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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài:
Giao tiếp là nhu cầu trong ñời sống tinh thần của con người. Con người từ lúc
sinh ra cho ñến khi lớn lên luôn có nhu cầu về mối quan hệ với những người xung
quanh - nhu cầu về người khác. Khi giao tiếp con người ñã tham gia vào nhiều hình
thức xã hội phức tạp và ở ñó tạo nên các mối quan hệ xã hội (V. I. Lênin), theo
K.Marx: "... bản chất của con người không phải là cái gì ñó chung chung trừu tượng
cố hữu của những sự vật riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người
là tổng hoà các mối quan hệ xã hội" Như vậy giao tiếp là một trong những yếu tố
giúp con người tham gia vào các mối quan hệ xã hội, tạo ra các mối quan hệ xã hội
và tạo nên bản chất người. Giao tiếp là một trong những phương thức tồn tại và phát
triển của cá nhân và xã hội, con người còn sống thì còn hoạt ñộng và giao tiếp. Qua
giao tiếp con người hình thành năng lực tự ý thức.
CPTTT là một dạng tật khá phổ biến ở trẻ khuyết tật. So với trẻ bình thường, trẻ
chậm phát triển trí tuệ thường gặp một số trở ngại trong giao tiếp hơn.
Đó có thể là những trở ngại về mặt sinh lý: Do một số cấu trúc, chức năng của
cơ thể trẻ hoặc bị giảm khả năng ở một số giác quan mà trẻ thường có khó khăn
trong việc truyền và nhận thông tin, làm cho thông tin sai lệch, hoặc không ñầy ñủ,
dẫn ñến cản trở trong việc giao tiếp của các em
Đó có thể là những trở ngại về mặt tâm lý:
o

Khả năng ngôn ngữ, khả năng nhận thức bị hạn chế.

o

Trẻ thiếu nhu cầu giao tiếp.

o

Trẻ phản ứng thất thường, chậm chạp.

Đó có thể là những trở ngại về mặt xã hội:
o

Trẻ thiếu niềm tin vào người khác, né tránh sự giao tiếp hoặc ít có cơ
hội tiếp xúc với người khác.

o

Mặc cảm, tự ti, tự kỷ…

o

Đôi khi bị người khác ñịnh kiến.

o

Gia ñình không dành nhiều thời gian tiếp xúc, chăm sóc trẻ ñúng mức.

Vì vậy chúng ta phải rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT ñể
hạn chế phần nào thiệt thòi cho các em, giúp các em hòa nhập vào cộng ñồng.
Con ñường gần nhất ñể rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT
theo chúng tôi ñó là thông qua hoạt ñộng vui chơi. Bởi vì chơi là hoạt ñộng rất tự
nhiên trong cuộc sống của mỗi người, nó là một thiên tính của tuổi thơ nên nó ñặc
biệt quan trọng ñối với sự phát triển của trẻ em. Không chơi trẻ chỉ tồn tại chứ
không phải là ñang sống, không chơi trẻ không thể phát triển. Có thể nói trò chơi và
tuổi thơ chính là hai người bạn thân thiết không thể tách rời nhau ñược. Nhà văn
hào lỗi lạc người Nga Maxim Goocki ñã từng nói: “Trò chơi là con ñường dẫn trẻ
em ñến chỗ nhận thức ñược cái thế giới mà ở trong ñó các em ñang sống, cái thế
giới mà các em có sứ mệnh phải cải tạo” [8]. Trò chơi giúp cho sự phát triển của trẻ
em ñược toàn diện, cân bằng và nhịp nhàng, ñó là phương tiện hiệu quả nhất ñể phát
triển các chức năng tâm lý, sinh lý và hình thành nhân cách cho trẻ em. Trẻ CPTTT
cũng như những trẻ em bình thường khác, trẻ rất thích tham gia vào các trò chơi
cùng bạn bè. Thông qua các trò chơi, cùng bắt chước, cùng thi ñua với các bạn thì
nhân cách của trẻ CPTTT cũng có sự phát triển, ñiều ñó ñược thể hiện ở sự hiểu biết
về những công việc trong cuộc sống thông qua trò chơi ñóng vai, trò chơi xây
dựng, trò chơi học tập... , trên cơ sở ñó, tinh thần ñoàn kết, các giác quan, trí tuệ, thể
lực, các kĩ năng giao tiếp,... của ñứa trẻ cũng phát triển theo. Vì vậy, trò chơi giúp
trẻ CPTTT phát triển kĩ năng giao tiếp, hình thành nhân cách, trí lực ñể trẻ hòa nhập
vào cuộc sống với mọi người xung quanh.
Hiện nay, môi trường hòa nhập là môi trường mang lại nhiều thuận lợi ñể trẻ
CPTTT phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua hoạt ñộng học tập, vui chơi cùng các
bạn. Nhưng thực tế, các em còn rụt rè, thiếu tự tin, mặc cảm. Vì vậy chúng ta cần
nghiên cứu, tìm ra các biện pháp ñể phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT giúp
trẻ hòa nhập vào cộng ñồng.
Đó là lý do chúng tôi chọn nghiên cứu ñề tài: “Hình thành kĩ năng giao tiếp
cho trẻ CPTTT trường Tiểu học Hải Vân thông qua hoạt ñộng vui chơi”.
2.

Khách thể và ñối tượng nghiên cứu:
2.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT khối lớp
1 trường tiểu học Hải Vân thông qua hoạt ñộng vui chơi.
Mục ñích nghiên cứu.

3.

Chúng tôi nghiên cứu ñề tài với mục ñích tìm hiểu thực trạng khả năng giao tiếp
của trẻ CPTTT, việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT tại trường Tiểu học
Hải vân và ứng dụng các trò chơi vào thực tế dạy học ñể phát triển kĩ năng giao tiếp
cho trẻ CPTTT.
4.

Giả thiết khoa học.
Nếu xây dựng hệ thống trò chơi và tổ chức các hoạt ñộng vui chơi phù hợp với

ñặc ñiểm của trẻ CPTTT thì sẽ giúp trẻ có cơ hội ñể hình thành và rèn luyện các kĩ
năng giao tiếp, tạo ñiều kiện thuận lợi ñể hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.
Nhiệm vụ nghiên cứu

5.

5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ
CPTTT.
a.

Điều tra thực trạng khả năng giao tiếp và việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp

cho trẻ CPTTT trường tiểu học Hải Vân thành phố Đà Nẵng.
b.

Xác ñịnh một số biện pháp tổ chức hoạt ñộng vui chơi nhằm hình

thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT.
6.

Phạm vi nghiên cứu.

Chúng tôi xác ñịnh nhiệm vụ 3 là nhiệm vụ chủ yếu của ñề tài.
7.

Phương pháp nghiên cứu.
7.1. Nghiên cứu lí luận : Phân tích, tổng hợp lý thuyết ñể làm cơ sở lí luận cho

ñề tài.
7.2. Nghiên cứu thực tiễn:
- Phương pháp ñiều tra bằng phiếu hỏi ý kiến và phiếu khảo sát kĩ năng.
- Phương pháp quan sát: Sử dụng phiếu quan sát ñể thu ñược những thông tin phục
vụ mục ñích nghiên cứu của ñề tài.
- Phương pháp phỏng vấn: Trao ñổi với giáo viên và trẻ nhằm chính xác hoá những
thông tin thu ñược từ các phương pháp nghiên cứu khác.
7.3. Các phương pháp thống kê toán học: Xử lí số liệu thu ñược từ thực tế.

NỘI DUNG
Chương I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIAO TIẾP VÀ GIAO DỤC
HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP CHO TRẺ CPTTT.

1.1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Giao tiếp là một vấn ñề mới trong khoa học nói chung và trong tâm lý học
nói riêng.
Giữa thế kỉ XIX, trong bản thảo Kinh tế - Triết học 1884, Các Mác (1818 1883) ñã bàn về nhu cầu xã hội giữa con người với con người trong hoạt ñộng xã
hội và tiêu dùng, xã hội loài người phải giao tiếp thực sự với nhau. Các Mác viết: "
Cảm giác và sự hưởng thụ của những người khác cũng trở thành sở hữu của bản
thân tôi. Cho nên ngoài vũ khí quan trực tiếp ấy hình thành những khí quan xã hội,
dưới hình thức xã hội. Chẳng hạn như giao tiếp với người khác ñã trở thành khí
quan biểu hiện sinh hoạt của tôi và một trong những phương thức chiếm hữu sinh
hoạt của con người. Hơn thế nữa thông qua giao tiếp với người khác mà có thái ñộ
với chính bản thân mình, mỗi người tự soi mình". Mác chỉ ra rằng trong sản xuất vật
chất và tái xuất con người, buộc con người phải có giao tiếp trực tiếp với nhau. Con
người chỉ trở thành con người khi có những quan hệ hiện thực với những người
khác, có giao tiếp trực tiếp với những người khác.
Đến thế kỉ XX , vấn ñề giao tiếp càng ñược các nhà triết học, tâm lý học, xã
hội học quan tâm nhiều hơn. Gmít (1863-1931) ñã ñưa ra thuyết qua lại tượng trưng
ông khẳng ñịnh vai trò của giao tiếp ñối với sự tồn tại của con người, hay như ta
thường nói, con người chỉ tồn tại trong xã hội là người trong cộng ñồng người. Mác
Tinbubow (1876-1965), một ñại diện của triết học hiện sinh và triết học Nhật Bản
trong một tác phẩm nổi tiếng của mình dưới nhan ñề: " Tôi và bạn" ñã cho rằng tồn
tại là ñối thoại, sau trở thành nguyên tắc ñối thoại, góp phần phát triển lý luận về
giao tiếp. Trong giao tiếp hai người bổ sung cho nhau, chứ không phải thay thế
nhau, quan hệ qua lại hai chiều chứ không phải tuân theo một chiều trật tự thứ bậc,
ñó là hai người gặp nhau, tồn tại thứ nhất gặp tồn tại thứ hai.
Đầu thế kỉ XX, Khi nghiên cứu và ñề xuất các Phản xạ học, nhà triết học Nga
V.M. Becchurép (1857-1927) trong tác phẩm "Tâm lý học khách quan" (1907),
"Phản xạ học tập thể" (1921)… ñã ñề cập nhiều về các vấn ñề giao tiếp. Theo ông
giao tiếp là ảnh hưởng tâm lý qua lại giữa người này với người kia. Giao tiếp giữ
vai trò cơ chế thực hiện hoạt ñộng cùng nhau và hình thành nên chủ thể tập thể của

hoạt ñộng ñó. Giao tiếp là ñiều kiện thực hiện giáo dục, truyền ñạt kinh nghiêm từ
thế hệ này ñến thế hệ khác. Becchurep cũng nhấn mạnh vai trò to lớn của giao tiếp
ñối với sự hình thành và phát triển nhân cách.[2]
Ở Việt Nam, vấn ñề giao tiếp mới ñược nghiên cứu từ cuối những năm 1970
ñến những năm 1980. Phạm Minh Hạc ñã ñịnh nghĩa: " Giao tiếp là quá trình xác
lập và vận hành các quan hệ xã hội giữa người ta với nhau"[2]
Theo PGS Hoàng Anh và PGS Vũ Kim Thanh, giao tiếp sư phạm là giao
tiếp có tính chất nghề nghiệp giữa giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy
(giáo dưỡng) và giáo dục, có các chức năng sư phạm nhất ñịnh, tạo ra các tiếp xúc
tâm lý, xây dựng không khí tâm lý thuận lợi, cùng các quá trình tâm lý khác (chú ý,
tư duy…) có thể tạo ra kết quả tối ưu của quan hệ thầy trò, trong nội bộ tập thể học
sinh và trong hoạt ñộng dạy cũng như hoạt ñộng học. Từ khái niệm trên chúng ta
thấy, công tác giáo dục và học tập chủ yếu diễn ra trong ñiều kiện giao tiếp như:
giảng bài trên lớp, phụ ñạo riêng, thi cử…. Không có giao tiếp thì hoạt ñộng của
giáo viên và học sinh không ñạt ñược mục ñích giáo dục [3].
Như vậy qua một số công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài
nước, chúng ta có thể khẳng ñịnh ñược sự cần thiết của việc giáo dục kĩ năng giao
tiếp cho trẻ CPTTT học hòa nhập thông qua hoạt ñộng vui chơi.
1.2. KHÁI QUÁT VỀ GIAO TIẾP.
1.2.1. Khái niệm giao tiếp.
Tâm lý học ñại cương, tâm bệnh học và tâm lý học xã hội coi giao tiếp như
một quá trình hoạt ñộng, một quá trình tiếp xúc tâm lý , tiếp xúc nhân cách hoặc
một quá trình xác lập quan hệ xã hội.
- Giao tiếp là hoạt ñộng xác lập, vận hành quan hệ giữa người với người ñể
hiện thực hóa các quan hệ xã hội giữa người ta với nhau (TS Phạm Minh Hạc,
1998).
- Giao tiếp là một quá trình quan hệ tác ñộng qua lại giữa các cá thể, là quá
trình thông tin quan hệ giữa con người với con người, là quá trình hiểu biết lẫn
nhau, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, trao ñổi cảm xúc với nhau (B. Parughin, 1971).

- Giao tiếp là một quá trình tác ñộng qua lại giữa các nhân cách cụ thể. Giao
tiếp chỉ ñược thức hiện trong môi trường xã hội. Trong giao tiếp con người bộc lộ
thái ñộ với người khác và với chính mình. Nhờ ñó các nhà trị liệu tâm lý mới chuẩn
ñoán ñược các bệnh nhân cách khác nhau rồi kết hợp với các phương pháp khác ñể
trị liệu. (V.N. Miaxixev, 1960).
- Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lý giữa con người với con người, qua ñó con người
trao ñổi với nhau về thông tin, cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác ñộng qua
lại với nhau (Trần Trọng Thủy, 1998).
 Tóm lại: Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lí giữa người và người, thông qua ñó
con người trao ñổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau và ảnh
hưởng tác ñộng qua lại lẫn nhau. Hay nói khác ñi giao tiếp xác lập và vận hành các
quan hệ người - người, hiện thực hoá các quan hệ xã hội giữa chủ thể này và chủ thể
khác [10].
1.2.2. Chức năng của giao tiếp.
1.2.2.1. Nhóm chức năng xã hội.
 Chức năng thông tin: Chức năng thông tin ñược biểu hiện dưới khía cạnh
truyền thông (trao ñổi thông tin) của giao tiếp: Qua giao tiếp con người trao ñổi cho
nhau những thông tin nhất ñịnh
 Chức năng tổ chức, phối hợp hoạt ñộng: Trong một tổ chức, một công việc
thường do nhiều người thực hiện. Để có thể hoàn thành công việc một cách tốt ñẹp,
những bộ phận, những con người này phải thống nhất với nhau, tức là phối hợp với
nhau một cách nhịp nhàng. Muốn vậy, họ phải tiếp xúc với nhau, trao ñổi, bàn bạc,
phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng người, phổ biến quy trình, cách thức
thực hiện công việc, và trong quá trình thực hiện phải có những “tín hiệu” ñể mọi
người hành ñộng một cách thống nhất.
 Chức năng ñiều khiển: Chức năng ñiều khiển ñược thực hiện ở khía cạnh ảnh
hưởng tác ñộng qua lại của giao tiếp. Trong giao tiếp chúng ta ảnh hưởng, tác ñộng
ñến người khác, và ngược lại người khác cũng ảnh hưởng, tác ñộng ñến ñến chúng
ta bằng nhiều hình thức khác nhau, như: thuyết phục, ám thị, bắt chước. Đây là một
chức năng rất quan trọng của giao tiếp.

 Chức năng phê bình và tự phê bình: Trong xã hội, mỗi con người là một “chiếc
gương”. Giao tiếp với họ chính là chúng ta soi mình trong chiếc gương ñó. Từ ñó
chúng ta thấy ñược những ưu ñiểm, những thiếu sót của mình và tự sửa chữa, hoàn
thiện bản thân.
1.2.2.2. Nhóm chức năng tâm lý
 Chức năng cảm xúc: Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta có những xúc cảm
cần ñược bộc lộ. Những niềm vui hay nỗi buồn, sung sướng hay khổ ñau, lạc quan
hay bi quan, chúng ta muốn ñược người khác cùng chia sẻ. Chỉ trong giao tiếp
chúng ta mới tìm ñược sự ñồng cảm, cảm thông và giải toả ñược xúc cảm của mình.
 Chức năng ñộng viên, khích lệ: Chức năng ñộng viên, khích lệ của giao tiếp
liên quan ñến lĩnh vực cảm xúc trong ñời sống tâm lí con người. Trong giao tiếp,
con người còn khơi dậy ở nhau những xúc cảm, tình cảm nhất ñịnh; chúng kích
thích hành ñộng của họ.
 Chức năng thiết lập, phát triển, củng cố các mối quan hệ: Giao tiếp không chỉ
là hình thức biểu hiện các mối quan hệ giữa con người với con người, mà còn là
cách thức ñể con người thiết lập các mối quan hệ mới, phát triển, củng cố các mối
quan hệ ñã có. Tiếp xúc, gặp gỡ nhau – ñó là khởi ñầu của các mối quan hệ, nhưng
các mối quan hệ này có tiếp tục phát triển hay không, có trở nên bền chặt hay
không, ñiều này phụ thuộc nhiều vào quá trình giao tiếp sau ñó.
 Chức năng hình thành, phát triển tâm lí nhân cách: Giao tiếp là ñiều kiện ñể
tâm lí, nhân cách của cá nhân phát triển bình thường. Trong quá trình giao tiếp,
nhiều phẩm chất của con người, ñặc biệt là các phẩm chất ñạo ñức ñược hình thành
là phát triển. Trong quá trình tiếp xúc với những người xung quanh, chúng ta nhận
thức ñược các chuẩn mực ñạo ñức, thẫm mỹ, pháp luật tồn tai trong xã hội, tức là
những nguyên tắc ứng xử: chúng ta biết ñược cái gì tốt, cái gì xấu; cái gì ñẹp, cái gì
không ñẹp, cái gì cần làm, cái gì nên làm, cái gì không ñược làm và từ ñó thể hiện
thái ñộ, hành ñộng cho phù hợp. Những phẩm chất khiêm tốn hay tự phụ, lễ pháp
hay hỗn láo, ý thức nghĩa vụ tôn trọng hay không tôn trọng người khác… chủ yếu
ñược hình thành và phát triển trong giao tiếp.

Như vậy, giao tiếp có nhiều chức năng quan trọng. Trong cuộc sống của mỗi
chúng ta, khi các quan hệ giao tiếp cơ bản không thực hiện ñược ñầy ñủ các chức
năng này thì ñiều ñó không những sẽ ảnh hưởng tiêu cực ñến cuộc sống và hoạt
ñộng, mà còn ñể lại những dấu ấn tiêu cực trong sự phát triển tâm lí, nhân cách của
mỗi chúng ta.
1.3. KĨ NĂNG GIAO TIẾP.
1.3.1. Khái niệm kĩ năng giao tiếp.
Kĩ năng giao tiếp là khả năng nhận thức nhanh chóng những biểu hiện bên
ngoài và những biểu hiện tâm lý bên trong của ñối tượng và bản thân của chủ thể
giao tiếp, là khả năng sử dụng hợp lý các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ,
biết cách tổ chức, ñiều chỉnh quá trình giao tiếp nhằm ñạt mục ñích giao tiếp.
1.3.2. Các kỹ năng giao tiếp.
- Nhóm kĩ năng ñịnh hướng giao tiếp: Nhóm kĩ năng này ñược biểu hiện ở
khả năng dựa vào sự biểu cảm, ngữ ñiệu, thanh ñiệu của ngôn ngữ, cử chỉ, ñộng tác,
thời ñiểm và không gian giao tiếp ñể phán ñoán chính xác về nhân cách cũng như
mối quan hệ giữa chủ thể và ñối tượng giao tiếp. Nhóm kĩ năng này còn ñược phân
chia nhỏ hơn thành những kĩ năng: Đọc trên nét mặt, cử chỉ, hành ñộng, lời nói; kỹ
năng chuyển từ tri giác bên ngoài vào nhận biết bản chất bên trong của nhân cách và
kỹ năng ñịnh hướng (gồm ñịnh hướng trước khi tiếp xúc và ñịnh hướng trong quá
trình tiếp xúc với ñối tượng giao tiếp).
+ Kĩ năng ñọc trên nét mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói.
Nhờ tri giác tinh tế và nhạy bén các trạng thái tâm lý qua nét mặt, cử chỉ, ngữ
ñiệu, âm ñiệu của lời nói mà chủ thể giao tiếp phát hiện chính xác và ñầy ñủ thái ñộ
của ñối tượng giao tiếp. Ngôn ngữ diển tả tình cảm hay còn gọi là ngôn ngữ biểu
cảm rất phong phú. Nó thể hiện tính cách, trí tuệ, tình cảm, ý chí của con người.
Tính chủ ñộng hay bị ñộng, tính chân thật hay giả dối tính tin tưởng hay hoài nghi
ñều in dấu trong giọng nói và nhịp ñiệu của lời nói. Trạng thái xúc cảm cũng ñược
biểu hiện ở nét mặt, cử chỉ, lời nói, hành vi. Những ñộng tác diễn cảm không chỉ do
cơ mặt mà do toàn bộ những cơ bắp khác trong cơ thể như ta thường: mắm môi,
nắm chặt tay… khi tức giận… Tri giác (nghe, nhìn) những biểu hiện xúc cảm bên

