% trong một ngày hay 
80% mỗi ngày trong 2 ngày liên tục 

Bước 2: Chọn mặt trăng và ngôi sao khi được chỉ cho xem một mẫu 

Trong bước này trẻ sẽ luôn luôn nhìn thấy mẫu của vật trẻ sắp chọn. 
Trên thực tế, trẻ chọn vật giống với mẫu đó. 

Vật dụng: Hai ngôi sao giống nhau và hai mặt trăng giống nhau một 
trong hai vật trong mỗi cặp đó là mẫu 

Đặt một ngôi sao và một mặt trăng lên bàn 

Tay cầm một ngôi sao làm mẫu nói “Con nhìn xem, đây là một ngôi 
sao” 

Phải đảm bảo là con bạn nhìn vào mẫu 

Dùng tay còn lại chỉ vào các hình trên bàn 

Nói “ Chỉ cho ba cái nào là ngôi sao” 

Nếu con bạn chọn sai, đưa cho cháu hình mẫu của bạn và yêu cầu 
cháu tìm vật giống với hình mẫu đó “Con đặt ngôi sao lên ngôi sao đi” 
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Nếu con bạn làm đúng, hãy khen cháu “Tuyệt, con tìm được ngôi sao 
rồi” 

Làm thử tất cả 5 lần thay đổi thứ tự giới thiệu mẫu và thay đổi vị trí 
các hình ngôi sao mặt trăng trên bàn 

Tiến hành bước 3 khi con bạn làm đúng 100% trong mỗi ngày, hay 
80% mỗi ngày trong hai ngày liên tiếp 

Bước 3: Chọn mặt trăng và ngôi sao theo mẫu được đưa ra, rồi giấu 
mẫu đi 

Yếu tố trí nhớ được đưa ra trong bước này 

Vật dụng: Như trên, thêm một màn che nhỏ- tốt nhất là dùng một tấm 
bìa 

Đặt một ngôi sao và một mặt trăng lên bàn 

Đặt màn che thẳng góc phía trước chúng 

Chỉ cho con bạn xem một mẫu, giống như tiến hành ở bước 2 

Nói “Con xem này, đây là ngôi sao” 

Sau khi con bạn đã nhìn thấy, giấu ngôi sao mẫu vào phía sau tấm 
màn hướng vào hình ngôi sao và mặt trăng trên bàn và nói “Chỉ ngôi sao 
cho ba đi” 

Con bạn cần ghi nhớ từ “ngôi sao” và hình mẫu của nó khoảng vài 
giây trước khi lựa chọn 

Nếu con bạn chọn sai, đặt ngôi sao ở nơi con bạn có thể thấy được 
như bạn đã làm ở bước 2 và lập lại yêu cầu của bạn 

Tiếp tục cho con bạn thử 5 làn thay đổi thứ tự các yêu cầu của bạn 
và thay đổi vị trí các hình trên bàn 

Tiến hành bước 4 khi con bạn làm đúng cả 5 lần trong một ngày 
hay đúng dưới 4 lần mỗi ngày trong 2 ngày liên tiếp. 

Bước 4: Chọn ngôi sao và mặt trăng khi mẫu được lộ ra và sau đó 
giấu đi trong 3 giây 

Yếu tố trí nhớ được mở rộng trong bước này 

Vật liệu như trên 

Tiến hành như trên nhưng sau khi bạn giấu mẫu đếm 3 giây rồi mới 
để lộ các vật trên bàn và đưa ta yêu cầu của bạn 
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Điều quan trọng nhất là bạn duy trì sự chú ý của con bạn trong khi 
bạn đếm. Nhìn vào mặt con bạn và đếm to. Biến quá trình giấu và đếm 
nàu thành trò vui giống như chơi tí oa 

Nếu con bạn chưa làm được thử rút ngắn thời gian dấu mẫu, bằng 
cách đếm ít tiếng hơn 

Khi con bạn đã làm được những bước trên hãy đánh giá xem con 
bạn có thể chọn các vật mà không cần trông thấy mẫu chưa. Nếu chưa 
(cháu làm sai 2 trong 5 lần) hãy tạo thêm một bước trung gian khác (cho 
cháu xem mẫu và giấu đi trong 5 giây trước khi đưa ra yêu cầu của bạn) 
nhằm tăng cường trí nhớ của cháu về các vật và từ  tương ứng. 

Bước 5: Chọn ngôi sao và mặt trăng 

Trong bước này trẻ sẽ chọn ngôi sao và mặt trăng mà không cần 
nhìn thấy mẫu trước 

Vật liệu: Một ngôi sao và một mặt trăng 

Đặt ngôi sao và mặt trăng lên bàn 

Nói: “Chỉ cho ba ngôi sao” 

Lập lại như trên với mặt trăng 

Làm 5 lần thay đổi thứ tự các yêu cầu 

Nếu con bạn làm sai cho con bạn thực hành thêm một vài mẫu. Khi 
con bạn đã làm đúng 5 lần trong một ngày hay làm được 4 lần trong một 
ngày trong 2 ngày liên tiếp là cháu đã đạt được mục tiêu dài hạn này. 

Bạn có thể mở rộng khái niệm của con bạn về ngôi sao và mặt trăng 
bằng cách đưa ra các mẫu có màu khác, hình dạng khác, kích thước khác 
và có chất liệu khác với các mẫu đã dùng trước đó. 

Kết nhóm 3 vật trở lên 

Nhiều nhóm có nhiều hơn 2 vật với nhóm màu sắc chẳng hạn mục 
đích của chúng ta là dạy trẻ chọn trong một nhóm có tối thiểu 4 màu. Bạn 
có thể dạy tất cả bốn màu trong nhóm cùng một lúc hay dạy từng hai màu 
một rồi nhập chúng lại ở bước cuối cùng. Bạn hãy quyết định đưa vào tốc 
độ tiến triển của con bạn. Quy luật chung là học khái niệm thành từng đôi 
thì dễ hơn. Quan sát cẩn thận sự tiến triển của con bạn để đánh giá quyết 
định của bạn. 

Lưu ý rằng một khi con bạn đã biết vài vật của một nhóm thường 
chúng ta sẽ nhanh chóng biết các vật còn lại. Bạn có thể quan sát thấy 
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rằng trẻ nhỏ có thể mất hàng tháng để học tên của vài màu sắc đầu tiên và 
sau đó chỉ mất một tuần để học thêm 5 màu. 

Phát âm từ 

ở các bước trên trẻ không phải nói gì cả mà thể hiện sự hiểu biết 
thông qua các cử chỉ nhưng nếu con bạn biết nói, phương pháp “Tìm- 
vật- giống- nhau” sẽ giúp cháu biết nói những từ thích hợp. Bạn đã nói 
các từ ở mỗi bước khi tiến hành phương pháp. Khi con bạn đã có thể 
chọn các vật trong một nhóm không cần nhìn mẫu bạn có thể bắt đầu đặt 
câu hỏi “cái này màu gì?” hay “cái này hình gì” .v.v. có thể bắt đầu ở 
bước 2 yêu cầu trẻ lập lại các tên theo bạn khi bạn cho cháu xem mẫu. 
Hãy nói “Bạn có một ngôi sao. Nó là cái gì?” “Đúng rồi đây là ngôi sao 
chỉ ngôi sao cho ba đi” khi kết thúc bước 5 con bạn đã có thể trả lời câu 
hỏi mà không cần xem minh hoạ 

Vài ứng dụng 

Các ứng dụng hữu ích nhất là với những khái niệm về màu sắc và 
hình dạng. Sự nhận biết các cón số và các từ cũng có thể được dạy theo 
cách này. Phương pháp “Tìm- các- vật- giống- nhau” cũng có thể được 
dùng để dạy khái niệm lớn- nhỏ, dài- ngắn. 

Có thể dạy trẻ bị khuyết tật nặng nhận biết tên của các vật tương tự 
nhau hay hình ảnh của những vật tương tự nhau qua trò chơi “Tìm- các- vật- 
giống- nhau” 

Các bước được tiến hành tại bàn, trong một khung cảnh yên tĩnh, 
nhưng bạn cũng có thể tiến hành phương pháp “Tìm- các- vật- giống- 
nhau” ở môi trường quanh nhà, đặc biệt là khi dạy về màu sắc. Hãy giữ 
vài cục mẫu trong túi, để khi bạn muốn con bạn tìm một vật màu đỏ (ví 
dụ bạn có thể đưa mẫu đỏ ra và nói: Đây là màu đỏ. Con tìm cái kẹp màu 
đỏ đi” 

Tiến triển 

Trong chương kế tiếp, chúng ta sẽ nói về cách làm thế nào khi nào 
và tại sao thay đổi chương trình của con bạn. Chúng ta sẽ còn thảo luận 
nhiều về vấn đề “dạy như thế nào” thay đổi là việc không thể thiếu trong 
quá trình giảng dạy, cũng như trong quá trình đánh giá đặt ra các mục 
tiêu đề xướng trò chơi và đương đầu với các hành vi ngỗ nghịch. Việc 
dạy học không bị hạn chế trong vài kỹ thuật đặc biệt nó là một phần của 
mội việc bạn làm với con bạn 
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Trong các quyển 4,5,6,7 chúng tôi đề xuất cách dạy những kỹ năng đặc 
biệt của D.S1 các vấn đề xuất này phù hợp với nguyên lý được vạch ra trong 
chương này. Nếu bạn đã biết những nguyên lý cơ bản bạn có thể thêm vào 
hay thay đổi những điều chúng tôi nêu ra trong quyển sách này và bạn cũng 
có thể dùng chúng để dạy bất cứ điều gì bạn muốn, dù chúng có nằm trong 
D.S 1 hay không. 
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Chương 4: Thay đổi chương trình của con bạn 

như thế nào?- khi nào?- tại sao? 

 

Carl 11 tháng tuổi đang tiến bộ trong nhiều lãnh vực, cháu gặp khó 
khăn khi đặt vòng vào cộc gỗ. Có vài lần cháu đặt vòng vào đúng chỗ thì 
cháu lại lấy vòng ra trước khi buông nó xuống. Giáo viên kiên trì dạy 
cháu, ngày này qua ngày khác. Nhưng Carl không thích học nữa cháu vặn 
vẹo người, than vãn mỗi lần đồ dùng dạy học được đem ra; giáo viên lại 
cứ nghĩ “ồ không nó lại dở chứng rồi” 

Paula, 4 tuổi đang học ráp hình. Mọi việc tiến triển tốt đẹp cho đến 
khi Paula học trò ráp hình 6 mảnh những khó khăn bắt đầu. Mẹ cháu cảm 
thấy rằng câu trả lời nằm ở chỗ phải tìm ra những đồ dùng phù hợp. Cứ 
mỗi ngày hay mỗi hai ngày, bà lại đưa ra một trò chơi ghép hình mới- có 
núm hay không có núm, các mảnh ghép lớn hay các mảnh ghép nhỏ. Bà 
cho Paula thứ tất cả các sáng kiến của bà. Nhưng buổi học nào cũng kết 
thúc với sự bối rối và lúng túng của Paula, bà lại phải trấn an: “Con yên 
tâm, mẹ sẽ tìm ra một trò chơi ghép hình tốt hơn vào ngày mai” 

Hai thí dụ trên tiêu biểu cho hầu hết những khó khăn không ngờ 
thường xẩy ra đến mà người giáo viên phải đương đầu. Có lẽ như hiển 
nhiên là chương trình của Carl cần thay đổi một vài thứ và chương trình 
của Paula bị ảnh hưởng bởi quá nhiều thay đổi như vậy. Nhưng nếu là 
người trong cuộc bạn sẽ khó đánh giá được tình hình một cách khách 
quan và đúng đắn. Chúng ta dễ dàng nói: “Tôi chỉ cần thử thêm một lần” 
mà không biết “những cái thêm một lần đó” được thực hiện như  thế nào. 
Và chúng ta cũng dễ dàng lao vào công cuộc đổi mới sau một buổi học 
thất bại mà không thấy rằng trẻ cần có thời gian thực hành và thích nghi. 

Khó mà tìm được một sự cân bằng giữa thay đổi quá ít và thay đổi 
quá nhiều. Không ai trong chúng ta (bao gồm cả những chuyên gia cao 
cấp) có thể lần nào cũng đặt ra được một chương trình hoàn thiện ngay; 
điều quan trọng nhất là chúng ta phải học cách nhận biết khi nào cần thay 
đổi. 

Trong chương này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn các bước mà 
Trung tâm Macquaire đã tiến hành để giúp các giáo viên quyết định cần 
thay đổi cái gì và khi nào cần thay đổi. 

Ghi lại sự tiến. 
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Không dễ lưu giữ trong đầu bạn những thông tin chi tiết về mỗi 
khía cạnh của sự phát triển của con bạn. Bạn có thể làm điều này tốt hơn 
giáo viên vì họ có nhiều học trò hơn bạn nhưng bạn vẫn khó khăn vì bạn 
cũng có nhiều việc phải quan tâm. bạn cần biết vài phương pháp đơn giản 
đê lưu giữ hồ sơ. Dưới đây chúng tôi sẽ nêu ra vài phương pháp khác 
nhau để ghi lại sự tiến bộ của con bạn. 

Những thông tin bạn ghi lại sẽ giúp bạn quyết định khi nào cần thay 
đổi chương trình của con bạn và thay đổi như thế nào; tương tự những 
ghi chép của y tá về bệnh nhân giúp bác sĩ quyết định những thay đổi 
trong trị liệu những quan sát của nông dân về tốc độ sanh sản của cừu ảnh 
hưởng đến quyết định về bầy gia súc của họ. Các ghi chép, dù là của 
nông dân hay của y tá chỉ đơn thuần là phương tiện chúng sẽ không có ý 
nghĩa gì cả trừ phi chúng được sử dụng để tạo ra những kết quả có giá trị 

Chẳng có phương pháp hoàn thiện độc lập để có một bản ghi chép 
như thế. Các phương pháp chúng tôi vạch ra dưới đây có thể được bổ 
xung hay thay đổi cho thích hợp với hoàn cảnh của bạn. Có lẽ bạn chỉ 
nên bắt đầu bằng việc ghi chép về một hay hai hoạt động khi đã có kinh 
nghiệm bạn sẽ ghi chép về nhiều hoạt động hơn. 

Không thể ghi chép chi tiết về mọi hoạt động của con bạn. Bạn 
không cần phải cầm giấy bút theo sát con bạn mọi lúc mọi nơi. Hầu hết 
các bản ghi chép đều dựa trên mẫu soạn trước người y tá chẳng hạn, quan 
sát mạch và thân nhiệt mỗi vài giờ trừ khi tình trạng của bệnh nhân yêu 
cầu sự theo dõi thường xuyên hơn. Hình ảnh người mẹ vừa sanh xong, 
mạnh khoẻ được nối với một máy kiểm tra thì thật lố bịch. Việc kiểm tra 
như vậy vừa gây lãng phí cho bệnh viện vừa làm vướng víu người mẹ, 
trong khi bà cần thoải mái để chăm sóc đứa con mới sinh của bà. Các 
thông tin tình trạng của người mẹ được ghi lại theo mẫu vào những giờ 
nhất định trong ngày là tất cả những gì cần thiết để bảo đảm rằng bà đang 
hồi phục một cách êm ái sau khi sanh. 

Tương tự như  việc ghi lại lý lịch của trẻ chúng ta chỉ cần một mẫu 
ghi lại những gì trẻ làm được ở những khoảng thời gian nhất định để theo 
dõi sự tiến bộ của trẻ không cần có những kiểm tra đặc biệt nào cha mẹ 
hay giáo viên chỉ đơn giản ghi lại những sự việc xẩy ra trong những buổi 
học bình thường hay trong khi quan sát trẻ chơi. 

