


•  Trẻ tự kỷ 
•  Trẻ có rối loạn phát triển về âm ngữ và 

ngôn ngữ 
•  Trẻ chậm phát triển trí tuệ 
•  Trẻ bại não 
•  Trẻ tăng hoạt động giảm chú ý 
•  Trẻ có rối loạn về phát triển khác 



•  Khó khăn trong việc điều hoà và thống nhất cảm 
giác 

•  Khó khăn trong vận động bao gồm vận động 
tinh, vận động thô ( thường gặp trong bại não), 
hoạch định vận động ( thường gặp trong trẻ tự 
kỷ, trẻ ADHD…),hoạt động chuỗi 

•  Khó khăn trong việc kiểm soát  xử lý cảm xúc 
•  Khó khăn trong việc hình thành biểu tượng 
•  Khó khăn trong việc biểu lộ ý muốn có hiệu quả 
•  Khó khăn trong việc suy nghĩ logic, nối kết các 

suy nghĩ lại với nhau 



•  Gánh nặng về kinh tế và mất nhiều thời gian 
chăm sóc cho trẻ 

•  Mặc cảm 
•  Đổ lỗi cho nhau 
•  Không chấp nhận trẻ 
•  Không có khả năng đương đầu với khó khăn 

của trẻ 
•  Thiếu kiến thức về rối loạn của trẻ 
•  Cam chịu 
•  Mong đợi thái quá 



• Giai đoạn 1: Tự điều chỉnh, quan tâm đến 
thế giới xung quanh 

• Giai đoạn 2: Mật thiết 
• Giai đoạn 3: Giao tiếp 2 chiều 
• Giai đoạn 4: Giao tiếp phức tạp 
• Giai đoạn 5: Ý tưởng cảm xúc 
• Giai đoạn 6: Tư duy logic 



• Cấu trúc khung của mạng lưới thần kinh là 
do gene quy định 

• Các đường liên hệ,các mối liên kết giữa 
các mạng thần kinh là do QUÁ TRÌNH 
TƯƠNG TÁC 

•  Tương tác tạo ra kinh nghiệm, kinh 
nghiệm làm thay đổi não bộ 



•  Đầu tiên trẻ tiếp xúc với thế giới thông qua các 
giác quan, qua giác quan trẻ ghi nhận được các 
kích thích, các kích thích được lập đi lập lại tạo 
thành các biểu tượng có gắn với cảm xúc, các ý 
muốn thay vì được diễn đạt bằng các hành động 
sẽ được diễn đạt qua các biểu tượng, phương 
tiện để diễn đạt đó là ngôn ngữ lời hay cử chỉ 
điệu bộ 

Muốn có sự phát triển như thế trẻ phải được đặt 
trong môi trường tương tác của con người 



•  Ví dụ: bằng cách lập đi lập lại tương tác giữa cha mẹ và 
con, hình ảnh cha mẹ sẽ được giữ lại trong tâm trí của 
trẻ: hình ảnh này sẽ bao gồm nét mặt của cha mẹ, giọng 
nói, cử chỉ, điệu bộ, dáng người, cách ăn mặc, tính 
tình…. 

•  Sự phát triển về cảm xúc là nền tảng cho các quá trình 
nhận thức khác, bán cầu não phải là bán cầu phụ trách 
về cảm xúc,âm nhạc, thị giác không gian, trực giác: ghi 
nhận nét mặt, giọng nói, giai điệu âm nhạc, hình thể của 
đồ vật, vị trí đồ vật trong không gian …đây là bán cầu 
não phát triển mạnh trong những năm đầu đời. 