ngoài là cần thiết song ñiều quan trọng hơn là biết dựa vào ñó ñể ñánh giá, nhận
xét, phán ñoán ñúng nội tâm của ñối tượng giao tiếp, nghĩa là biết chuyển từ tri
giác bên ngoài vào nhận biết bản chất bên trong của nhân cách.
+ Kĩ năng chuyển từ tri giác bên ngoài vào nhận biết bản chất bên trong của
nhân cách.
Sự biểu hiện các trạng thái tâm lý của con người qua ngôn ngữ và ñiệu bộ là
rất phức tạp vì cùng một trạng thái xúc cảm lại có thể ñược bộc lộ ra bên ngoài bằng
ngôn ngữ và ñiệu bộ khác nhau. Ngược lại, sự biểu hiện ở bên ngoài như nhau lại là
vẻ ngoài của các tâm trạng khác nhau. Tuy nhiên, nhờ có những biểu hiện chung
nhất về cảm xúc qua các biểu hiện bên ngoài mà người ta vẫn có thể phán ñoán
ñúng các trạng thái, ñặc ñiểm tâm lý của ñối tượng giao tiếp.
+ Nhóm kĩ năng ñịnh hướng còn ñược chia nhỏ hơn ñịnh hướng trước khi
tiếp xúc và ñịnh hướng trong quá trình tiếp xúc.
Thực chất kĩ năng ñịnh hướng là “phác thảo chân dung tâm lý” của ñối tượng
giao tiếp mà chủ thể giao tiếp tiếp xúc ñể thực hiện mục ñích giao tiếp. Việc “phác
thảo chân dung tâm lý” của ñối tượng giao tiếp càng ñúng càng chính xác thì việc
giao tiếp càng ñạt hiệu quả cao.
- Kỹ năng ñịnh vị: Kĩ năng ñịnh vị thực chất là khả năng xây dựng mô hình
tâm lý, phác thảo chân dung nhân cách ñối tượng giao tiếp ñạt mức ñộ chính xác và
tương ñối ổn ñịnh dựa trên hoạt ñộng nhận thức tích cực.
Kĩ năng ñịnh vị là khả năng biết xác ñịnh vị trí trong giao tiếp, biết ñặt vị trí
của mình vào vị trí của ñối tượng ñể có thể vui, buồn với niềm vui, nổi buồn của họ
và biết tạo ra ñiều kiện ñể ñối tượng chủ ñộng giao tiếp với mình
Kỹ năng ñịnh vị có những ñặc ñiểm sau:
+ Thứ nhất: Mô hình nhân cách của ñối tượng giao tiếp ở giai ñoạn này gần
với hiện thực, tương ñối ổn ñịnh.
+ Thứ hai: Biểu hiện của kỹ năng này là chủ thể giao tiếp có hành vi ứng xử
trong giao tiếp phù hợp với nhu cầu nguyện vọng, ñặc ñiểm tâm sinh lý của và hoàn
cảnh của ñối tượng giao tiếp. Muốn ñạt ñược kĩ năng trên, chủ thể giao tiếp phải rèn
luyện nhiều trong hoạt ñộng nghề nghiệp. Phải tiếp xúc nhiều lần với các ñối tượng

giao tiếp mới có thể có chân dung tâm lý ñứng ñắn về họ. Để có ñược những kỹ
năng này, tri thức và vốn kinh nghiệm sống là rất cần thiết. Cùng với nhận thức lý
tính, chủ thể giao tiếp phải hoạt ñộng tích cực mới ñạt ñược hiệu quả "Đồng nhất"
mình với ñối tượng giao tiếp. Phải có sự nhập vai hoàn toàn chân thực, không gợn
chút giả dối mới ñạt ñược sự hoàn thiện kỹ năng ñịnh vị.
- Nhóm kĩ năng ñiều chỉnh, ñiều khiển quá trình giao tiếp: Việc ñiều chỉnh,
ñiều khiển quá trình giao tiếp diễn ra rất phức tạp, sinh ñộng, bởi lẽ có rất nhiều
thành phần tâm lý tham gia, trước hết là hoạt ñộng nhận thức, tiếp theo là thái ñộ rồi
ñến hành vi ứng xử. Sự phối hợp hoạt ñộng của ba thành phần này cần phải nhịp
nhàng, hợp lý. Để ñiều khiển, ñiều chỉnh mình và ñối tượng giao tiếp, trước hết phải
có khả năng tìm ra ñề tài giao tiếp, duy trì nó, xác ñịnh ñược nguyện vọng, hứng thú
của ñối tượng, chủ thể giao tiếp có khả năng làm chủ trạng thái cảm xúc của bản
thân, biết sử dụng toàn bộ các phương tiện giao tiếp. Kỹ năng ñiều khiển, ñiều chỉnh
ñược phân chia thành những kỹ năng nhỏ hơn:
+ Kĩ năng làm chủ trạng thái cảm xúc của bản thân: Biểu hiện ở chổ biết tự
kiềm chế, che dấu ñược tâm trạng khi cần thiết, ñiều khiển và ñiều chỉnh các trạng
thái tâm lý của mình và các phương pháp tiến hành giao tiếp.
+ Kĩ năng sử dụng phương tiện giao tiếp: Phương tiện giao tiếp ñặc trưng
của con người là ngôn ngữ. Trong tâm lý học người ta khẳng ñịnh rằng nếu nội
dung của lời nói tác ñộng vào ý thức thì ngữ ñiệu, nhịp ñiệu của nó tác ñộng mạnh
mẽ ñến tình cảm của con người. Vì vậy việc lựa chọn các từ ngữ một cách có văn
hóa, có giáo dục là rất quan trọng trong giao tiếp. Trong giao tiếp phải biết lựa chọn
những từ "ñắt" và biết sử dụng ngữ ñiệu ở những tình huống nhất ñịnh. Mọi người
thường sử dụng hai dạng ngôn ngữ ñó là ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Khi nói, họ
có thể sử dụng hình thức ñộc thoại hoặc ñối thoại. Ngoài ngôn ngữ diễn cảm thì tác
phong, ñiệu bộ, nét mặt, nụ cười cái nhìn, …cũng có tác dụng bổ sung cho thái ñộ
của chủ thể giao tiếp. Đồng thời khi viết cũng phải có trách nhiệm với những ñiều
mình viết ra. Khi trình bày một vấn ñề nào ñó chủ thể giao tiếp phải làm chủ ñược
các phương tiện giao tiếp của mình mới có thể thu ñược hiệu quả như mong ñợi.

Hiểu biết và tự rèn luyện những khả năng trên giúp con người phát triển
ñược khả năng giao tiếp của mình ñể có thể xây dựng các mối quan hệ ngày càng
tốt ñẹp bền vững hơn.
1.4. ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA TRẺ CPTTT.
1.4.1. Khái niệm trẻ CPTTT.
Khái niệm trẻ CPTTT, Việt Nam ñang sử dụng là khái niệm của DSM-IV và
khái niệm của AARM, Mỹ, 1992.
Theo DSTM-IV (Diagnotic & Staticstical manual of Mental Disarders), tiêu chí
chuẩn ñoán CPTTT bao gồm:
-

Chức năng trí tuệ dưới mức ñộ trung bình: Chỉ số trí tuệ ñạt gần 70 trên một

lần thực hiện trắc nghiệm cá nhân.
-

Bị thiếu hụt hoặc khiếm khuyết ít nhất là hai trong số những hành vi thích

ứng sau: giao tiếp tự chăm sóc, tại gia ñình, kĩ năng xã hội/liên cá nhân, sử dụng
tiện ích công cộng, tự ñịnh hướng, kĩ năng học ñường chức năng, lao ñộng, giải trí
sức khỏe và an toàn.
-

Hiện tượng CPTTT xuất hiện trước 18 tuổi.
Theo hiệp hội Chậm phát triển trí tuệ Mỹ (AAMR) năm 1992: CPTTT là

những hạn chế lớn về khả năng thực hiện chức năng. Đặc ñiểm của tật là:
-

Hoạt ñộng trí tuệ dưới mức bình thường.
Hạn chế về hai hoặc nhiều hơn những kĩ năng thích ứng như: kĩ năng giao

tiếp, tự phục vụ, sống tại gia ñình, sử dụng các tiện ích công cộng, tự ñịnh hướng,
sức khỏe, an toàn, kĩ năng học ñường chức năng, giải trí, lao ñộng.
-

Hiện tượng CPTTT xuất hiện trước 18 tuổi.
Trong hai khái niệm này ñã cung cấp những hướng dẫn cụ thể cho việc phát

hiện những dấu hiệu khá ñặc trưng của tật CPTTT theo quan niệm ño lường thống
nhất trong 3 tiêu chí ñó ñể xác ñịnh một trẻ CPTTT là: Hạn chế về trí thông minh,
khả năng thích ứng và tật xuất hiện trước 18 tuổi.

1.4.2. Phân loại trẻ CPTTT.
Theo bảng phân loại DSM-IV có 4 mức ñộ CPTTT như sau:

1.

CPTTT nhẹ:

chỉ số IQ từ 50 – 55 tới xấp xỉ 70;

2.

CPTTT trung bình:

chỉ số IQ từ 35 – 40 tới 50 – 55;

3.

CPTTT nặng:

chỉ số IQ từ 20 – 25 tới 35 – 40;

4.

CPTTT rất nặng:

chỉ số IQ dưới 20 hoặc 25.

1.4.3. Các ñặc ñiểm tâm lý của trẻ CPTTT.
1.4.3.1. Đặc ñiểm cảm giác, tri giác.
Đặc ñiểm cảm giác tri giác nổi bật của CPTTT là chậm chạp và hạn hẹp. Khả
năng phân biệt màu sắc, dấu hiệu, chi tiết sự vật kém, dễ nhầm lẫn và thiếu chính
xác, thiếu tính tích cực khi tri giác: quan sát sự vật ñại khái, qua loa khó quan sát kĩ
các chi tiết, khó hiểu rõ nội dung. Cảm giác, xúc giác trẻ CPTTT kém, phối hợp với
các thao tác vụng về, phân biệt âm thanh kém.
1.4.3.2. Đặc ñiểm tư duy.
Ba ñặc ñiểm nổi bật bật về tư duy của trẻ CPTTT là tư duy mang tính cụ thể
- trực quan, thiếu tính liên tục trong tư duy và yếu tố ñiều khiển vai trò của tư duy
rất hạn chế.
1.4.3.3. Đặc ñiểm trí nhớ.
Trẻ CPTTT hiểu cái mới chậm, quên cái tiếp thu ñược nhanh. Quá trình ghi
nhớ chậm chạp, không bền vứng không ñầy ñủ và thiếu chính xác. Dễ quên cái gì
không liên quan, không phù hợp với nhu cầu mong ñợi của trẻ. Trẻ ghi nhớ dấu
hiệu bên ngoài của sự vật tốt hơn bên trong, khó nhớ những gì có tính khái quát,
trừu tượng, quan hệ logic và có khả năng ghi nhớ máy móc, khó ghi nhớ ý nghĩa.
Trẻ có thể nhắc lại từng từ từng câu riêng biệt trong một ñoạn /câu chuyện, nhưng
khó có khả năng tóm tắt ý nghĩa hay ý chính của ñoạn/cốt chuyện.
1.4.3.4. Đặc ñiểm chú ý.
Trẻ CPTTT khó có thể tập trung trong một thời gian dài hoặc tập trung cao
vào các chi tiết, dễ bị phân tán. Chú ý của trẻ kém bền vững, thường xuyên chuyển
từ hoạt ñộng chưa hoàn thành sang hoạt ñộng khác. Luôn bị phân tán, khó tuân theo
các chỉ dẫn, khó kiên nhẫn ñợi ñến lượt, khó kiềm chế phản ứng.
1.4.3.5. Đặc ñiểm ngôn ngữ.
Ngôn ngữ của trẻ CPTTT phát triển chậm hơn so với trẻ bình thường cùng
ñộ tuổi. Trẻ khó khăn trong việc hiểu lời nói của người khác, chậm biết nói vốn từ ít

và nghèo nàn, từ tích cực ít, từ thụ ñộng nhiều. Trẻ thường phát âm sai, phân biệt
âm kém, nói sai ngữ pháp nhiều, ít sử dụng tính từ, ñộng từ… và không nắm ñược
quy tắc ngữ pháp.
1.4.3.6. Đặc ñiểm về kĩ năng xã hội.
Những trẻ CPTTT, thường yếu kém về kĩ năng xã hội. Các trẻ này thường
khó khăn trong các tình huống như: chơi cùng nhau, làm cùng nhau, lắng nghe
người khác nói, luân phiên chờ ñến lượt mình, khó ñể hiểu rằng có nhiều cách nhìn
nhận khác với cách nhìn nhận của mình, khó biểu hiện ñược thái ñộ ñúng mực và
phù hợp với ai ñó hay với mọi người trong những trường hợp cụ thể nào ñó và khó
nhận biết thái ñộ, ý ñịnh của người khác qua những biểu hiện trên nét mặt hay tư
thế.
1.4.4. Đặc ñiểm giao tiếp của trẻ CPTTT.
1.4.4.1. Đặc ñiểm giao tiếp của trẻ CPTTT rất nặng.
Trẻ CPTTT rất nặng hầu như không nói. Đối với những trẻ có khả năng diễn
ñạt bằng ngôn ngữ thì sự diễn ñạt này thường chỉ giới hạn ở mức ñộ sử dụng một số
từ ñơn lẻ. Trẻ thường chỉ vào các ñồ vật trẻ mong muốn và cầm tay người lớn ngụ ý
làm rõ ñiều mình muốn. Trẻ cũng thể hiện mong muốn hoặc cảm xúc của mình qua
tư thế, khóc, cười, hoặc chọn một vị trí trong phòng hay một cách di chuyển nào ñó
v.v. Tiến xa hơn, trẻ có thể biết vận dụng các âm thanh trong môi trường xung
quanh hoặc bắt chước các cử chỉ.
1.4.4.2. Đặc ñiểm giao tiếp của trẻ CPTTT nặng
Trẻ CPTTT nặng học cách tạo các liên kết nhờ vào các kinh nghiệm lặp lại.
Trẻ học ñược rằng các âm thanh, từ ngữ, cử chỉ nhất ñịnh thuộc về các ñồ vật và
tình huống cụ thể. Trẻ bắt ñầu hiểu những hoạt ñộng ñơn giản trong các tình huống
sống hàng ngày. Có vẻ trẻ gần như hiểu ñược mọi thứ có liên quan tới ngôn ngữ
nhưng vẫn bị bó buộc trong phạm vi các tình huống rất cụ thể. Ngoài việc nói các từ
và câu ngắn, trẻ sử dụng các cử chỉ một cách tự nhiên như chỉ tay, cầm tay người
khác ñể dẫn ñi xem vật gì. Trẻ cũng ñồng thời sử dụng nhiều hình thức giao tiếp
cùng một lúc; khi nói, trẻ vẫn có các cử chỉ, tạo giao tiếp bằng mắt và sử dụng ñiệu
bộ cụ thể v.v…

1.4.4.3. Đặc ñiểm giao tiếp của trẻ CPTTT trung bình.
Đối với trẻ CPTTT trung bình, ngôn ngữ trong các tình huống hàng ngày
chiếm vị trí trung tâm. Trẻ sử dụng các câu dài và phức tạp hơn; có khả năng diễn
ñạt cảm xúc bằng lời; có thể nói và nghĩ về các sự vật, sự việc trong quá khứ và
hiện tại; có thể lập kế hoạch; có khả năng tương ñối trong giao tiếp với người khác.
1.4.4.4. Đặc ñiểm giao tiếp của trẻ CPTTT nhẹ.
Trẻ CPTTT có thể sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp một cách sáng tạo không
chỉ dựa trên thói quen và ñiều kiện mà còn nhờ vào ngôn ngữ tiềm ẩn bên trong. Trẻ
cần ñược giải thích thêm nhưng giải thích không nên quá dài và các câu phải rõ
ràng, sử dụng các từ quen thuộc giải thích những từ và câu mới ñể tăng khả năng
hiểu của trẻ.
Tóm lại, ñặc ñiểm giao tiếp của trẻ CPTTT ñó là:
•

Vốn từ của trẻ ít và nghèo nàn.

•

Nhớ từ mới lâu và chậm ứng dụng các từ mới ñược học vào thực tiễn giao
tiếp.

•

Trong khi nói trẻ ít dùng câu phức tạp, ít dùng liên từ mà thường sử dụng câu

ngắn, câu ñơn, câu cụt.
•

Lỗi phát âm: Nói ngọng, nói lắp và nói khó.

•

Nói lại rập khuôn những gì người khác ñang nói nhưng không hiểu ý nghĩa

của lời nói ñó.
•

Không thể hiện rõ nhu cầu giao tiếp với người khác. Ví dụ: trẻ không chủ

ñộng thiết lập mối quan hệ với người khác, không ñặt câu hỏi, hay chủ ñộng trong
trao ñổi với người khác về một vấn ñề nào ñó hoặc trẻ từ chối giao tiếp với người
khác.
1.5. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP.
1.5.1. Phương pháp kích thích bằng hoạt ñộng văn nghệ.
Đây là một hoạt ñộng bổ ích ñối với trẻ và chính trong quá trình giao lưu này mà trẻ
có thể học ñược rất nhiều từ như: Tập hát, tập ñóng kịch, hoặc vừa hát, vừa múa
vui.
- Tập hát phải dạy cho trẻ từng câu: Khi các câu ñã thuộc mới ghép thành bài
và cũng phải thường xuyên luyện tập.

- Tập ñóng kịch: Cho các em tự sắm vai cùng với nhóm diễn. Cũng có thể là
vai chính hoặc vai phụ, sao cho các vai phụ em ưa thích thì mới tích cực học lời của
vai diễn.
Tất cả ñiều nêu trên ñó là các hoạt ñộng trong môi trường giữa trẻ với trẻ.
Giáo viên chỉ ñóng vai trò hướng dẫn uốn nắn sai sót mà thôi.
1.5.2. Phương pháp phát triển giao tiếp thông qua hội thoại (ñàm thoại).
Phương pháp hội thoại (ñàm thoại) là phương pháp trò chuyện chủ yếu giữa nhà
giáo dục và người ñược giáo dục về các chủ ñề có liên quan ñến chuẩn mực xã hội
nói chung, các chuẩn mực ñạo ñức, thẩm mĩ, pháp luật nói riêng bằng một hệ thống
câu hỏi do nhà giáo dục chuẩn bị trước.
Đây cũng chính là phương pháp cá biệt hóa vì giáo viên phải làm việc với
từng em. Có các hình thức sau:
Hội thoại dùng tranh ảnh: Giáo viên hỏi học sinh trả lời.
Hội thoại bằng hình thức kể nghe – nghe kể: Giáo viên kể chuyện cho các trẻ
nghe, trẻ kể lại câu chuyện hoặc kể chuyện theo tranh ñể phát triển ngôn ngữ.
Luyện tập phát âm: Đối với trẻ khả năng phát âm còn kém giáo viên cần phải
luyện phát âm cho trẻ - Luyện cả về cường ñộ theo phương pháp phát âm “ Nhại
lại” tức là cô ñọc trước trò ñọc sau.
Phương pháp này giúp trẻ giải thích, ñánh giá những sự kiện, những hiện
tượng có liên quan ñến các hành vi tích cực hay tiêy cực, giải quyết ñược các tình
huống từ ñó rút ra ñược những kết luận bổ ích; khắc sâu và phát triển cũng như hệ
thống hóa những vấn ñề có liên quan ñến các chuẩn mực xã hội ñã ñược giáo dục từ
ñó cũng cố ñược ý thức cá nhân; hình thành và phát triển ñược niềm tin ñối với các
chuẩn mực xã hội ñã ñược quy ñịnh.

1.5.3. Phương pháp kích thích trẻ giao tiếp thông qua hoạt ñộng vui chơi.
Vui chơi là hình thức tác ñộng có hiệu quả ñến khả năng giao tiếp của trẻ
.Thông qua hoạt ñộng vui chơi, các trò chơi giúp trẻ tự nói lên lời nói của mình, làm
phong phú và tích cực hóa vốn từ của trẻ.

Giáo viên chuẩn bị tốt các trò chơi có chủ ñịnh có thể là các trò chơi mang
tính hoạt ñộng cũng có thể là trò chơi tĩnh. Giáo viên giải thích cách chơi cho cả
nhóm. Sau ñó, từng em nói lại quy tắc chơi rồi mới cho trẻ thực hành. Trong sự giao
lưu này trẻ sẽ phải giao tiếp với nhau bằng lời. Như vậy, cô phải buộc trẻ giao tiếp
bằng lời. Đối với các trò chơi tĩnh như nhận mặt chữ, nhận mặt số hoặc nhận biết
gọi tên các vật vẽ trong tranh cũng ñòi hỏi trẻ phải dùng lời ñể biểu ñạt. Để cho hoạt
ñộng vui chơi ñạt hiệu quả cao cần phải có ñồ chơi, ñó là những mô hình mô tả
những ñồ vật thực như: con búp bê, cái bát, cái thìa, ô tô bằng nhựa… Trong các
giờ chơi, giáo viên chuẩn bị hàng loạt ñồ chơi ñể các em chọn theo ý thích nhưng
muốn chơi ñồ chơi nào thì trẻ phải nói: Thưa cô, em thích ñồ chơi này ( gọi tên ñồ
chơi) hoặc ñồ chơi kia (gọi tên). Không ñược dùng tay chỉ. Khi chọn xong ñồ chơi
cho các nhóm trẻ cùng chơi trong hoàn cảnh này trẻ tự giao tiếp với nhau dưới sự
hướng dẫn của cô. Trò chơi ñóng kịch hình thành cách diễn ñạt tình cảm, tạo ra nhịp
ñiệu, hơi thở và âm thanh tốt…
Vui chơi là hoạt ñộng chủ yếu của lứa tuổi mẫu giáo, song với học sinh phổ
thông, nó vẫn còn vị trí quan trọng. Đối với học sinh tiểu học, hoạt ñộng vui chơi có
nghĩa giáo dục:
- Giúp học sinh phát triển thêm nhiều phẩm chất ñạo ñức quan trọng như: tình
thân ái, lòng trung thực, tinh thần ñoàn kết, tinh thần cộng ñồng trách nhiệm,…
- Giúp trẻ có cơ hội nhận thức thế giới, nâng cao hiểu biết về tự nhiên, xã hội,
phát triển trí thông minh, sáng tạo, năng khiếu…
- Giúp học sinh phát triển óc thẩm mỹ: cảm thụ cái ñẹp trong thiên nhiên, cuộc
sống, văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo cái ñẹp trong cuộc sống,…
- Giúp trẻ phát triển những phẩm chất vận ñộng: Nhanh, mạnh, bền, khéo.
- Giúp trẻ cảm thấy thoải mái, phục hồi sự hứng thú sau những giờ học căng
thẳng, cảm thấy yêu ñời, yêu cuộc sống…
1.6. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP QUA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
CHO TRẺ CPTTT.
1.6.1. Lí luận về hoạt ñộng vui chơi.
1.6.1.1. Khái niệm về hoạt ñộng vui chơi

Chơi, vui chơi là một thiên tính, một bản năng, một nhu cầu tự nhiên của con
người như hít thở không khí, ăn cơm, uống nước…ở lứa tuổi mẫu giáo, vui chơi là
hoạt ñộng chủ ñạo. Sang lứa tuổi Tiểu học, các em dần dần làm quen với việc học
chữ, học tính nhưng vẫn có nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh và dần làm quen ở
mức ñộ sơ giản những hành ñộng của người lớn. Tất cả những nhu cầu này của trẻ
sẽ ñược thỏa mãn dần dần qua những trò chơi sinh ñộng; và cũng qua trò chơi , trẻ
còn ñược phát triển cả thể chất và ñạo ñức nữa.
Một trong những hình thức hoạt ñộng chủ yếu của vui chơi ñó là trò chơi. Trò
chơi là một hình thức ñặc thù ñộc ñáo của trẻ em ñể thực hiện tác ñộng tương hỗ
giữa chủ thể với môi trường chung quanh (trẻ em nhận thức thế giới thông qua trò
chơi). Trong trò chơi trẻ mô phỏng lại cuộc sống của người lớn mà chủ yếu là
chúng tái tạo các hành ñộng, các quan hệ qua lại của họ một cách ñộc ñáo bằng
hành ñộng và hình tượng, ñồng thời khi tái tạo các quan hệ của người lớn, trẻ bộc lộ
ñược thái ñộ, cảm xúc của mình. Khi chơi, trẻ sống một cuộc sống thực ñầu tiên
chính trong hoạt ñộng chơi chứ không phải hoạt ñộng nào khác, trẻ thực sự là một
chủ thể tích cực hoạt ñộng, giao tiếp và chủ ñộng vận dụng các ấn tượng, các kinh
nghiệm ñã có ñể củng cố, khái quát thành kiến thức và ñể hình thành nhân cách.
Chính vì vậy trò chơi là thực tiễn tự lực của trẻ em, là một hoạt ñộng phản ánh tự
lực và sáng tạo của trẻ cần ñược người lớn tổ chức hướng dẫn.
1.6.1.2. Phân loại trò chơi:
Hiện nay, người ta có nhiều cách phân loại trò chơi. Song nhìn chung có 4
loại hình cơ bản:
 Trò chơi với ñồ vật.
Trẻ em chơi với những vật thể ñơn giản như các mảnh gỗ, các mảnh nhựa…,
hay những ñồ chơi, kể cả những ñồ chơi chuyển ñộng (ô tô, tàu hỏa…). Qua ñó trẻ
em sẽ:
- Tập nhận biết các ñồ vật, các màu sắc, các vật thể hình học (hình tròn, hình vuông,
hình tam giác…), nhằm dần dần tìm hiểu thế giới xung quanh.
- Tập quan sát sự chuyển ñộng của các ñồ chơi và suy nghĩ tìm kiếm nguyên nhân
của sự chuyển ñộng ñó (tại sao ô tô chạy ñược?, tại sao búp bê lại kêu?).