Bạn phải trả lời hai câu hỏi  

1- Cách bao lâu thì ghi chép một lần? 
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2- Ghi chép thế nào cho dễ mà vẫn có được những thông tin hữu 
ích? 

Câu trả lời tuỳ thuộc vào các kỹ năng trẻ đang học, vào tốc độ tiến 
bộ của trẻ vào hoàn cảnh của giáo viên hay cha mẹ trẻ. Trước hết chúng 
ta hãy xét câu hỏi thứ nhất 

Ghi chép một tuần một lần 

Mẫu ghi chép một tuần một lần thích hợp cho những chương trình 
đang tiến triển như ăn mặc và vệ sinh cá nhân, khi các mục tiêu không 
thay đổi trong một thời gian khá dài 

Mẫu này cũng thích hợp cho việc theo dõi sự tiến bộ về ngôn ngữ bạn có 
thể ghi lại khả năng ngôn ngữ của con bạn vào các ngày thứ 3 chẳng hạn và 
chuyển các thông tin này vào bản kiểm tra đánh dấu của con bạn vào các đêm 
thứ ba để nhìn thấy sự tiến bộ của con bạn (quy trình này được giảng giải ở 
quyển 3). 

Nếu bạn đang thử một phương pháp mới đang bận tâm về sự tiến bộ 
của con bạn hay đang có một vấn đề riêng biệt cần giải đáp bạn có thể ghi 
chép thường xuyên để theo dõi sát sự việc. 

Ghi chép 3 tuần một lần 

Đối với hầu hết các mục tiêu ngắn hạn, đặc biệt là với những mục 
tiêu đang được dạy trong những tiết học hàng ngày nằm trong kế hoạch 
chúng tôi đề nghị bạn nên tiến hành ghi chép 3 tuần một lần. Nếu bạn 
muốn ghi chép nhiều hơn, càng nhiều càng tốt nhưng ghi chép ba tuần 
một lần đã cho kết quả tốt ở Macquarie và sự cho bạn đủ thông tin để khi 
cần thì bạn quyết định việc thay đổi đúng lúc và đúng cách. 

Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là bạn chỉ nên dạy ba lần trong 
một tuần. Khi bạn đã quen với chương trình khi các hoạt động nhắm vào 
các mục tiêu của con bạn đã trở thành quen thuộc với bạn, có thể bạn sẽ 
muốn dạy mỗi ngày. Hệ thống ba- lần- một- tuần không đòi hỏi bạn ghi 
chép lại các thông tin sau mỗi tiết dạy. 

Nếu bạn sử dụng hệ thống ba- lần- một- tuần hãy ghi chép thông tin 
vào những ngày nhất định trong tuần, vào những ngày bạn thấy thuận 
tiện, để bạn có thể so sánh thông tin của tuần này với tuần kế tiếp. 

Đôi khi bạn muốn thay đổi chương trình của con bạn trong thời 
gian giữa hai lần ghi chép chẳng hạn khi con bạn đạt được mục tiêu và 
cần tiến đến một mục tiêu mới (chúng ta có thể thảo luận về vấn đề này 
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sau, cũng trong chương này) hãy uyển chuyển trong việc sử dụng các 
cách ghi chép- nên coi chúng là công cụ phục vụ bạn. 

Ghi chép mỗi ngày. 

Tuy rằng việc ghi chép 3 lần- một- tuần thích hợp cho hầu hết mọi 
tình huống đôi khi bạn cũng cần lấy thông tin thường xuyên hơn sau đây 
là lý do để ghi chép thông tin hàng ngày. 

1- Bạn thấy rằng ghi chép thông tin hàng ngày sẽ dễ cho bạn hơn. 
hay có lẽ bạn mới bắt đầu và bạn muốn thực hành mỗi ngày cho đến khi 
cảm thấy tin tưởng về việc làm của bạn. Cứ làm như vậy 

2- Bạn đang thử vài phương pháp mới và muốn ghi lại những quan 
sát chi tiết nhất có thể được xem chương trình mới của bạn tiến triển như 
thế nào đây là lý do chính đáng để tiến hành ghi chép mỗi ngày. bạn có 
thể sử dụng việc ghi chép hàng ngày cho những công việc đặc biệt và 
đúng ghi chép 3 lần- một- tuần cho các mục tiêu khác của con bạn. 

3- Bạ đang theo cách ghi chép 3 tuần- một- lần nhưng bạn nghi ngờ 
tính chính xác của nó. Bản ghi chép mỗi ngày sẽ cho bạn một bức tranh 
chi tiết hơn về sự tiến bộ của con bạn. 

4- Bạn đang lên kế hoạch thực hiện một chương trình đặc biệt để 
thay đổi một hành vi đang tồn tại. Nếu con bạn có một hành vi mà bạn 
muốn thay đổi (như đái dầm, làm đổ thức ăn, la hét khi ngủ) thì ghi chép 
các thông tin chi tiết là một việc làm tốt ít nhất cũng là trong thời gian 
đầu. Bởi vì thay đổi một hành vi đã tồn tại nghĩa là giúp con bạn xoá sạch 
một hành vi khó hơn nhiều so với dạy một kỹ năng mới trong những 
trường hợp như thế bạn nên tiến hành ghi chép thông tin trong vài ngày 
trước khi bắt đầu dạy để bạn có thể thấy được sự khác biệt mà phương 
pháp mới tạo ra chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề này kỹ hơn ở chương 6. 

Trong phần còn lại của chương này chúng ta sẽ bàn chủ yếu về cách 
ghi chép 3 lần- một- tuần những điều chúng ta bàn cũng áp dụng được 
cho cách ghi chép mỗi ngày một lần. 

Khung 11 bạn sẽ viết những ký hiệu 
nào 

Mục tiêu 

Đặt một khối lên một khối 

Đặt một khối lên một khối 

 

 

Việc trẻ làm 

- Đặt một khối lên một khối 

- Đặt một khôi lên một khối. 
Khi khối ở dưới được giữ 
chặt 
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Đặt một khối lên một khối khi khối ở 
dưới được giữ chặt 

 

Cắt ngang một miếng giấy hình vuông 
cạnh 10 m bằng kéo 

Cắt ngang một miếng giấy hình vuông 
cạnh 10 m bằng kéo được giúp giữ 
giấy ngay ngắn 

 

“ Đưa  chìa khoá cho cha” khi được 
yêu cầu 

“Đưa chìa khoá cho cha” khi được yêu 
cầu 

- Đặt một khối lên một khối 
khi khối ở dưới được giữ chặt 
và tay trẻ được hướng dẫn 

- Cắt ngang một miếng giấy 
hình vuông cạnh 10 m bằng 
kéo, được giúp giữ giấy ngay 
ngắn 

- Cắt ngang một miếng giấy 
hình vuông cạnh 10 m bằng 
kéo được giúp giữ giấy ngay 
ngắn 

- Đưa chìa khoá cho chị 

- Đưa chìa khoá cho cha khi 
được nhắc “Cha đâu?” 

Cách ghi lại sự tiến bộ 

Việc ghi lại thông tin cũng giống như sự đánh giá chủ yếu là dựa 
trên sự quan sát bạn quan sát những việc con bạn làm và ghi lại như  viết 
một câu chuyện dưới đây là một ví dụ. 

Mục tiêu Karen bắt chước vẽ một đường thẳng đứng. 

Tôi vạch một đường rồi đưa bút chì cho Karen và nói “Con vẽ một 
đường giống như đường mẹ vừa vẽ đi” Karen tạo những chấm nhỏ trên tờ 
giấy tôi nói “Xem mẹ làm nhé Mẹ kéo xuống, xuống nữa và dừng lại con 
làm đi” Karen kéo một đường từ trên xuống và rồi từ dưới lên không nhắc 
bút chì lên tôi nói “Được đấy” và làm lại cho cháu xem lần nữa Karen cầm 
bút chì lên và.. 

Rõ ràng điều đó là không thiết thực khi bạn làm việc với con bạn 
bạn phải dành 99% sự chú ý cho cháu, bút chì và giấy phải để sang một 
bên bài học của Karen có thể dễ dàng kết thúc như thế này. 

Tiếp tục....”chấm...chấm” việc kế tiếp tôi biết là Karen chui xuống 
gầm bàn ngậm bút chì trong miệng nhưng tôi không biết làm thế nào mà 
cháu chui xuống đó được bởi vì tôi quá bận rộn vào  việc ghi chép. 

Giải pháp là dùng những ký hiệu đặc biệt để mô tả các hoạt động 
của con bạn điều này sẽ tiến triển rất tốt nếu bạn rõ ý định của mình. 

Trong chương 2 chúng ta đã thảo luận về việc đặt ra các mục tiêu 
để mô tả chính xác điều con bạn sẽ làm khi nó đã nắm được công việc. 
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Nếu bạn hài lòng vì cháu đã làm được với sự giúp đỡ bạn nên ghi lại điều 
này như là một phần của mục tiêu của bạn chẳng hạn như: 

Xâu các hạt lớn khi bạn giúp giữ sợi dây. 

Bước tránh một khối 10 cm được giữ một tay 

Đi theo những hướng đơn giản quanh nhà với chỉ một lần nhắc nhở. 

Một khi bạn đã có những mục tiêu được ghi ra theo cách này bạn 
chỉ cần ghi ký hiệu bên cạnh mục tiêu mỗi lần con bạn thực hiện mục tiêu 
đó. Dùng ký hiệu nào cũng được miễn là bạn và những người liên quan 
hiểu được ý nghĩa của chúng sau đây là một số gợi ý 

“+” nghĩa là con bạn làm được bài tập chính xác như mục tiêu mô 
tả. 

(Cháu không cần sự giúp đỡ nào khác ngoài những điều được mô tả 
trong mục tiêu) 

“A” nghĩa là con bạn làm bài tập với sự trợ giúp 

(Ngoài những trợ giúp được mô tả trong mục tiêu) 

“-“ nghĩa là con bạn chưa hay sẽ không làm được bài tập 

Có lẽ bạn sẽ phải lựa chọn các ký hiệu dùng trong các tình huống 
được mô rả trong khung 4 

Khi bạn đã đặt ra các mục tiêu và các ký hiệu để mô tả mức độ con 
bạn đạt được các mục tiêu này bạn cũng cần một phương pháp để sắp xếp 
các thông tin thành những biểu đồ hay đồ thị đơn giản. bạn sẽ có cơ hội 
phát huy tính sáng tạo của mình nếu bạn thích tạo ra một phương pháp 
riêng của bạn 

Phương pháp của bạn tuân theo những nguyên tắc sau 

Dễ sử dụng trong các chi tiết dạy con ban 

Dễ đọc khi bạn xem lại sự tiến bộ của con bạn 

Mất thời gian để duy trì sau sự điều chỉnh ban đầu của bạn 

Chúng tôi sẽ giới thiệu hai phương pháp để bạn xem xét vở chia cột 
và biểu đồ ngay 

Vở chia cột 

Đây là một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả để biến một 
quyển vở thành quyển sổ ghi chép. Trong đó có chỗ để bạn ghi những 
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thông tin không chính thức và những thông tin chi nét về những điều con 
bạn đang làm 

1- Chọn một quyển vở có kẻ hàng thông thường loại học sinh hay 
dùng trong trường. 

2- Lật đến trang đầu tiên 

3- Kẻ một cột rộng 7cm ở bên trái trang đôi này bạn sẽ ghi các mục 
tiêu của con bạn trong cột này. 

4- Kẻ một cột rộng 7cm ở bên phải của trang đôi bạn sẽ ghi các chú 
thích vào cột này. 

5- Chia phần còn lại thành các cột đây là các cột cho việc ghi chép 
thông tin mỗi ngày nếu bạn sử  dụng hệ thống ba- lần- một- tuần bạn sẽ 
cần ba cột. Nếu bạn dùng hệ thống mỗi ngày bạn sẽ cần bảy cột viết ngày 
lên dòng đầu tiên của mỗi cột. 

6- Viết các mục tiêu của bạn vào cột bên trái lần lượt từ trên xuống 

7- Viết các ký hiệu của bạn vào các cột ghi ngày cùng hàng với mục tiêu 
tương ứng. 

8- Bạn sử dụng mỗi trang đôi như  trên cho một tuần nếu các mục tiêu 
không thay đổi bạn không cần phải viết chỉ cần gấp theo đường kẻ chia cột 
bên phải bạn sẽ vẫn thấy được các mục tiêu ghi ở cột bên trái khi bạn lật sang 
trang sau. 

9- Khi muốn biết sự tiến bộ của con bạn lật lùi lại và đếm số dấu cộng 
của mỗi mục tiêu của mỗi ngày ghi chép viết số này phía dưới các ký hiệu của 
bạn bằng viết có màu sáng. Điều này giúp bạn dễ nhận thấy tổng số điểm tăng 
hay giảm. 

ở trang sau bạn sẽ thấy một thí dụ về hệ thống này một bản ghi chép 
sự tiến bộ của Mike trong một tuần bạn sẽ thấy rằng mẹ của Mike không 
dùng các ký hiệu cho tất cả các mục tiêu của Mike đôi khi bạn thấy rằng 
mô tả các điều Mike làm được thì dễ hơn. 

 

Khung 4.1 Bản ghi chép của Mike   

Vận động tinh 
Thứ hai 

7th 

Thứ 4 

9th 

Thứ sáu 

11th Ghi chú 

Bắt chước vẽ 
một đường 

AAAA+
+ 

AA+A+ AAA++  
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thẳng đứng ¬  ® 

Hoàn thành hình 
ráp một mảnh 

-AAAA 

¬ 

AAAA 

 

AAAA+ 

¬ 
 

Xâu hạt chuỗi 
lớn 

AAA++ 

 

AAA++ 

 

AA+++ 

® 

 

Mike thích làm việc 
này cháu tốt lắm 
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Nghe hiểu     

Đặt đồ vật trên/ 
dưới ghế đồ chơi 
trong hay dưới 1 
cái ly 

AAAA+ 

¬ 

AAAA+ 

¬ 

A+AAA 

¬ 

Mike làm điều này 
vào ngày thứ năm khi 
đang chơi với ngôi 
nàh của búp bê Sarah 

Làm theo các 
hướng dẫn liên 
quan đến 4 động 
tác và 3 món đồ 
chơi khác nhau 

A+++A 

® 

A++A+ 

® 

++A++ 

¯ 
Sắp làm được ??? 

Lựa chọn lớn, 
nhỏ 

AAAAA AAAAA 
A+AA- 

¬ 
Cần thay đổi? theo dõi 
vào tuần tới 

Vận động thô     

Đánh banh về 
phía trước 

AAAAA AAAAA 
AAAA
A 

Trừ khi tôi giữ tay 
Mike cháu chỉ dùng 
chân đẩy nhẹ 

Đi xuống 4 bậc 
thang vịn vào 
tay người khác 
và vào tay vịn 
cầu thang 

Mike thử ngồi xuống để di 
bằng mông 

(lết) 

Yêu cầu Sarah làm 
mẫu 

Kéo xe đồ chơi 
bằng một sợi 
dây 

Đi đến sân chơi với các bạn 
một lần, nhưng không thích 

Có lẽ cần một mục 
tiêu về vận động thô 
để giúp Mike di 
chuyển tố hơn 

Cá nhân/ xã hội   

Cầm ly uống 
không đổ 

AA+ 

¬ 

+AA 

¬ 

A++ 

 
Làm được 

Kéo áo may- ô 
qua đầu 

Làm tốt trước khi tắm nhưng 
không thíc làm vào buổi sáng 

Khó mà chú ý vào 
điều này khi phải 
chuẩnbị cho Sarah tới 
trường tôi sẽ mặc đồ 
lại cho Mike sau 
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Lau khô tay sau 
khi tôi rửa trước 
và sau bữa ăn 

Không có gì trục trặc đạt được 
mục tiêu 

 

 

Biểu đồ cấp tốc 

Chúng tôi đã dùng phương pháp này ở Macquarie trong nhiều năm 
đạt kết quả tốt bạn có thể sử dụng dễ dàng sau một thời gian ngắn làm 
quen với nó. Không có nhiều chỗ để ghi các chú thích như ở quyển vở 
chia cột, nhưng bạn không phải mất nhiều thì gian để chuẩn bị. Biểu đồ 
cấp tốc là một phương pháp tốt nhất nó cho bạn một kết quả hình ảnh về 
sự tiến bộ của con bạn và bạn có thể thấy ngay kết quả mà không phải 
đọc một chữ nào cả. 