•  Bán cầu não trái phụ trách về tư duy có logic, ngôn ngữ, 
lý luận, sự phát triển của bán cầu não trái có ưu thế về 
sau 



• Nhiều người hiểu lầm rằng phải dạy cho 
trẻ biết nói sớm,phải ép buộc trẻ tư duy 
logic, đúng sai sớm,như thế trẻ sẽ khôn, 
chúng ta thường dạy trẻ theo kiểu: cái đó 
sai rồi, cái đó đúng rồi, ba mẹ không 
thương con nữa…một trẻ 2-3 tuổi rất khó 
có thể hiểu được các lời nói như thế, hoặc 
nếu trẻ có học được thì cách thức tư duy 
của trẻ sẽ không có tính toàn diện 



•  Đây là tiếp cận dựa trên : Cảm xúc và mối quan hệ,mức độ phát triển của 
mỗi trẻ, sự khác biệt về mặt chức năng vận động, cảm giác, cảm xúc,nhận 
thức và ngôn ngữ của mỗi cá thể do BS.Greenspan là giáo sư về tâm thần 
học nhi khoa của đại học y khoa George Washington, Hoa Kỳ nghiên cứu 
và áp dụng 

•  Nền tảng là mối TƯƠNG TÁC GIỮA TRẺ VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC, ĐỘI 
NGŨ CHUYÊN MÔN (bao gồm BS.Tâm thần nhi, BS. Nhi khoa phát triển, 
chuyên viên tâm lý, chuyên viên hoạt động trị liệu, chuyên viên âm ngữ trị 
liệu, chuyên viên vật lý trị liệu, giáo dục viên đặc biệt, nhân viên xã hội…) 

•  Có thể áp dụng tiếp cận này mọi lúc mọi nơi, trong môi trường trị liệu hay 
gia đình, có thể từ 6-10 lân/ ngày, mỗi lần khoảng 30 phút 

•  Có 3 phần trong tiếp cận với trẻ: 1) cha mẹ làm việc với trẻ tạo ra những 
kinh nghiệm thúc đẩy đạt được các giai đoạn phát triển .2)Nhà chuyên môn 
làm việc với trẻ .3) Cha mẹ làm việc với chính họ trong việc đáp ứng và 
cách thức của họ đối với các giai đoạn phát triển khác nhau, tạo ra một bầu 
khí gia đình trợ giúp cho trẻ phát triển 



•  Mục tiêu 1: Khuyến khích sự chú ý và mật thiết ( Mốc phát triển 1 và 2) 
•  Mục tiêu 2: Giao tiếp 2 chiều ( Mốc phát triển 3 và 4) 
•  Mục tiêu 3: Khuyến khích biểu lộ và sử dụng cảm xúc và ý tưởng,biểu hiện 

cảm xúc và ý hướng bằng lời nói và chơi giả vờ( Mốc phát triển 5) 
•  Mục tiêu 4: Tư duy logic : giúp trẻ nối kết ý tưởng và cảm xúc để hiểu biết 

có logic về thế giới(Mốc phát triển 6) 
•  Mỗi giai đoạn phát triển sẽ là nền móng cho giai đoạn phát triển khác 
•  Tuỳ theo điểm mạnh và điểm yếu của trẻ ở đâu mà ta bắt đầu từ đó 
•  Một điểm mốc phát triển được đạt đến một cách đầy đủ là trẻ có khả năng 

biểu hiện kỹ năng đó ở những thời điểm cảm xúc cao độ  ví dụ: trẻ có thể 
biểu hiện thân mật với người chăm sóc sau cơn tức giận, giữ được giao 
tiếp 2 chiều thậm chí khi thức giận, biểu lộ cảm xúc qua lời nói và chơi ngay 
sau khi ấm ức, nối kết được các ý tưởng một cách lôgic ngay cả khi trẻ thất 
vọng. 