- Tập xây dựng nhà cửa, cầu cống bằng những viên gạch nhựa…
- Rèn luyện trí thông minh, nâng cao hiểu biết về thế giới xung quanh, bồi dưỡng
tính kiên trì, cẩn thận, và nhiều phẩm chất khác.
 Trò chơi theo chủ ñề.
Trò chơi theo chủ ñề bao gồm:
- Trò chơi sắm vai: Trẻ em bắt chước người lớn, lặp lại trong trò chơi những
hành ñộng của người lớn. Hoặc bắt chước ñộng vật và lặp lại những hành ñộng của
ñộng vật ñã ñược nhân cách hóa. Trong khi chơi trẻ em có thể sử dụng hoặc không
sử dụng ñồ chơi.
Nhờ có trò chơi sắm vai, trẻ em ñược nhập vai các nhân vật khác nhau với
các mối quan hệ khác nhau. Nhờ vậy các em có thể:
+ Dần dần làm quen với những sinh hoạt, những hoạt ñộng lao ñộng của
người lớn mà sau này các em sẽ tham gia khi trưởng thành.
+ Bồi dưỡng ñược nhiều phẩm chất, phản ánh quan hệ ứng xữ ñúng ñắn với
những người xung quanh (ứng xữ của cha mẹ với con cái, ứng xữ của bác sĩ với
bệnh nhân…).
+ Bồi dưỡng ñược hứng thú và có thể hình thành những ước mơ muốn trở
thành những người làm nghề gì ñó trong tương lai…
- Trò chơi ñạo diễn: Trẻ em không sắm vai nhưng tiến hành chơi với những trò
chơi theo chủ ñề nhất ñịnh trong ñó, các em ñóng vai trò “ñạo diễn” chỉ ñạo, ñiều
khiển các trò chơi với tư cách là các “nhân vật”. Trò chơi “ñạo diễn” ñược tổ chức
thường thường theo nhóm. Mỗi trẻ em ñiều khiển những ñồ chơi nào ñó nhưng
cùng thống nhất theo chủ ñề chung.
Trò chơi này có tác dụng giúp trẻ phát triển óc tưởng tượng.
- Trò chơi ñóng kịch: Trẻ em ñóng kịch dựa trên một tác phẩm văn học nào ñó.
Qua ñóng kịch các em sẽ có cơ hội:
+ Phát triển ngôn ngữ hình tượng.
+ Phát triển óc thẩm mĩ.
+ Thể nghiệm ñược những thái ñộ, hành vi ñẹp một cách sâu sắc qua nhập vai
thành công.

 Trò chơi vận ñộng.
Trò chơi vận ñộng ñôi khi còn ñược gọi là trò chơi thể thao vận ñộng. Loại
trò chơi này ñược tiến hành theo quy tắc như các trò chơi “Hãy bước nhanh”, “Đấu
tranh giành cờ”… có sử dụng hoặc không sử dụng ñồ vật, có kèm theo hát, nhạc,
như trò chơi “Kết ñôi bạn”, kèm theo nói ñồng thanh như các trò chơi “Kèn hiệu”,
“Cò hay Quạ”…
Trong trò chơi vận ñộng, trẻ em bắt chước sự vận ñộng của người lớn, của
tàu, xe… tiến hành chạy, nhảy…
Trò chơi vận ñộng nếu ñược tổ chức một cách khoa học thì giúp cho các em:
+ Phát triển thể lực.
+ Rèn luyện ý chí, tính kiên trì, nhẫn nại, tính quả quyết.
+ Tinh thần ñồng ñội.
 Trò chơi học tập. Trò chơi học tập là một trong những phương tiện giáo dục
trí tuệ cho trẻ em. Nó giúp cho trẻ:
- Phát triển những kĩ năng về thị giác, thính giác, xúc giác…
- Chính xác hóa những hiểu biết về các sự vật, hiện tượng xung quanh.
- Phát triển trí thông minh, sự nhanh trí, ngôn ngữ…
1.6.1.3. Quy trình lựa chọn và thực hiện trò chơi.
Quy trình này là một thể thống nhất bao gồm các giai ñoạn, các bước như
sau:
- Giai ñoạn 1: Lựa chọn trò chơi.
+ Bước 1: Phân tích yêu cầu, nội dung giáo dục của từng hoạt ñộng
+ Bước 2: Chọn thử trò chơi nào ñó, phân tích nội dung và khả năng giáo dục
của nó.
+ Bước 3: Đối chiếu nội dung và khả năng giáo dục của trò chơi vừa chọn với
nội dung giáo dục của hoạt ñộng sao cho trò chơi vừa phù hợp vời nội dung giáo
dục vừa phù hợp với ñiều kiện cơ sở vật chất, ñặc ñiểm ñối tượng học sinh, tình
hình sân bãi… nếu thấy phù hợp thì quyết ñịnh trò chơi ñã lựa chọn. Nếu không phù
hợp thì quay trở lại bước 2: Chọn thử trò chơi và tiến hành lại công việc theo các
bước ñã ñịnh.

- Giai ñoạn 2: Chuẩn bị tổ chức trò chơi.
+ Bước 4: chuẩn bị các phương tiện phục vụ cho việc tổ chức trò chơi.
Chuẩn bị các phương tiện vật chất (do giáo viên chuẩn bị và do học sinh chuẩn
bị theo sự hướng dẫn của giáo viên). Các giải thưởng (nếu có). Nội dung trò chơi,
các hoạt ñộng cụ thể với cách tiến hành cụ thể. Chuẩn và thang ñánh giá (nếu cần).
Phân công và hướng dẫn học sinh tập thao diễn trước (nếu là trò chơi sắm vai hay
trò chơi ñóng kịch).
- Giai ñoạn 3: Tổ chức trò chơi.
+ Bước 5: Đặt vấn ñề:
Giới thiệu tên trò chơi.
Nêu yêu cầu của trò chơi.
+ Bước 6: Giới thiệu rõ ràng, mạch lạch nội dung trò chơi với các hoạt ñộng cụ
thể (nếu cần thì làm mẫu).
+ Bước 7: Cho học sinh thực hiện trò chơi theo các hoạt ñộng ñã nêu. Theo dõi,
uốn nắn kịp thời những hành vị sai lệch . Đánh giá kết quả bộ phận nếu cần.
- Giai ñoạn 4: Kết thúc trò chơi.
+ Bước 8: Tập hợp học sinh làm một số ñộng tác thư giãn (nếu chơi trò chơi
vận ñộng). Đánh giá chung (cá nhân nhóm hoặc tổ). Nên cho học sinh tham gia
ñánh giá.
+ Bước 9: Phát phần thưởng (nếu có) rồi kết thúc trò chơi.
1.6.2. Tổ chức hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT.
1.6.2.1. Ý nghĩa:
Giáo dục ñạo ñức:
- Trong khi chơi, trẻ nắm ñược các tiêu chuẩn ñạo ñức, các quy tắc hành vi một
cách thực tiễn. Nhờ những mối quan hệ ña dạng trong trò chơi mà ñứa trẻ tham gia
ñã hình thành ñược các phẩm chất ñạo ñức quý giá như: Lòng nhân ái, vị tha biết
giúp ñỡ lẫn nhau, tính kỷ luật, tổ chức, ý thức tập thể sáng tạo. Trò chơi có tổ chức,
hướng dẫn là một phương tiện rất hữu hiệu ñể khích lệ sự gắng sức, sự rèn luyện ý
chí của trẻ. Do có sự phối hợp, kết hợp giữa luật chơi, hành ñộng cá nhân của người
chơi và sự phản ứng của tập thể những người tham dự cuộc chơi, trò cho dần ñưa

trẻ vào khuôn phép và trẻ cũng có gắng tuân thủ nghiêm túc luật chơi. Trò chơi
chính là trường học của tính kỷ luật, óc tự chủ và ý thức ñạo ñức.
- Các tình cảm xã hội cũng hình thành và phát triển trong thời gian trẻ vui chơi,
xây dựng mối quan hệ hợp tác, tích cực giữa trẻ CPTTT với giáo viên, trẻ bình
thường. Thúc ñẩy những hành vi tích cực và giảm thểu những hành vi không mong
muốn.
Giáo dục trí tuệ:
- Trò chơi là một hình thức của hoạt ñộng nhận thức. Nó giúp trẻ phát triển
các giác quan, phát triển ngôn ngữ, tư duy hành ñộng trực quan, tư duy trực quan
hình tượng, phát triển óc tưởng tượng của trẻ em. Qua trò chơi, nhu cầu nhận thức
của trẻ em sẽ ñược phát triển. Trẻ muốn biết nhiều hơn ñể tái tạo cuộc sống của
người lớn, nói ñúng hơn ñể làm trò chơi giống thật.
- Trò chơi giúp trẻ CPTTT phát triển nhạy bén quá trình tri giác của trẻ, làm
phong phú và tích cực hóa vốn từ. Giúp trẻ bắt ñầu tìm hiểu những hoạt ñộng ñơn
giản trong cuộc sống hàng ngày.
Giáo dục thể lực:
Tạo cho trẻ trạng thái vui vẻ, lanh lợi, hoạt bát, tác ñộng tốt ñến sự tuần hoàn,
trao ñổi chất, giúp cơ thể phát triển nhanh, khỏe. Trò chơi huy ñộng một cách hết
sức ña dạng các khả năng của trẻ: Sức mạnh của cơ bắp, sự mềm dẻo của các khớp
xương, sức chịu ñựng của cơ thể chống lại sự mệt mỏi…
Trò chơi giúp trẻ CPTTT khắc phục ñược những khiếm khuyết về mặt thể chất
ñể trẻ phát triển một cách cân bằng, hài hòa, toàn diện.
Giáo dục lao ñộng:
Mục ñích căn bản của trò chơi ñó là: Phải dần dần biến trò chơi thành thói quen
lao ñộng.
Trong khi chơi, trẻ làm quen dần với các loại hình lao ñộng của người lớn, giúp
trẻ vừa mở rộng hiểu biết vừa rèn luyện ñược một số kỹ năng lao ñộng tự phục vụ,
biết quý trọng lao ñộng.

Thông qua trò chơi giáo dục cho trẻ CPTTT khả năng tư phục vụ như: tự rữa
mặt, mặc áo quần, ñánh răng… và có khả năng giúp ñỡ gia ñình những công việc
ñơn giản như: quét nhà, lau bàn ghế…tạo cho tre thói quen lao ñộng.
Giáo dục thẫm mỹ:
Thông qua trò chơi, trẻ phản ánh ñược mối quan hệ xã hội của người lớn và
cũng qua ñó, trẻ cảm thụ ñược cái ñẹp.
Thông qua trò chơi, giáo dục cho trẻ CPTTT những việc nên làm và những
việc không nên làm, và bước ñầu hiểu biết về các chuẩn mực giao tiếp xã hội.
1.6.2.2. Nguyên tắc tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT.
- Nguyên tắc ñảm bảo tính phát triển: Hình thành và phát triển kỹ năng cho trẻ
không phải nhằm vào mức ñộ ñã ñạt ñược, mà luôn vượt quá mức ñó, ñi trước một
bước và luôn ñòi hỏi trẻ phải có sự nỗ lực khi nắm bắt kỹ năng mới.
- Nguyên tắc ñảm bảo tính hệ thống: Nguyên tắc này ñòi hỏi việc sắp xếp nội
dung, chương trình hướng dẫn và luyện tập ñảm bảo trình tự, logic, và liên tục.
- Nguyên tắc tôn trọng sự khác biệt: Điều này ñặc biệt quan trọng trong giáo dục
hòa nhập bởi trẻ chậm phát triển trí tuệ có những ñặc ñiểm ñặc biệt do tật của trẻ
gây nên. Trẻ có thể cần ñặt ra những mục tiêu cá nhân cần những phương pháp và
cách tiếp cận cá biệt. Do ñó, nhà giáo dục cần nắm rõ nguyên tắc này và thực hiện.
Đây là ñiều kiện ñảm bảo hiệu quả của quá trình giáo dục.
1.6.2.3. Mục tiêu của việc tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT.
- Khắc phục tính rụt rè ngại giao tiếp, giúp trẻ CPTTT có thể trở thành thành
viên tích cực trong lớp học.
- Mạnh dạn, tự tin, cư xử có văn hóa trong các mối quan hệ bạn bè, thầy cô.
- Giúp trẻ phát huy các mặt mạnh, những khả năng tiềm ẩn của trẻ, cũng cố các
phẩm chất tốt và loại bỏ dần những khiếm khuyết của bản thân các em.

1.6.2.4. Nội dung.
Nội dung tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT cần ñược xây dựng cụ
thể dựa trên những ñánh giá về khả năng và nhu cầu của trẻ, dựa vào mức ñộ khuyết

tật, tình trạng sức khỏe, ñiều kiện chăm sóc và giáo dục của trẻ và ñặc biệt là sở
thích và năng khiếu của trẻ.
Như vậy, nội dung tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT học hòa nhập
có thể gồm:
- Tổ chức các trò chơi phù hợp ñể hình thành cho trẻ các kỹ năng như kĩ năng
giao tiếp, kĩ năng xã hội, kĩ năng học ñường… giúp trẻ thuận lợi trong quá trình học
tập và hòa nhập cộng ñồng.
- Tổ chức trò chơi nhằm khơi dậy, phát huy, rèn luyện tất cả những tố chất bên
trong của trẻ và khắc phục, loại bỏ những khiếm khuyết, sai lệch của bản thân trẻ.
1.6.2.5. Phương pháp tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT .
- Rèn luyện các ñức tính, phẩm chất theo yêu cầu thông qua việc tổ chức thực
hiện các trò chơi có tác dụng chủ yếu giáo dục, rèn luyện các ñức tính tốt.
- Dựa theo tính hay bắt chước của trẻ ñể ñưa ra các loại trò chơi có ñề tài, chủ
ñề và ñộng viên trẻ làm theo các gương tốt các ñức tính tốt của các nhân vật ñiển
hình.
1.6.2.6. Hình thức tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT.
Việc tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT học hòa nhập có thể thực
hiện dưới ba hình thức:
- Hình thức cá nhân: Trò chơi ñược tổ chức với sự tham gia của trẻ CPTTT với
giáo viên, người hướng dẫn, cha mẹ…
- Hình thức nhóm: Cho trẻ CPTTT tham gia trò chơi trong một nhóm bạn sẽ
giúp trẻ không chỉ tiếp thu kiến thức tốt hơn mà còn học hỏi ñược từ bạn bè – là các
thành viên trong nhóm. Đây là hình thức ñược sử dụng khá phổ biến khi tổ chức các
trò chơi cho học sinh ở trường học.
Hình thức tập thể: Tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT trong một lớp
học, một tập thể.
Tóm lại: Ngoài sự giải trí, trò chơi còn là một nhu cầu cần thiết cho sự phát triển
nhân cách bao gồm Đức, Trí, Thể, Mỹ của trẻ em. Đối với các phong trào thanh
thiếu niên, trò chơi là một lợi khí chính yếu trong những phương pháp giáo dục,
giúp trẻ em rèn luyện và phát triển toàn mỹ các giác quan chính, làm cho trẻ khéo

léo hơn, trí tưởng tượng phong phú hơn. Trò chơi còn giúp trẻ biết quan sát và phản
ứng nhanh, biết tôn trọng kỷ luật, biết tự chủ, từ ñó nảy nở tình ñồng ñội, ñoàn kết
thương yêu nhau. Trò chơi ñược xem như một hình thức tổ chức cuộc sống cho trẻ,
nó ñược xem như một phương tiện giáo dục trẻ có hiệu lực nhất, vì qua ñó nó ảnh
hưởng ñến sự phát triển toàn diện của trẻ, nó còn là phương cách nhận thức thế giới
của trẻ em. Nhà tâm lý học Kunkel người Anh nói: “Trò chơi là một phương tiện ñể
tái tạo lại tâm lý ổn ñịnh cho một số em khó tính, dở người, vô trật tự... vì trong lúc
chơi, trẻ em không thu mình lại, chúng sẽ vui vẻ hẳn lên, thích hoạt ñộng hơn... Khi
bị khép vào luật chơi, các em sẽ dần dần có trật tự, kỷ luật và sinh ñộng hơn....”

Chương II. THỰC TRẠNG VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP
CHO TRẺ CPTTT TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI VÂN.
2.1. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT.
2.1.1. Mô tả ñịa bàn khảo sát.

Trường Tiểu học Hải Vân là một ngôi trường nhỏ nằm ở phía Nam chân ñèo
Hải Vân, thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Là
trường Tiểu học hoà nhập mới ñược thành lập của thành phố Đà Nẵng. Trường có
hai cơ sở: cơ sở 1 ở phường Hoà Hiệp Bắc và cơ sở 2 ñóng trên ñịa bàn thôn Hoà
Vân. Năm học 2007 – 2008 nhà trường ñược công nhận là trường chuẩn Quốc gia
cấp 1, ñến nay trường ñã phấn ñấu không ngừng và ñạt danh hiệu trường chuẩn
Quốc gia cấp 2.
Về ñội ngũ cán bộ, giáo viên: Năm học 2008 – 2009 nhà trường có 30 cán bộ
và công nhân viên chức. Trong ñó có giáo viên văn hóa: 17người, nhân viên: 5

người, giáo viên chuyên: 5 người, ban giám hiệu: 2 người. Có 6 thầy cô dạy
các lớp hoà nhập có trẻ CPTTT.
Về học sinh: Trong năm học 2008 – 2009 nhà trường có 419 học sinh chia
thành 15 lớp từ lớp 1 ñến lớp 5. Trong ñó lớp 1: 3 lớp, lớp 2: 3 lớp, lớp 3: 3 lớp, lớp
4: 3 lớp, lớp 5: 2 lớp. Có 12 học sinh khuyết tật ở các dạng tật khác nhau học phân
bố rãi rác ở các lớp. Số trẻ CPTTT là 10 học sinh.
Về cơ sở vật chất: Nhà trường có cơ sở vật chất khá ñầy ñủ, khang trang khá
thuận lợi cho việc dạy và học. Đầy ñủ các phòng chức năng: Giáo dục mỹ thuật, nhà
ña năng, phòng truyền thống Đội, phòng làm việc (Hiệu trưởng, Hiệu phó, Văn
phòng), phòng nghe nhìn, phòng y tế, phòng dạy tin học, sân bóng ñá. Phòng học
gồm 16 phòng học ở cơ sở chính và 2 phòng học ở Hòa Vân. Thư viện ñạt chuẩn
quốc gia theo QĐ 01 (tủ sách ñầu tư hơn 40 triệu). Được ñầu tư gần 200 triệu ñồng
(phòng tin, bàn bóng, ghế ñá). Trường ñược công nhận là trường xanh-sạch-ñẹp v à
công trình nước sạch do nhà trường và phụ huynh phối hợp xây dựng.
Nhà trường thực hiện chương trình giáo dục theo quy ñịnh chung của bộ GD –
ĐT hiện hành: Các lớp 1, 2, 3 học 2 buổi/ngày, riêng khối 4 và 5 học buổi chiều.
Buổi sáng dạy theo chương trình chung của Sở Giáo dục, buổi chiều dạy tăng cường
hoặc phụ dạo theo yêu cầu của từng lớp học, từng ñối tượng học sinh khác nhau.
Tình hình giáo dục ở trường Tiểu học Hải Vân còn nhiều hạn chế do mới
thực hiện và chưa có nhiều sự quan tâm từ gia ñình trẻ, các ban ngành khác cũng
như chuẩn bị lực lượng ñội ngũ giáo viên về kiến thức và kĩ năng dạy học hoà nhập.