Dưới đây là mẫu của một biểu đồ cấp tốc. hãy dùng mẫu này để 
thực hành nếu bạn thích phương pháp này, hãy phô tô mẫu biểu đồ ở cuối 
chương này để dùng cho con bạn. 

Biểu đồ cấp tốc 

Mục tiêu                    
Ngày 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Mục tiêu                    
Ngày 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Khi nào, tại sao và thay đổi chương trình của con bạn như thế nào? 

Sau đây là cách dùng biểu đồ cấp tốc 

1- Mỗi trang có chỗ cho hai mục tiêu. Viết các mục tiêu của bạn 
vào khoảng trống bên trái mỗi khoảng trống cho một mục tiêu 

2- Mỗi mục tiêu có một loạt các cột mang số như sau 

 5 

 4 

 3 

 2 

 1 

 0 

Mỗi cột giới thiệu nội dung ghi chép của mỗi ngày viết ngay lên 
đầu mỗi cột giống như sau (chúng tôi dùng chữ in nghiêng để tượng 
trưng cho chữ  viết tay bạn sẽ tự tay viết vào bản của bạn 

 16/5 17/5 19/5 

 5 5 5 

 4 4 4 

 3 3 3 

 2 2 2 

 1 1 1 

 0 0 0 

3- Một số 1,2,3,4,5 là số thứ tự của mỗi lần làm (chúng ta hãy tạm 
bỏ qua số không trong chốc lát) đây là giả sử chúng ta cho trẻ làm 5 lần. 
Nếu bạn cho trẻ làm ít lần hơn hãy bỏ qua các số lớn hơn 

4- Sau lần làm đầu tiên của con bạn hãy viết ký hiệu của bạn (+,A,- 
hãy bất cứ dấu hiệu nào bạn chọn) kế bên số 1. Sau lần thứ hai, ghi ký hiệ 
của bạn kế bên số 2 tiếp tục như vậy cho các lần còn lại. Bản ghi chép 
của bạn trong như thế này. 

 17/5 
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 5      A 

 4      + 

 3      A 

 2      A 

 1       - 

 0 

Trong thí dụ này đứa trẻ không làm được gì cả trong lần thứ đầu 
tiên làm được với sự giúp đỡ trong lần thứ 2 và thứ 3 làm được đúng yêu 
cầu ở lần thứ 4 làm được với sự giúp đỡ lần thứ 5 

5- Bây giờ hãy đếm số dấu + của mỗi ngày. Nếu chỉ có 1 dấu cộng 
bạn hãu khoanh tròn số 1. Nếu có 3 dấu cộng hãy khoanh tròn số 3 nếu 
không có dấu cộng nào cả hãy khoanh tròn số 0 nghĩa là bạn khoanh tròn 
con số chỉ tổng số dấu + của ngày hôm trước. Sau đây là một ví dụ 

 5A 5A 5+ 5+ 5A °+ 

 4A 4+ 4A ¯A 4A 4+ 

 3+ ®A 3A 3+ 3- 3+ 

 + 2+ 2A 2+ 2A 2+ 

 1A 1+ ¬- 1+ 1A 1+ 

 0 0 0 0  0 

6- Sau khi ghi chép 2 ngày trở lên bạn có thể nối các vòng tròn 
thành biểu đồ như thí dụ dưới đây. 

 6/7 9/7 11/7 13/7 15/7 

 5A 5A 5+ 5A 5+     

 4A 4A 4A 4+ ¯- 

 3- 3A ®+ ®+ 3+ 

 2+ 2- 2+ 2+ 2+ 

 ¬A 1A 1A 1A 1+ 

 0  0 0 0 

7- Khi con bạn đã đạt được mục tiêu bạn chỉ cần khoá sổ lại. Bạn có 
thể dùng phần còn lại của trang giấy hoặc viết các mục tiêu mới lên đầu 
các cột mang số hay dùng các mảng dán chồng lên các cột kế tiếp và ghi 
các mục tiêu mới của bạn lên đó. 
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 5/6 7/6 9/6 

 5A 5+ °+ đặt lồng  5 5 

 4+ ¯+ 4+ ba món 4 4  

 ®+ 3A 3+ đồ chơi 3 3 

 2A 2+ 2+ trong bộ 2 2 

 1+ 1+ 1+ vào nhau 1 1 

 0 0 0  0 0 

8- Khi con bạn tiếp tục một mục tiêu, nhưng với một phương pháp 
mới, hãy thêm một “đường thay đổi” giống như đường được chỉ trong 
khung 4.2 điều này giúp bạn dễ thấy được là một phương pháp mới có tốt 
hơn phương pháp cũ không chỉ có vâỵ thôi. 

Khung 4.2- Một biểu đồ cấp tốc đang 
dùng 

Làm mẫu trước mỗi lần thử 

5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 

4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4+ ¯A 

3A 3+ 3+ 3A 3A 3A 3+ 3+ 3+ 

2+ 2A A 2A + 2A + 2+ 2+ 

¬A ¬A 1A 1A 1+ ¬+ 1A 1A 1+ 

0 0 0  0 0 0 0 0 

Bạn hãy dùng phương pháp này với một mục tiêu đầu tiên để xem 
nó có thích hợp với bạn không. Bạn có thể dùng vở chia cột cho một số 
mục tiêu và biểu đồ cấp tốc cho các mục tiêu khác. 

Trong hầu hết các thí dụ nêu trên mỗi bài tập được thực hiện 5 lần 
trong một ngày ở Macquarie chúng tôi thấy rằng đối với hầu hết các trẻ 
với hầu hết các bài tập 5 lần thực hiện là đủ để giúp trẻ học mà không 
làm trẻ mệt. Tuy nhiên cũng có một số bài tập phải mất nhiều thời gian 
hơn một ít để trẻ xây tháp 6 tầng 5 lần liên tiếp hay hoàn tất  hình ráp có 
3 việc bạn có thể làm trong những trường hợp như thế 

1- Rải đều 5 lần thực hiện bài tập ra trong thời gian 1 ngày chứ 
không tập trung vào một khoảng thơì gian của tiết học kéo dài 
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2- Cho làm bài tập ít lần hơn 3 lần chẳng hạn bản ghi chép của bạn 
trông sẽ rõ ràng hơn và con của bạn biết phải mong đợi điều gì nếu bạn 
cho cùng số lần làm bài tập mỗi ngày 

3- Mỗi số bài tập có thể được chia thành những phần nhỏ và bạn có 
thể ghi chép cách con bạn thực hiện mỗi phần nhỏ này vào lần thứ đầu 
tiên với bài tập xây tháp chảng hạn bạn có thể ghi lại cách con bạn xử lý 
mỗi khối gỗ bảo con bạn đặt khối thứ hai lên khối thứ nhất không giúp 
cháu giúp cháu đặt hai khối kế tiếp nhắc nhở cháu khi cháu đặt khối kế 
tiếp nữa và để cháu làm một mình với khối gỗ cuối cùng bản ghi chép 
của bạn như  sau 

 + A A A + 

Cách này có thể được thể hiện rõ ràng trên biểu đồ cấp tốc, bằng 
cách liệt kê các phần nhỏ của bài tập ở bên trái của cột số. Trong thí dụ 
sau đây chúng tôi chia bài tập “vẽ một khuôn mặt” thành những phần 
nhỏ: Vòng tròn, mắt, mũi và miệng (con số 5 không dùng trong bản ghi 
chép này). 

 5 5 5 5 

Vẽ mặt 4+ 4+ 4A 4+ 

Với mắt 3A 3+ 3+ 3+  

Miệng 2A 2A 2A 2A 

Và mũi 1+ 1+ 1+ 1+ 

 0 0 0 0 

Hãy dùng phương pháp nào bạn thấy thích hợp điều quan trọng bạn 
cần nhớ là bảo đảm tính nhất quán và lưu ý những người liên quan dùng 
cùng phương pháp với bạn. 

Sử dụng bản ghi chép của bạn để thay đổi. 

Giả sử rằng bạn đang sử dụng phương pháp ghi chép ba- lần- một- 
tuần mỗi bài tập được làm 5 lần các nguyên tắc sẽ được áp dụng chung 
cho tất cả các phương pháp. 

ở chương 3 chúng tôi đưa ra 3 bước cơ bản trong tiến trình giảng 
dạy. 

1- Làm gì trước khi con bạn thao tác. 

2- Làm gì trong khi con bạn thao tác 

3- Làm gì sau khi con bạn thao tác. 
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Luôn luôn ghi nhớ 3 bước này khi bạn muốn thay đổi một điều gì 
đó trong chương trình của con bạn bạn có thể thay đổi trong cả 3 các 
bước và thường mỗi bước chỉ cần một thay đổi. 

Việc thay đổi ở bước 1 thường liên quan đến việc cung cấp nhiều 
thông tin hơn cho con bạn về điều phải làm và hoặc việc làm mẫu cho 
cháu xem 

Việc thay đổi ở bước 3 liên quan đến cách bạn khen ngợi trẻ. 

Đôi khi bản thân bài tập cũng cần thay đổi cho dễ hơn hay khó hơn. 
Bạn cũng có thể thay đổi hay cải tiến các trang bị cho phù hợp để làm bài 
tập dễ hơn hay để tăng sự thú vị tính đa dạng. 

ở Macquaric các giáo viên nhìn vào bản ghi chép của trẻ đếm số dấu + 
mỗi ngày để biết trẻ tiến bộ thụt lùi vẫn dậm chân tại chỗ. Mỗi bản ghi chép 
sẽ gợi ý một sự thay đổi khác biệt. Nghiên cứu cho thấy các thay đổi của 
chúng tôi sẽ có ích cho việc học của trẻ khi chúng tôi theo các hướng dẫn 
được hướng dẫn được mô tả dưới đây hơn là khi chúng tôi chỉ dựa vào bản 
năng. 

Bạn cần xem lại sự tiến triển của con bạn hai tuần một lần nếu bạn 
đang sử dụng mẫu “ba- lần- một- tuần” và mỗi tuần nếu bạn đang dùng 
bản ghi chép “hàng ngày” thay đổi ngay khi con bạn đạt được một mục 
tiêu hay khi một vấn đề nghiêm trọng xuất hiện sau ba ngày làm thử. 
Chúng ta sẽ bàn về hai trường hợp này trước tiên, sau đó sẽ nhìn vào bản 
báo cáo theo lịch trình. 

1- Con bạn đạt được một mục tiêu 

Con bạn được coi là đạt được mục tiêu khi 

+ Cháu thành công trong năm lần thử trong cùng một ngày. 

+ Cháu làm được 4/5 lần thử mỗi ngày trong một ngày liên tiếp 

+ Cháu làm được 4/5 lần thử mỗi ngày trong hai ngày liên tiếp   

+ Cháu sử dụng kỹ năng đúng như đã được mô tả trong mục tiêu 
bạn đề ra, không phải chỉ trong tiết học mà cả trong hoàn cảnh tự nhiên 
(chẳng hạn, cháu đặt tất cả các vong que gỗ khi cháu chơi, hay tự mình 
xây một cái tháp). 

Hãy thay đổi mục tiêu ngay không cần phải chờ đến một tuần hay 
hai tuần. Nếu có thể đặt ra một mục tiêu mới dựa trên kỹ năng cháu vừa 
học xong. Bạn có thể sử dụng các vật liệu khó hơn một chút, hay hơn 
nhiều lựa chọn hơn. Ngoài ra phải đảm bảo rằng con bạn có nhiều cơ hội 
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thực hành kỹ năng mới trong khi chơi đùa hay trong thực tế (xem chương 
5: Chơi đùa- Ghi nhớ- Mở rộng) nếu bạn vẫn giữ nguyên một bài tạp sau 
khi trẻ đã  đã tỏ ra là có thể làm được trẻ sẽ có biểu hiện chán nản. Nếu 
bạn có nghi ngờ hãy cho cháu làm lại bài tập với những vật liệu khác/ hay 
ở một nơi khác. 

2- Con bạn không cố gắng hay không thể làm bài tập trong ba ngày. 
Dù với sự  giúp đỡ của bạn. 

Hay thay đổi ngay, không cần phải chờ sau một hay hai tuần. Sau 
khi trả lời những câu hỏi sau đây bạn sẽ quyết định phải thay đổi như thế 
nào. 

+ Bài tập có khó quá không? 

+ Có thể đưa ra những bước dễ hơn không. 

+ Có thể thay đổi hay biến đổi các vật liệu để làm cho bài tập dễ hơn 
không? 

+ Bài tập có dễ quá không? 

+ Có phải trẻ không làm vì bài tập khong có tính thách thức và 
không thú vị. 

+ Có nên thử mỗi bước khó hơn không? 

+ Cách động viên có hiệu quả không? 

+ Có biết rõ điều mình muốn trẻ làm gì không? 

+ Có động viên dai mục tiêu không? 

Nếu bạn không biết chắc, câu trả lời có thể nằm ở thử  thách và sai 
lầm. Thỉnh thoảng sử dụng mẫu mỗi ngày để kiểm tra phương pháp của 
bạn và sự phản ứng của trẻ. 

Báo cáo theo lịch trình. 

Khi bạn không thành công cũng không gặp phải khó khăn nghiêm 
trọng hãy xem sự tiến bộ của con bạn sau 6 ngày (sau 2 tuần nếu bạn sử 
dụng hệ thống “ba- ngày- một- tuần” Với mỗi bài tập, bản ghi chép của 
con bạn sẽ phù hợp với một trong số các mẫu sau đây. 

Có tiến bộ, nhưng chưa hoàn toàn. Nếu có dấu cộng tăng đều đều 
không cần phải thay đổi bạn đã làm đúng nên tiếp tục một cách tự  tin. 

Lần nào cũng chỉ làm được 1/5 hay 2/5 con bạn đạt được một số 
thành công nhất định nhưng ít hơn 1/2 nổi lực của cháu. Sự việc có thể 
trở lên tốt hơn hay xấu hơn thử hướng dẫn trẻ nhiều hơn về cách làm, 
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thêm một ít giúp đỡ cụ thể, hay biến đổi vật liệu để làm bài tập dễ hơn 
một chút. 

Lần nào cũng làm được ở một mức tương đối. Trong một số ngày 
con bạn làm được 3/5 hay 4/5 nhưng dường như cháu không thể làm hơn 
được. Thử  thay đổi cách động viên khuyến khích hay tạo thêm hứng thú 
để con giúp con bạn cố gắng lên một chút hay hướng dẫn thêm bằng cách 
làm thử cho cháu coi trước khi cháu làm, chỉ cháu cách làm khi cháu 
đang làm. 

Có tiến bộ nhưng không đúng cách con bạn làm càng lúc càng kém 
hơn. Thử thay đổi cách động viên, làm cho trẻ muốn cố gắng hơn hay cho 
trẻ làm cùng loại bài tập ở mức độ khó hơn nếu thấy con bạn có vẻ chán 
nản có lẽ cháu cần một sự kích thích. 