•  Nương theo hướng dẫn của trẻ và chơi với bất 
kỳ điều gì thu hút sự thích thú của trẻ( theo trẻ 
một cách chủ động, có nghĩa là tạo cho trẻ đóng 
mở các vòng tròn giao tiếp ví dụ: trẻ đang chơi 
một đồ chơi nào đó, bạn cũng dùng đồ chơi đó 
để chơi với trẻ, nếu trẻ muốn chạy ra cửa,bạn 
có thể dùng đồ chơi đó chẹn cửa lại và thử 
thách trẻ phải tương tác với bạn bằng cử chỉ hay 
lời nói) nhưng thực hiện với cách thức KHUYẾN 
KHÍCH TRẺ TƯƠNG TÁC VỚI BẠN 



• Hầu hết các trẻ có nhu cầu đặc biệt đều 
có các khó khăn trong xử lý cảm giác, đây 
là bước đầu tiên trong việc trẻ tiếp xúc với 
thế giới, giúp trẻ điều hoà cảm giác là 
bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển 

• Các loại cảm giác: Xúc giác, thị giác, thính 
giác, vị giác, khứu giác, cảm giác tiền 
đình, cảm giác vị trí cuả cơ thể trong 
không gian 



•  Trẻ có đáp ứng cảm giác quá mức : Trẻ nhạy cảm với 
các kích thích: bịt tai khi nghe tiếng động lớn, hay bị nôn 
khi ăn thức ăn có kích thước lớn, phòng vệ xúc giác, sợ 
đưa lên cao, đi nhón gót…. 

•  Trẻ có đáp ứng kém: -Trẻ thờ ơ phải cần có kích thích 
mạnh thì trẻ mới đáp ứng: phải nói lớn, phải chạm mạnh 
vào trẻ, phải lắc lư trẻ mạnh…. 

     -Trẻ tìm kiếm kích thích: thích sờ mó, tự gây đau, xoay 
người, lắc lư, gật gù, leo trèo, hiếu động…  

Khó khăn trong điều chỉnh thu nhận kích thích: không biết 
mạnh hay nhẹ khi tiếp xúc với đồ vật, hay làm vỡ hỏng 
đồ chơi hoặc đồ vật, làm rách giấy khi tẩy xoá… 



•  Các tiếp cận : Quan sát trẻ cẩn thận, quan sát 
các đáp ứng của trẻ qua các giác quan xem trẻ 
đáp ứng quá mức hay dưới ngưỡng hay có phối 
hợp 

•  Chuyên gia hoạt động trị liệu có thể lượng giá 
chi tiết thông qua các bảng đáng giá cảm giác 
và có kế hoạch giúp đỡ, cho lời khuyên 

•  Các giác quan có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, 
có thể bù trừ giúp nhau: sử dụng một kích thích 
giác quan mà trẻ thích thú để ổn định trẻ, giúp 
trẻ tiếp cận từ từ với kích thích khó chịu khác 



• Giúp trẻ tiếp cận với nhiều kích thích khác 
nhau  

• Các công việc nặng 
•  Vận động tiền đình 
• Hương trị liệu 
• Mát –xa 
•  Áp lực sâu 



•  Các khó khăn này hay đi kèm trong các giai 
đoạn phát triển, nên được chú ý và giúp trẻ ổn 
định 

•  Các khó khăn về hoạch định  vận động và chuỗi: 
Tạo ra các thách đố và khuyến khích mạnh: trẻ 
thích vật đó, dấu trong tay cho trẻ lấy, dấu ở chỗ 
khó hơn để trẻ tìm ra… bắt đầu từ đơn giản đến 
phức tạp,tạo ra các trò chơi và bài tập để giúp 
trẻ khởi đầu, trải nghiệm, thấy vui trong khi giải 
quyết được vấn đề 



• Gíup trẻ tương tác càng nhiều càng tốt 
• Chuyển trong các lãnh vực phát triển của 

trẻ : chú ý, tập trung, giao tiếp 2 chiều, 
tương tác không qua ngôn ngữ, sử dụng 
biểu tượng và lời nói, đối thoại qua lại… 



• Gíup trẻ ổn định 
•  Phát hiện mức độ tương tác phù hợp của 

trẻ 
• Chủ động giúp trẻ tham gia tương tác 
• Đọc được và đáp ứng với các tín hiệu 

cảm xúc của trẻ 
• Gíup trẻ chuyển lên giai đoạn phát triển kế 

tiếp 



                Xin chân thành cảm ơn 