Nhưng nhìn chung, ñây là ngôi trường giáo dục mới có nhiều triển vọng phát triển,
tạo cơ hội ñược học hoà nhập và phát triển cho trẻ khuyết tật trên ñịa bàn.
2.1.2. Nội dung khảo sát.
- Khảo sát thực trạng mức ñộ kĩ năng giao tiếp, khảo sát ở 3 nhóm kĩ năng:
Nhóm kĩ năng ñịnh hướng, nhóm kĩ năng ñịnh vị, nhóm kĩ năng ñiều chỉnh, ñiều
khiển qua trình giao tiếp của trẻ CPTTT học hòa nhập khối lớp 1.
- Khảo sát thực trạng việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hòa
nhập ở trường Tiểu học Hải Vân về mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức các trò
chơi.
2.1.3. Đối tượng khảo sát.
2.1.3.1. Học sinh CPTTT.
Qua quá trình tìm hiểu thực tế, chúng tôi ñã xác ñịnh ñược 7 trẻ học hòa
nhập khối lớp 1.
Bảng 1: Bảng thông tin về trẻ:
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2.1.3.2. Giáo viên
Chúng tôi tiến hành ñiều tra trên 6 giáo viên dạy hòa nhập trẻ CPTTT từ lớp
1 ñến lớp 5. Tất cả các giáo viên ñều ñạt chuẩn giáo viên Tiểu học, tuy nhiên chưa
có giáo viên nào ñã từng tham gia các lớp tập huấn về bồi dưỡng các giáo viên dạy
hòa nhập.

2.1.4. Phương pháp và công cụ khảo sát.
2.1.4.1. Phương pháp khảo sát.
- Phương pháp ñiều tra: Đây là phương pháp chủ yếu của ñề tài

+ Điều tra bằng phiếu hỏi: Nhằm tìm hiểu khả năng giao tiếp của trẻ và thực
trạng việc giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hòa nhập thông qua các
hoạt ñộng vui chơi.
+ Phương pháp quan sát: : Khảo sát mức ñộ kĩ năng ở các nhóm kĩ năng
giao tiếp. Việc ñánh giá phải dựa vào những hành vi của trẻ, dựa vào kĩ năng ñọc,
viết và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ biểu cảm mà người khảo sát có thể quan sát trực
tiếp hoặc gián tiếp các hoạt ñộng của trẻ.
Chúng tôi tham gia trực tiếp (hoặc gián tiếp qua giáo viên) vào các hoạt ñộng
của trẻ ở trường học nhằm quan sát, thu thập ñể bổ sung và chính xác hóa các thông
tin từ các ñiều tra khác.
+ Phương pháp phỏng vấn: Chúng tôi ñã tiến hành trao ñổi với giáo viên
chân thành, thân mật về nội dung cần khảo sát. Nội dung trò chuyện ñược chuẩn bị
trước với những câu hỏi phù hợp với mục tiêu ñã ñề ra.
2.1.4.2. Công cụ khảo sát.
- Công cụ khảo sát kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT học hòa nhập.
Phiếu khảo sát kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT học hòa nhập bậc Tiểu học
gồm:
+ Phiếu 1: Phiếu ñiều tra khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT.
+ Phiếu 2: Phiếu khảo sát kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT học hòa nhập bậc Tiểu
học.
Nội dung khảo sát: Khảo sát 3 nhóm khả năng trong kĩ năng giao tiếp:
Nhóm 1: Thể hiện tính tích cực, chủ ñộng trong giao tiếp
-

Biết kiềm chế và kiểm tra người giao tiếp với mình.

-

Biết thuyết phục.

-

Biết chủ ñộng ñiều khiển quá trình giao tiếp.
Nhóm 2: Thể hiện tính linh hoạt trong giao tiếp

-

Biết nghe người nói chuyện với mình.

-

Nhạy cảm trong giao tiếp.
Nhóm 3: Thể hiện tính cân bằng phù hợp trong giao tiếp

-

Biết cách tiếp xúc và thiết lập mối quan hệ với người khác.

-

Biết cân bằng nhu cầu của cá nhân và ñối tượng giao tiếp trong khi tiếp xúc.

-

Biết tự chủ về hành vi và cảm xúc của mình trong giao tiếp.

-

Biết thay ñổi cần thiết trong quá trình giao tiếp.
Nhóm 4: Thể hiện năng lực diễn ñạt bằng ngôn ngữ trong giao tiếp (gọn, dễ
hiểu, cụ thể)

Tiêu chí ñánh giá bằng ñiểm cho mỗi kĩ năng như sau:
- Những câu trả lời “Đúng” ở các câu: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18,19,21,
22, 24, 25, 27, 28 mỗi câu ñược 1 ñiểm.
- Câu trả lời “Không” ở các câu 2, 9, 11, 16, 17, 20, 23, 26 cho mỗi câu ñược 1
ñiểm.
- Tính ñiểm cho các câu rồi ñiền kết quả vào bảng. theo số ñiểm: Mỗi nhóm kĩ năng
ñược chia thành 4 mức ñộ:
Mức ñộ cao: 7 ñiểm
Mức ñộ tương ñối cao: 5-6 ñiểm
Mức ñộ trung bình: 3-4 ñiểm
Mức ñộ thấp: 1 - 2 ñiểm.
+ Phiếu 3: Phiếu ñiều tra tra năng sữ dụng phương tiện giao tiếp của trẻ CPTTT.
+ Phiếu 4: Test kiểm tra nhu cầu giao tiếp của trẻ CPTTT.
Cách cho ñiểm và ñánh giá kết quả:
- Trả lời “Đúng” thì cho 1 ñiểm ở những câu khẳng ñịnh sau: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32.
Trả lời “Không” thì cho 1 ñiểm ở những câu còn lại: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27,
29.
-

Tổng cộng ñiểm số ñạt ñược rồi ñối chiếu theo bảng phân mức ñộ:
Mức ñộ giới

I

II

III

IV

V

Nam

3 – 21

22-23

24-25

26-28

29-33

Nữ

9-23

25-26

27-28

29-30

31-33

- Công cụ ñiều tra thực trạng việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT
học hòa nhập.

Phiếu ñiều tra gồm 15 câu hỏi dành cho giáo viên dạy hòa nhập các lớp có
trẻ CPTTT. Câu hỏi ñược trình bày dưới dạng “ñóng” và “mở” nhằm giúp giáo viên
trả lời một cách dễ dàng, không mất nhiều thời gian và các câu hỏi ñược tập trung
ñể dễ xữ lí. Nội dung là tìm hiểu mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức các hoạt
ñộng vui chơi ñể rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT tại trường Tiểu học Hải
Vân.
2.2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.
2.2.1. Nhu cầu giao tiếp của trẻ CPTTT
Để ñánh giá nhu cầu giao tiếp của trẻ CPTTT, chúng tôi ñã sử dụng kết hợp
nhiều phương pháp: Phương pháp phỏng vấn, trao ñổi với trẻ, với giáo viên, tạo các
tình huống quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày…Để thu thập những thông tin cần
thiết hoàn thành trắc nghiệm nhu cầu của trẻ CPTTT. Sau ñó chúng tôi ñã tiến hành
tổng cộng ñiểm và ñối chiếu với thang ñiểm phân các mức ñộ nhu cầu giao tiếp. Kết
quả khảo sát như sau:
Điểm
25
Trẻ 1

20

Trẻ 2
Trẻ 3

15

Trẻ 4
10

Trẻ 5
Trẻ 6

5

Trẻ 7

0
Trẻ 1 Trẻ 2 Trẻ 3 Trẻ 4 Trẻ 5 Trẻ 6 Trẻ 7

Biểu ñồ thể hiện nhu cầu giao tiếp của các trẻ
Qua biểu ñồ trên ta có nhận xét như sau:
- 100% số trẻ khảo sát ñều có nhu cầu giao tiếp ở mực ñộ I tức là mức ñộ
thấp nhất. Tất cả 7 trẻ khảo sát ñều có số ñiểm ≤ 20 ñiểm, trong ñó chỉ có em Đoàn
Anh Huy và em Huỳnh Thị Ngọc Nhi có số ñiểm cao nhất là 20 ñiểm và thấp nhất
là 2 em Nguyễn Thị Thu Hồng và Nguyễn Trần Nguyên chỉ ñạt 15 ñiểm. Điều ñó
có nghĩa là những trẻ này về cơ bản ñã có nhu cầu giao tiếp nhưng chỉ ở mức ñộ
khởi phát. Vì vậy, nếu giáo viên và gia ñình có những tác ñộng phù hợp vào nhu
cầu của trẻ thì khả năng giao tiếp của trẻ sẽ ñược phát triển.

- Qua quan sát chúng tôi nhận thấy: Có sự chênh lệch giữa nhu cầu và hành
vi thể hiện của trẻ CPTTT. Tức là trẻ rất muốn ñược giao tiếp nhưng trẻ lại không
biết cách biểu hiện nhu cầu giao tiếp của mình ra bên ngoài một cách hợp lý. Thực
trạng này diễn ra là do chúng ta chưa biết quan tâm, khai thác kỹ những biểu hiện
của nhu cầu giao tiếp ở trẻ, việc giao tiếp với trẻ diễn ra không thường xuyên,
phương pháp tiếp cận chưa phù hợp nên hiệu quả thực tiễn còn thấp.
- Qua trao ñổi với giáo viên, chúng tôi ñược biết: Đa số nhưng em này nhu
cầu giao tiếp diễn ra không thường xuyên tức là thỉnh thoảng lúc có, lúc không.
Điều này phụ thuộc vào ñối tượng giao tiếp với trẻ và tâm sinh lý của trẻ tại thời
ñiểm ñó.
2.2.2. Thực trạng kỹ năng giao tiếpcủa trẻ CPTTT trường Tiểu học Hải
Vân.
Bảng 2: Bảng ñánh giá về khả năng giao tiếp của trẻ CPTTT học hòa nhập

Kĩ năng

Cao
SL
0

%
0

Nhóm 1: Thể hiện tính tích cực,
chủ ñộng trong giao tiếp
Nhóm 2: Thể hiện tính linh hoạt
0
0
trong giao tiếp
Nhóm 3: Thể hiện tính cân bằng
0
0
phù hợp trong giao tiếp
Nhóm 4: Thể hiện năng lực diễn
0
0
ñạt bằng ngôn ngữ trong giao
tiếp (gọn, dễ hiểu, cụ thể)
Qua bảng trên ta có nhận xét như sau:

Mức ñộ
Trung bình
Tương
Thấp
ñối cao
SL % SL
% SL %
0
0
0
0
7 100
0

0

0

0

7

100

0

0

1

14,3

6

85,7

0

0

5

71,4

2

28,6

- Kĩ năng giao tiếp của trẻ còn ở mức ñộ phát triển thấp. Cụ thể:
+ Ở nhóm kĩ năng I: Nhóm kĩ năng thể hiện tính tích cực chủ ñộng trong giao
tiếp và nhóm kĩ năng II: Nhóm kĩ năng thể hiện tính linh hoạt trong giao tiếp có
100% ñều ở mức ñộ thấp.
+ Ở nhóm III: Nhóm kĩ năng thể hiện tính cân bằng phù hợp trong giao tiếp có
83,3% học sinh có kĩ năng ở mức ñộ thấp và 16,7% học sinh còn lại ở mức ñộ
trung bình.

+ Ở nhóm IV: Nhóm kĩ năng thể hiện năng lực diễn ñạt bằng ngôn ngữ trong
giao tiếp có 66,7% học sinh có kĩ năng ở mức ñộ trung bình và 33,3% số học sinh ở
mức ñộ thấp.
Không có em nào ở mức ñộ cao và tương ñối cao. Điều ñó có nghĩa là về cơ
bản trẻ ñã có những kĩ năng giao tiếp nhưng chưa biết cách thể hiện, chưa thể hiện
ñúng với mục ñích giao tiếp.
-

Mức ñộ thực hiện các kĩ năng giao tiếp ở các trẻ và ở các nhóm kĩ năng giao
tiếp có sự chênh lệch.

Bảng 3: Bảng so sánh mức ñộ biểu hiện các khả năng giao tiếp của các trẻ CPTTT

Trẻ 1: Nguyễn Thị Thu Hồng
Trẻ 2: Đoàn Anh Huy
Trẻ 3: Trần Thị Thanh Vân
Trẻ 4: Huỳnh Thị Hồng Nhung
Trẻ 5: Huỳnh Thị Ngọc Nhi
Trẻ 6: Bùi Văn Thịnh
Trẻ 7: Nguyễn Trần Nguyên

Nhóm 1
0
2
1
2
2
1
0

Nhóm 2
0
1
1
1
1
1
1

Nhóm 3
1
2
1
2
2
3
1

Nhóm 4
3
3
4
2
3
2
3

Ở nhóm kĩ năng thể hiện năng lực diễn ñạt bằng ngôn ngữ có 83,3% số trẻ
ñạt ở mức ñộ trung bình tốt hơn các nhóm kĩ năng khác (ñều ở mức ñộ thấp). Điều
này cho thấy tuy khả năng giao tiếp của trẻ CPTTT ñều ở mức ñộ phát triển thấp
nhung khả năng sử dụng các phương tiện giao tiếp vẫn phát triển tương ñối tốt hơn.
Đây là ñiều ñáng mừng bởi nếu giáo viên biết tìm ra các biện pháp giáo dục
phù tác ñộng vào trẻ thì trẻ có thể ñạt ñược hiệu quả giáo dục mong muốn.
 Kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT ñược biểu hiện cụ thể như sau:
- Nhóm kĩ năng ñịnh hướng giao tiếp: Trẻ ñã phán ñoán ñúng nội tâm của
ñối tượng giao tiếp. Ví dụ: Trong lớp học những biểu hiện trên nét mặt, cử chỉ, lời
nói của giáo viên, trẻ ñều có thể cảm nhận ñược. Khi lớp ồn ào, mất trật tự trong giờ
học, giáo viên quát hoặc gõ thước lên bàn kèm theo nét mặt nghiêm khắc, thì trẻ
không mất trật tự nữa mà ngồi yên lặng, hai tay khoanh lên bàn. Khi ñược cô giáo
khen và cười với trẻ thì trẻ cảm thấy vui và biểu hiện những hành ñộng thể hiện sự
vui mừng như: cười, vỗ tay... Trẻ có thể phán ñoán ñược sự sợ hãi hay xấu hổ, bối
rối trên nét mặt của các bạn trong lớp. Điều này cho thấy trẻ ñã có kĩ năng ñịnh

hướng giao tiếp tuy chỉ là ở mức ñộ phát triển thấp. Kết quả này có ñược một phần
là do trẻ nhìn các bạn trong lớp và bắt chước nhưng quan trọng hơn ñó là dựa vào
khả năng nhận thức và năng lực cảm nhận của trẻ.
- Nhóm kĩ năng ñịnh vị: Trẻ chưa nhạy cảm với nỗi ñau của bạn, trẻ không
biết cách an ủi khi bạn bị ñau… Đây là kĩ năng khó thực hiện ñối với trẻ CPTTT .
- Nhóm kĩ năng ñiều khiển quá trình giao tiếp: Hầu hết các trẻ ñều ít chú ý
nghe và hay chú ý ñến việc riêng khi nói chuyện với người khác. Thiếu tự tin trong
khi giao tiếp (trẻ thường cúi mặt hoặc quay mặt ñi nơi khác). Kĩ năng tham gia hội
thoại của trẻ CPTTT tương ñối kém như: khả năng tập trung vào chủ ñề nói chuyện
chỉ diễn ra trong thời gian ñầu của quá trình giao tiếp, giai ñoạn sau trẻ tỏ ra không
muốn nói chuyện, mất tập trung. Trẻ không có khả năng tự kiềm chế mình khi bị
các bạn trêu chọc, không có khả năng tự chủ ñược tình cảm, hành vi. Trong những
tình huống ñó trẻ thường ñánh bạn hoặc khóc.
Về kĩ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp: 100% trẻ ñều gặp khó khăn
trong việc nói và viết Tiếng Việt. Cụ thể là:
Ngôn ngữ nói: Trẻ khó diễn ñạt các câu nói một cách mạch lạc, ñôi khi chưa
rõ ý, chỉ nói ñược những câu ñơn, cao hơn là trẻ có thể nói ñược câu ñơn và có một
trạng ngữ chỉ thời gian. Kĩ năng ñọc của trẻ CPTTT còn rất hạn chế. Hầu hết các trẻ
không ñọc ñược các bài Tập ñọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt, tuy nhiên có 2 trẻ
Huỳnh Thị Ngọc Nhi và Huỳnh Thị Hồng Nhung ñã có thể ñọc ñược các văn bản
một cách rõ ràng. Trường hợp em Đoàn Anh Huy và em Nguyễn Thị Thu Hồng còn
mắc tật nói ngọng. Ở ñây chúng tôi không ñề cập ñến vấn ñề trẻ phát âm sai do ñặc
ñiểm phương ngữ.
Ngôn ngữ viết: Hầu hết các em này ñều chỉ dừng lại ở khả năng tập viết các
chữ ñơn giản chỉ có 2 âm tiết, trẻ Huỳnh Thị Hồng Nhung, Huỳnh Thị Ngọc Nhi,
Trần thị Thanh Vân ñã có thể viết ñược tên của mình và tập chép theo mẫu. Trẻ
chậm nhớ và nhanh quên những từ vừa mới học.
Khả năng sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ: Một số em có thể sử dụng
phương tiên phi ngôn ngữ ñể diễn ñạt suy nghĩ, cảm xúc của mình như ra hiệu ñể
diễn ñạt thích thú (ôm hoặc cầm tay giáo viên…) chỉ tay, gật ñầu, mỉn cười …ñể tỏ

ý vui thích. Nhưng ña phần chỉ diển ra ở mức ñộ thỉnh thoảng. Một số em chưa có
kĩ năng sử dụng phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ, trẻ chỉ cúi mặt xuống bàn và
cười khi thích thú hoặc khóc khi bực mình, nếu không thích hoặc quá tức giận
không kiềm chế ñược cảm xúc trẻ thường hét lên.
Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy:
- Kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT còn thấp, ña phần trẻ chỉ dừng lại ở mức ñộ
thấp và trung bình không có trẻ nào ñạt ñến mức ñộ tương ñối cao và cao.
- Trẻ CPTTT hạn chế nhiều trong kĩ năng sử dụng các phương tiện ngôn ngữ:
cụ thể: Vốn từ ít, khó khăn trong việc sử dụng từ và phương tiện phi ngôn ngữ trong
quá trình giao tiếp.
- Trẻ còn thiên về khả năng bắt chước và chưa chủ ñộng trong các tình huống
giao tiếp.
- Kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố: Độ tuổi, giới
tính: Các học sinh nữ có khả năng giao tiếp gần gũi, thân thiện, khả năng nhạy cảm
tốt hơn các học sinh nam. Và những học sinh lớn tuổi hơn (8 tuổi) thì kĩ năng giao
tiếp của trẻ cũng mạnh dạn, chủ ñộng hơn. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng bởi các yếu
tố như : Môi trường sống của trẻ, ñiều kiện chăm sóc của gia ñình, nhà trường, nhu
cầu , cơ hội ñược giao tiếp của trẻ và ñặc biệt là hoạt ñộng của chính ñứa trẻ.
2.2.3. Thực trạng việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh CPTTT
thông qua việc tổ chức các trò chơi ở lớp học
2.2.3.1. Nhận thức của giáo viên về vai trò của trò chơi trong việc rèn
luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh CPTTT.
Bảng 4: Đánh giá của GV về vai trò của việc hình thành và phát triển kĩ năng giao
tiếp cho trẻ CPTTT học hòa nhập.