Lên, xuống, không ổn định nếu bản ghi chép của con bạn không ổn 
định trong nhiều ngày, hãy xem xét các điểm sau đây: 

Những việc trẻ sơ sinh và trẻ tiền mẫu giáo làm được thường không 
ổn định. Những bậc cha mẹ có con tham gia chương trình can thiệp sớm 
một lần một tuần thường tỏ ra nản lòng khi con của họ không làm được 
một việc mà cháu đã làm được một cách tuyệt vời trong suốt tuần. Nếu 
bản ghi chép của con bạn có vẻ luôn luôn biến động, tốt nhất là bạn nên 
dùng phương pháp ghi chép hàng ngày. Cách này giúp bạn thấy được khả 
năng trung bình của con bạn và thấy được hướng tiến bộ của cháu dù 
rằng đường biểu đồ không phải là một đường thẳng. 

Nhưng kết quả không ổn định này cũng có thể là do con bạn đang 
“đùa nghịch” hôm nay cháu hợp tác và cháu đạt kết quả tốt, ngày khác 
cháu không thích thú và đạt kết quả không tốt. Trong trường hợp này 
chúng tôi đề nghị bạn: 

+ Tiến hành bài tập với các khó hơn. Cho con bạn các thách thức 
mới và sự thú vị. 

+ Thay đổi các đồ dùng dạy học. Con bạn có thể thích thú với các 
đồ dùng mới. 

+ Thay đổi cách động viên, khen thưởng. 

Thử thách khó khăn và sai lầm. 

Nhưng chúng tôi đã nói trước đây, quá trình dạy và học có liên 
quan đến việc “khó khăn và sai lầm” mọi giáo viên đều có thể mắc sai 
lầm. Chúng ta không nên xấu hổ về điều đó. Các sai lầm chúng ta tạm gọi 
như thế, có thể giúp chúng ta rút kinh nghiệm để dạy có hiệu quả. Sẽ giúp 
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chúng ta trở lên những giáo viên giỏi về lâu dài. Việc ghi chép không 
những giúp chúng ta tránh lập lại những lỗi lầm mà còn giúp chúng ta 
nhận biết được những thành công của mình và chúng ta cần cảm thấy 
rằng mình cũng đang tiến bộ như trẻ. 

Biểu đồ cấp tốc 

Mục tiêu                    
Ngày 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Mục tiêu                    
Ngày 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Chương 5: chơi đùa- ghi nhớ- mở rộng 

 

Các trẻ tham gia chương trình Macquarie chơi đùa trong hầu hết các 
tiết học của chúng. Các vị khách đến thăm đôi khi hỏi chúng tôi vì sao lại 
dành quá nhiều thì giờ cho các cháu chơi. “Dành thời gian cho các hoạt 
động học tập chính thức không tốt hơn sao?” hay “Có phải cho các cháu 
chơi để giáo viên có thì giờ làm việc khác quan trọng hơn không?” 
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Có lẽ không người cha, người mẹ hay giáo viên nào có thể phủ 
nhận cảm xúc thư thái của trẻ khi chúng tham gia một cách vui vẻ vào 
các trò chơi. Thật là tuyệt vời khi vào một buổi sáng bận rộn nào đấy, ta 
cảm thấy tự do để làm một việc gì khác, có thể ngồi nhìn hay tham gia 
vào một trò chơi do trẻ chọn. Nhưng điều tuyệt vời nhất là ta biết rằng 
giờ chơi cũng tốt cho trẻ nữa. Bản thân chơi đùa là một điều quan trọng 
cũng như với các hoạt động khác ta hoạch định cho trẻ. 

Trẻ chơi để vui và cũng chơi để học. Với trẻ càng nhỏ càng không 
thể tách rời chơi và học. Trẻ không xem chơi đùa là phần tách biệt khỏi 
cuộc sống của chúng. Chơi đùa là công việc của trẻ. 

Hầu hết kỹ năng bạn dạy cho trẻ trong chương này có thể được coi 
là những kỹ năng chơi đùa. Những kỹ năng bạn dạy con mình sẽ giúp 
cháu có thêm nhiều cách để chơi và qua đó cháu học được nhiều kỹ năng 
hơn. Đây là một tiến trình tuần hoàn trong đó học và chơi giúp ích cho 
nhau. 

Nếu con bạn chơi chỉ để học, bạn có thể bỏ lỡ niềm vui được chơi 
đùa với con bạn. Nếu bạn luôn luôn thúc đẩy trẻ làm những điều mới, 
cháu không có thời gian thực hành và thiếu cơ hội để thư giãn. Tất cả 
chúng ta cần cơ hội để thích thú với những đồ vật và những hoạt động 
quen thuộc thoát khỏi mọi áp lực. Tuy nhiên chừng nào mà những nhu 
cầu này còn được coi trọng các bậc cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ của trẻ 
khuyết tật sẽ có những cơ hội tuyệt vời để dạy con mình thông qua việc 
chơi đùa. 

Chơi đùa là một môn học rất quan trọng đã và đang có nhiều cuốn 
sách chỉ viết riêng về việc chơi đùa. Một số đã được đề cập đến trong 
danh sách các sách tham khảo ở quyển 1. Chúng làm cho việc đọc sách 
trở nên thú vị và có tác dụng nâng cao kiến thức. Trong chương này, 
chúng tôi giới thiệu một số sự kiện và vấn đề quan trọng nhất trong việc 
chơi đùa, sau đó đưa ra một số ý kiến về việc tận dụng tối đa thời gian 
chơi đùa (nhưng không phải quá nhiều). 

Sau đây là những lợi ích bạn và con bạn có được qua việc chơi đùa. 

+ Chơi đùa cho con bạn cơ hội thực hành những kỹ năng cháu đã 
học. 

+ Chơi đùa giúp con bạn nhớ những điều đã học. 

+ Chơi đùa dạy cho con bạn những cách mới để sử dụng những kỹ 
năng- với những đồ khối khác hay trong những tình huống khác. 
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+ Chơi đùa cung cấp nền tảng cho việc giao tiếp với những trẻ khác 
chúng có rất nhiều cơ hội để chia xẻ để lắng nghe để trò chuyện với nhau. 

+ Chơi đùa tạo cơ hội để bạn quan sát trẻ- để xem trẻ có dùng 
những kỹ năng mà bạn đã dạy trẻ và cũng để phát hiện những mặt cháu 
cần được giúp đỡ nhiều hơn. 

+ Chơi đùa tạo cơ hội để học những kỹ năng mới và cũng là một 
dịp thích hợp để dạy 

+ Chơi đùa tạo cơ hội cho con bạn cần phải biết một ít về kỹ năng 
chơi đùa ở trẻ nhỏ. 

Để thu được những lợi ích kể trên bạn cần phải biết một ít về kỹ 
năng chơi đùa ở trẻ nhỏ. 

Chơi đùa phát triển như thế nào. 

Món đồ chơi đầu tiên của trẻ là chính bản thân trẻ. Khi mới sinh ra, 
trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh bằng thị giác, thính giác, xúc giác và vị 
giác. Sau đó qua đôi bàn tay, trẻ ý thức được sự tồn tại của cơ thể mình. 
Trẻ dùng miệng để tìm hiểu đôi bàn tay trẻ quan sát đôi bàn tay khi chúng 
di chuyển qua lại trước mặt trẻ. 

Trẻ đã biết nhìn ra xung quanh rất sớm. Trẻ thích nhìn những gương 
mặt. 

Cháu ưa thích gương mặt của bạn hình vẽ đơn giản một gương mặt 
cũng thu hút sự chú ý của trẻ. Khi được đặt bên chậu tắm hay được treo 
lơ lửng phía trên trẻ. Sau đó trẻ sẽ nhìn vào những đồ vật đặt cạnh trẻ, 
hay nhìn chằm chằm vào những bóng nắng trên tường hay những ô 
vuông có màu sáng trên một tấm niệm. 

Nhưng đây có phải là trò chơi không? Chắc chắn chúng là thành phần 
của một chuỗi liên tục mà chúng tôi gọi là trò chơi trong các hình thức sau 
này của nó. Nó đáp ứng cùng những mục đích của sự thám hiểm và sự 
khám phá. 

Trẻ bắt đầu tìm hiểu xem trẻ có thể dùng cơ thể của mình tác động 
lên những đồ vật khác như thế nào. Trẻ khám phá ra rằng trẻ có thể vươn 
tới, chạm vào các đồ vật đang treo lơ lửng và làm cho chúng nhảy múa. 
Khi biết cầm nắm và giữ chặt, trẻ thấy rằng trẻ có thể làm cho đồ khối 
phát ra âm thanh. Kéo râu của cha, kéo tóc của mẹ gây nên những âm 
thanh làm vui tai trẻ nhất. 
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Ngay khi có thể được trẻ đưa đồ chơi vào miệng thường thường là 
để nhận biết chúng hơn là để niếm vị của chúng. Miệng nhạy cảm của trẻ 
cung cấp cho trẻ nhiều thông tin hơn là tay, vì trẻ không hoàn toàn làm 
chủ được các ngón tay của trẻ. Trẻ biết rằng các hoạt động mới của  trẻ 
còn có một ảnh hưởng tuyệt vời khác: Chúng mang đến nụ cười và những 
lời khen ngợi từ những người thân yêu của trẻ. Điều này khuyến khích trẻ 
thử nghiệm nhiều hơn để khám phá những hoạt động mới, những cảm 
giác mới, trẻ học và cha mẹ của trẻ dạy. 

Biết nắm giữ hai đồ vật cùng một lúc là một tiến bộ quan trọng. Bây 
giờ trẻ có thẻ đập hai vật vào nhau để chúng phát ra âm thanh “leng 
keng” hay “bang bang” trẻ khám phá hiệu quả của một đồ vật gây ra cho 
một đồ vật khác. Rồi trẻ chấp nhận sự tham gia của những người khác 
trong các trò chơi của trẻ, có thể hiểu được ý kiến của người khác và đưa 
các ý kiến này vào trong các hoạt động riêng của trẻ. Trẻ bắt đầu phát 
triển một ý thức là đồ vật và người tồn tại độc lập với các giác quan của 
trẻ. Khi mẹ đi trẻ có thể gọi mẹ lại với một tiếng khóc hay một tiếng la 
hét. Khi chiếc muỗng rơi khỏi chiếc ghế cao, trẻ có thể chồm tới trước 
nhìn nó trên sàn nhà. Khi chú gấu nhồi bông biến mất dưới tấm mềm trẻ 
có thể sờ thấy nó và lấy nó ra chơi trò chơi hút hà và trò chơi trốn tìm gây 
ngạc nhiên cho trẻ và làm trẻ vui thích. 

Khi trẻ sử dụng các đồ vật khéo léo hơn thì phạm vi chơi đùa và 
giao thiệp của trẻ cũng rộng hơn. Trẻ rất thích lấy đi và để lại mở ra và 
đóng vào làm và trẻ có thể áp dụng kỹ năng này vào tất cảa các loại đồ 
vật. Cha và mẹ có thể chơi trò “đặt và để” “với trẻ” trẻ sẽ khám phá niềm 
vui của sự luân phiên trẻ có thể cầm ống nghe điện thoại lên, đưa nó cho 
ba, làm đi làm lại như vậy vui thích với tiếng “Alo” lặp đi lặp lại của ba. 
với nụ cười rộng rãi của bạn và hài lòng với khả năng kiểm soát của bản 
thân trẻ trên đồ vật và người. 

Bây giờ trẻ biết dùng đồ vật đúng với mục đích của chúng. Một vật 
nào đó trông giống cái cốc sẽ được trẻ đưa lên môi- một trò chơi rất thú 
vị trong lúc tắm. Trẻ đẩy một chiếc xe đồ chơi  và cố đẩy một ống hút trở 
lại vào hộp đựng nước trái cây. Sau đó trẻ sẽ cố gắng tự chải đầu, chải 
cho búp bê hay (tốt nhất là) chải cho bạn. Dần dần càng ngày trẻ bắt 
chước càng nhiều những điều trẻ thấy xẩy ra quanh trẻ gồm cả những 
điêù bạn không có ý định dạy trẻ. Ví dụ như việc kéo phích cắm điện ra 
khỏi ổ cắm. Trẻ cũng muốn quét nhà khi bạn quét hay dùng khăn lau 
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chậm nhẹ vào đĩa trong khi rửa chén giống như bạn đang làm. Trong thế 
giới của trẻ không có phân biệt giữa chơi và làm. 

Các trò chơi giả vờ do bắt chước các hoạt động của người lớn khi 
trẻ nhìn thấy các hoạt động này. Các trò chơi giả vờ do bắt chước các 
hoạt động của người lớn sau khi nhìn thấy các hoạt động này. Trẻ giả vờ 
chải tóc bằng một vật gì đó giả làm cái lược hay giả vờ cho con thỏ đồ 
chơi ngủ trong một cái đĩa. Dần dần các trò chơi phát triển thành những 
trò chơi giả vờ phức tạp. Sự tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật giúp trẻ thấy 
được những sự giống nhau và những sự khác nhau của chúng. Nhiều trẻ 
mẫu giáo thích phân loại hay xếp loại các đồ vật. Trẻ để riêng các kẹp 
bằng nhựa, các kẹp bằng gỗ; lấy tất cả sách ra khỏi kệ đồ chơi rồi chồng 
đống chúng lại; xếp các ly uống nước thành hình theo thứ  tự  từ lớn đến 
nhỏ hay từ nhỏ đến lớn. 

Dù rằng từ lúc còn rất nhỏ trẻ đã rất thích chơi với trẻ lớn hơn và 
với người lớn, nhưng các trò chơi hợp tác với trẻ cùng tuổi lại phát triển 
chậm. Giống như một bé sơ sinh, trẻ chơi một mình giữa những trẻ khác 
chăm chú nhìn những trẻ này và có thể muốn có những gì những trẻ này 
có, nhưng chủ yếu là trong thế giới riêng của trẻ. Như một bé ở lứa tuổi 
nhà trẻ, trẻ bước vào giai đoạn gọi là “trò chơi song song” bây giờ trẻ 
chơi cùng chúng bạn, sẵn sàng chơi chung một món đồ chơi, đôi khi bắt 
chước các bạn bằng lòng cho các bạn mượn đồ chơi. 

Dần dần trẻ biết rằng trẻ có thể học hỏi qua việc chơi đùa hay làm 
việc với các bạn cùng tuổi nhằm tới một mục tiêu chung, nhận lấy hay 
đưa ra các mệnh lệnh tuỳ vào tôn ti trật tự trong nhóm. Cuối cùng thường 
ở tuổi đến trường, trẻ mới hoàn toàn tự  tin khi đặt ra các trò chơi giả vờ 
với các luật chơi các vai trò được thoả thuận “Bạn là mẹ và tôi là người 
bán hàng” 

Khi con bạn tiến triển từ giai đoạn chơi một mình lên giai đoạn chơi 
song song và sau đó là chơi hợp tác, kỹ năng chỉ đùa và kỹ năng xã hội 
của cháu đã phát triển gắn bó với nhau. 

Roy Meconkey công tác ở tu viện thánh Michall ở Dublin đã nghiên 
cứu sự phát triển của trò chơi giả vờ ở trẻ nhỏ. Ông cho rằng tất cả các trẻ 
phải vượt qua 5 giai đoạn để đến giai đoạn chơi đóng vai trẻ không đột 
ngột nhảy từ giai đoạn này sang giai đoạn khác mà cộng thêm các hoạt 
động mới vào các trò chơi cháu đã biết. 

Giai đoạn 1: Trò chơi khám phá trẻ khám phá các vật khác nhau 
bằng các hành động chung như ngậm, lắc, đập, xem xét, bỏ rơi xuống đất, 
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ném, sờ mó. Các hoạt động này giúp trẻ khám phá tính chất hữu hình của 
từng vật. 

