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Nguyên tắc ứng xử với trẻ đặc biệt 
1. Không nói với trẻ : Không phải, không đúng, sai rồi. 

2. Không bao giờ cho trẻ một mình, giữ cho trẻ luôn bận rộn. 

3. Giới thiệu cho trẻ mội điều trẻ nghe,thấy,làm. 

4. Ta luôn tự hỏi: 

- Trẻ đang có cảm giác như thế nào? 

- Trẻ đang cần gì? 

- Trẻ muốn ta làm gì cho trẻ? 

5. Hãy tìm cách học lắng nghe, hiểu và tôn trọng trẻ. 

6. Mọi điều trẻ nghe, thấy,cảm giác.......đều là nền tảng của đời sống, tư duy và tình cảm. 

7. Cho trẻ vận động suốt ngày vì vận động là nền tảng của cuộc sống. 

8. Trẻ có thể học được mọi điều ta dạy trẻ đúng cách, đừng nghi ngờ khả năng của trẻ. 

9. Hãy cư xử với trẻ như với một người lớn. 

Luôn nghiêm túc, trung thực và đúng mực với trẻ. 

10. Không cho trẻ xem vô tuyến. 

11. Luôn cho trẻ vận động vì : 

- Vận động là nền tảng của cuộc sống. 

- Trẻ đặc biệt cần vận động càng nhiều càng tốt. 

- Tạo ra môi trường lý tưởng cho trẻ đặc biệt, vận động là điều kiện sống còn. 

- Vận động làm tăng khả năng hô hấp, tăng Ôxi não thể hiện cải thiện chức năng. 

- Vận động cải thiện hình dáng cơ thể. 

- Vận động làm tăng thị giác. 

- Vận động giúp tăng cường tư duy. 

- Vận động hỗ trợ khả năng tiêu hóa, bài tiết và sức khỏe. 

- Bạn có dạy bé bất cứ điều gì khi mà bạn giới thiệu chúng với trẻ 1 cách trung thực, có căn cứ 

và vui vẻ. 

- Hãy nạp thông tin cho con bạn như cho chúng 1 món quà mà không đòi hỏi, mà không chờ 

một sự đền ơn. 

- Niềm vui là chìa khóa đem đến sự thành công cho việc dạy và học một cách thực thụ. 

- Trẻ em có sự đam mê học tập vì học là khả năng tồn tại. 

 Chú ý: 

- Dạy con bạn trong vui vẻ, yêu thương và tôn trọng. 

- Cung cấp cho trẻ môi trường tư duy mỗi ngày. 

- Tôn trọng trẻ, bạn và con bạn có tất cả để gặt hái và không có gì để mất. 

- Đừng nghĩ rằng một người nào khác sẽ là một Giáo Viên tốt hơn cho con bạn. 

- Không một ai hiểu và yêu thương con bạn hơn bạn. 

- Đừng cho rằng con bạn không thể học hoặc học chậm vì tổn thương não. 

- Đừng cho rằng con bạn không thông minh chỉ vì bé không nói được hoặc chưa nói giỏi. 
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- Đừng chờ đợi trẻ cho bạn thấy bé thông minh, trẻ sẽ học những điều bạn dạy trẻ. 

- Đừng phớt lờ trẻ hoặc cho phép bất kỳ ai phớt lờ trẻ. 

- Đừng để trẻ trong môi trường ồn ào, lộn xộn và khó phân biệt. 

12. Về giao tiếp: 

a. Những điều nên làm : 

- Chơi một trò chơi nhỏ bất kỳ khi bạn nhìn thấy trẻ. 

Ví dụ : Cầm 1 đồng xu nhỏ giấu đi và hỏi bé : đồng xu nằm ở tay nào? 

Tạo mối liên hệ vững chắc để trẻ thấy mình có giá trị. 

- Quỳ, ngồi hoặc ngồi xuống sàn ngang với bé để giúp con bạn gần gũi với bạn hơn. 

- Chơi với đồ chơi của bé. 

- Hi sinh một phần thời gian của mình để chơi với con. Khi đã chơi phải tập trung 100% vào 

bé. ( Hầu hết người lớn không thể tương tác với trẻ được vì bé chưa có khả năng đề cập 

những nhu cầu của mình để người lớn hiểu). 

- Hướng trẻ vào các cuộc đàm thoại. 

- Tạo cho trẻ những cơ hội để hồi đáp suốt ngày. 

- Lắng nghe trẻ thật kỹ. 

- Chờ trẻ hồi đáp. 

- Khi con bạn phát ra 1 âm hay nói 1 chữ hãy trả lời trẻ. 

- Chấp nhận rằng lời trẻ nói ra là sự cố gắng hết mình của trẻ tại thời điểm đó. 

- Nếu trẻ chưa nói được hoặc khó nói hãy cung cấp cho trẻ 1 bảng chọn gồm những sự lựa 

chọn được  viết ra để giúp trẻ giải thích đầy đủ( CV : Bảng “ có” or “ không”) 

- Khi bạn không hiểu trẻ : 

+ Hãy cố gắng đoán xem trẻ nói gì. 

+ Xác nhận lại xem bằng cách để trẻ chỉ hoặc nhìn vào bảng chọn. 

- Tạo môi trường im lặng để cho bạn và trẻ giao tiếp. 

- Cho trẻ nhiều thời gian để trẻ hoàn thành ý tưởng. 

b. Những điều nên tránh: 

- Đừng phớt lờ khi trẻ đang cố gắng nói. 

- Không cho phép người khác phớt lờ trẻ khi trẻ đang cố gắng nói. 

- Đừng cắt ngang khi trẻ đang nói. 

- Đừng bắt trẻ lặp lại điều bạn vừa nói. 

- Đừng sửa hoặc chê lời trẻ nói. 

- Đừng đem trẻ ra biểu diễn. 

Ví dụ : Chào tạm biệt bác sỹ đi or đọc thơ cho bà nghe nào. 

- Đừng lặp đi lặp lại cùng 1 câu hỏi ngày này qua ngày khác. 

Ví dụ : Ba đâu? Con bao nhiêu tuổi? 

- Không nhại lại lời trẻ nói. 

- Đừng hối thúc trẻ khi trẻ đang nói với bạn. 


