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LỜI GIỚI THIỆU
Trong năm 2020, dịch bệnh gây ra bởi virus COVID-19 đã trở thành một mối đe dọa đối với 
sức khỏe của người dân tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Để ngăn ngừa sự lây lan của 
dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam đã quyết định đóng cửa trường học từ tháng 2 năm 2020.

Sau các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó, đây là lúc bắt đầu giai đoạn phục hồi.
Bộ Giáo dục & Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các trường mở cửa lại với những nội dung 
liên quan đến chương trình học, đảm bảo điều kiện an toàn và vệ sinh cho trẻ.

Tài liệu này bổ sung những hướng dẫn liên quan đến phát triển tình cảm xã hội, nhằm hỗ trợ 
cán bộ quản lý, và giáo viên áp dụng phương pháp quan sát trẻ và nâng cao cảm giác thoải 
mái của trẻ khi trẻ quay lại trường.

LÍ DO
Nghỉ học trong thời gian dài, trẻ đã thiếu đi các nhu cầu cơ bản như tương tác với bạn, học 
thông qua chơi, sự an toàn và cảm giác được bảo vệ, được chăm sóc hàng ngày, và bữa ăn 
dinh dưỡng tại trường,…

Giãn cách xã hội, gia tăng cách ly và giảm thu nhập của gia đình có thể dẫn đến tình trạng suy 
dinh dưỡng ở trẻ, căng thẳng, thậm chí bạo lực, cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt hàng 
ngày của trẻ.

Trong thời gian nghỉ học và thực hiện giãn cách xã hội, trẻ có hoàn cảnh kinh tế xã hội khó 
khăn có thể gặp nhiều thách thức hơn so với các trẻ khác. Trẻ trai và trẻ gái cũng có thể chịu 
nhiều tác động khác nhau vì những định kiến giới hiện có.

Điều này ảnh hưởng đến cảm giác thoải mái nói chung của trẻ và nhiều khả năng sẽ tác động 
đến mức độ tham gia của trẻ khi trở lại trường. Trẻ có thể chưa sẵn sàng để tham gia tích cực 
vào việc học để đạt được kết quả phát triển mong muốn vào cuối năm học.

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN
Là giáo viên, bạn  đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp 
này.  Với kiến thức  về cảm giác thoải mái và sự tham gia, bạn đã được chuẩn bị đầy đủ để thực 
hiện tốt vai trò này.

Bạn cũng có thể cảm thấy áp lực bởi khi quay lại trường, bạn phải đồng thời thực hiện nhiệm 
vụ năm học còn dang dở và việc đảm bảo sự thoải mái của trẻ.

 Việc giải quyết các thách thức sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn áp dụng  cách tiếp cận có hệ 
thống: Quan sát trẻ theo quá trình và trao đổi  với đồng nghiệp.  Việc trao đổi với đồng nghiệp  
sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp cho các thách thức bạn đang đối mặt.
Cán bộ quản lý nhà trường, Phòng Giáo dục & Đào tạo, và Sở Giáo dục và Đào tạo luôn sẵn 
sàng  hỗ trợ bạn.
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BẰNG CÁCH NÀO
Bạn có thể áp dụng 3 bước Quan sát trẻ theo quá trình để đảm bảo cảm giác thoải mái và sự 
tham gia của trẻ.

Việc này sẽ giúp trẻ hòa nhập lại với trường lớp, ổn định và tương tác trở lại với giáo viên và 
bạn bè, và rồi bạn và trẻ đều cùng nhau sẵn sàng đạt được mức độ tham gia cao  trong các 
hoạt động của mình.

Bước 3
Hành động để

nâng cao cảm giác
thoải mái và sự

tham gia của trẻ

Bước 1
Quan sát cảm giác

thoải mái và
sự tham gia

của trẻ

Bước 2
Xác định Các

rào cản ảnh hưởng
đến học tập và sự
tham gia của trẻ

3 BƯỚC QUAN SÁT TRẺ THEO QUÁ TRÌNH

1.2. Khi trẻ chơi tự do, bạn có thể quan sát hành vi của trẻ và đánh giá mức độ thoải mái của trẻ
Việc quan sát này giúp bạn nhận ra trẻ có đang ổn không hay một số trẻ có thể bị tác động 
nhiều hơn bởi COVID-19.  Bạn sẽ biết cần phải tập trung vào điều gì và hỗ trợ nhiều hơn cho 
trẻ nào.

1.1. Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng tất cả trẻ trong lớp đều cảm thấy thoải mái

Đảm bảo sự an toàn và cảm giác được bảo vệ cho tất cả trẻ trong lớp.
Thiết lập lại hoạt động thường nhật ở trường.
Tạo các khoảng thời gian chơi tự do: trong sân chơi, ở góc chơi, thông qua các hoạt động 
tạo hình và nghệ thuật theo sở thích của trẻ.
Giúp trẻ tương tác với nhau một cách thoải mái, không áp lực.
Bắt đầu bằng các hoạt động theo sở thích của trẻ, bao gồm cả trải nghiệm của trẻ trong
thời gian nghỉ học.

Bước 1: Quan sát cảm giác thoải mái của trẻ
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Nếu bạn nhận thấy mức độ thoải 
mái của một vài trẻ thấp đi so với 
thông thường, bạn có thể tìm hiểu 
các rào cản mà trẻ đang đối mặt.