Giai đoạn 2: Trò chơi liên kế: Trẻ cố liên kết 2 vật bằng cách đặt 
một vật vào trong hay lên trên một vật khác- bỏ muỗng vào tách đặt một 
khối gỗ lên trên một khối gỗ khác hay vào trong một cái hộp nào đó. 

Giai đoạn 3: Trò chơi giả vờ một mình trẻ đã biết được chức năng 
của đồ vật và trẻ làm bộ sử dụng đồ vật đó một mình ví dụ trẻ làm bộ 
uống nước trong cốc. 

Giai đoạn 4: Trò chơi giả vờ đơn giản: ở giai đoạn này, trẻ áp dụng 
hành động giả vờ với một vật khác. Chẳng hạn trẻ sẽ cho gấu nhồi bông 
ăn giả vờ, hay đặt gấu vào trong xe tải để nó lái xe. 

Giai đoạn 5: Trò chơi giả vờ liên hoàn trẻ tạo một loại hay một 
chuỗi hành động từ những hành động giả vờ đơn giản trẻ đã biết trước. 
Trẻ có thể cho gấu nhồi bông ăn tối, rồi cho nó lái xe vào gara. Các đồ 
vật trẻ dùng cũng có thể trở nên có nhiều tính “giả vờ” hơn. Xe tải có thể 
là một chiếc hộp giày và gara có thể là khoảng không gian bên dưới chiếc 
ghế bành. 

Tác dụng tối đa thời gian chơi của trẻ. 

Trẻ khuyết tật thích thú và tin cậy chia sẻ nhu cầu khám phá thế 
giới quanh với các trẻ khác. Là cha mẹ của trẻ khuyết tật bạn muốn đáp 
ứng nhu cầu này bất chấp khuyết tật của con bạn. Trẻ bình thường biểu lộ 
nhu cầu chơi đùa của chúng một cách rõ ràng hơn trẻ  khuyết tật. Hầu hết 
trẻ khuyết tật (thật ra là hầu hết trẻ con) phát triển ở một số lãnh vực này 
nhanh hơn ở một số lãnh vực khác. Rất khó lập ra chương trình cho 
những trẻ có khả năng nhận thức cao hơn khả năng thể chất, hay cho 
những trẻ rất năng động nhưng lại chưa biết dùng đúng các đồ vật có 
trong tay. Hơn nữa mối quan hệ giữa chơi và học làm cho những bậc cha 
mẹ có con học chậm quan tâm đặc biệt đến lãnh vực này. Bạn cần chú ý 
nhiều hơn đến phương pháp dạy trò chơi cho đứa con khuyết tật. 

Bạn cần sắp xếp sao cho bạn có thể tự do thoải mái quan sát con 
bạn tự nhiên chơi đùa. Bạn cần lập kế hoạch từng chút một, quan tâm đến 
việc lựa chọn đồ chơi, nhận thức được việc con bạn đang làm là quan 
trọng hiểu biết những điều mình chờ đón và động viên cháu. 

ở quyển 4,5,6 và 7 bạn sẽ tìm thấy những gợi ý đặc biệt giúp con 
bạn thực hành những kỹ năng mới trong trò chơi. Phần thực hành này rất 
quan trọng để giúp con bạn nhớ những kỹ năng cháu đã học, ứng dụng kỹ 
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năng này vào những đồ vật khác, trong những tình huống khác. Dưới đây 
bạn sẽ tìm thấy vài điểm tổng quát trong việc giúp con bạn chơi đùa. 

Bây giờ con bạn chơi như thế nào? 

Nhận biết con bạn đang ở giai đoạn chơi nào và cung cấp vật dụng 
thích hợp với giai đoạn đó. 

Trước khi biết bò, trẻ cần cha mẹ mang đồ chơi đến cho chúng, ở 
nhiều trẻ khuyết tật giai đoạn này kéo dài hơn ở trẻ bình thường và khả 
năng chơi đùa của trẻ khuyết tật có thể phát triển nhanh hơn khả năng tự 
tìm kiếm đồ chơi. Càng khó khăn hơn ở những trẻ chậm phát triển ngôn 
ngữ vì chúng không thể yêu cầu những đồ chơi chúng muốn có. bạn cần 
đặc biệt quan tâm đến những loại đồ chơi trẻ thích và những loại đồ chơi 
giúp trẻ thực hành và mở rộng kỹ năng. 

Một loại khó khăn khác phát sinh từ những đứa trẻ đã biết đi và leo 
trèo nhưng chưa biết sử dụng đúng cách những đồ vật thú vị trẻ tìm thấy. 
Bạn có thể tránh một số rủi ro bằng cách sắp xếp lại nhà cửa của bạn 
nhưng đấy chỉ là biện pháp tạm thời. Nên ưu tiên dạy trẻ những kỹ năng 
cần thiết cho các đồ trò chơi có tính xây dựng. Trong khi dạy trẻ những 
kỹ năng này, bạn có thể cho con bạn sở hữu những đồ chơi an toàn trẻ 
đang thích. Chẳng hạn, nếu trẻ thích xé sách liệu có thể cho trẻ có riêng 
một quyển niên giám điện thoại cũ để xé không? (với lời dặn dò là không 
được xé các quyển sách khác) 

Những trẻ chậm phát triển lớn tuổi hơn thường thích những món đồ 
chơi vừa phù hợp với giai đoạn phát triển vừa phù hợp với tuổi của 
chúng. Bạn phải biến đổi đồ chơi để đạt hai yêu cầu này. Có thể cháu 
không ưa bộ đồ chơi “Vòng và que” của trẻ con, nhưng cháu lại thích 
chồng các vòng bằng dây thừng hay bằng cao su vào những cái cọc trong 
vườn. 

Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, hãy dành cho con bạn nhiều 
thời gian để cháu làm những điều cháu có thể làm với những đồ vật cháu 
có thể cầm nắm dễ dàng; đừng thúc đẩy cháu. Nên nghỉ ngơi một thời 
gian trước khi qua bước kế tiếp. 

Phát triển những kỹ năng hiện có. 

Nhận ra giai đoạn kế tiếp của trò chơi, chỉ cho con bạn cách phát 
triển những kỹ năng hiện có của cháu. 

Nguyên tắc ở đây rất giống nguyên tắc dạy các kỹ năng giao tiếp. 
Nhìn con bạn làm, tự bạn làm giống như con bạn, rồi dần dần chỉ cháu 
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cách làm tốt hơn. Nếu cháu đập một khối vuông lên bàn, bạn cũng đập; 
sau đó lấy một khối vuông khác và chỉ cho cháu biết là có thể đập các 
khối vuông vào nhau. 

Nếu bài học kế tiếp không phải là đập các khối gỗ, bạn không cần 
phải lưu ý con bạn về vai trò các khối gỗ, khối gỗ nào đập lên khối gỗ 
nào. Chỉ giúp trẻ thấy cháu có thể làm được gì với các khối gỗ. Nếu việc 
đập các khối gỗ là mục tiêu đang nhằm tới, hãy cố gắng duy trì niềm vui 
của trẻ khi chơi trò này. Thực ra sự thách thức không nhằm làm cho chơi 
đùa giống với việc dạy và học mà là nhằm làm cho việc dạy và học giống 
với chơi đùa hơn. 

Đồ chơi của con bạn 

Thay đổi đồ chơi của con bạn. 

Thay đổi đồ chơi hiển nhiên là để tránh sự nhàm chán. Các món đồ 
chơi của con bạn cần được luân phiên sử dụng. Mọt món đồ chơi quá 
quen thuộc, cũ kỹ sẽ lại trở lên hấp dẫn sau khi nó biến khỏi tầm mắt vài 
tuần. Hãy thu xếp để có một tủ đồ chơi với nhiều món đồ chơi khác nhau, 
đó sẽ là một nguồn kích thích vô giá cho con bạn. 

Nhưng có một lý do khác cũng không kém quan trọng. Con bạn cần 
biết rằng các kỹ năng mới của cháu có thể ứng dụng cách khác trên 
những đồ vật khác nhau. Trong nhiều trường hợp chúng ta có thể giúp trẻ 
hiểu được những khái niệm mới nhanh hơn nếu chúng ta chọn đúng đồ 
chơi thích hợp và cho trẻ chơi trong một góc yên tĩnh theo một cách đã 
được sắp đặt trước. Nhưng một khi trẻ đã bắt đầu hiểu được một khái 
niệm, trẻ cần mở rộng khái niệm này bằng cách ứng dụng vào các món 
đồ khác, các tình huống khác. Tiến trình mở rộng này nên bắt đầu trong 
những tiết dạy chính thức và gắn với môi trường chơi đuà. 

Bạn sẽ tìm thấy nhiều gợi ý về việc thay đổi đồ chơi trong quyển 4, 
5, 6 và 7 ở đây chúng tôi chỉ nêu hai ý kiến. 

Nếu con bạn chỉ vừa biết đặt để, đưa cho cháu những vật chứa khác 
nhau có hình dạng khác nhau, kích thước khác nhau, làm bằng những 
chất liệu khác nhau. Đưa cho cháu những đồ vật khác nhau để cháu bỏ 
vào. Có thể cho cháu thử đặt một vật vào những cái đĩa nhựa nổi dập 
dềnh trong bồn tắm, hay vào những cái lỗ đào trên đống cát. 

Nếu con bạn đang học về chức năng của các vật dùng hàng ngày, 
hãy làm đầy tủ đồ chơi của cháu với các loại bàn chải, cốc, chổi quét 
bụi.v.v.. Dọn hết những món đồ chơi khác và bạn tạo nên một góc búp bê 
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thay vào đó, với những bàn ghế làm từ những hộp giấy, những đồ vật có 
liên quan đến kỹ năng cháu đang học. Khi trò chơi này trở nên nhàm 
chán, hãy thử trạo ra một góc khác ở một nơi kín đáo trong vườn. 

Những suy nghĩ về cách mở rộng các kỹ năng mới của trẻ sẽ cho 
bạn cơ sở để thay đổi đồ chơi một cách có tính xây dựng chứ không thay 
đổi một cách tuy tiện. 

Các cơ hội thực hành 

Tạo ra các cơ hội thực hành ở những nơi chốn khác nhau, và với 
những người khác nhau. 

Joey vẽ cho tôi những bức tranh đẹp ở nhà- cháu vẽ những đường 
thẳng, những vòng tròn và những khuôn mặt có tóc, có tai và mọi thứ. 
Nhưng ở trường mẫu giáo cháu chỉ vẽ được những đường ngoằn nghoèo, 
nguệch ngoạc. Các thầy  cô ở trường nói cháu chỉ cố gắng vẽ một khuôn 
mặt nếu có thầy cô ở bên cạnh để nhắc nhở cháu trong suốt thời gian đó. 

Tôi đến nhóm chơi đùa của cháu, lòng náo nức mang theo tin tức 
rằng rồi cuối cùng thì Prue cũng đã biết vỗ tay. Vào giờ âm nhạc, tôi hồi 
hộp chờ cháu tham dự vào, nhưng tôi cũng lo sợ là cháu chỉ ngồi đó cho 
có mặt và cháu đã làm như vậy- ngồi đó. Cháu đã vỗ tay với tôi suốt tuần 
nhưng ở đây cháu chỉ ngồi đó và nhìn. 

Cả Joey và Prue đều cần một số trợ giúp đặc biệt để chúng biết ứng 
dụng những kỹ năng đã học vào môi trường khác bên ngoài nhà ở của 
chúng. Mẹ của Joey giúp cháu bằng cách bớt dần các lời nhắc nhở, để 
cháu ở một mình cho đến khi cháu vẽ xong và sau đó mới khen ngợi 
cháu. Giáo viên ở lớp mẫu giáo giúp cháu bằng cách bớt dần những gợi 
ý, khen ngợi mỗi khi cháu tự vẽ được những đường hay những hình dạng 
nghiêm chỉnh. 

Mẹ của Prue vẫn phải tiếp tục giúp cháu vỗ tay ở nhóm trong một 
thời gian ngắn. Sau đó bà không giúp nữa để Prue có cơ hội tự vỗ tay một 
mình. Người lãnh đạo nhóm cũng nên giúp cháu, nhưng đừng quá chú ý 
đặc biệt tới cháu như vậy sẽ làm cháu mắc cỡ mà bằng cách cho cháu 
những đồ chơi có thể đập vào nhau và khen ngợi cháu trước nhóm khi 
cháu làm tốt. Ngay sau đó Prue tự mình tham gia vào nhóm. 

Thường một trẻ khó mở rộng việc sử dụng một kỹ năng mới trong 
môi trường mới. Với những người mới đặc biệt là với những trẻ đã dành 
trọn thời gian cho cha mẹ chúng và tin tưởng rằng cha mẹ sẽ hướng dẫn 
các hoạt động của chúng. Đây là đặc điểm của tất cả các trẻ, không riêng 



 90

gì trẻ khuyết tật. Sẽ có lợi nhiều cho trẻ nếu bạn lôi kéo được các người 
khác (các người thân trong gia đình, bạn bè và các nhân viên của trường 
mẫu giáo) vào cuộc chơi với trẻ. Về lâu dài, các kỹ năng của trẻ sẽ được 
sử dụng trong một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài ngôi nhà của trẻ. Sự 
tham gia của các người khác sẽ chia sẻ bớt gánh nặng cho bạn. 

Nếu bạn không có cơ hội tiếp xúc với xã hội, khám phá các khung 
cảnh mới vì bạn đang sống trong một cộng đồng nhỏ hay bị cô lập, hãy 
cố gắng mời các giáo viên khác đến nhà của bạn qua các chương trình 
TV hay Radio và ngồi học bên cạnh con bạn để cháu theo sự hướng dẫn 
của người khác. Trong hoàn cảnh này điều quan trọng cần lưu ý là TV 
không phải là người giữ trẻ nhưng là một phương tiện để học tập ở bên 
cạnh bạn để giúp trẻ làm hầu hết mọi việc. Nếu cộng đồng nơi bạn cư ngụ 
có tổ chức những nhóm chơi đùa, hãy chọn một nhóm nơi con bạn có cơ 
hội giao tiếp với những trẻ em và người lớn khác, chứ đừng chọn một 
nhóm nơi cha mẹ luôn ôm chặt đứa con của họ, hay ngồi uống trà tán 
ngẫu để mạc trẻ tự  xoay xở suốt buổi. 

Quan sát cuộc chơi 

Dành thời giờ quan sát con bạn chơi. 

Đi tắm với bạn lúc này thật là hấp dẫn khi con bạn đang bận rộn 
một cách sung sướng, không cần sự chú ý chăm sóc của bạn. Nhưng bạn 
nên ngồi trêm một chiếc ghế bành đặt ở góc xa của căn phòng, với tách 
cà phê trên tay, quan sát con bạn chơi. Bạn có thể ghi nhận được nhiều 
điều khi bạn không trực tiếp tham gia vào các hoạt động của con bạn. 
Những cha mẹ đã quan sát các tiết dạy qua một cửa sổ quan sát ở 
Macquarie sẽ nói cho bạn biết kinh nghiệm của họ về điều này. 

Khi quan sát hãy tự đặt những câu hỏi về những gì bạn quan sát 
được. 

+ Trẻ có sử dụng những kỹ năng bạn dạy cho trẻ không? 

+ Trẻ có ứng dụng những kỹ năng này với những đồ vật mới 
không? 

+ Trẻ có biểu lộ sở thích về những hoạt động đặc biệt bạn đã dạy 
không? 

+ Cháu có gặp khó khăn với những hoạt động bất thường này 
không? 