SL
%

Rất quan trọng
2
33,3

Mức ñộ
Quan trọng
Bình thường
3
1
50
16,7

Không quan trọng
0
0

Qua kết quả ñiều tra cho thấy : Hầu hết các giáo viên ñều ñánh giá cao vai
trò của việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT trong việc hình thành và
phát triển nhân cách của trẻ. Với 83,3% giáo viện cho rằng công tác này là rất quan

trọng và quan trọng, chỉ có 16,7% giáo viên cho là bình thường và không có ý kiến
nào cho rằng không quan trọng. Qua trao ñổi các giáo viên cho rằng hình thành và
rèn luyện các kĩ năng giao tiếp sẽ giúp trẻ tăng vốn từ, phát triển kỹ năng nghe,
hiểu, khả năng sử dụng lời nói phù hợp ñể diễn ñạt tâm tư, suy nghĩ của mình. Đó là
yếu tố quan trọng ñể phát triển các mối quan hệ tương tác giữa trẻ với trẻ bình
thường, giữa trẻ với giáo viên, giúp trẻ học tập tiến bộ.
Kết quả này cho thấy, giáo viên rất coi trọng việc giáo dục các kĩ năng giao
tiếp cho học sinh CPTTT và coi ñó là một mặt trong nhiệm vụ giáo dục trẻ. Từ thực
tế ñó chúng tôi tiến hành tìm hiểu con ñường mà các giáo viên ñã lựa chọn ñể hình
thành và rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh CPTTT học hòa nhập.
Qua trao ñổi, các giáo viên ñã ñề ra rất nhiều các biện pháp nhằm hình thành
và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT như: Phương pháp xây dựng “ vòng
bạn bè”, phương pháp luyện tập, tạo cho trẻ các tình huống quen thuộc với cuộc
sống hàng ngày ñể kích thích trẻ giao tiếp…Nhưng một phương pháp mà tất cả các
giáo viên ñều lựa chọn ñó là phương pháp trò chơi.
Bảng 5: Đánh giá của GV về vai trò của trò chơi trong việc hình thành và phát triển
kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hòa nhập.
Mức ñộ
Rất quan trọng

Quan trọng

Bình thường

Không quan trọng

SL

1

2

3

0

%

16,7

33,3

50

0

Kết quả ñiều tra cho thấy: Có 50% giáo viên cho rằng trò chơi là một biện
pháp ñóng vai trò rất quan trọng và quan trọng trong việc hình thành và phát triển kĩ
năng giao tiếp của trẻ, có 50% giáo viên cho là bình thường và không có ý kiến nào
cho rằng không quan trọng. Các giáo viên còn cho biết trò chơi là một hoạt ñộng rất
dễ lôi cuốn trẻ tham gia các công việc học tập và các hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp.
Bên cạnh ñó việc tổ chức các trò chơi có thể xen kẽ trong các tiết học chính, các tiết
học tăng cường, phụ ñạo nên vừa phát triển khả năng giao tiếp cho học sinh vừa có
tác dụng nâng cao hiểu biết và cũng cố bài học. Từ thực tế ñó chúng tôi tiến hành
tìm hiểu mục tiêu, nội dung, hình thức… tổ chức các hoạt ñộng vui chơi nhằm hình

thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hoà nhập trường tiểu học
Hải Vân.
2.2.3.2. Thực trạng việc tổ chức các trò chơi nhằm rèn luyện kỹ năng giao
tiếp cho học sinh CPTTT.
a) Nhận thức của giáo viên về mục tiêu rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho
học sinh CPTTT.
Bảng 6 : Mục tiêu hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hoà
nhập.
Mục tiêu
- Giúp trẻ hòa ñồng không bị tách biệt với bạn
- Phát triển vốn từ và hình thành ở trẻ phong cách giao tiếp,
cư xữ ñúng ñắn
- Giúp trẻ hoàn thành việc học ở trường tốt hơn

Thứ bậc
3
1

%
50
16,7

2

33,3

Qua bảng trên cho thấy: Tất cả các mục tiêu ñều ñược các giáo viên cho là
cần thiết. Đa số các giáo viên cho rằng mục tiêu quan trọng nhất ñó là phát triển vốn
từ, hình thành ở trẻ các kĩ nhăng và phong cách ứng xữ có văn hoá. Mục tiêu ñược
các giáo viên quan tâm thứ hai ñó là giúp trẻ hoàn thành việc học ở trường tốt hơn.
Và mục tiêu thứ ba là hoà ñồng không bị tách biệt với bạn bè. Một số giáo viên có ý
kiến : Mục tiêu giúp trẻ hoà ñồng không bị tách biệt với bạn bè là quan trọng nhất.
Các giáo viên cho rằng nếu trẻ CPTTT có mối quan hệ tốt với bạn bè, thầy cô và
những người xung quanh trẻ thì ñó là mục tiêu ñầy ñủ nhất trong việc giáo dục kĩ
năng giao tiếp cho trẻ CPTTT. Bởi khi sống trong môi trường giao tiếp thuận lợi thì
khả năng giao tiếp của trẻ sẽ phát triển tốt. Nhưng trong thực tế, việc dạy học ñã
chiếm khá nhiều thời gian nên giáo viên không có ñiều kiện ñể giúp trẻ ñạt ñược
mục tiêu tạo ñược sự hoà ñồng, sự cân bằng trong giao tiếp giứa trẻ CPTTT và
những người xung quanh.
Như vậy, mặc dù còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất nhưng những mục tiêu
rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT về cơ bản ñã phù hợp với mục tiêu giáo
dục con người của UNESCO ñã ñề ra, ñó là: Học ñể biết, học ñể làm, học ñể làm
người và học ñể chung sống, phù hợp với mục tiêu GDHN nói chung và phù hợp
với nhu cầu của trẻ CPTTT học hoà nhập tại trường nói riêng. Các giáo viên ñã xác

ñịnh rõ mục tiêu giáo dục kĩ năng giao tiếp và lấy ñó làm một trong những mục tiêu
giáo dục trẻ.
b) Nội dung tổ chức các hoạt ñộng vui chơi nhằm rèn luyện kỹ năng
giao tiếp cho học sinh CPTTT.
Bảng 7: Nội dung rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hòa nhập

Nội dung

- Rèn luyện năng lực tự chủ các
hành vi giao tiếp và cảm xúc.
- Rèn luyện năng lực mạnh dạn,
chủ ñộng trong các tình huống
giao tiếp.
- Rèn luyện khả năng nghe hiểu
nội dung giao tiếp.
- Rèn luyện khả năng diễn ñạt
ngôn ngữ cụ thể, dễ hiểu.
- Rèn luyện kĩ năng lựa chọn từ
ngữ ñể diễn ñạt suy nghĩ khi giao
tiếp.
- Rèn luyện kĩ năng nói và viết
Tiếng Việt của trẻ.
Rèn luyện kĩ năng sử dung các
phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn
ngữ phù hợp ñể ñiễn ñạt suy nghĩ.
- Khắc phục tình trạng rụt rè, ngại
giao tiếp.

Mức ñộ thực hiện
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Qua kết quả khảo sát, chúng tôi có những nhận xét sau:
Có 100% giáo viên thường xuyên giáo dục các nội dung (rèn luyện năng lực
mạnh dạn, chủ ñộng trong các tình huống giao tiếp, rèn luyện khả năng nghe hiểu
nội dung giao tiếp, rèn luyện khả năng diễn ñạt ngôn ngữ cụ thể, dễ hiểu... .).
Ở nội dung rèn luyện năng lực tự chủ các hành vi và cảm xúc có 33,3%ý
kiến thường xuyên giáo dục trẻ, có 66,7% ý kiến thỉnh thoảng có giáo dục trẻ và
không có ý kiến nào là chưa bao giờ.

Ở nội dung rèn luyện kĩ năng lựa chọn từ ngữ ñể diễn ñạt suy nghĩ khi giao
tiếp có 66,7%ý kiến thường xuyên giáo dục trẻ, 33,3% ý kiến là thỉnh thoảng có
giáo dục trẻ và không có ý kiến nào là chưa bao giờ giáo dục trẻ.
Đặc biệt, ở nội dung rèn luyện kĩ năng sử dụng các phương tiện ngôn ngữ và phi
ngôn ngữ phù hợp ñể diễn tả suy nghĩ có 33,3% giáo viên thường xuyên giáo dục
trẻ, 33,3% giáo viên thỉnh thoảng giáo dục trẻ và số giáo viên còn lại cho rằng chưa
bao giờ giáo dục trẻ. Điều này cho thấy giáo viên chưa hiểu rõ ý nghĩa sử dụng của
các phương tiện giao tiếp, họ quá coi trọng việc giáo dục cho trẻ giao tiếp bằng lời
mà chư thực sự quan tâm ñến việc giáo dục trẻ biết sử dụng các phương tiện giao
tiếp phi ngôn ngữ (ánh mắt, nét mặt, nụ cười, cử chỉ diệu bộ…) trong quá trình giao
tiếp nhất là với ñối tượng giao tiếp là trẻ CPTTT
Giáo viên ñã giải thích mức ñộ thực hiện các nội dung như sau: Những nội
dung mà giáo viên thường xuyên giáo dục trẻ là những nội dung phù hợp với khả
năng của trẻ và cần thiết cho việc học tập trước mắt. Còn những nội dung mà giáo
viên thỉnh thoảng hoặc chưa bao giờ giáo dục trẻ là những nội dung quá khó so với
khả năng của trẻ CPTTT học hoà nhập lớp 1.
c) Sử dụng các loại trò chơi nhằm hình thành kĩ năng giao tiếp cho
học sinh CPTTT.
Bảng 8: Đánh giá về mức ñộ sử dụng các loại trò chơi trong việc giáo dục kĩ năng
giao tiếp cho trẻ CPTTT học hòa nhập.

Trò chơi
- Trò chơi với ñồ vật
- Trò chơi ñóng vai theo
chủ dề
- Trò chơi vận ñộng
- Trò chơi học tập
- Trò chơi dân gian
của trẻ em

Kết quả cho thấy:
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Tất cả các giáo viên ñều nhận xét: Đa số trẻ CPTTT rất hứng thú khi ñược
giáo viên tổ chức các trò chơi.
Đối với loại trò chơi với ñồ vật: Có 33,3% giáo viên thường xuyên sử dụng.
33,3% giáo viên thỉnh thoảng sử dụng, số giáo viên còn lại chưa bao giờ sử dụng.
Qua trao ñổi các giáo viên cho biết: Họ thường cho trẻ chơi các ñồ chơi là
những ñồ dùng phục vụ cho việc học tập như: những bông hoa, ñoàn tàu … ghép
vần trong giờ Tiếng Việt; những con chim, thỏ, máy bay, quả, bông hoa…trong
những giờ học Toán. Phần lớn những ñồ chơi này ñều do giáo viên tự làm.
Đối với trò chơi ñóng vai theo chủ ñề: Có 33,3% giáo viên thường xuyên sử
dụng. Có 66,7% giáo viên thỉnh thoảng sử dụng. Không có giáo viên nào chưa bao
giờ sử dụng. Các giáo viên thường tổ chức trò chơi ñóng vai theo chủ ñề trong các
tiết học Đạo ñức, Tự nhiên và xã hội và những bài Tập ñọc học thuộc lòng với mục
ñích vừa phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ vừa cũng cố lại kiến thức các bài học.
Đối với các trò chơi vận ñộng: Có 66,7% giáo viên thường xuyên tổ chức,
33,3% giáo viên thỉnh thoảng tổ chức, không có giáo viên nào chưa bao giờ tổ chức
cho học sinh. Các giáo viên cho biết các trò chơi vận ñộng rất ñược học sinh yêu
thích như: Mèo ñuổi Chuột, kéo co, nhảy lò cò…
Đối với trò chơi học tập: Có 100% giáo viên thường xuyên sử dụng ñể tổ
chức cho học sinh. Các giáo viên giải thích: Đây là loại trò chơi vừa giúp học sinh
phát triển trí tuệ vừa giúp học sinh thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Việc tổ
chức các trò chơi học tập giúp giờ học thoải mái, nhẹ nhàng, dễ lôi kéo học sinh vào
bài học. Các trò chơi thường ñược tổ chức vào ñầu giờ học ñể giúp học sinh nhớ lại
kiến thức bài cũ hoặc ñược tổ chứ vào cuối giờ học ñể cũng cố kiến thức bài mới.
Đối với các trò chơi dân gian của trẻ em: Có 16,7% giáo viên thường xuyên
sử dụng, có 83,3% giáo viên thỉnh thoảng sử dụng và không có giáo viên nào chưa
bao giờ sử dụng. Qua trao ñổi, các giáo viên cho biết: Việc tổ chức các trò chơi dân
gian có các bài hát ñồng dao rất hiệu quả trong việc hình thành và phát triển kĩ năng
giao tiếp cho trẻ CPTTT, bởi những bài hát ñồng dao dễ nhớ, dễ thuộc lại vui nhộn
nên dễ kích thích học sinh CPTTT tham gia. Những trò chơi dân gian thường ñược
giáo viên sử dụng ñó là: Tập tầm vông, Xĩa cá mè, Kéo cưa lừa xẻ…

Tuy nhiên trên thực tế, các trò chơi thường xuyên ñược tổ chức chung cả
lớp hoặc theo nhóm nên cá nhân trẻ CPTTT ít có cơ hội tham gia chơi bởi do hạn
chế về mặt trí tuệ, giao tiếp nên trẻ bình thường không thích có trẻ chơi chung trong
nhóm của mình. Đây là lý do chính làm hạn chế ñến sự phát triển kĩ năng giao tiếp
của trẻ CPTTT.
d) Hình thức tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho học sinh CPTTT.
Bảng 9: Hình thức tổ chức các trò cho trẻ CPTTT học hòa nhập.

Hình thức
- Cá nhân
- Nhóm
- Lớp

Thường xuyên
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Mức ñộ
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Kết quả khảo sát cho thấy: các giáo viên ñã sử dụng các hình thức tổ chức
cơ bản ñể giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT, trong ñó:
Hình thức cá nhân: Có 66,7% giáo viên thường xuyên sử dụng, 16,7% giáo viên
thỉnh thoảng sử dụng, số giáo viên còn lại chưa bao giờ sử dụng. Điều này cho thấy
các giáo viên ñề cao vai trò của hình thức cá nhân bởi ñấy là hình thức ñem lại hiệu
quả cao trong việc hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT. Giải
thích về việc chưa bao giờ sử dụng hình thức cá nhân, các giáo viên cho biết do ñiều
kiện thời gian rất hạn chế và ñối tượng học sinh rất hiếu ñộng nên giáo viên phải
thường xuyên bao quát lớp nên không có thời gian làm việc riêng với từng ñối
tượng học sinh.
Hình thức nhóm: 16,7% giáo viên thường xuyên sử dụng, 83,3% giáo viên thỉnh
thoảng sử dụng và không có giáo viên nào chưa bao giờ sử dụng.
Hình thức cả lớp: 33,3% giáo viên thường xuyên sử dụng, 66,7% giáo viên còn
lại thỉnh thoảng sử dụng
Xét về tính hiệu quả giáo viên cho rằng: Để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ
CPTTT học hoà nhập thì hình thức tốt nhất là tổ chức các hoạt ñộng theo hình thức
cá nhân hoặc nhóm. Hình thức nhóm rất hiệu quả, trẻ cùng chơi, cùng thảo luận,
góp ý kiến, tương tác với các bạn, qua ñó các kĩ năng giao tiếp của trẻ sẽ ñược hình

thành và phát triển tốt. Đây là hình thức dễ thực hiện vì có thể xen kẽ trong các giờ
học chính hoặc các tiết học tăng cường. Hình thức cá nhân tuy hiệu quả ñem lại rất
cao song khó thực hiện vì ñiều kiện thời gian và trình ñộ của giáo viên chưa cho
phép.
 Thời gian tổ chức các hoạt ñộng vui chơi nhằm hình thành và phát triển kĩ
năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hoà nhập
Bảng 10 : Thời gian tổ chức các hoạt ñộng vui chơi cho trẻ CPTTT học hoà
nhập
Thời gian
- Các giờ lên lớp
- Các hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp
- Trong các buổi tham quan, ngoại khoá
- Các buổi thảo luận theo chủ ñề
- Kết hợp nhiều thời gian khác nhau

SL
6
5
3
0
3

%
100
83,3
50
0
50

Như vậy việc tổ chức các hoạt ñộng vui chơi nhằm hình thành và phát triển kĩ
năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hoà nhập ñược diễn ra nhiều nhất vào các giờ học
trên lớp có 100% giáo viên ñã tổ chức. Tuy nhiên ñây chỉ là việc tổ chức xen kẽ
giữa các hoạt ñộng học. Các buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp cũng ñược các giáo
viên sử dụng nhiều, 83,3% giáo viên ñã sử dụng. Các buổi tham quan hay ngoại
khoá chỉ có 50% giáo viên sử dụng. Tổ chức các hoạt ñộng vui chơi nhằm hình
thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hoà nhập. Việc tổ chức các
buổi thảo luận theo chủ ñề chưa ñược giáo viên nào sử dụng. Việc rèn luyện kết hợp
nhiều thời gian khác nhau ñược 50% giáo viên cho là cần thiết.
Trao ñổi với các giáo viên, chúng tôi nhận thấy, việc tổ chức các hoạt ñộng vui
chơi cho trẻ CPTTT còn tuỳ tiện, không có kế hoạch rõ ràng, tuỳ thuộc vào thời
ñiểm có phong trào thi ñua, vào thời gian rãnh rỗi của giáo viên chứ giáo viên chưa
thực sự chú trọng vào sự phát triển của trẻ.
 Nguyên nhân của thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học
hoà nhập: Giáo viên chưa ñược tham gia các lớp tập huấn về GDHN cho trẻ
CPTTT, chưa ñược cung cấp các tài liệu và các biện pháp ñể rèn luyện kĩ năng giao
tiếp cho học sinh CPTTT học hoà nhập. Bên cạnh ñó thời gian làm việc nhiều và

liên tục cũng ảnh hưởng nhiều ñến việc tổ chức các hoạt ñộng giáo dục cho học sinh
CPTTT nói riêng và học sinh bình thường nói chung.

Tiểu kết chương II: Qua tìm hiểu thực trạng rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho
trẻ CPTTT học hoà nhập ở trường Tiểu học Hải Vân, chúng tôi rút ra những kết
luận sau:
 Qua khảo sát kĩ năng giao tiếp của 7 trẻ CPTTT khối lớp 1, chúng tôi nhận
thấy:
- Nhu cầu giao tiếp của 7 trẻ CPTTT ñều ở mức ñộ phát triển thấp. Có sự
chênh lệch giữa nhu cầu giao tiếp và sự thể hiện nhu cầu ra bên ngoài, có nghĩa là
trẻ chưa biết cách thể hiện nhu cầu giao tiếp một cách phù hợp.
- Cả 7 trẻ ñều có kĩ năng giao tiếp ở mức thấp và trung bình. Trong ñó, ở nhóm
kĩ năng I, II, III ña số trẻ dều ở mức ñộ thấp và ở nhóm IV có 4 trẻ ñạt ở mức trung
bình. Đa số trẻ ñều ngại giao tiếp với mọi người xung quanh, trẻ thường cúi mặt khi
tiếp xúc, khó thiết lập ñược các mối quan hệ mới và không có khả năng duy trì quá
trình giao tiếp.
- Các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng giao tiếp của trẻ CPTTT ñó là: ñộ tuổi,
ñặc diểm tâm sinh lý cá nhân, giới tính, thời gian học hoà nhập, ñiều kiện chăm sóc
và giáo dục của mỗi trẻ…
- Trẻ không có ñiều kiện chăm sóc và giáo dục tốt bởi ñiều kiện kinh tế nghèo,
trình ñộ học vấn thấp, bố mẹ trẻ không có kiến thức trong việc chăm sóc và giáo
dục con cái và không dành nhiều thời gian ñể quan tâm ñến con em mình. Một số
trẻ mồ côi mẹ hoặc mồ côi cả bố lẫn mẹ, phải sống với ông bà, ít có sự quan tâm từ
phía gia ñình nên sự phát triển của trẻ trên tất cả các lĩnh vực ñều thấp hơn so với
trẻ bình thường.
 Thực trạng rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh CPTTT học hoà nhập
trường Tiểu học Hải Vân thông qua hoạt ñộng vui chơi, chúng tôi có một số kết
luận sau:
- Các giáo viên ñã nhận thức ñúng ñắn về vai trò của việc rèn luyện kĩ năng giao
tiếp cũng như vai trò của việc hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT thông

qua hoạt ñộng vui chơi. Hầu hết các giáo viên ñều cho rằng công tác này ñóng vai
trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của trẻ.
- Các giáo viên ñã xác ñịnh ñúng mục tiêu, nội dung, sử dụng các loại trò chơi
và hình thức tổ chức nhằm hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ
CPTTT. Tuy nhiên mức ñộ thực hiện của mỗi giáo viên là khác nhau. Giáo viên
cho rằng trò chơi là một phương pháp hiệu quả nhất ñể phát triển kĩ năng giao tiếp
cho trẻ CPTTT, giáo viên ñã vận dụng các kinh nghiệm một cách linh hoạt, khéo
léo trong việc giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh.
- Mặc dù ñã nhận thức ñúng về vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình
thức tổ chức nhằm hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh CPTTT
học hoà nhập nhưng việc rèn luyện cho trẻ lại chưa ñược thực hiện một cách có kế
hoạch, hiệu quả ñem lại chưa cao. Giáo viên chủ yếu luyện tập cho trẻ thông qua
một số các hoạt ñộng dạy học và việc rèn luyện này cũng chưa ñược thường xuyên.
Thực trạng này là do: Phần lớn các giáo viên chưa ñược tham gia các lớp tập huấn
về GDHN cho trẻ CPTTT, chưa ñược cung cấp các tài liệu về hình thành kĩ năng
giao tiếp cho trẻ. Ngoài ra còn phải kể ñến một số khó khăn khác như mức sống
còn thấp, thời gian làm việc nhiều và liên tục…ñã ảnh hưởng ñến công việc học tập,
nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo các biên pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp nói riêng và
các kĩ năng học ñường nói chung. Thiếu sự phối hợp ñồng bộ giữa giáo viên, nhà
trường và gia ñình trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ CPTTT.
Như vậy việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hoà nhập còn
nhiều hạn chế. Mức ñộ kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT mới chỉ ở mức ñộ thấp và
trung bình. Và công tác tổ chức rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT chưa
thực sự có hiệu quả. Vì vậy, việc cần thiết và cấp bách lúc này là phải có các biện
pháp phù hợp ñể khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng việc rèn luyện kĩ
năng giao tiếp cho trẻ CPTTT. Ở ñây, chúng tôi xin ñề ra biện pháp giáo dục kĩ
năng giao tiếp cho trẻ CPTTT thông qua hoạt ñộng vui chơi và tiến hành thực
nghiệm trên trẻ CPTTT.
Chương III. HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH CPTTT
Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI VÂN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI.

3.1. NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC TRÒ CHƠI.
- Các trò chơi ñề xuất phải ñảm bảo cơ sở lí luận như ñã nghiên cứu như ñảm
bảo phù hợp với ñặc ñiểm tâm lý của trẻ CPTTT và phù hợp với môi trường hòa
nhập.
- Các trò chơi ñề xuất phải dựa trên cơ sở thực tiễn ñã nghiên cứu: những ñánh
giá ñúng ñắn về thực trạng kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT, kĩ năng hiểu và thực
hành của trẻ, phù hợp với trình ñộ của giáo viên, sự hợp tác của các trẻ bình thường,
thời gian tiến hành, phù hợp với mục ñích, tác dụng giáo dục, …nhằm giải quyết
các vấn ñề của thực trạng nghiên cứu.
- Các trò chơi ñưa ra phải phù hợp với tình hình sức khỏe, trạng thái tâm lý ,
sở thích … của các em.
3.2. HÌNH THÀNH KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH CPTTT Ở
TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI VÂN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI.
3.2.1. Các trò chơi nhằm làm giàu vốn từ cho trẻ CPTTT
Trò chơi 1: Các bài hát ñồng dao trong các trò chơi dân gian của trẻ em.
- Chim ri là dì sáo sậu
Sáo sậu là cậu sáo ñen
Sáo ñen là em tu hú
Tu hú là chú bồ các
Bồ các là bác chim ri
Chim ri ...
- Bí ngô là cô ñậu nành
Đậu nành là anh dưa chuột
Dưa chuột cậu ruột dưa gang
Dưa gang cùng hàng dưa hấu
Dưa hấu là cậu bí ngô
Bí ngô ...
- Trọc gì ? Trọc ñầu
Đầu gì? Đầu tàu
Tàu gì? Tàu hoả

Hoả gì? Hoả tốc
Tốc gì? Tốc hành
Hành gì? Hành củ
Củ gì ? Củ khoai
Khoai gì ? Khoai lang
Lang gì ? Lang trọc
Trọc gì ? Trọc ñầu ...
Trò chơi 2: Đố bạn con gì?
1. Mục ñích: Học sinh gọi tên và nói ñược ñặc ñiểm của con vật.
2. Chuẩn bị: Tên gọi một số con vật ghi trên các tấm biển.
3. Cách chơi:
-

Mỗi lượt chơi chọn 3 cặp ñể thi với nhau.

-

3 em ñeo tấm biển ghi tên 3 con vật sau lưng, em ñó không biết tên con vật
nhưng cả lớp ñều biết.