2.2. Trong lớp, bạn cũng có thể nghĩ đến các câu hỏi sau:

2.1. Để hiểu được rào cản của từng trẻ đối với mức độ thoải mái, bạn có thể tìm hiểu về tình
hình ở nhà của trẻ trong thời gian vừa qua thông qua các câu hỏi:

Dựa vào những câu hỏi tìm hiểu này, bạn có thể có được danh sách các nguyên nhân chính 
khiến cảm giác thoải mái của trẻ thấp đi.

Trẻ có được đáp ứng các nhu cầu cơ bản về an toàn, được yêu thương và chăm sóc không?
Trẻ có được các bữa ăn cân bằng chất dinh dưỡng, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho 
một ngày không?
Trẻ có cơ hội được chơi quanh nhà, được tương tác với các trẻ khác và có cảm thấy được 
thử thách khi chơi cùng các bạn không?
Ba mẹ có phát hiện thấy trẻ có những thay đổi tâm trạng từ khi trường đóng cửa không?

Trẻ cảm nhận thế nào về bạn?
Bạn cảm nhận thế nào về trẻ?
Trẻ cảm nhận thế nào về các bạn trong lớp?
Các bạn cảm nhận thế nào về trẻ?
Nhìn chung, trẻ cảm thấy như thế nào trong khi chơi ở lớp, ở trường?

Bước 2: Tìm hiểu về các rào cản của trẻ
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Bước 3: Hành động để đảm bảo cảm giác thoải mái của trẻ

Lồng ghép các điểm hành động phù hợp để hỗ trợ cảm giác thoải mái của trẻ trong hoạt 
động và tương tác với trẻ. Đặc biệt, điểm hành động số 7 và 8 sẽ giúp ích rất nhiều.

Điểm hành động số 7 – Tạo một môi trường nhóm tích cực thông qua xây dựng 
mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn với từng trẻ và giữa trẻ với trẻ

Điểm hành động số 8 – Tạo ra các hoạt động giúp trẻ khám phá hành vi, cảm xúc 
và các giá trị

Tương tác với trẻ một cách thân thiện và tôn trọng. Chủ động lắng nghe trẻ (cả trẻ 
trai và trẻ gái) khi trẻ kể về trải nghiệm của mình trong thời gian qua.
Kích thích giao tiếp giữa trẻ với trẻ, tạo sự hứng thú khi trẻ cùng học và cùng chơi, 
chấp nhận sự đa dạng, khuyến khích sự kiên nhẫn với bạn.
Tạo cơ hội trong nhóm để trẻ tận hưởng cảm giác được cùng bên nhau bằng cách 
tận dụng các khoảng thời gian tập trung trẻ (giờ nghỉ, giờ ăn trưa, các hoạt động 
có chủ đích) và các tổ chức các hoạt động như sinh nhật, ngày lễ như quốc tế 
thiếu nhi, hoạt động ngoại khóa…Điều này giúp trẻ cảm thấy an toàn và được 
bảo vệ sau khoảng thời gian gián đoạn.
Chơi và làm việc cùng trẻ trong các nhóm nhỏ hoặc tương tác với từng cá nhân. 
Trẻ sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Tham gia vào các hoạt động của trẻ và xem đây là một cơ hội để tương tác và 
cung cấp cho trẻ những từ vựng phù hợp và có ý nghĩa.

-

-

-

-

-

Hỗ trợ trẻ, trai và gái, nhận ra và phân biệt các loại cảm xúc, giúp trẻ bộc lộ cảm 
xúc, phản hồi về các mối quan hệ và nhận thức được cách cư xử có thể tác động 
đến người khác như thế nào. Đặt các câu hỏi như: “Con có nhớ lớp không? Vì sao? 
Con cảm thấy như thế nào khi ở nhà? Không được đi học, đi chơi con có thấy khó 
khăn không? Vì sao?
Sử dụng những tình huống xảy ra trong COVID 19 (giãn cách xã hội, ở nhà, trường 
học đóng cửa) để nâng cao nhận thức của trẻ về các giá trị cốt lõi và xem xét điều 
gì nhìn chung làm cho con người hạnh phúc, tức giận hay buồn bực và cách mà 
chúng ta có thể làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Cho trẻ thời gian và không gian để chia sẻ và bộc lộ cảm xúc của mình
Khen ngợi, thể hiện sự trân trọng trẻ và đóng góp của trẻ, đảm bảo trẻ trai và trẻ 
gái đều được ghi nhận.
Tổ chức các hoạt động về những trải nghiệm của trẻ trong giai đoạn trường học 
đóng cửa vì COVID 19, bao gồm khía cạnh tích cực của việc trẻ có thể có nhiều 
thời gian hơn để chơi và khám phá, như hoạt động về sơ đồ tư duy về cuộc sống 
của chúng ta trong thời gian tránh dịch: trẻ thích điều gì, không thích điều gì…

-

-

-
-

-
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Thông tin thêm về 3 bước Quan sát trẻ theo quá trình có thể 
được tìm thấy  trong tài liệu “Đảm bảo cảm giác thoải mái 

và tham gia của trẻ tại các trường mầm non Việt Nam: 
Hướng dẫn thực hành cho giáo viên”.

Để tìm hiểu các biện pháp khác hỗ trợ sự tương tác, vui lòng 
sử dụng thêm tài liệu ‘Hướng dẫn xây dựng môi trường 

giàu ngôn ngữ’ 

VVOB Việt Nam
A: 3-5 Nguyễn Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng, VN

T: +84 (0)236 3923332
https://vietnam.vvob.org

http://www.vvob.org 