+ Điều này có gợi ra một lãnh vực mới trẻ cần học không? 
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+ Trẻ có còn dùng những kỹ năng bạn đã dạy trẻ từ ba tháng trước. 

+ Ba tháng trước trẻ làm được gì? Bạn có xác định được sự tiến bộ 
của trẻ không? 

+ Vừa qua bạn có tự nhắc mình rằng bạn đang làm một việc rất tốt 
không? 

Khi quan sát trẻ chơi bạn sẽ thấy được kết quả những công lao khó 
nhọc của bạn trong thời gian qua mà không một mẫu đánh giá nào có thể 
so sánh và bạn cũng dễ dàng xây dựng bước đi kế tiếp cho con bạn. 
Khoảng thời gian này hữu ích cho cả bạn và con bạn. 
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Chương 6: các hành vi tiêu cực và cách tránh chúng 

 

Đầu tiên và trên hết một “hành vi tiêu cực” không phải là một cái 
nhãn gắn cho một loại trẻ đặc biệt nào. Chắc chắn chúng ta đã nghe các 
giáo viên nói những câu đại thể như: “ồ bé Jimmy đó hả. Cháu có một 
hành vi tiêu cực” hay “Năm nay lớp tôi có ba cháu có hành vi tiêu cực” 
Những điều này không gây cảm xúc gì nhiều hơn nói “Mathew có vấn đề 
cân nặng hay “tất cả các đứa trẻ của tôi bị dị ứng” không thể xác định 
một đứa trẻ qua các vấn đề chúng gặp phải. 

Như vậy hành vi tiêu cực là gì? Đó là những gì một đứa trẻ làm gây 
ra khó khăn cho bản thân nó và cho những người khác. Nó mang tính tiêu 
cực khi gây trở ngại cho việc học, khi cản trở không để người khác làm 
điều họ cần hay muốn làm, khi cô lập đứa trẻ khỏi những người quanh 
nó. Hành vi tiêu cực có thể gây ra tất cả những điều đó và hơn thế nữa 

Tuy nhiên cái gay go của vấn đề nằm ở hậu quả của hành vi của đứa 
trẻ chứ không phải ở bản thân đứa trẻ. 

Vô tình hay cố ý. 

Thuật ngữ “Hành vi tiêu cực” chỉ nên được dùng để mô tả những 
việc trẻ học được nhưng không làm được. 

Dĩ nhiên những hạn chế và khả năng của trẻ không thể làm tốt hơn 
có thể gây ra những khó khăn cho cha mẹ chúng. Nhưng đây không phải 
là loại vấn đề chúng ta bàn đến ở đây. Một đưa bé làm rơi bể một vật 
trang trí đắt tiền không có một vấn đề về hành vi cháu lỡ tay hay cháu 
không biết đó là một vật đắc tiền. Thật là khôi hài khi bảo rằng một đứa 
trẻ khiếm thính là có hành vi “tiêu cực” vì ta gọi mà nó không đến. 

Thậm chí những hành động nghịch phá cố ý cũng không thực sự 
được coi là những hành vi tiêu cực khi chúng xẩy ra lần đầu tiên- hay 
thậm chí lần thứ hai. 

Một hành vi thật sự trở thành tiêu cực khi được đứa trẻ tiếp tục lập 
đi lập lại dù rằng nó đã được chỉ cho thấy đó là hành vi không đựoc chấp 
nhận và nó có khả năng tránh để không lập lại hành vi đó. 

Con mắt chứng nhận 

Xã hội áp đặt một số quy tắc trên tất cả mọi người nhưng vẫn có sự 
khác nhau về cư xử giữa các gia đình. Đều được chấp nhận trong một gia 
đình này có thể hoàn toàn không được chấp nhận trong gia đình khác. 
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Trên một quan điểm nào đó người ta có lý do để bất đồng về những yếu 
tố cấu thành một hành vi tiêu cực. Liệu có phải tất cả phụ huynh mà bạn 
biết đều đồng ý về ai đúng ai sai trong những thí dụ sau đây. 

+ Trời ơi, Judy dùng bút lông vẽ khắp nơi trên tủ lạnh 

+ ồ dễ thương quá, Joey trang trí lại tủ lạnh cho chúng ta 

+ Tôi rất hài lòng với Kerry cháu ăn tất cả những gì chúng tôi để 
trước mặt cháu. Chị biết không cháu không biết là cháu sẽ không được ăn 
tráng miệng trước khi cháu đã ăn xong tất cả các món rau. 

+ Tôi rất hài lòng với Kim. Các sở thích của cháu phát triển tốt lắm. 
Cháu chúng tôi biết ngày cháu thích hay không thích một cái gì đó. 

+ Chúng tôi có một quy định nghiêm ngặt là Jerry phải đi ngủ lúc 7. 
30 tôi đọc truyện cho cháu nghe, vỗ về cháu, rồi cháu ngủ cho tới sáng 
hôm sau. hồi mới áp dụng quy định này, cháu thường kêu khóc, nhưng 
bây giờ cháu đã vui vẻ chấp nhận. 

+ Jerry là một con cú đêm giống như tôi thỉnh thoảng cháu thức 
hàng giờ, nhưng điều đó không làm phiền tôi, khi cháu mệt cháu sẽ ngủ. 

+ Tối nay, Cheryl rất nghịch trong nhà tắm. Cháu té nước khắp nơi, 
làm tôi ướt như chuột. 

+ Tối nay, Charlie rất vui trong nhà tắm, chúng tôi ướt đẫm từ đầu 
đến chân. Còn hơn một gánh xiếc. 

+ Tôi hoảng sợ khi Tod mở cổng trước lẽ ra cháu phải biết là cháu 
không được ra ngoài một mình. 

+ Tôi không thể chờ tới khi Tina đủ lớn để chơi trên lề đường với 
những đứa trẻ khác tôi muốn dạy cho cháu cách tự nhận biết. 

Đặc biệt trong những năm đầu trước khi trẻ đến trường, chỉ một 
mình bạn có quyền (và có trách nhiệm) nói con bạn có hay không có 
hành vi tiêu cực. Chắc chắn là bạn nên lưu ý đến ảnh hưởng của nó đến 
những người khác; nhưng chớ vội tin rằng con bạn có hay không có một 
hành vi tiêu cực bởi vì người láng giềng của bạn hay mẹ vợ, mẹ chồng 
bạn nói như thế. Từ quan điểm thực tiễn bạn sẽ thấy rằng khó mà thành 
công trong việc dạy cho trẻ cư xử  tốt trừ  phi bạn khẳng định ý muốn của 
bạn trong đầu và mong trẻ làm điều đó. 

Nếu muốn biết chắc những việc con bạn làm có phải là hành vi tiêu 
cực hay không, hãy trả lời những câu hỏi sau đây. 
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+ Bây giờ và trong tương lai, hành vi đó có gây nguy hiểm cho con 
tôi hay cho những trẻ khác không? 

+ Hành vi đó là một trong các tiêu chuẩn tôi đặt ra (hay sẽ đặt ra) 
cho những trẻ khác trong gia đình. 

+ Nếu cháu vẫn cú lập đi lập lại hành vi này, liệu nó sẽ trở thành 
vấn đề của cháu trong tương lai? 

+ Liệu nó có ngăn cản cháu làm (hay ngăn không cho cháu học) 
một việc gì đó có tính cực hay không? 

Hành vi tiêu cực hay sự nghịch phá 

Hành vi tiêu cực và sự nghịch phá có phải là cùng một ý nghĩa 

Không phải một đứa bé nghịch phá có thể không có vấn đề về hành 
vi. Nghịch phải là hành vi bình thừong và tự nhiên ở trẻ đặc biệt khi chúng 
khám phá ra là ý kiến của chúng không phải lúc nào cũng giống ý kiến của 
cha mẹ chúng và khi chúng thăm dò những khả năng có thể xẩy ra theo 
cách riêng của chúng. Những sự nghịch phá nho nhỏ này có thể được lập 
đi lập lại và phát triển cho đến khi chúng thực sự trở thành một những 
hành vi tiêu cực; nhưng điều này thường có thể được ngăn ngừa nếu chúng 
ta biết xử lý một cách tế nhị. 

Một đứa trẻ có một vấn đề về hành vi có thể là một đứa trẻ không 
nghịch phá hay không? Có thể một đứa trẻ dù không biểu lộ những hành 
vi nghịch phá thông thường vẫn có những hành vi gây trở ngại cho việc 
học của bản thân trẻ và cho sự giao tiếp với những người khác. Một số trẻ 
có những mẹo “Chống đối thu động” để tránh làm những việc chúng 
không thích cố tình không đáp ứng có thể là một hành vi tiêu cực. Những 
hành vi khuấy động như đong đưa người liên tục cử động tay như bị ám 
ảnh tự đập vào đầu cũng là những hành vị tiêu cực. 

Một đứa trẻ mắc hội chứng Down với cái lưỡi thè ra chắc chắn 
không phải là đứa trẻ nghịch ngợm cháu không thể làm khác được tuy 
nhiên việc thè lưỡi có thể gây khó khăn cho cháu. Nó có thể ảnh hưởng 
tới cách những người khác đối xử với cháu làm khó phát âm các từ, khiến 
trẻ phải thở bằng miệng và làm giãn sức khoẻ của trẻ. Một cái lưỡi thè ra 
có thể được coi là một vấn đề về sinh lý và có thể giải quyết bằng phẩu 
thuật; cũng có thể được xem là một vấn đề hành vi và có thể giải quyết 
bằng biện pháp giáo dục. Những kỹ thuật giúp trẻ Down giữ lưỡi trong 
miệng sẽ được mô tả trong chương này. 

Hành vi tiêu cực hay vấn đề cảm xúc. 
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Đôi khi có sự nhầm lẫn giữa một hành vi tiêu cực một vấn đề cảm 
xúc và một đặc điểm cá nhân. Khi một đứa trẻ quá tuổi nhà trẻ cứ bám 
lấy mẹ cháu ở nơi công cộng, có thể cháu đang mắc cỡ hay đang sợ hãi. 
Một trẻ tiền học đường thét lên mỗi khi mẹ cháu rời khỏi phòng có thể 
được coi là phụ thuộc thái quá đòi hỏi quá đáng có hai vấn đề được đặt 
ra. Một là những từ được dùng để xác định đứa trẻ thường không đánh 
giá đúng những khía cạnh khác cuả hành vi của cháu. Chúng dựa trên 
những nguyên nhân và động cơ giả định mà rất ít người trong chúng ra có 
đủ điều kiện kiểm chứng. Hai là nó thường là cái cớ để chúng ta không 
giải quyết một hành vi tiêu cực. Quá dễ để nói rằng: “Cháu là như thế đó 
và để yên vấn đề không giải quyết. Điều này không có nghĩa là chúng ta 
bỏ qua nhân cách hay trạng thái cảm xúc của trẻ. Cha mẹ không thể 
không xem xét những vấn đề họ quan tâm đến hạnh phúc và sức khoẻ của 
con cái họ. Chúng tôi đề nghị thêm một bước nữa: Mô tả vấn đề trong 
những điều trẻ đã làm khi bạn làm được điều này, bạn đang giúp con 
mình; bạn sẽ biết rõ những gì kìm hãm sự tiến bộ của con bạn và vì thế 
bạn biết sẽ phải làm điều gì để thay đổi. 

Sau đây là vài thí dụ về những cách trái ngược nhau để mô trả hành 
vi của trẻ. 

+ Johnny háu ăn 

+ Johnny lấy thức ăn trong đĩa của người khác 

+ Laura khó gần gũi 

+ Laura quay mặt đi khi người khác nói chuyện với cháu 

+ Morris hung hăng 

+ Morris cấu véo em trai của nó 

+ Leah bướng bỉnh 

+ Leah nói “không” với hầu hết các điều ta bảo cháu làm 

+ George lười biếng 

+ George đòi người khác giúp em làm 

Ví dụ thứ nhất trong mỗi cặp mô tả trẻ bằng những từ rất dễ gây 
cảm xúc cúng có thể đúng, cũng có thể không; chúng đưa ra những giả 
định về nội tâm trẻ mà không nói cho chúng ra biết những gì thực sự xẩy 
ra. Thí dụ thứ hai trong mỗi cặp cho chúng ra biết đích xác điều trẻ làm 
và như thế gián tiếp cho chúng ta biết phải thay đổi những gì. Hơn nữa 
chúng chỉ ra những việc cần thay đổi trong thời gian trước mắt. Nếu 
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Johnny thật sự háu ăn, phải mất nhiều thời gian để thay đổi những thôi 
thúc bên trong đòi hỏi mọi thứ cho bản thân nó. Nhưng cháu có thể nhanh 
chóng học được là không lấy thức ăn từ đĩa của người khác làm cho giờ 
ăn trở nên thú vị hơn cho mọi người cả cho Johnny. 

Kế hoạch thay đổi 

Có ba bước trong việc thay đổi hành vi 

1- Xác định vấn đề 

2- Đặt ra mục tiêu 

3- Dạy trẻ đáp ứng mục tiêu đó 

Xác định vấn đề: Đầu tiên, mô tả những gì trẻ làm- như chúng tôi 
đã mô tả ở trên. Kế đó mô tả những gì xảy ra trước và sau hành vi đó của 
trẻ. Chúng ta tiến hành bằng cách mô tả sơ lược những sự việc đó ở trên 
giấy: Hành vi xảy ra khi nào, ở đâu, với ai, vì sao trẻ lại có hành vi đó?. 
Dĩ nhiên không ai chủ tâm khuyến khích một hành vi, nhưng bạn có thể 
biết chắc con bạn hơi hơi hài lòng  khi làm điều đó. 

Susan bận tâm về hành vi cảu con trai Geoffrey có thể rất năng 
động nhưng cháu chưa biết nói. Khung 6.4 ghi lại các quan sát của Susan 
khi Geoffrey chơi với anh trai Rob của cháu. 

Từ bản ghi chép này Susan có thể thấy rằng Geoffrey ném đồ đặc 
khi Rob không chú ý đến nó. Thường là như vậy. Dù Rob không cố ý 
khuyến khích hành vi này của Geoffrey nhưng có lẽ Geoffrey thấy rằng 
chằng thà bị la còn hơnkhông được để ý đến; nên nó tiếp tục ném cho đến 
khi khêu gợi được một phản ứng của Rob. 

Susan cũng quan sát hành  vi ném đồ dặc của Geoffrey trong nhữnh 
tình huống khác và biết chắc là cháu ném đồ là để người khác chú ý đến. 
Cô đã xác định được vấn đề: " Geoffrey thườg ném đồ khi không có ai 

chú ý đến". 

Dành thời gian quan sát con bạn và xác định chnhs xác cháu làm gì, 
ở đâu và khi nào: những thong tin này có thể giúp bạn rất nhiều ở những 
bước kế tiếp- đặt ra các mục tiêu. 

Khung 6.1:- Các quan sát của Susan về hành động của Geoffrey: 

Trước khi Hành vi xảy ra Sau khi 

G chơi xe của R. R đòi xe 
lại 

G ném xe R giận- la lên"Thôi đi" 

Đi lấy xe và bỏ nó vào đường 
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đi 

R chơi, quay lưng về phía 
G 

G có khối gỗ 

G lấy một khối gỗ của R 

G ném khối gỗ 

 

G ném khối gỗ 

R lờ G 

 

R la" Đi lượm nó lại đây" 

G mang nó lại, hai đứa mỉm 
cười 

 R và G vui vẻ chơi với 
nhau 

R xây tháp 

 

R tiếp tục xây tháp, lưng 
quay lại phía G. 

 

G phá tháp đổ 
xuống 

 

G cầm gấu nhồi 
bông, ném qua 
đầu R vào tháp. 