-

3 em còn lại, mỗi em lần lượt nêu ñặc ñiểm của các con vật hoặc câu ñố về các
con vật. Nếu học sinh ñeo tấm biển ñoán ñược ñúng con vật, sẽ ñược tuyên
dương.
Ví dụ:
+ Mới sáng tinh mơ, chú ấy ñã chậy tót ra sân, dang ñôi cánh vỗ phành phạch rồi
cất tiếng gáy. (Con gà trống)
+ Muôn loài ñều gọi tôi là chúa tể rừng xanh. (Con sư tử)
+ Khi tôi vui, tôi thường ngoe nguẩy ñuôi, cái ñuôi ngoắt qua ngoắt lại rất ngộ
nghĩnh. (Con chó)
+ Tôi chuyền cành và bắt sâu cho lá. Tôi là bạn của nhà nông. (Con chim sâu)
+ Con gì mà ñi ăn ñêm
Đậu phải cành mềm
Lộn cổ xuống ao (Con cò)
+ Con gì giúp ích nhà nông
Mùa ñông cày ruộng

Mùa hè kéo cây. (Con trâu)
+ Voi vỏi vòi voi
Cái vòi ñi trước
Hai chân trước ñi trước
Hai chân sau ñi sau
Còn cái ñuôi thì ñi sau chót? (Con voi)

+ Con gì bé tí
Chăm chỉ suốt ngày
Bay khắp vườn cây
Tìm hoa gây mật? (Con ong)

Trò chơi 3: Chiếc túi màu nhiệm
1. Mục ñích: Giúp trẻ ñoán biết tên và ñặc ñiểm của ñồ vật.
2. Chuẩn bị: - Một chiếc túi.
- Các vật ñể trẻ ñoán, ví dụ như: Các loại quả, các ñồ vật trong gia ñình, các con
vật…
3. Cách chơi:
- Các trẻ sẽ phân thành 2 ñội chơi.
- Giáo viên ñể một số ñồ vật vào trong túi.
- Các thành viên của mỗi ñội sẽ lần lượt lên lấy mỗi thứ trong túi. Trẻ phải gọi
tên nó trước khi lấy ra khỏi túi. Nếu ñoán ñúng trẻ sẽ chạy về và bạn khác chạy lên
tiếp tục trò chơi. Trò chơi sẽ kết thúc khi trong túi ñã hết ñồ vật và ñội nào ñoán
ñược ñúng nhiều ñồ vật hơn thì ñội ñó sẽ chiến thắng.
Trò chơi 4: Các câu ñố về các chủ ñề
Chủ ñề 1: Tìm hiểu thế giới ñộng vật:
- Chân ñen mình trắng
Đứng nắng giữa ñồng
Làm bạn nhà nông
Thích mò tôm cá

Là con gì? (Con cò trắng)
- Con gì ñẹp nhất loài chim
Đuôi xoè rực rỡ như nghìn cánh hoa? (Con công)
- Con gì mào ñỏ
Gáy ò ó o
Từ sáng tinh mơ
Gọi người thức dậy? (Con gà trống)
- Thường nằm ñầu hè
Giữ nhà cho chủ
Người lạ nó sủa
Người quen nó mừng
Là con gì?

(Con chó)

- Thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng
Ngày ñêm lùng bắt họ hàng chuột tôi
Mắt tinh, tai thính tuyệt vời
Trèo cau mà chẳng bị rơi mới tài
Là con gì?

(Con mèo)

- Rì rà rì rà
Đội nhà ñi chơi
Đến khi tối trời
Đội nhà ñi ngủ
Là con gì?

(Con rùa)

- Con gì là cậu ông trời
Ai mà ñánh nó thì trời ñánh cho
Là con gì?

(Con cóc)

Chủ ñề: Tìm hiểu thế giới các loài hoa
- Hoa gì nở vào mùa hè
Từng chùm ñỏ thắm, goi ve hát mừng?
- Hoa gì mà ñỏ
Cánh mượt như nhung

(Hoa phượng)

Chú gà thoáng trông
Tưởng mào mình ñấy?

(Hoa mào gà)

- Hoa ñào ngoài Bắc
Hoa gì trong Nam
Cánh nhỏ màu vàng
Cùng vui ñón Tết ? (Hoa mai)
Chủ ñề: Tìm hiểu thế giới ñồ vật
- Xe hai bánh
Chạy bon bon
Máy nổ giòn
Kêu bình bịch?

(Xe máy)

- Có chân mà chẳng biết ñi
Có mặt phẳng lì cho bé ngồi lên
Là cái gì?

(Cái ghế)

- Quả gì không phải ñể ăn
Mà dùng ñể ñá, ñể lăn, ñể chuyền? (Quả bóng)
- Cái gì thường vẫn ñể ño
Giúp anh học trò kẽ, vẽ thường xuyên ? (Cái thước)
Chủ ñề: Tìm hiểu về các mùa trong năm
- Mùa gì ấm áp mặt trời
Trăm hoa ñua nở ñón mời bướm ong? (Mùa xuân)
- Mùa gì nóng bức
Trời nắng chang chang
Đi học, ñi làm
Phải mang mũ, nón? (Mùa hè)
- Mùa gì dịu nắng
Mưa nhè nhẹ bay
Gió khẽ rung cây
Lá vàng rơi rụng? (Mùa thu)
- Mùa gì rét buốt

Gió bấc thổi hàn
Đi học ñi làm
Phải lo mặc ấm? (Mùa ñông)
3.2.2. Các trò chơi nhằm hình thành kĩ năng ñịnh hướng trong giao tiếp cho
trẻ CPTTT.
Trò chơi 1: Hãy ñoán xem giọng nói nhỏ nhẹ này của ai
1. Mục ñích: Luyện cho học sinh nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự với bạn bè.
2. Chuẩn bị: Một chiếc khăn ñể bịt mắt.
3. Cách chơi: Tất cả những người chơi ñứng thành vòng tròn. Một người
ñứng ở giữa vòng tròn và có khăng bịt mắt. Ai ñó trong số người chơi (theo sự chỉ
ñịnh của người ñiều khiển) khe khẽ tiến ñến gần người bị bịt mắt, chạm nhẹ vào
vai và nói khẽ một câu gì ñó, chẳng hạn: Cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu một việc gì ñó,
chúc mừng…Sau ñó người vừa nói trở về chổ của mình. Tất cả ñồng thanh: "Hãy
ñoán xem giọng nói nhỏ nhẹ của ai?". Người bịt mắt ñược mở khăn ra và phải nói
tên người vừa hỏi chyện mình. Nếu người ñó nói ñúng, người hỏi chuyện phải ñứng
thay vào giữa. Nếu nói không ñúng, người ñó lại tiếp tục phải bịt mắt dứng ở giữa
vòng và chơi tiếp trò chơi cho ñến khi nào ñoán ñúng.
Trò chơi 2: Nghề em yêu thích
1. Mục ñích: Luyện tập cho học sinh kĩ năng tìm hiểu về một số ngành nghề
trong xã hội mà các em yêu thích. Đồng thời, giáo dục cho các em thái ñộ kính
trọng ñối với người lao ñộng.
2. Chuẩn bị: Học sinh tìm hiều về các ngành nghề trong xã hội và chuẩn bị
sắm vai người lao ñộng làm nghề mà các em yêu thích, như tập một số ñộng tác
hoặc một số từ nghề nghiệp. Chuẩn bị trang phục cho các vai, ví dụ như: quần áo,
ñồ nghề…
- Nông dân: Mặc quần áo nâu, vai vác cuốc.
- Bác sĩ: Mặc áo bờ lu trắng, ñội mũ trắng, tai ñeo ống nghe.
- Giáo viên: Một tay xách cặp, tay kia ôm một chồng vỡ của học sinh.

- Công nhân xây dựng: Mặc quần áo bảo hộ lao ñộng, tay cầm bay tay trát
vữa.
- Công nhân vệ sinh môi trường: Mặc quần áo bảo hộ lao ñộng, tay cầm chổi
quét.
- Công nhân ñiện: Mặc quần áo bảo hộ lao ñộng, vai ñeo túi ñồ nghề sữa chữa
ñiện, tay cầm kìm ñiện.
3. Cách chơi: Cả lớp ngồi phía dưới. Lần lượt từng học sinh sắm vai người
lao ñộng làm những ngành nghề khác nhau bước ra trước lớp mô tả trang phục, làm
một số ñộng tác, nói vài câu có tính chất nghề nghiệp. Sau ñó người sắm vai có
quyền chỉ ñịnh một bạn trong lớp ñoán xem: Họ làm nghề gì? Nghề ñó giúp ích gì
cho xã hội? Ai ñoán ñúng, cả lớp sẽ vỗ tay hoan hô. Còn ai ñoán sai sẽ chịu một
hình phạt do các bạn trong lớp ñề ra và người sắm vai sẽ chỉ ñịnh một bạn khác trả
lời thay.
Trò chơi 3: Nhớ nét mặt
Cách chơi: Giáo viên cho trẻ xem các hình ảnh thể hiện các nét mặt ở các trạng
thái khác nhau (vui mừng, ngạc nhiên, mệt mỏi, buồn rầu, tức giận…). Trẻ quan sát
và ghi nhớ. Sau ñó trẻ phải thể hiện lại trạng thái mà chúng vừa thấy và trả lời câu
hỏi: "Nét mặt ñó biểu hiện trạng thái gì?"
Trò chơi 4: Làm dáng
1. Rèn luyện cách nhận biết và thể hiện các trạng thái khác nhau bằng các vận
ñộng biểu cảm.
2. Cách chơi: Yêu cầu trẻ bắt chước dáng ñi của các con vật: Gấu, vịt, thỏ…
Người thắng cuộc sẽ là người thể hiện dáng ñi giống con vật nhất.
3.2.3. Các trò chơi nhằm hình thành kĩ năng ñiều khiển quá trình giao tiếp
cho trẻ CPTTT
Trò chơi 1: Tập làm phóng viên
1. Mục ñích:
- Tạo cơ hội cho học sinh ñược tìm hiểu và làm quen với nhau.
- Phát triển ở học sinh tính mạnh dạn, tự tin.
- Rèn luyện kĩ năng diễn ñạt từ ñúng và ngắn gọn.

2. Chuẩn bị:
- Một chiếc micro không dây ñồ chơi.
- Một máy ảnh ñồ chơi.
- Một lính trắng không số.
3. Cách chơi: Một số học sinh trong lớp thay nhau ñóng vai phóng viên báo
Nhi ñồng, báo Thiếu niên tiền phong hoặc phóng viên ñài truyền hình Việt Nam…
ñến phỏng vấn các bạn trong lớp với những câu hỏi, chẳng hạn như:
- Chào bạn! Bạn tên gì?
- Bạn là học sinh lớp mấy? Trường nào?
- Sắp ñược lên lớp 2 bạn có vui không?
- Sáng nay, ai ñưa bạn ñến lớp?
- Bạn thích môn học nào nhất?
- Bạn thích trò chơi nào nhất?
- Bạn thuộc những bài hát nào? Bạn có thể hát một ñoạn trong bài hát ñó cho
chúng tôi nghe ñược không?
Trò chơi 2: Em tập làm lớp trưởng
1. Mục ñích: Luyện cho học sinh thói quen nói năng rõ ràng, ñủ nghe; cử chỉ
mạnh dạn; tự tin trước tập thể lớp cũng như trước ñông người nói chung.
2. Chuẩn bị: Băng ñỏ lớp trưởng ñeo vào tay ñể phân biệt với những học sinh
khác.
3. Cách chơi: Trước khi chơi, giáo viên phổ biến các công việc của lớp trưởng:
- Điều khiển các bạn xếp hàng ra vào lớp.
- Hô cả lớp ñứng lên chào khi thầy cô giáo hoặc khách vào lớp.
- Nhận xét tình hình lớp cuối tuần.
- Thay mặt lớp trả lời những câu hỏi của thầy cô giáo….
Sau ñó gọi một em trong số những học sinh xung phong lên thực hiện một vài
công việc của lớp trưởng. Yêu cầu học sinh phải nói to, rõ ràng; cử chỉ mạnh dạn, tự
tin. Em vừa ñược làm lớp trưởng có quyền chỉ ñịnh bạn tiếp theo lên làm lớp
trưởng. Trò chơi cứ tiếp diễn như vậy. Cuối cùng, giáo viên nhận xét, khen bạn lớp
trưởng giỏi nhất.

Trò chơi 3: Đài phát thanh.
1. Mục ñích: Luyện tập khả năng chú ý, ghi nhớ của trẻ trong các tình huống
giao tiếp. Học cách phát âm, sử dụng từ, diễn ñạt câu ñể làm rõ ý.
2. Chuẩn bị: Một chiếc micro không dây ñồ chơi.
3. Cách chơi:
- Giáo viên hướng dẫn cách chơi: Một trẻ sẽ làm "phát thanh viên" và có nhiệm
vụ thông báo cho mọi người biết tin tức về một người bị lạc như: ñặc ñiểm, diện
mạo bên ngoài và phẩm chất của người ñó (người bị lạc là một trẻ trong lớp), những
trẻ còn lại phải chú ý lắng nghe và cố gắng ghi nhớ ñặc ñiểm của người bị lạc và
nói ñược tên người ñó. Muốn chơi ñược, trẻ làm "phát thanh viên" cần phải nhớ dấu
hiệu (các ñặc ñiểm bên ngoài, tính tình hay sở thích) của bạn và biết cách sử dụng
các từ ngữ thích hợp, các câu phải rõ rang, mạch lạc ñể người khác dễ nghe và hiểu
nội dung của thông báo. Còn những trẻ khác, cần nhớ tên và nắm ñược ñặc ñiểm
của các bạn trong lớp (bạn hôm nay mặc quần gì, áo gì, màu nào, bạn có sở thích gì,
có ngoan không…). Khi nào có thông báo, trẻ cần chú ý lắng nghe và bết ñối chiếu
nội dung thông báo với các bạn trong lớp. Trò chơi ñược lặp lại vài lần với sự thay
ñổi của người làm " Phát thanh viên " và những người chơi bị lạc.
- Tiến hành chơi: Trước khi chơi, giáo viên yêu cầu các trẻ nhắm mắt và cho
một trẻ ra ngoài. Giáo viên hoặc trẻ làm phát thanh viên và nêu rõ các ñặc ñiểm của
một trẻ trong lớp bị mất tích. Các trẻ khác phải chú lắng nghe và ghi nhớ dấu hiệu
của bạn bị mất tích và ñoán. Muốn chơi ñược trẻ phải tập trung chú ý. Còn phát
thanh viên phải ghi nhớ dấu hiệu của bạn và nói rõ ràng, mạch lạc.
Trò chơi 4: Truyền tin
1. Mục ñích:
- Rèn luyện khả năng lắng nghe, chú ý, tác phong nhanh nhẹn.
2: Chuẩn bị: Các phiếu ghi nội dung các tin cần truyền.
3. Cách chơi:
- Học sinh ñứng thành hàng dọc theo nhóm hoặc tổ.

- Giáo viên sẽ truyền tin cho em A ñứng ñầu hàng. Em A sẽ nói nhỏ với em tiếp
theo. Cứ tiếp tục như thế cho ñến người cuối hàng. Người cuối hàng nhận ñược tin
sẽ chạy lên nói thầm với giáo viên.
- Đội nào nhanh và truyền ñúng nội dung tin thì ñội ñó sẽ thắng cuộc.
Trò chơi 5: Kể chuyện theo tranh
1. Mục ñích: Tăng khă năng ghi nhớ cốt truyện, nhớ lời thoại nhân vật và vận
dụng ngôn ngữ nói của trẻ ñể kể ñược câu chuyện.
2. Chuẩn bị: Các bức tranh của các câu chuyện ñã ñược chia nhỏ thành các ñoạn
theo từng tình huống.
3. Cách chơi: Giáo viên kể mẫu câu chuyện lần thứ nhất cho trẻ nghe, lần thứ hai
giáo viên kể chuyện theo tranh ñể trẻ ghi nhớ cốt truyện. Giáo viên yêu cầu trẻ kể
chuyện theo từng tranh.. Lần một có thể cho trẻ nhìn sách và kể, lần hai yêu cầu trẻ
kể chuyện theo tranh và lần ba yêu cầu trẻ kể chuyện theo tranh với giọng diễn cảm,
kèm theo các cử chỉ ñiệu bộ của nhân vật. Cuối cùng giáo viên yêu cầu vài học sinh
kể lại toàn bộ câu chyện. Giáo viên cần khuyến khích trẻ vân dụng ngôn ngữ của
mình trong lúc kể và chỉ hướng dẫn học sinh, không kể giúp trẻ.
3.2.4. Các trò chơi nhằm hình thành và phát triển các hành vi giao tiếp có
văn hoá.
Trò chơi1: Đóng vai theo tình huống
1. Mục ñích: Biết nói lời chào hỏi trong giao tiếp.
2. Chuẩn bị: Trang phục của Minh và trang phục của bác ñưa thư.
3. Cách chơi:
- Dựa theo tranh, từng học sinh ñóng vai Minh , nói lời chào hỏi của Minh với
bác ñưa thư theo từng tình huống.
- Đóng vai: Từng cặp, một em ñóng vai Minh, một em ñóng vai bác ñưa thư.
Hai em thực hiện tình huống bác ñưa thư ñưa lá thư cho Minh.
Trò chơi 2: Đóng vai theo chủ ñề "Trường học".
1. Mục ñích: Qua việc ñóng vai giáo viên, học sinh trẻ sẽ ñược luyện tập
phương thức giao tiếp giữa cô và trẻ. Quá trình nhập vai sẽ tạo ra những cảm xúc
tích cực ở trẻ ñối với cô và bạn, trẻ hiểu biết thêm về công việc hàng ngày của cô

giáo, biết quan tâm và nhạy cảm hơn, có thái ñộ ñúng hơn trong quan hệ với cô và
bạn.
2. Chuẩn bị: - Không gian lớp học.
- Một số phục trang phù hợp với các vai như: hiệu trưởng, bảo vệ, giáo viên.
- Bàn ghế, giấy, bút và các ñồ dùng khác cho trẻ và giáo viên.
- Đàm thoại, trao ñổi về các công việc hàng ngày của cô giáo và trẻ ở trường.
3. Cách chơi:
- Giáo viên ñiều khiển trẻ trong nhóm thỏa thuận, bàn bạc chọn vai chính "cô
giáo" là những trẻ biết nói rõ ràng, dễ hiểu, chăm ngoan, học giỏi, hay giúp ñỡ bạn,
còn những trẻ khác là học sinh.
- Trong khi chơi: Giáo viên có thể tham gia vào trò chơi với các vai "cô
giáo"hoặc "học sinh" ñể ñưa ra các yêu cầu ñối với các hành vi của học sinh hay
thể hiện các yêu cầu ñó ñể trẻ quan sát. Sau ñó, tìm lý do ñể rút ra khỏi trò chơi một
cách hợp lí phần còn lại ñể trẻ tự thực hiện.
- Kết thúc trò chơi: Giáo viên với tư cách là người ñiều khiển nhận xét các vai
chơi (hành ñộng của giáo viên có phù hợp với vai không? Thái ñộ của giáo viên với
học sinh ra sao? Trẻ trong lớp có vâng lời cô giáo không?).
Trò chơi 3: Đóng vai theo chủ ñề “Gia ñình”
1. Mục ñích: Qua việc ñóng vai các nhân vật ông, bà, cha, mẹ, anh chị em
trong gia ñình… trẻ sẽ ñược luyện tập sử dụng các phương thức hành vi giao tiếp
của các nhân vật trong gia ñình. Qua việc nhập vai, sẽ tạo ra những xúc cảm tích
cực ở trẻ với mọi thành viên trong gia ñình, trẻ hiểu thêm về công việc của mỗi
người, quan tâm và thông cảm với nhau hơn và biết ñiều chỉnh hành vi của chúng
cho phù hợp.
2. Chuẩn bị: Các ñồ dùng vật dụng cần thiết cho sinh hoạt của gia ñình như:
Các dụng cụ ăn uống, búp bê và các ñồ dùng cho búp bê, bàn ngế, tủ sách, vở…
Các ñồ dùng trong gia ñình ñược sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng.
3. Cách chơi:
Giai ñoạn 1: Giáo viên diều kiển quá trình phân vai và ñưa ra yêu cầu về mẫu
hành vi cho học sinh.

Gai ñoạn 2: Giáo viên tổ chức cho học chơi. Trong khi chơi giáo viên ñưa ra
các chủ ñề như gia ñình trong ngày nghỉ cuối tuần, gia ñình trong những ngày lễ
hội. Các thành viên trong gia ñình phải chuẩn bị và thực hành những mẫu hành vi
với các quan hệ mới của trẻ và người lớn.
Giai ñoạn 3: Sau khi chơi giáo viên với tư cách là người ñiều khiển nhận xét,
ñánh giá các vai diễn cụ thể. Đặc biệt cần chú ý ñộng viên những cố gắng của trẻ.
Trò chơi 4: Tổ chức sinh nhật
1. Tạo tình huống cho trẻ luyện tập các hành vi giao tiếp với bạn.
2. Cách chơi:
Thông báo cho lớp biết ngày sinh nhật của bạn trong tháng và cho trẻ bàn bạc
kế hoạch chuẩn bị tổ chức sinh nhật bạn (làm thiệp, làm ñò chơi, chuẩn bị tiết mục
văn nghệ, làm việc tốt giúp ñỡ bạn, chuẩn bị những lời nói trong ngày sinh nhật
bạn). Giáo viên tổ chức ngày sinh nhật cho bạn có thể tổ chức chung cho các bạn
trong tháng và tạo ñiều kiện thuận lợi cho trẻ thể hiện những việc ñã chuẩn bị.
Trò chơi 5: Nói năng lịch sự
1. Mục ñích: Luyện cho học sinh thói quen nói năng lịch sự khi giao tiếp.
2. Cách chơi: Học sinh ñứng thành vòng tròn, người ñiều khiển trò chơi ñứng ở
giữa. Người ñiều khiển chỉ ñịnh một học sinh nào ñó và nói một câu với em này.
Chẳng hạn:
-

Chào bạn.

-

Bạn ñã làm hết bài tập toán chưa?

-

Chúc mừng sinh nhật bạn.

-

Bạn làm ơn cho tôi mượn quyển sách.

-

Hôm qua bạn hẹn sang nhà tôi chơi mà sao tôi chờ mãi không thấy?

-

Bạn ñã khỏi ốm chưa?
Em ñược chỉ ñịnh phải trả lời nhanh và dứt khoát:

-

Chào bạn! Bạn ñi ñâu ñấy?

-

Mình làm xong hết rồi.

-

Cảm ơn bạn!

-

Xin mời bạn.

-

Xin lỗi bạn. Vì hôm qua mình ốm nên không sang nhà bạn như ñã hẹn.