R giận nhưng lờ G. R nhồi 
chắn giữa G và cái tháp 

R nói: Cám ơn nhiều" 

R yêu cầu tôi ngưng các hành 
động phấ hoại của G 

 

 

Đặt ra mục tiêu các bạn: 

Mục tiêu là cái mà bạn đang nhắm đến. Mục tiêu giúp bạn đáp ứng 
mọt cách nhất quán hành vi của con bạn, giúp bạn đánh giá mức độ tiến 
bộ và giúp kết hợp mọi hoạt động của mọi người liên quan. 

Cách dễ nhất để đạt được một mục tiêu là đặt chữ :"không" vào 
trước các từ mô tả những hành vi mà trẻ làm, ví dụ như: 

Jchnny lấy thức ăn từ đĩa của người khác 

Mục tiêu: Jchnny Không lấy thức ăn từ dĩa của người khác. 

Luara quay đi khi người khác nói chuyện với cháu 

Mục tiêu: Luara không quay đi khi người khác nói chuyện với cháu. 

Khi Susan đặt ra mục tiêu cho Geoffrey, cô làm điều này trước tiên: 
Mục tiêu của cô ghi" Geoffrey không ném đồ”. Chắc chắn đó là điều cô 
muốn, nhưng ghi thế này có lẽ thụ động quá. Và Susan nhận thấy học 
không làm một điều còn khó hơn nhiều so với học làm một điều mới. Cô 
nghĩ tói một điều mà Geoffrey sẽ làm thay vì ném- nhưng điều không thể 
xảy ra cùng với việc ném hay làm việc ném trở lại nên không cần thiết. 

Với suy nghĩ này cô đặt ra hai mục tiêu tích cực. Mục tiêu thứ nhất 
là dạy Geoffrey chơi đúng cách với các đồ chơi cảu cháu: trong khi chơi, 
cháu sẽ không ném chúng. Susan quyết định sắp xếp lại chương trình dạy 
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của cô, nhấn mạnh nhiều hơn các kỹ năng Geoffrey cần có để chơi đúng 
cách với các khối gỗ và xe mà cháu thích. Cô cũng dành nhiều thời gian 
để động viên, khuyến khích trò chơi tích cực của cháu. 

Biết được lý do của Geoffrey ném đồ. Susan đặt ra mục tiêu thứ 
hai: Geoffrey dùng âm thanh để thu hút sự chú ý. Nếu Geoffrey biết một 
cách khác để thu hút sự chú ý , cháu sẽ không cần phải ném đồ. Dù cháu 
chưa biết nói, cháu vẫn có thể phát hiện ra nhiều âm thanh. Nếu mọi 
người chú ý tới khi cháu cháu tạo ra những âm thanh này cháu sẽ biết 
dùng chúng một cách có chủ tâm. Susan cũng băn khoăn về Rob, nhưng 
cô cảm thấy Rob có thể biết cách đáp ứng các hành vi của Geoffrey. Mục 
tiêu này không những tích cực mà còn thực tế nữa. 

Những nguyên tắc của việc đặt ra các mục tiêu để thay đổi hành vi gồm 
có: 

1. Đặt ra một mục tiêu tích cực nhằm giúp cho con bạnhọc một 
hành vi tích cực thay thế choo hành vi tiêu cực; như vậy bạn tập trung 
vào việc"dạy trẻ cách làm" chứ không phải "dạy trẻ không làm được gì”. 

2. Đặt ra một mục tiêu thực tế. Dĩ nhiên khi đặt ra một mục tiêu bạn 
phải tính đến khả năng của con bạn. Nếu bạn còn nghi ngờ, hãy xem thử bạn 
có thể chia mục tiêu của bạn thành những bước nhỏ hơn không. Bạn cũng 
phải tính đến thái độ và khả năng của những người có liên quan. Vì Rob có 
liên quan đến vấn đề của Geoffrey. Susan chọn chọn mục tiêu mà Rob có thể 
hiểu được. 

Tính chất nhất quán rất quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề 
hành vi. Tất cả những người có liên quan phải hiểu và chấp nhận các mục 
tiêu của bạn. Một cuộc gặp gỡ bàn tròn là một cách tốt nhất để đảm bảo 
rằng mọi người đang nhắm tới cùng một mục tiêu. 

Dạy con bạn đáp ứng các mục tiêu của bạn 

Dưới đây là vài lời khuyên giúp bạn dạy con bạn những hành vi tích 
cực: 

1. Biết rõ các mục tiêu của bạn. 

2.Biết chắc những người óc liên quan biết rõ các mục tiêu của bạn. 

3. Quyết định những biện pháp xử phạt đối với một hành vi có vấn 
đề. Biện pháp này phải khiến con bạn không muốn lập lại hành vi đó nữa. 
Chọn một biện pháp nhẹ nhàng nhất không nên sử dụng biện pháp quá 
nặng nề với con bạn; và nhớ để dành một biện pháp "tối hậu". Khung 6.2 
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sẽ liệt kê các biện pháp đối với các hành vi tiêu cực từ mức nhẹ nhất tới 
mức nặng nhất. 

4. Phải có biện pháp xử phạt ngay lập tức. Trẻ nhỏ và những trẻ 
khuyết tật lớn hơn có trí nhớ ngắn. Một biện pháp đưa ra chậm có thể trở 
nên vô nghĩa và gây nhầm lẫn. Sự việc xảy ra phải mới tinh trong trí trẻ. 
Khi một người anh hay người chị từ ngoài vườn bước vào và nói: "Mẹ ơi, 
Kate vừa là thế này thế nọ" có thể đã quá trễ để đưa ra một biện pháp có 
ích để xử lý hành vi của Kate. 

5. Nhất quán. Phải sửa phạt mỗi hành vi ngay mỗi lần hành vi xuất 
hiện và thực hiện với cùng một cách duy nhất. Dĩ nhiên có những lần bạn 
không thể giữ đúng điều này, chẳng hạn bạn không thể dùng biện pháp 
cách ly trên một chuyến xe buýt. Nhưng bạn giữ tính nhất quán tuyệt đối 
bất cứ khi nào có thể thì những ngoại lệ không thể tránh này cũng không 
gây vấn đề gì. 

6. Hãy sẵn sàng đón nhận một hành vi trở nên tồi tệ hơn trước khi 
nó trở nên tốt hơn. Khi con bạn cảm thấy phản ứng của bạn hơi khác lạ, 
cháu sẽ muốn trắc nghiệm phương pháp này. Cháu sẽ thử xem cháu sẽ 
trốn tránh được bao nhiêu hay cái gì có thể phá vỡ quyết tâm của bạn. 
Một cuộc thi đua về lòng quyết tâm bắt đầu; một bên cha mẹ nghĩ "Tôi 
làm hư nó", một bên đứa trẻ nghĩ "Để xem cha có lờ việc này không". 
Bạn phải kiên trì tối thiểu là hai tuần với bất kỳ một phương pháp mới 
nào. Khi bạn đã thuyết phục được con bạn là bạn thực sự có ý định 
nghiêm túc, kết quả tích cực sẽ bắt đầu xuất hiện. Liên tục chia nhỏ và 
thay đổi phương pháp của bạn sẽ làm vấn đề trở nên xấu hơn. Những đứa 
trẻ biết rằng cháu luôn  luôn có thể tìm thấy một cách nào đó để phá vỡ 
quyết tâm của cha mẹ nó. 

Và về mặt tích cực.... 

7. Khuyến khích hành vi tích cực của con bạn. Điều này quan trọng 
ngang với việc đưa ra đối phó với hành vi tiêu cực nhưng lại không nhớ 
làm. Tâm trí bạn rất dễ bị thu hút vào hành vi tiêu cực; khi trẻ có dấu hiệu 
tiến bộ bạn cần nghĩ giải lao đôi chút. Hãy nghĩ gần đó, ở vị trí nào bạn 
có thể nhìn thấy và khen ngợi kịp thời những hành vi tích cực của trẻ. 
Con bạn cần phải biết rằng điều bạn không thích chính là một số việc 
cháu làm chứ không phải là bản thân cháu; và để biết rõ điều cháu cần 
nhiều sự tán đồng của bạn khi cháu cư xử  một cách có giáo dục. 

8. Dạy cho con bạn những hành vi tích cực để thay thế các hành vi 
tiêu cực. Chúng ta đã thấy sự quan trọng của việc đặt ra các mục tiêu 
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nhằm thay thế các hành vi tiêu cực baừng những hành vi tích cực. Cần 
bắt đầu chủ động dạy các hành vi tích cực đồng thời đưa với việc đưa ra 
các biện pháp đối phó với các hành vi mà bạn không muốn. Dùng các kỹ 
thuật mô tả ở chương 3- "Cách dạy". Dạy trong những lần và trong những 
tình huống phát sinh ở các hành vi tiêu cực, càng nhiều càng tốt. 

9. Đưa tất cả những người có liên quan tham gia vào chương trình 
thay đổi hành vi. Sau cùng mọi người cần có biện pháp riêng để đối phó 
với hành vi tiêu cực, vì vậy không nhất thiết phải phải yêu cầu người 
khác dùng biện pháp của bạn. Thậm chí các trẻ nhỏ cũng biết cách ứng 
xử đối với đứa em phạm lỗi của chúng. Chắc chắn chúng sẽ đến mách 
bạn: (Mẹ ơi Chirs đẩy con té) và bạn sẽ có dịp đưa ra lời hướng dẫn cũng 
như cách an ủi, khuyên giải (Con hãy tránh ra ngay khi em đẩy con. 
Đừng nhìn nó. Đến đây chơi với mẹ). Khuyến khích các kỹ năng mới và 
khen ngợi các hành vi tích cực cũng là việc làm không kém phần quan 
trọng. 

Khung 6.2 Các biện pháp đối phó với những hành vi tiêu cực 

Lờ đi. 

Biện pháp này rất hiệu quả đối với những hành vi để đạt được sự 
chú ý. Thậm chí khi bạn phải  xử lý hậu quả của việc con bạn làm, hay 
đưa họ đi ra chỗ khác, bạn vẫn có thể làm mà không nhìn đến cháu hay 
không biểu lộ một mảy may cảm xúc. Bạn cần có khả năng đóng kịch. 

Đôi khi cũng không thể lờ đi. Nếu hành vi xấu là véo em bé, bạn biết rằng 
em không thể bỏ qua mà chắc chắn bạn phải phạt đứa con ngịch ngợm của 
mình. 

Rút bớt các đặc quyền: 

Biện pháp này thường có hiệu quả ở những trẻ lớn. Với những trẻ 
nhỏ hơn, biện pháp phải dễ hiểu và không kéo dài (VD: phạt trẻ phải rời 
bàn ăn trong chốc lát) 

Cách ly 

Tách trẻ ra khỏi việc cháu đang làm và để cháu một mình trong một 
thời gian ngắn- 5 phút phút chẳng hạn, hay cho tới khi mọi người đã bình 
tĩnh trở lại. Nếu có thể bạn có thể  bạn nên tỏ ra hơi quan trọng trong việc 
này. Nên cho trẻ biết lý do bị phạt, nhưng không nói gì thêm. 

Đặt trẻ nhồi trên một chiếc ghế hay ở một góc đặc biệt trong phòng; 
nhưng trẻ có thể bày ra các trò hề làm trò hề làm cho những người trong 
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phòng ( đặc biệt là những trẻ nhỏ) khó mà lờ đi. Thường thì đưa cháu 
sang một phòng khác sẽ có hiệu quả hơn- phòng của cháu chẳng hạn. 

Mục đích không phải là làm cho trẻ sợ, vì vậy không nên nhốt trẻ 
nếu trẻ thật sự lo lắng, hoảng sợ. Nhưng phải kiên quyết buộc trẻ ở lại đó 
cho đến khi bạn cho phép cháu quay trở lại với tập thể gia đình.  

Nếu cháu la khóc hay tỏ ra hung hăng, làm bộ như không để ý đến 
cháu. Hãy đến với cháu khi cháu bắt đầu yên lặng. 

Nếu cháu chơi vui vẻ trong phòng của cháu, cháu không cần dành 
lại ưu thế nơi bạn- Cháu vẫn nhận được thông điệp là hành vi của cháu 
không được hoan nghênh. Rồi bạn sẽ thấy. 

Kiên trì trong ít nhất là hai tuần, bất chấp mọi phản ứng của trẻ. 
Nếu cuối hành vi đó hành vi riêu cực của cháu ít đi, khi đó biện pháp " 
cách ly" tỏ có hiệu quả. Nếu không hãy thử một biện pháp khác. 

Tiến sĩ Christopher Green trong quyển sách tên "Thuần hoá trẻ nhỏ" 
(1984), chỉ  rằng biện pháp cách ly có hiệu qủa trong việc tách rời các 
nhóm đang xung đột dữ dội - một ý nghĩa khác bên cạnh ý nghĩa lâu dài 
của sự giảm bớt các hành vi tiêu cực. Nhận xét về biện  pháp cách ly rất 
đáng kể để chúng ta tham khảo. 

Những hậu quả không hài lòng khác 

Sau cùng, cha mẹ tự quyết định tìm ra một biện pháp có tác dụng 
làm cho trẻ nản lòng, không còn muốn tiếp tục hành vi tiêu cực của cháu 
nữa. Tiêu chuẩn để đánh giá một biện pháp là tính hiệu quả của nó, 
nhưng đây chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Tát tay khi được dùng 
thương xuyên, có thể làm đứa trẻ nghĩ  rằng đấy là cách ứng xử có thể 
chấp nhận được. Những cái tát tay của bạn có thể quay trở lại với với bạn 
hay chuyển đến cho trẻ sơ sinh. Đó giống như sự trừng phạt "ăn miếng 
trả miếng": "Nếu anh léo tóc tôi tôi sẽ kéo tóc anh". 

Người lớn đôi khi hiểu rằng các biện pháp của họ sẽ "làm khổ" trẻ, 
trong khi sự thực không phải như vậy. La mắng là một ví dụ khá chính 
xác; có thể thấy rằng trẻ con thấy rằng cha mẹ chúng đang giận dữ là một 
hình ảnh hấp dẫn! 

Khó có một biện pháp nào có hiệu quả làm giảm hành vi tiêu cực 
mà không tạo ra những vấn đề mới; sự tát tay lập đi lập lại là một ví dụ. 
Nhưng nhất định là có một giải pháp. ở Macquarie chúng tôi thường 
thành công trong trường hợp " hành vi không nặng lắm" với biện pháp lờ 
đi và cách ly. Có lẽ bạn nên thử với biện pháp này trước. 
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Mục đích của bạn không phải là trừng phạt con bạn thật nhiều về 
những gì bạn làm sai, nhưng không dạy cháu theo cách sai trái đó nữa. 
Nên ghi nhớ điều đó, bạn đứng về phía con  bạn, bạn và con bạn sẽ dễ 
dàng tìm ra các biện pháp khắc phụchành vi sai trái đó. 

10. Ghi chép lại sự tiến bộ. Tối thiểu trong hai tuần đầu tiên cho ghi 

lại mỗi lần hành vi tiêu cực xảy ra và mỗi lần con bạn dùng nững kỹ năng 

mới mà bạn đã dạy cháu. Khi là người trong cuộc bạn khó nhận ra sự việc 

có thật sự tiến triển hay không. Qua bảng ghi chép chắc chắn sẽ theo dõi 

được sự tiến triển của con bạn. Một bản ghi chép vài ngày trước khi 

chương trình bắt đầu sẽ cho bạn một cơ sở chắc chắn để so sánh. Ghi chép 

trước và sau khi dạy sẽ giúp bạn quyết định về việc cần thay đổi hay nên 

tiếp tục chương trình của bạn. 

Chăm sóc bản thân: 

Chỉ có những ”siêu - phụ - huynh", nếu thật sự có một người như 
thế, mới có thể theo tất cả những điều trên đây từ đầu đến cuối. Đối phó 
với một hành vi tiêu cực không dễ chút nào, thậm chí với những phụ 
huynh và giáo viên kinh nghiệm nhất. Cố gắng đừng để tâm trạng thất 
vọng ảnh hưởng tới con bạn, nhưng nếu thỉnh thoảng bạn nổi giận thì 
cũng đừng tự trách mình thái quá. Nếu bạn biết rõ  mục tiêu và đang thực 
hiện một kế hoạch để tiến tới, cuối cùng rồi bạn cũng sẽ đạt được kết quả. 

Hãy tranh thủ thêm sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè, thu xếp để 
thỉnh thoảng bạn có thể nghỉ ngơi mà không phải lo lắng đến trách nhiệm 
hoàn toàn. 

Tự khen thưởng trẻ những tiến bộ dù  là rất nhỏ của trẻ. Thực hiện 
những điều trên sẽ làm cho cuộc sống thoải  mái hơn, không chỉ cho bạn 
mà còn cho cả con bản nữa. Bằng việc dạy con bạn biết nhiều kỹ năng 
hơn, biết tìm thấy niềm vui trong những hành vi tích cực và biết ứng xử 
theo cách cho phép cháu có nhiều bạn hơn, bạn đã mở cho cháu cánh cửa 
kinh nghiệm mới và giúp cháu tiến đến cuộc sống phong phú hơn.  

Nếu con bạn chưa bao giờ có một hành vi tiêu cực, bạn cứ tiếp tục 
như từ trước đến giờ. Có thể bạn đã sử dụng vài nguyên tắc được giảng 
giải trong chương trình này. Nhưng phương pháp mà chúng tôi đề cập 
trên đây đã được rất nhiều người áp dụng và đạt kết quả tốt.  

Nếu con bạn chưa đến tuổi để có thể thật sự áp dụng kỷ luật với 
cháu được, hay bạn đã khắc phục một hành vi tiêu cực khác, xin hãy 
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tham khảo một vài gợi ý sau đây để xử lý những hành vi ngỗ nghịch 
thông thường, ngăn chúng không trở thành những hành vi tiêu cực. 

1. Luôn luôn chú ý và khen ngợi những hành vi tích cực. Hãy chú ý 
những khi “trẻ ngoan” như thời gian cháu nghỉ giải lao, khi bắt đầu bữa 
ăn tối, khi tưới cây trong vườn, khi đọc một quyển sách hay nghỉ lấy sức. 
Khi đó bạn nên đưa ra một lời động viên, một cái vỗ nhẹ lên đầu. Chúng 
ta có thể dễ dàng cho trẻ nghỉ giải lao khi cháu ngoan chẳng hạn khi bắt 
đầu bữa tối...Bạn có thể vừa làm những việc này vừa quan tâm đến trẻ 
như một lời động viên, một lời bình luận về trò chơi đang diễn ra. Lúc 
đầu sự khen ngợi có ý thức này có thể hơi kỳ cục, nhưng rồi nó sẽ nhanh 
chóng trở thành thói quen. Bạn sẽ thấy kết quả bạn thu được đáng với kết 
quả bạn bỏ ra. Trẻ đòi hỏi sự quan tâm của chúng ta. Khi chúng ta không 
đáp ứng đúng cách nhu cầu được chú ý của trẻ, trẻ sẽ có hành vi tiêu cực. 

2. Có những nguyên tắc nhất quán, rõ ràng và đơn giản. Phải biết 
chắc rằng con bạn biết những gì bạn có thể chấp nhận được ở cháu. Phải 
lưu ý đến tuổi và khả năng của con bạn; nhưng một khi bạn đã chắc rằng 
cháu có thể thích ứng với một nguyên tắc nào đó, phải làm cho cháu biết 
rõ đó là điều bạn mong đợi ở cháu. Dĩ nhiên cháu sẽ kiểm tra các nguyên 
tắc của bạn, vì vậy phải nghĩ trước tới cách ứng phó khi cháu làm điều 
đó. Hãy để cho cháu thấy hãnh diện về bản thân khi nhớ đến những 
nguyên tắc khi bạn đã đặt ra. 

3. Đưa ra những hướng dẫn tích cực. Đời sống với một trẻ tiền học 
đường hiếu động có thể giống như một chuỗi vô tận những lời hướng 
dẫn- “Đừng làm cái đó’, “Đừng đụng cái này”, “Đừng làm điều đó nữa” 
và nhiều nhất nữa là “không”. Nếu những cụm từ này có một vẻ buồn 
chán đối với bạn, chắc chắn chúng cũng mang tới cho con bạn một cảm 
xúc tương tự như thế. Những cái “không” và “đừng” đó đi vào một tai và 
lát sau lại chui ra tai kia. Hãy hướng dẫn con bạn những điều nên làm; 
các hướng dẫn sẽ đa dạng hơn (và vì vậy sẽ thú vị hơn) và tích cực hơn. 
Những từ ‘không” “đừng” nên để dành cho những tình huống thực sự 
quan trọng; chúng sẽ gây nhiều ấn tượng khi chúng thực sự được cần đến. 

4. Có nhiều biện pháp để đối phó với một hành vi “nghịch ngợm”. 
Nếu luôn sử dụng biện pháp mạnh nhất cho mọi trường hợp ngỗ nghịch, 
bạn sẽ bất lực khi gặp những tình huống thực sự nghiêm trọng ( một hành 
vi đe doạ tới sự an toàn  chẳng hạn). Hãy phân hạng các biện pháp và 
dùng biện pháp nhẹ nhất vừa đủ để ứng phó với một tình huống xảy ra. 
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Chúng ta đã bàn đến vài biện pháp ở đầu chương này, ở đây chúng tôi 
nêu thêm vài biện pháp khác để bạn cân nhắc. 

- Di chuyển đồ dạc, đặt đồ vật ngoài tầm tay trẻ hay sắp xếp lại để 
tránh sự đụng chạm. Điều này đặc biệt cần thiết khi trẻ chưa biết sự khác 
nhau giữa cái máy chụp hình đắt tiền của mẹ với cái máy chụp hình đồ 
chơi của trẻ, Hay giữa quyển vở học của Jamie với quyển vở nháp của bé. 

- Phớt lờ: trẻ chỉ lập lại một hành vi khi thấy nó có gây ra một tác 
động nào đó. Khi phải nhúng tay vào can thiệp, bạn hãy tránh nhìn hay 
nói đến trẻ. Nếu có liên quan đến 1 trẻ khác hãy tập trung mọi chú ý vào 
đứa trẻ này trong khi cố tình không đếm xỉa gì đến kẻ phạm lỗi.  

- Đưa ra một sự lựa chọn: một đề nghị hấp dẫn đôi khi có thể làm 
trẻ quên trò tinh nghịch của cháu và hướng cháu đến những hành vi tích 
cực. 

- Một tiếng “không” cương quyết: khi bạn nói, tiếng “không”, hay 
“dừng lại” một cách mạnh mẽ có thể làm con bạn xao lãng điều cháu 
đang làm hay sắp làm; ngay sau đó bạn hãy cho cháu một hướng dẫn tích 
cực. đừng lập lại tiêng “không”- nếu nó có tác dụng, nó đã có tác dụng 
ngay từ lần đầu tiên. Sự lập đi lập lại sẽ làm giảm hiệu quả của nó.  

- Nhắc nhở bằng lời nói: cho trẻ cơ hội để tự sửa mình. Những câu 
nói: “Cha vừa nói gì vậy?” hay “ Quy định sử dụng dao của chúng ta là 
gì?” sẽ nhắc nhở trẻ xem xét lại. 

- Tước bỏ những đặc quyền, đặc lợi: Điều này thường có hiệu quả 
nhất với những trẻ lớn, nhưng nó cũng có thể có hiệu quả với trẻ nhỏ hơn 
khi các đặc quyền đặc lợi được tước bỏ ngay lập tức. Khi đang ăn món đầu 
tiên mà thông báo rằng sẽ không cho trẻ ăn kem tráng miệng có thể sẽ 
không có tác dụng; nhưng lấy đi món kem khi đang ăn tráng miệng có thể 
làm cho trẻ hiểu ngay. 

- Cách ly: Cách ly trẻ trong một thời gian ngắn (như đã đề cập 
trong khung 6.2.) 

- Tát ngay: Không nên tát ngay. Đa số phụ huynh cmả thấy cần 
phải tát ngay trong một số trường hợp. Luôn luôn ghi nhớ rằng tát ngay 
thường xuyên có thể làm cho trẻ nghĩ rằng đó là hành vi có thể chấp nhận 
được: “Nếu cha tát tay được thì sao mình lại không tát được?”, nên để 
dành những cái tát ngay của bạn cho những hành động phiêu lưu nguy 
hiểm còn tiềm ẩn. Ví dụ như khi trẻ chạy ra đường. 

- Luôn luôn tránh: 
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Tranh cãi về các quy tắc 

La hét (trừ khi bạn không thể nhìn được) 

Thay đổi ý kiến 

Bỏ dở nửa chừng 

ăn miếng trả miếng (mày véo tao, tao véo mày) 

Những điều này nhất định sẽ làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn và sẽ đẻ 
ra nhiều vấn đề khác nữa. 

5. Cho trẻ biết rằng bạn chỉ không thích điều cháu làm, bạn vẫn yêu 
cháu. Tuy hầu hết cha mẹ đều biết điều này, nhưng họ lại rất dễ gây ra 
một ấn tượng sai nơi trẻ. Bảy tỏ chính xác tình cảm của bạn thông qua 
những điều bạn nói với trẻ. Có một trời khác biệt giữa: “Con phải ở lại vì 
con là đứa bé hư” và “Con phải ở lại vì con đã leo qua cửa sổ”. 

 

Một số kinh nghiệm của phụ nữ 

Trong thời gian chuẩn bị cuốn sách này, chúng tôi đã yêu cầu một 
nhóm phụ huynh kể cho chúng tôi nghe về những  kinh nghiệm của họ 
trong việc thay đổi những hành vi tiêu cực hay những biện pháp đối phó 
hiệu quả những trò ngỗ nghịch của con họ. Dưới đây là những câu 
chuyện của họ: 

Lan, mẹ của Mary May- 18 tháng tuổi: 

Mary May đôi khi kéo tóc hay cắn tôi khi tôi chơi với cháu. Tôi chỉ 
đơn giản đặt cháu xuống và bỏ đi. Tôi không cho cháu cái quý giá nhất  
của cháu- người mẹ. Tôi thấy rằng rất có hiệu quả. 

Sarah, mẹ của Joseph- 3 tuổi: 

Bất cứ khi nào một trong chúng tôi nghe hay nói điện thoại thì 
Joseph cố la khóc thật to. Không thể lờ đi được, bởi vì để như vậy thì 
chúng tôi không thể trò chuyện được. Tôi đã thử cho cháu một món đồ 
chơi đặc biệt khi tôi sử dụng điện thoại, cháu chỉ im đi một lát, rồi tiếp 
tục la khóc. Sau đó, tôi phải mang cháu vào phòng riêng của cháu mỗi lần 
việc này xảy ra. Thật là rắc rối, bởi vì lúc đầu cháu thậm  chí còn la khóc 
to hơn đến nỗi người ở đầu dây bên kia cũng có thể nghe tiếng thét của 
cháu. Tôi nghĩ ra biện pháp giả vờ gọi điện cho ai đó và tôi tỏ ra không 
bận tâm đến tiếng la khóc của cháu. Sau ba ngày, không còn tiếng la khóc 
nữa! Tôi nghĩ thỉnh thoảng cũng nên ngưng cuộc điện đàm trong chốc lát 
để khen cháu ngoan; nhưng nay tôi cũng không cần làm thế nữa. 
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Stuart, cha của Nathan, 2 tuổi rưỡi: 

Điều tôi thấy khó nhất là khi cháu gào thét trong lúc tôi đang lái xe 
dù khi chúng tôi còn phải đi khá xa. Cháu ghét chỗ ngồi của cháu trên xe. 
Bạn tôi đề nghị một biện  pháp: khi cháu bắt đầu la hét, tôi dừng xe lại, 
bước ra, đến ngồi trên cốp xe cho đến khi cháu im lặng. Khi trời mưa thì 
thật là khủng khiếp! Tôi không nghĩ là biện  pháp này sẽ có hiệu quả nếu 
trên xe còn có các cháu khác; nhưng kết  quả đã đến với chúng tôi sau 4 
chuyến đi. tương tự thế, tôi không bao giờ nói với cháu hay thậm  chí 
không nhìn đến cháu khi cháu kêu lên; tôi chỉ trò chuyện với cháu khi 
cháu đã ngừng la hét. 

Natalie, mẹ của Peter- 2 tuổi 

Peter trải qua thời kỳ lúc lắc khoảng một năm trước đây. Nó bắt đầu 
từ từ, và khi chúng tôi biết thì cháu đã lúc lắc tới lui suốt ngày. Cháu 
không đụng tới các đồ chơi của cháu hay bất cứ thứ gì. cháu lúc lắc cả 
trên giường để tự ru mình ngủ. Người ta cho chúng tôi biết đây là hành vi 
tự kích thích, và nó có thể thực sự  trở thành một vấn đề nghiêm trọng. 
Về cơ bản, chúng tôi cố làm cho cháu quan tâm đến một việc khác để 
cháu quên vấn đề của cháu đi. Đôi khi tôi mất bình tĩnh và thét lên với 
cháu, nhưng chẳng  ích lợi  gì. Đôi khi cháu lúc lắc cả trên giường vào 
ban đêm và chúng tôi phải mất khá nhiều thời gian để ngưng việc này lại: 
chúng tôi tập trung vào việc bày cho cháu cách chơi; và bây giờ cháu đã 
chơi tốt. 

Matt, cha của Karina- 4 tuổi 

Pam (vợ của Matt) rất  thành công trong việc dạy Karina cư xử nhẹ 
nhàng với em bé. Sự việc thực sự tồi tệ trong một thời gian. Chúng tôi 
không thể để hai đứa ở lại với nhau trong phòng. Tôi cho là Karina ghen 
tị, bởi vì cho đến lúc đó (lúc chúng tôi sinh cháu thứ hai) cháu luôn luôn 
có mẹ bên cạnh. Pam bế Kate lên mỗi lần có việc gì đó xảy ra, quay lưng 
về phía Karina (không quan tâm gì đến Karina). Cô ấy cũng dạy cho 
Karina cách giúp đỡ- lau mặt cho Kate và một số việc khác. Và cháu 
được ôm ấp, vuốt ve, âu yếm về hành vi tích cực của cháu. Có một thời 
gian, Karina trút sự hung hăng của cháu lên búp bê, nhưng bây giờ cháu 
đã yêu thích cả hai, nhưng cháu cho là búp bê thông minh hơn Kate. 

 

Khung 6.3 Mười điểm để thay đổi cư xử 

ở đây chúng tôi lập lại mười điểm trong việc dạy trẻ đáp ứng các 
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mục tiêu về hành vi cư xử 

1. Biết các mục tiêu của bạn 

2. Phải chắc là mọi người có liên quan đều biết các mục tiêu của 
bạn 

3. Quyết định biện pháp đối phó với hành vi tiêu cực 

4. Đưa ra biện pháp ngay 

5. Nhất quán 

6. Sẵn sàng chấp nhận hành vi trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt 
hơn 

7. Động viên các hành vi tích cực của con bạn 

8. Dạy cho con bạn  những  hành vi tích cực để thay thế các hành 
vi tiêu cực của cháu 

9. Lôi kéo mọi người có liên quan vào chương trình thay đổi hành 
vi do bạn khởi xướng 

10. Lập sổ theo dõi sự tiến bộ 

 

 