-

Cảm ơn bạn, mình khỏi rồi.
Mỗi khi bạn trả lời nhanh và ñúng, cả lớp vỗ tay hoan hô và người vừa trả lời

ñứng vào giữa vòng tròn ñể ñiều khiển trò chơi và chỉ ñịnh người khác trả lời câu
hỏi của mình. Còn ñối với những bạn trả lời không ñạt yêu cầu, những bạn khác có
thể xung phong trả lời thay và giành quyền vào ñiều khiển trò chơi.

3.3. THỰC NGHIỆM.
3.3.1. Mục tiêu:
Vận dụng các trò chơi ñể tổ chức cho học sinh nhằm xem xét tính hiệu quả của
các trò chơi trong việc hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh
CPTTT học hòa nhập, qua ñó xác ñịnh sự phù hợp của kết quả nghiên cứu và giả
thuyết khoa học ñã ñề ra.
3.3.2. Đối tượng thực nghiệm:
- Thực nghiệm ñược tiến hành trên 3 trẻ CPTTT học hòa nhập lớp 1/3, 24 học
sinh bình thường và giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3 trường Tiểu học Hải Vân thành
phố Đà Nẵng. Cụ thể như sau:
+ Em: Trần Thị Thanh Vân: 8 tuổi. em bị CPTTT ở mức ñộ nhẹ kèm theo
chứng rối loạn hành vi cảm xúc, học hoà nhập lớp 1 hai năm. Khả năng giao tiếp
của Vân ở nhóm kĩ năng I, II, III ñều ở mức ñộ thấp, riêng ở nhóm kĩ năng IV em
ñạt múc ñộ trung bình. Giọng nói nhỏ nhẹ, ít nói, ngại tiếp xúc. Kĩ năng nói và viết
ñều chậm, vốn từ ít. Thể chất phát triển bình thường và trí tuệ phát triển ở múc ñộ
thấp.
+ Em: Nguyễn Thị Thu Hồng: 7 tuổi. Khả năng giao tiếp của em ở cả 4 nhóm
ñều ở mức ñộ thấp. Hồng bị CPTTT ở mức ñộ trung bình, kĩ năng nhận thức và kĩ
năng xã hội ñều thấp. Thể chất phát triển bình thường, trẻ có tật về mắt (lác), khuyết
tật cơ quan phát âm nên trẻ có tật nói ngọng. Trẻ thường ít nói, nói trống không,
giọng nói to khoẻ, chưa có khả năng giao tiếp có văn hoá. Chưa có kĩ năng ñọc và
viết. Trẻ tính trầm, nhưng rất hung, trong tập thể lớp trẻ sống cô lập, không chơi với
ai, tính khí thất thường.
+ Em: Đoàn Anh Huy: 8 tuổi, em bị CPTTT ở mức ñộ nhẹ, học lớp 1 hai năm.
Khả năng giao tiếp ở mức ñộ thấp. Tuy nhiên, Huy mạnh dạn trong giao tiếp, có
những cử chỉ, biểu hiện phù hợp với nội dung và tình huống giao tiếp. Em mắc tật
nói ngọng, lời nói không rõ ràng, tính khí thất thường, có nhiều rối loạn về hành vi,
cảm xúc. Về thể chất: trẻ phát triển hơn các trẻ khác về chiều cao, trên mặt có
những biểu hiện của trẻ CPTTT.

- Đặc ñiểm chung của 3 học sinh này là: Đặc ñiểm nhận thức, giao tiếp và kĩ
năng xã hội của cả 3 em ñều ở mức phát triển thấp. Trẻ nhút nhát, ngại giao tiếp, ít
tham gia các hoạt ñộng của lớp, của trường, có những biểu hiện của chứng rối loạn
hành vi. Trong lớp trẻ hầu như không chơi với các bạn, không có khả năng thiết lập
các quan hệ mới, không có khả năng ñồng càm. Vốn từ ít. Kĩ năng ñọc và viết kém,
kĩ năng sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ chưa linh hoạt và thường không
hoàn thành các nhiệm vụ ñược giao.
3.3.3. Thời gian và nội dung thực nghiệm
- Thời gian thực nghiệm từ ngày: 15/4 ñến 15/5.
- Nội dung thực nghiệm: Chúng tôi tiến hành trao ñổi cùng giáo viên tổ chức
cho trẻ CPTTT tham gia nhiều trò chơi khác nhau cùng với sự tham gia của trẻ bình
thường. Chúng tôi tổ chức hướng dẫn trẻ chơi một số trò chơi sau:
Trò chơi 1: Đố bạn con gì?
- Thời gian: Tiết Tự nhiên và xã hội tăng cường.
- Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm.
- Cách tiến hành:
+ Giới thiêu trò chơi với cả lớp:
+ Nêu luật chơi:
-

Mỗi lượt chơi chọn 3 cặp ñể thi với nhau.

-

3 em ñeo tấm biển ghi tên 3 con vật sau lưng, em ñó không biết tên

con vật nhưng cả lớp ñều biết.
-

3 em còn lại, mỗi em lần lượt nêu ñặc ñiểm của các con vật hoặc câu

ñố về các con vật. Nếu học sinh ñeo tấm biển ñoán ñược ñúng con vật, sẽ ñược
tuyên dương.
+ Tổ chức cho học sinh chơi: Học sinh chơi trong vòng 7 phút.
+ Sau mỗi lượt chơi, giáo viên kiểm tra kết quả, xem người chơi thứ nhất
ñã ñoán ñúng tên con vật chưa. Nhóm nào ñoán ñúng và nhanh sẽ ñược tuyên
dương, ñoán sai thì bị phạt.

+ Tương tự cách chơi trên, trò chơi này có thể ứng dụng vào trong các bài
Tự nhiên và xã hội tìm hiểu về các loài hoa, các loại quả, các phương tiện giao
thông…
Trò chơi 2: Chiếc túi màu nhiệm
-

Thời gian: Tiết Tiếng Việt phụ ñạo

-

Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm

- Cách tiến hành:
+ Giới thiêu trò chơi với cả lớp:
+ Nêu luật chơi:
- Các trẻ sẽ phân thành 2 ñội chơi.
- Giáo viên ñể một số ñồ vật vào trong túi.
- Các thành viên của mỗi ñội sẽ lần lượt lên lấy mỗi thứ trong túi. Trẻ phải gọi
tên nó trước khi lấy ra khỏi túi. Nếu ñoán ñúng trẻ sẽ chạy về và bạn khác chạy lên
tiếp tục trò chơi. Trò chơi sẽ kết thúc khi trong túi ñã hết ñồ vật và ñội nào ñoán
ñược ñúng nhiều ñồ vật hơn thì ñội ñó sẽ chiến thắng.
+ Tổ chức cho học sinh chơi: Học sinh chơi trong vòng 4 phút.
+ Giáo viên kiểm tra kết quả xem ñội nào ñoán ñược ñúng nhiều ñồ vật hơn.
Giáo viên tuyên dương ñội thắng cuộc và khuyến khích ñội thua cuộc cố gắng trong
những lần chơi sau.
Trò chơi ñược giáo viên thường xuyên tổ chức trong các giờ sinh hoạt lớp.
Trò chơi 3: Truyền tin
- Thời gian: Tiết sinh hoạt lớp ngày thứ 3 hàng tuần
- Cách tiến hành:
+ Giới thiêu trò chơi với cả lớp:
+ Nêu luật chơi:
- Học sinh ñứng thành hàng dọc theo nhóm hoặc tổ.
- Giáo viên sẽ truyền tin cho em A ñứng ñầu hàng. Em A sẽ nói nhỏ với em
tiếp theo. Cứ tiếp tục như thế cho ñến người cuối hàng. Người cuối hàng nhận ñược
tin sẽ chạy lên nói thầm với giáo viên.
- Đội nào nhanh và truyền ñúng nội dung tin thì ñội ñó sẽ thắng cuộc.

+ Tổ chức cho học sinh chơi: Học sinh chơi trong vòng 7 phút.
+ Giáo viên kiểm tra kết quả xem ñội nào nói ñúng nội dung tin giáo viên ñã
truyền.
+ Trò chơi này cũng có thể ñược tiến hành trong các giờ ra chơi hoặc tổ chức
các trò chơi lớn.
Trò chơi 4: Nhớ nét mặt
- Thời gian: Giờ ra chơi
- Cách tiến hành:
+ Tổ chức cho trẻ chơi trong phòng riêng
+ Giới thiêu trò chơi với cả lớp:
+ Nêu luật chơi:
Giáo viên (hoặc trẻ) thể hiện các nét mặt ở các trạng thái khác nhau (vui mừng,
ngạc nhiên, mệt mỏi, buồn rầu, tức giận…). Trẻ quan sát và ghi nhớ. Sau ñó trẻ phải
thể hiện lại trạng thái mà chúng vừa thấy và trả lời câu hỏi: "Nét mặt ñó biểu hiện
trạng thái gì?"
+ Giáo viên nhận xét xem trẻ ñã nói ñúng chưa nếu ñúng thì tuyên dương trẻ.
Trò chơi 5: Hãy ñoán xem giọng nói nhỏ nhẹ này của ai
- Thời gian: Giờ ra chơi
- Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm
- Cách tiến hành:
+ Giới thiêu trò chơi với cả lớp:
+ Nêu luật chơi: Tất cả những người chơi ñứng thành vòng tròn. Một người
ñứng ở giữa vòng tròn và có khăng bịt mắt. Ai ñó trong số người chơi (theo sự chỉ
ñịnh của người ñiều khiển) khe khẽ tiến ñến gần người bị bịt mắt, chạm nhẹ vào
vai và nói khẽ một câu gì ñó, chẳng hạn: Cảm ơn, xin lỗi, yêu cầu một việc gì ñó,
chúc mừng…Sau ñó người vừa nói trở về chổ của mình. Tất cả ñồng thanh: "Hãy
ñoán xem giọng nói nhỏ nhẹ của ai?". Người bịt mắt ñược mở khăn ra và phải nói
tên người vừa hỏi chyện mình. Nếu người ñó nói ñúng, người hỏi chuyện phải ñứng
thay vào giữa. Nếu nói không ñúng, người ñó lại tiếp tục phải bịt mắt dứng ở giũa
vòng và chơi tiếp trò chơi cho ñến khi nào ñoán ñúng.

+ Tổ chức cho học sinh chơi: Học sinh chơi trong vòng 7 phút.
+ Giáo viên quan sát và nhận xét những ban chơi.
+ Giáo viên có thể tổ chức trò chơi này trong các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt
tập thể.
Trò chơi 6: Kể chuyện theo tranh
- Thời gian: Giờ kể chuyện.
- Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm
- Cách tiến hành:
+ Giới thiêu trò chơi với cả lớp:
+ Nêu luật chơi: Giáo viên giới thiệu các bức tranh trong câu chuyện Rùa và
Thỏ. Giáo viên kể một lượt sau ñó yêu cầu một số học sinh kể lại chuyện (Một học
sinh một tranh). Sau ñó, giáo viên yêu cầu học sinh phải kể lại toàn bộ câu chuyện.
Yêu cầu khi khể chuyện, giọng kể phải rõ ràng, diễn cảm, khuyến khích học sinh sử
dụng các cử chỉ, ñiệu bộ ñể minh hoạ cho lời kể và vận dụng ngôn ngữ của mình ñể
kể chuyện sáng tạo.
Trò chơi 7: Nói năng lịch sự
- Thời gian: Tiết Đạo ñức tăng cường
- Người thực hiện: Giáo viên chủ nhiệm
- Cách tiến hành:
+ Giới thiệu trò chơi với cả lớp.
+ Nêu luật chơi: Học sinh ñứng thành vòng tròn, người ñiều khiển trò chơi
ñứng ở giữa. Người ñiều khiển chỉ ñịnh một học sinh nào ñó và nói một câu với em
này. Em ñó phải ñáp lại một câu nói lịch sự và câu trả lời phải phù hợp với câu hỏi.
Nếu trả lời ñúng và lịch sự thì em này sẽ ñược làm quản trò và chỉ ñịnh bạn khác.
Nếu trả lời không ñúng, em này sẽ bị phạt hát một bài theo cả lớp yêu cầu.
+ Tổ chức cho học sinh chơi: Học sinh chơi trong vòng 7 phút.
+ Giáo viên quan sát và nhận xét những ban chơi.
+ Giáo viên có thể tổ chức trò chơi này trong các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt
tập thể.

3.3.4. Các tiêu chí và cách ñánh giá thực nghiệm
Trong thực nghiệm chúng tôi sử dụng các tiêu chí ñánh giá và cách ñánh giá
kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT ñã ñược trình bày rõ ở chương II. Tuy nhiên, ñể
kiểm chứng ñộ tin cậy của thực nghiệm, chúng tôi ñã ứng dụng một số bài tập ñể
ñánh giá việc thực hiện kĩ năng giao tiếp của trẻ. Đồng thời chúng tôi ñã tổ chức
khảo sát kĩ năng của trẻ một cách thận trọng nhằm tránh những ảnh hưởng về mặt
tâm lý của trẻ khi tiếp xúc cũng như những ảnh hưởng khách quan: Tiếng ồn, sự có
mặt của những trẻ khác…
3.3.5. Cách tiến hành thực nghiệm
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm bằng cách:
- Phối hợp với các giáo viên chủ nhiệm lựa chọn nhữngnội dung dạy học,
giáo dục phù hợp ñể lồng ghép, tăng cường các trò chơi.
- Chủ ñộng bố trí, quan sát có chú ý và khuyến khích trẻ CPTTT tham gia
các tr ò chơi.
- Động viên các trẻ khác cùng chơi với trẻ và hướng dẫn bạn chơi. Bởi nhiều
khi trẻ CPTTT thường làm ảnh hưởng ñến kết quả của ñội chơi, nên các em khác
thường chán và không muốn tham gia cùng chơi.
- Đánh giá khả năng trẻ thông qua quan sát và phiếu ñánh giá.
3.3.6. Phân tích kết quả thực nghiệm
Mục tiêu cho trẻ CPTTT: Trẻ hứng thú tham gia chơi, hiểu ñược luật chơi và
hoàn thành phần chơi của mình. Cụ thể:
- Trò chơi 1 “Đố bạn con gì?”: Trẻ ngồi nghiêm túc, lắng nghe quản trò ñọc câu
hỏi và trả lời ñược các câu ñố ñơn giản.
- Trò chơi 2 “Chiếc túi màu nhiệm”: Trẻ ñứng ñúng vị trí hàng dọc cùng nhóm
chơi, chú ý nghe hướng dẫn cách chơi của quản trò, hiểu cách chơi và biết chờ ñến
lượt mình. Trẻ có thể luân phiên ñoán ñược các vật dụng quen thuộc trong gia ñình.
- Trò chơi 3 “Truyền tin”: Trẻ ñứng ñúng vị trí hàng dọc theo vị trí của tổ mình,
lắng nghe quản trò hướng dẫn cách chơi và hiểu ñược luật chơi. Biết yên lặng chờ
ñến phiên truyền tin của mình và truyền ñúng tin cho bạn chơi.

- Trò chơi 4 “Nhớ nét mặt”: Trẻ có thể nhận ra một số biểu cảm quen thuộc trên
nét mặt như: vui, buồn, ngạc nhiên và làm lại các nét mặt tương tự.
- Trò chơi 5 “Hãy ñoán xem giọng nói nhỏ nhẹ này của ai”: Trẻ ñứng xếp vào
vòng tròn, chú ý lắng nghe lời hướng dẫn luật chơi của quản trò, hiểu luật chơi, và
có thể ñoán ñược giọng nói của các bạn thân trong lớp mình.
- Trò chơi 6 “Kể chuyện theo tranh”: Trẻ ngồi yên lặng nghe cô giáo và các bạn
kể chuyện. Trẻ có thể kể các vai phụ như vai chim, sóc... và kể ñúng lời thoại của
các nhân vật này.
- Trò chơi 7 “Nói năng lịch sự”: Trẻ ñứng thành vòng tròn, chú ý lắng nghe lời
hướng dẫn luật chơi của quan trò và hiểu luật chơi. Trẻ có thể trả lời các câu hỏi
bằng các từ như “Cảm ơn”, “Xin lỗi”, “Cảm ơn bạn, mình làm xong rồi”...
Kết quả qua phiếu ñiều tra khả năng giao tiếp của trẻ khi tổ chức trò chơi kết
hợp với sử dụng biện pháp khuyến khích.

Bảng 9: So sánh kết quả trước và sau thực nghiệm:
Nhóm kĩ
năng
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Điểm
TBC

Trẻ 1
Trước
2
1
2
3
2

Trẻ 2
Sau
4
3
4
4
3,75

Trước
0
0
1
4
1,25

Trẻ 3
Sau
3
3
3
4
3,25

Trước
1
1
1
3
1,5

Sau
3
4
3
4
3.5

Điểm TBC

4

3.5
3
2.5
Điểm TBC Trước TN

2

Điểm TBC Sau TN

1.5
1
0.5
0
Trẻ 1

Trẻ 2

Trẻ 3

Trẻ

Biểu ñồ so sánh kết quả TTN và STN
Kết quả cho thấy, sau thực nghiệm kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT ñã ñược
phát triển cao hơn so với trước thực nghiệm. Cụ thể như sau:
Kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT sau thực nghiệm ñã phát triển cao hơn so vơi
trước thực nghiệm: Ở trẻ 1 em Đoàn Anh Huy: Nếu trước thực nghiệm ñiểm TBC
của trẻ chỉ ñạt chỉ ñạt ñược 2 ñiểm thì sau thực nghiệm ñã lên 3,75 ñiểm (chênh lệch
1,75 ñiểm). Đối với trẻ 2 em Nguyễn Thị Thu Hồng, nếu trước thực nghiệm ñiểm
TBC của em chỉ ñạt 1,25 ñiểm thì sau khi thực nghiệm ñiểm TBC ñã lên 3,25 ñiểm
(chênh lệch 2 ñiểm). Và trẻ 3 em Trần Thị Thanh Vân ñiểm TBC của em trước thực
nghiệm là 1,5 ñiểm thì sau thực nghiệm ñiểm TBC của em ñã lên 3,5 ñiểm (chênh
lệch 2 ñiểm). Điều này cho thấy kĩ năng giao tiếp của các em ñã có bước phát triển
ñáng kể cả về nhận thức lẫn thực hiện các kĩ năng.
Sự phát triển kĩ năng giao tiếp diễn ra ở cả 4 nhóm kĩ năng. Ở kĩ năng ñịnh
hướng, trẻ ñã biết diễn ñạt chính xác ý ñồ thông qua các biểu cảm trên nét mặt của
người nói chuyện khi họ tiếp xúc với trẻ, có thể ñoán tương ñối chính xác tâm lý
của giáo viên, trẻ ñã chú ý ñến tư thế, ánh mắt, nét mặt của ñối tượng giao tiếp. Trẻ
vẫn gặp khó khăn trong việc rèn luyện kĩ năng ñịnh vị trong giao tiếp. Ở kĩ năng
ñiều chỉnh, ñiều khiển quá trình giao tiếp, trẻ ñã thể hiện sự tích cực chủ ñộng trong
giao tiếp, có khả năng linh hoạt, biết sử dụng ngôn ngữ ñúng và phù hợp trong các
tình huống giao tiếp kể cả giao tiếp với người lạ. Tuy nhiên mức ñộ phát triển của
mỗi trẻ ở nhóm kĩ năng có sự khác nhau do nhiều nguyên nhân như : kinh nghiệm

giao tiếp ñã có của trẻ, mức ñộ khó hay dễ của từng kĩ năng, cơ hội và nhu cầu giao
tiếp của trẻ… và thời gian thực nghiệm chưa ñủ.
Quan sát hành vi giao tiếp của trẻ CPTTT trước và sau thực nghiệm chúng tôi
thấy có sự chuyển biến ñáng kể. Nếu trước thực nghiệm các hành vi giao tiếp của
trẻ là rụt rè, ngại nói, ngại tiếp xúc với người khác, giao tiếp bị ñộng hỏi cái gì nói
cái ấy, chủ yếu nhờ vào sự nhắc nhở, ñộng viên của giáo viên chủ nhiệm thì sau
thực nghiệm trẻ ñã tự chủ ñộng thể hiện nhu cầu muốn ñược giao tiếp của mình, chủ
ñộng tham gia vào câu chuyện, trẻ tiếp xúc quan hệ với mọi người dễ dàng, tự nhiên
và biết cách hoà ñồng với mọi người. Trẻ ñã chú ý hơn ñến việc sử dụng các
phương tiện giao tiếp có văn hoá như “Cảm ơn cô”, “mình xin lỗi”, gọi bạn xưng
tên… phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp. Tuy nhiên trong các tình huống mới, với các
ñối tượng ít quen biết trẻ vẫn chưa tự giác, vẫn cần sự nhắc nhở, ñộng viên của giáo
viên.
Kết quả thực nghiệm cho phép chúng tôi rút ra những kết luận sau ñây:
- Trẻ CPTTT lớp 1 có khả năng hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp
thông qua sự giúp ñỡ của giáo viên tổ chức các hoạt ñộng giáo dục phong phú hấp
dẫn.
- Trò chơi là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao trong việc
hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT, phù hợp với ñặc ñiểm tâm
lý “Học mà chơi, chơi mà học” của học sinh tiểu học. Trẻ CPTTT nói riêng và trẻ
bình thường nói chung rất thích tham gia vào các trò chơi mới lạ, hấp dẫn và thú vị.
- Tuy nhiên, khi tiến hành lựa chon trò chơi, giáo viên cần chú ý ñến ñặc ñiểm
tâm sinh lý của trẻ trong thời ñiểm hiện tại, tình hình sức khoẻ, mức ñộ khó của trò
chơi ñối với các mức ñộ trẻ CPTTT. Tránh các trò chơi nguy hiểm, các trò chơi
may rủi ảnh hưởng ñến tâm hồn của các em.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
3.1. KẾT LUẬN.
- Việc nghiên cứu lí thuyết ñã giúp chúng tôi thu thập và nắm vững thêm
nhiều kiến thức về trẻ CPTTT, GDHN cho trẻ CPTTT. Đặc biệt là có hiểu biết sâu
rộng về lí luận hình thành và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT thông qua
hoạt ñộng vui chơi.
- Việc nghiên cứu lý thuyết giúp chúng tôi khẳng ñịnh ñược tầm quan trọng,
tính cấp thiết của việc rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp trẻ CPTTT học hoà
nhập. Qua khảo sát thực tế cho thấy mức ñộ kĩ năng giao tiếp của trẻ CPTTT ñều ở
mức thấp hoặc cao hơn là mức trung bình, trẻ ñã có những khả năng giao tiếp cơ
bản. Công tác rèn luyện và phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT còn nhiều
hạn chế nhất ñịnh.
- Qua việc ứng dụng các trò chơi ñể phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ
CPTTT bước ñầu ñã tạo ra sự hứng thú cho trẻ. Các trò chơi mới lạ, hấp dẫn, thú vị
kích thích trẻ tham gia vào các hoạt ñộng và bước ñầu ñã thu ñược những kết quả
nhất ñịnh.
3.2. KHUYẾN NGHỊ.
Để việc hình thành kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT học hoà nhập có hiệu
quả, chúng tôi xin ñưa ra một số kiến nghị sau:
3.2.1. Đối với giáo viên
-

Nâng cao kiến thức kĩ năng về GDHN cho trẻ CPTTT. Đặc biệt nên

nghiên cứu và tham khảo nhiều tài liệu hay kinh nghiệm của ñồng nghiệp về việc
giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT.
-

Nên thiết lập và thực hiện tốt kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ CPTTT

ñặc biệt quan tâm ñến việc phát triển kĩ năng giao tiếp.
-

Nên thường xuyên áp dụng các kinh nghiệm dạy học hoà nhập, dạy học

bằng nhiều phương pháp ñể nâng cao tính tích cực của học sinh trong mọi hoạt
ñộng.

-

Cần dành nhiều thời gian tổ chức các hoạt ñộng giáo dục cho trẻ CPTTT

học hoà nhập, xây dựng vòng tay bè bạn giữa trẻ CPTTT với bạn bè trong lớp và
mọi người xung quanh. Tạo mọi ñiều kiện giúp trẻ phát triển.
-

Tổ chức tốt các trò chơi cho trẻ CPTTT, khi chơi nên khuyến khích, tạo

ñiều kiện cho trẻ tham gia nhiều vào trò chơi. Cần củng cố trò chơi nhiều lần ñể
hình thành kĩ năng cho trẻ.
3.2.2. Đối với nhà trường.
-

Cần chú trọng hơn công tác giáo dục cho trẻ CPTTT, ñặc biệt là việc giáo

dục kĩ năng giao tiếp và các hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ CPTTT thường
xuyên.
-

Tổ chức các khoá ñào tạo bồi dưỡng giáo viên chuyên về giáo dục hoà

nhập, cung cấp các tài liệu kiến thức, kinh nghiệm thực tiến về dạy học hoà nhập
cho giáo viên.
-

Tổ chức thường xuyên các buổi trao ñổi, học hỏi kinh nghiệm về giáo dục

trẻ CPTTT cho giáo viên
-

Nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện giáo dục tạo ñiều kiện thuận lợi cho

giáo viên trong công tác giảng dạy.
-

Phối hợp giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh trong công tác chăm

sóc và giáo dục trẻ.
3.2.3. Đối với gia ñình.
-

Cần dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc trẻ.

-

Cần phối hợp nhịp nhàng giữa giáo viên và phụ huynh trong việc giáo

dục trẻ. Tham gia trực tiếp vào công việc giáo dục trẻ CPTTT ở trường dựa trên
chương trình kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ. Cần hình thành các kĩ năng cần
thiết tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc học tập và phát triển nhân cách của trẻ.

PHẦN PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho giáo viên)
Kính thưa các thầy (cô) giáo, ñể góp phần nâng cao hiệu quả của việc hình
thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp cho trẻ chậm phát triển trí tuệ
(CPTTT) học hòa nhập, xin thầy (cô) vui lòng cho biết một số ý kiến sau. Xin
cảm ơn các thầy cô!
Câu 1: Theo thầy (cô) việc hình thành và phát triển các kĩ năng giao tiếp cho
trẻ CPTTT học hòa nhập có vai trò như thế nào?
 Rất quan trọng
 Tương ñối quan trọng
 Quan trọng
 Không quan trọng.
Câu 2: Thầy (cô) ñề ra mục tiêu của việc hình thành và phát triển các kĩ năng
giao tiếp cho trẻ CPTTT học hòa nhập là gì? Xin thầy (cô) cho biết thêm về
thứ tự quan trọng của các mục tiêu ñã chọn?
Mục tiêu

Thứ tự
quan
trọng

Giúp trẻ hoàn thành việc học ở trường tốt hơn
Phát triển vốn từ và hình thành ở trẻ phong cách giao tiếp, ứng xử
ñúng ñắn.
Giúp trẻ hòa ñồng không bị tách biệt với các bạn.
Mục tiêu khác:
…………….....................................................................................
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
Câu 3: Theo thầy (cô) trẻ CPTTT có nhu cầu giao tiếp không?
 Rất mong muốn.
 Bình thường.
 Không muốn.
Ý kiến khác: …………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..

Câu 4: Xin thầy (cô) hãy cho biết hoạt ñộng vui chơi có vai trò như thế nào
trong quá trình hình thành và phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ CPTTT?
 Rất quan trọng
 Tương ñối quan trọng
 Quan trọng
 Không quan trọng.
Câu 5: Ở kỹ năng ñiều khiển quá trình giao tiếp, thầy (cô) ñã tổ chức rèn
luyện những kỹ năng nào cho trẻ? Xin thầy (cô) cho biết thêm về mức ñộ thực
hiện ñối với các nội dung ñã chọn?
Nội dung
Mức ñộ thực hiện
Thỉnh
Chưa bao
Thường
xuyên
thoảng
giờ
Rèn luyện năng lực tự chủ các hành
vi và cảm xúc
Rèn luyện năng lực mạnh dạn, chủ
ñộng trong các tình huống giao tiếp
Rèn luyện khả năng lắng nghe và
hiểu nội dung giao tiếp
Rèn luyện khả năng diễn ñạt cụ thể,
dễ hiểu
Khắc phục tình trạng rụt rè ngại giao
tiếp
Các kỹ năng khác: ………………….
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Câu 6: Ở kỹ năng sử dụng các phương tiện giao tiếp, thầy (cô) ñã tổ chức rèn
luyện những kỹ năng nào cho trẻ? Xin thầy (cô) cho biết thêm về mức ñộ thực
hiện ñối với các nội dung ñã chọn?
Nội dung
Mức ñộ thực hiện
Thường
Thỉnh
Chưa bao
xuyên
thoảng
giờ
Rèn luyện kỹ năng nói và viết Tiếng
Việt của trẻ
Rèn luyện kỹ năng sử dụng các
phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp
ñể diễn ñạt suy nghĩ
Rèn luyện kỹ năng lựa chọn từ ngữ
trong quá trình giao tiếp
Kỹ năng khác: ……………………..
……………………………………..

Câu 7: Thầy (cô) thường sử dụng những loại trò chơi nào sau ñây trong việc
hình thành và phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ CPTTT? Xin thầy (cô) cho
biết mức ñộ sử dụng các trò chơi?
Trò chơi
Thường
xuyên

Mức ñộ
Thỉnh thoảng

Chưa bao
giờ

Trò chơi với ñồ vật
Trò chơi ñóng kịch.
Trò chơi xây dựng.
Trò chơi vận ñộng.
Trò chơi trí tuệ.
Trò chơi dân gian của trẻ em.
Câu 8: Thầy (cô) thực hiện việc hình thành và phát triển khả năng giao tiếp
cho trẻ CPTTT bằng những hình thức nào? Xin thầy (cô) cho biết thêm về
mức ñộ sử dụng các hình thức ñã chọn?
Hình thức
Thường xuyên

Mức ñộ
Thỉnh thoảng

Chua bao giờ

Cá nhân
Nhóm
Cả lớp
Câu 9: Theo thầy (cô) những yếu tố nào gây trở ngại ñến quá trình giao tiếp
của trẻ CPTTT?
Câu 10: Thầy (cô) tổ chức việc hình thành và phát triển khả năng giao tiếp
cho trẻ CPTTT vào những thời gian nào?
Trong các tiết học.
 Trong các hoạt ñộng vui chơi.
 Các buổi tham quan, ngoại khóa.
 Các buổi thảo luận theo chủ ñề.
 Kết hợp nhiều thời gian khác nhau.
 Thông qua việc tạo các tình huống giả ñịnh.
Thời gian khác: …………………………………………..................

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Câu 11: Để hướng dẫn cho trẻ thực hiện nhiệm vụ thầy (cô) thường sử dụng
những cách nào?
 Phân nhỏ nhiệm vụ ñể trẻ làm  Luyện tập hàng ngày
từng phần
 Làm mẫu và yêu cầu trẻ làm lại
 Nhắc nhở thường xuyên
 Những cách khác:.......................................................................................
.......................................................................................................................
Câu 13: Những khó khăn thầy (cô) gặp phải trong quá trình thực hiện việc
hình thành và phát triển khả năng giao tiếp cho trẻ CPTTT?
 Điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế.
 Chưa ñược cung cấp những tài liệu và những biện pháp phù hợp.
 Chưa có sự phối hợp giưa ban giám hiệu nhà trường và giáo viên.
 Học sinh CPTTT thường không hợp tác.
Những khó khăn khác: …………………………………………….
………………………………………………………………………………
Câu 14: Thầy (cô) hãy cho biết những nguyên nhân dẫn ñến thực trạng khả
năng giao tiếp của trẻ CPTTT ở lớp mình?
Câu 15: Thầy (cô) có kinh nghiệm gì hoặc ñã học hỏi ñược những kinh
nghiệm gì ñể áp dụng vào quá trình giáo dục hoạt ñộng giao tiếp cho trẻ
CPTTT?
Xin thầy (cô) cho biết ñôi ñiều về bản thân (nếu có thể):
Họ và tên: ………………………………………………………….
Tuổi/ Năm sinh: …………………………….Nam/ Nữ: ………….
Công tác hiện tại: …………………………………………………..
………………………………………………………………………..
Đã ñược ñào tạo hay tập huấn về giáo dục hòa nhập trẻ CPTTT:
Có: .
• Thời gian tập huấn:
• Số lần tham gia tập huấn:
Chưa: .

PH Ụ LỤC 2
TEST VỀ KHẢ NĂNG GIAO TIẾP
Họ và tên trẻ:
Lớp:
(Nếu thấy phù hợp với ý kiến của mình thì ghi Đ, nếu không phù hợp thì ghi
K)
TT
Câu hỏi
1 Trẻ biết cách an ủi những người lo lắng, buồn phiền
2 Trẻ hay suy nghĩ việc riêng và ít chú ý nghe khi tiếp xúc
nói chuyện với người khác
3 Trẻ tiếp xúc, quan hệ với mọi người dễ dàng tự nhiên
4 Mọi người ñều cho rằng trẻ nói chuyện hấp dẫn
5 Khi người nói chuyện lúng túng, bối rối trẻ càng ít tác
ñộng vào họ
6 Trẻ có thể diễn ñạt chính xác ý ñồ của người nói chuyện
khi họ tiếp xúc với trẻ
7 Trẻ biết cách hòa ñồng với mọi người kể cả người lạ
8 Trẻ thường diễn ñạt ngắn gọn ý kiến của mình
9 Nếu người khác có ý kiến trái ngược, trẻ không phí thời
gian ñể thuyết phục họ
10 Trẻ hay ñể ý ñến những chỗ ngập ngừng, lưỡng lự, khó
nói của người nói chuyện với trẻ.
11 Trẻ không thích tìm hiểu ý ñồ của người tiếp xúc với trẻ
12 Trẻ không thích nói nhiều
13 Trẻ thường thành công khi muốn thuyết phục ai ñó
14 Trẻ biết ngay khi người nói chuyện lạc ñề
15 Khi không hiểu nhười khác muốn gì thì trẻ không thể nói
chuyện với người ñó có kết quả ñược
16 Trẻ chưa có kỹ năng diễn ñạt nguyện vọng của mình một
cách ngắn gọn, dễ hiểu
17 Trẻ không thể làm cho người khác ñồng tình với quan
ñiểm của mình.
18 Trẻ rất áy náy khi chen vào câu chuyện của người khác
19 Trẻ dễ dàng tự kiềm chế mình khi bị người khác trêu
chọc, khích bác, nói xấu
20 Không phải lúc nào trẻ cũng diễn ñạt suy nghĩ của mình
một cách ngắn gọn
21 Khi giải quyết việc gì ở trong nhóm (lớp) trẻ cố gắng
hướng mọi người tập trung dứt ñiểm việc ñó
22 Trẻ rất nhạy cảm với nổi ñau của bạn bè và người thân

Trả lời

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Mọi người cho rằng trẻ không có khả năng tự chủ về càm
xúc khi gặp một rắc rối nào ñó,
Trẻ cảm thấy mọi người nói chuyện rời rạc không chính
xác, và muốn uốn nắn cho họ ngay.
Trong quá trình nói chuyện, trẻ thường giữ vai trò dẫn
dắt câu chuyện
Mọi người cho rằng trẻ không nhạy cảm ñến thái ñộ tiếp
xúc của người khác
Trẻ có cách ngăn cản người hay nói
Mọi người cho rằng trẻ nói chuyện hấp dẫn, có duyên
Trẻ thường quay ñầu hoặc cúi mặt khi tếp xúc với người
lạ
Trẻ thấy thú vị khi quan tâm ñến việc riêng của người
khác
Trẻ thờ ơ, lãnh ñạm khi nhìn thấy ñứa trẻ khóc
Trẻ cần nhiều thời gian ñể thích nghi với môi trường mới
Trẻ không bao giờ từ chối tiếp xúc với người lạ
Trẻ hay thiếu tự tin trong khi nói chuyện

PHỤ LỤC 3

Phiếu ñiều tra khả năng sử dụng phương tiện giao tiếp của
trẻCPTTT
Họ và tên trẻ:
Lớp:
a) Viết. (Đánh dấu ở mức cao nhất)
 Viết ñược các bức thư hoặc các câu chuyện một
các hoàn chỉnh và có 5từ hiểu ñược.
 Viết ñược các lời nhắn ngắn hoặc các thư báo/
bản ghi nhớ ngắn.
 Viết ñược các câu hoàn chỉnh.
 Viết ñược ít nhất 10 từ có nghĩa.
 Viết ñược tên.
. Không viết ñược bất cứ chữ gì.
b) Viết chính tả (Xin thầy cô ñánh dấu vào mức ñộ phù hợp)

Nội dung

Thường
xuyên

Mức ñộ
Thỉnh thoảng

Chưa bao
giờ

Viết ngược.
Viết ngược một số chữ cái.
Chữ viết thường khó ñọc
hoặc không ñọc ñược.
Không cầm ñược bút chì
hoặc phấn vẽ.
c) Diễn ñạt ngôn ngữ nói (Xin thầy cô ñánh dấu vào mức ñộ phù hợp)

Nội dung
Gật ñầu hoặc mỉm cười ñể tỏ
ý vui thích.
Diễn ñạt ý muốn bằng cách
chỉ tay hoặc kêu lên.
Bắt chước tiếng kêu của con
vật, ñồ vật
Ra hiệu ñể diễn ñạt ý thích
thú hay bực tức.

Thường
xuyên

Mức ñộ
Thỉnh thoảng

Chưa bao
giờ

d) Phát âm (Xin thầy cô ñánh dấu vào mức ñộ phù hợp)
Mức ñộ
Nội dung
Thường
Thỉnh thoảng
xuyên
Nói khẽ, chậm, yếu, thì thầm
hoặc khó nghe.
Nói chậm rãi, có cân nhắc kĩ
hoặc chuẩn bị kĩ.
Nói vội vàng, gấp gáp hoặc
hấp tấp.
Nói ngắc ngứ, lưỡng lự hoặc
ngắt quảng không phù hợp

Chưa bao
giờ

e) Các câu nói (Xin thầy cô ñánh dấu vào mức ñộ phù hợp)
Mức ñộ
Nội dung
Thường
Thỉnh thoảng
Chưa bao
xuyên
giờ
Đôi khi nói ñược các câu
phức tạp có các từ “bởi vì”,
“nhưng mà”.
Biết hỏi các câu trong ñó
dùng các từ “tại sao”, “như
thế nào”, “cái gì”…
Nói ñược những câu ñơn
giản.
Chỉ nói ñược các cụm từ tối
ñơn giản hoặc không thể nói.
f) Đọc hiểu (Xin cô ñánh dấu ở mức cao nhất)
. Đọc các sách thích hợp với trẻ 9 tuổi hoặc hơn 9 tuổi.
. Đọc các sách thích hợp với trẻ 6 tuổi hoặc 8 tuổi.
. Đọc các truyện tranh ñơn giản hoặc truyện tranh vui.
. Đọc các biển báo hiệu như “CẤM ĐỖ XE”, “ĐƯỜNG MỘT
CHIỀU”,…
. Nhận biết ñược bằng mắt 10 từ hoặc hơn.
. Nhận biết dưới 10 từ.
g) Hiểu lời hướng dẫn
(Xin cô ñánh dấu ở mức cao nhất)
. Hiểu ñược những hướng dẫn phức tạp liên quan ñến một quyết ñịnh.
(Nếu sẽ làm thế này, nếu không phải làm thế kia)

. Hiểu ñược những lời hướng dẫn gồm nhiều bước nối tiếp nhau: trước
hết làm…, sau ñó…
. Trả lời ñược những câu hỏi ñơn giản như: “Tên em là gì?”, “Em ñang
làm gì ñó?”
. Phản ứng ñúng với các cụm từ ñơn giản như: “LẠI ĐÂY”, “NGỒI
XUỐNG”, “DỪNG LẠI”…
. Không hiểu ñược tất cả những câu nói ñơn giản nhất
h) Cách dùng từ
Nội dung
Thường
xuyên

Mức ñộ
Thỉnh thoảng

Chưa bao giờ

Mức ñộ
Thỉnh thoảng

Chưa bao giờ

Nói về các hành ñộng khi
mô tả các tranh vẽ.
Khi mô tả các tranh vẽ gọi
tên ñược người và ñồ vật.
Nói ñược tên các ñồ vật
quen thuộc.
Nói ñược ñúng tên các thứ
muốn xin/dùng.
Không hoặc hầu như không
dùng lời nói.
i) Đối thoại
Nội dung

Thường
xuyên

. Biết dùng các cụm từ như
“Làm ơn”, “Cảm ơn”.
Dễ gần gũi và nói chuyện
trong bữa ăn.
Nói chuyện với mọi người
về thể thao, gia ñình, về các
hoạt ñộng nhóm…
k)Khả năng ngữ pháp. (Đánh dấu ở mức cao nhất)
 Trẻ có thể nói ñược câu phức tạp có ñầy ñủ các thành phần câu và có
các từ “bởi vì”, “nhưng mà”, “tại sao”…

 Trẻ có thể nói ñược câu có ñầy ñủ các thành phần câu, trong câu có các
từ liên kết như “và”, các trạng ngữ chỉ thời gian.
 Trẻ nới ñược các câu ñơn giản trong câu có 1 chủ ngữ và 1 vị ngữ.
 Trẻ không nói ñược câu nào hoàn chỉnh.
l) Những khía cạnh khác về ngôn ngữ giao tiếp:
(Đánh dấu vào mức ñộ thích hợp)
Nội dung
Thường
xuyên
Có thể lí luận với người khác.
Đáp lại rõ ràng khi nói chuyện
với người khác.
Nói chuyện một cách hợp lý.
Đọc sách, báo, tạp chí ñể giải
trí.
Kể lại một câu chuyện hơi vấp
váp hoặc không vấp váp.

Ngày ñánh giá:
Giáo viên ñánh giá:

Mức ñộ
Thỉnh
thoảng

Chưa bao
giờ

PHỤ LỤC 4
Trắc nghiệm nhu cầu giao tiếp
Trả lời“Đ” nếu thầy (cô) ñồng ý với ý kiến, trả lời“K” nếu không ñồng ý với ý kiến
ñưa ra.
1. Trẻ lấy làm hài lòng khi ñược tham gia các ngày lễ hội.
2. Trẻ có thể nén lại những ý muốn nếu chúng ñối lập với những mong muốn
của những người bạn.
3. Trẻ thích nói cho người khác biết tình cảm của trẻ ñối với họ.
4. Trong khi giao lưu với bạn bè, trẻ tập trung nhiều vào việc gây ảnh hưởng
hơn là tình bạn,
5. Trẻ thấy rằng: Trong quan hệ với bạn bè, trẻ có quyền hơn là trách nhiệm.
6. Khi trẻ ñược biết về thành tích của bạn bè, trẻ thấy kém vui.
7. Trẻ thấy vui khi ñược giúp dở ai ñó.
8. Những băn khoăn, lo lắng của trẻ sẽ mất ñi khi trẻ ở giữa những người bạn
của mình.
9. Những người bạn làm trẻ chán ngán.
10. Khi trẻ làm một công việc quan trọng, sự có mặt của những người bạ làm trẻ
bực mình.
11. Khi bị dồn vào thế bí, trẻ thường không tự chủ ñược bản thân và có thể nói
dối.
12. Trong hoàn cảnh khó khăn, trẻ không chỉ nghĩ ñến bản thân mà còn nghĩ về
những người bạn thân của mình.
13. sự chưa vừa ý của bạn có thể làm trẻ thay ñổi ñến phát ốm.
14. Trẻ thích giúp dở những người khác ngay cả khi những ñiều ñó gây cho trẻ
những khó khăn ñáng kể.
15. Vì tôn trọng bạn, trẻ có thể tán thành ý kiến của bạn ngay cả khi ý kiến ñó
không ñúng.
16. Trẻ thích những câu chuyện về thám hiểm hơn những câu chuyện về tình
cảm con người.
17. Những cảnh bạo lực trong phim làm trẻ kinh sợ.
18. Khi ở một mình, trẻ thường lo lắng, căng thẳng hơn khi ở giữa mọi người.
19. Trẻ thích giao lưu với bạn bè.
20. Trẻ rất thương yêu ñộng vật.
21. Trẻ thích có ít bạn thôi nhưng mà thân thiết.
22. Trẻ thích thường xuyên sống giữa mọi người.
23. Trẻ bị xúc ñộng lâu sau khi cãi cọ với người than.
24. Trẻ tin mình có nhiều người than hơn những người khác.
25. Trẻ muốn thành tích thuộc về mình nhiều hơn là thuộc về các bạn.
26. Trẻ tin vào nhận xét của mình về một người nào ñó hơn là những ý kiến của
nguời khác.
27. Trẻ cho rằng sự thỏa mãn về mặt vật chất cần thiết hơn so với niềm vui ñược
giao lưu với những người mà trẻ yêu thích.
28. Trẻ thương những ai không có người thân.
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