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Làm thế nào để trẻ khiếm thính hòa nhập tốt  
trong trường MN 

Người viết: Nguyễn Thị Xuân Chúc 
Trường MGTH TW3 

 
        Trước đây mọi người luôn có quan niệm rằng, trẻ khuyết tật là những 
người khác biệt, và họ cho rằng trẻ khuyết tật là do thần linh trừng trị vì tội 
lỗi của cha mẹ, dẫn đến đứa trẻ bị khinh rẻ, hoặc là người không giáo dục 
được, không có khả năng học tập, dẫn đến họ bị chăm sóc theo cách quản 
thúc suốt đời. 
         Những nhận định đó hoàn toàn sai. Trong 10 năm trở lại đây, ở nước ta 
đã có rất nhiều trung tâm giáo dục cho trẻ khuyết tật với nhiều nguồn đầu tư ở 
nước ngoài. Việc làm đó cho thấy dần dần được cải thiện theo hướng tích 
cực, người khuyết tật được quan tâm, được chăm sóc và được bảo vệ tốt hơn. 
 

          I. Giới thiệu:  
Là một giáo viên chủ nhiệm của một lớp, em đã tiếp nhận một số trường 

hợp khiếm thính, đó là bé Dương Quốc Thịnh, hiện nay bé được 42 tháng 
tuổi. 

Thế nào là trẻ khiếm thính: là trẻ bị khiếm khuyết về nghe kéo theo khó 
khăn về giao tiếp. 

Qua tìm hiểu cho thấy bé là con thứ 2 trong gia đình. Ba mẹ bình 
thường. Do lúc mang thai mẹ phải sử dụng thuốc để trị bệnh dẫn đến bé bị 
khiếm thính. Nhìn bề ngoài bé rất bình thường, rất dễ thương, khó có thể biết 
là bé bị khiếm thính. Gia đình đã can thiệp sớm lúc bé được 13 tháng tuổi tại 
trường Hy Vọng Bình Thạnh. Bé được hoà nhập và lớp tháng 10/2004. 

Qua quá trình dạy bé học, tiếp xúc cùng bé. Thấy bé có nhiều tiến bộ rất 
rõ và em cũng rút ra được một số biện pháp giúp trẻ khiếm thính được hoà 
nhập tốt hơn trong trường học của mình. 

 
II . MỘT SỐ BIỂU HIỆN CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH: 
Trẻ chỉ lắng nghe một người. 
Trẻ có vẻ chỉ thích nghe những gì mình muốn nghe. 
Trẻ tách mình ra khỏi các tình huống xã hội. 
Trẻ phản ứng chậm. 
Trẻ dường như chỉ nghe sau khi được nhắc lại 2 – 3 lần. 
Trẻ rất sợ bị tiếp cận từ phía sau. 
Trẻ nói ít, phát âm ít. 
Quá trình phát triển ngôn ngữ bị chậm lại không phát triển. 
 

          III . BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT: 
Qua những biểu hiện đó mà còn có một số biện pháp nên làm khi cho trẻ 

hoà nhập. 
1. Tạo môi trường hoàn toàn yên tĩnh. 

Vd: cô và trẻ trò chuyện ở nơi yên tĩnh, bên ngoài lớp chẳng hạn. 
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2. Khi nói, cô phải nói chậm, to, rõ, phát âm chuẩn, câu ngắn gọn. 

Vd: cô chào con, con ngồi xuống đi, lấy cho cô chiếc xe. 
 

3. Giữ khoảng cách thật gần với trẻ, nhìn vào mắt trẻ khi đang nói, chú ý 
sự lôi cuốn trẻ. 

Vd: cô nói “ cô chào con” và vòng tay lại – con chào cô đi. Con nói đi: 
đây là xe ôtô { trẻ có thể quan sát cách cô phát âm và bắt chước theo}. 

 
4. Nói những câu ngắn để trẻ hiểu hoặc thay bằng câu khác, hoặc kết hợp 
điệu bộ cùng lời nói. 

Vd: con ăn cơm đi kết hợp với điệu bộ tay đang và cơm vào miệng và 
nhai. Hoặc con ngủ đi: hai tay áp lên má và nhắm mắt lại. 

 
5. Khi hướng cho trẻ qua sát xung quanh cô giáo nên đứng ở phía trước 
của trẻ, không nên đứng phía sau sẽ tạo cho trẻ cảm giác lo sợ. 

Vd: bé cảm thấy sợ hãi và xua tay đẩy cô ra khi cô đi từ đằng sau bé. 
 

6. Khi dạy trẻ cô cần có những hình ảnh minh hoạ, tranh ảnh, các phương 
tiện giúp trẻ giao tiếp được. 

Vd: dạy các bộ phận trên cơ thể: mắt, miệng, tai. Trẻ dùng tay chỉ vào 
hình và chỉ được trên cơ thể mình { hấp háy đôi mắt khi chỉ lên mắt…}. 

 
7. Trẻ khiếm thính thường xuyên bị cô lập và phụ thuộc hoàn toàn vào 
người bình thường trong giáo dục và tiếp thu thông tin. Vì vậy ta phải dạy trẻ 
mọi lúc, mọi nơi, gần gũi trẻ, khuyến khích khen thưởng trẻ. 

Vd: giờ VCNT: qua sát hoa dạy trẻ nói hoa hồng – trẻ nói được cô vỗ 
tay khen trẻ. Bé Thịnh thích được cô khen bằng cách vỗ tay và đưa ngón tay 
biểu tượng của số 1. 

 
Qua học kỳ vừa qua, cho thấy bé có rất nhiều tiến bộ, bé rất thích vẽ, tô 

màu rất đẹp, thích chơi cùng các bạn, không còn khóc khi đến lớp. Tham gia 
cùng các bạn các trò chơi, ca hát và không còn cô lập một mình nữa. 

Một điều đặc biệt nữa là đối xử nuông chiều và bảo vệ quá mức hay 
ngược lại sẽ làm cho trẻ chậm thích ứng với xã hội và cộng đồng. 

Vd: Trước đây trẻ không ngủ trưa nếu ngủ thì rất trễ 12 h – 16h.  
Sau khi đi học bé thực hiện rất tốt nề nếp, đi ngủ sớm và dậy đứng giờ. 
Bé hay giận dữ với mọi người, đánh bạn. 
Bé cảm thấy có lỗi và dừng ngay lại khi thấy ánh mắt của cô hoặc điệu 

bộ không bằng lòng của cô – bé đã chơi cùng các bạn và đôi khi chơi rất thân 
với vài bạn ( Hiếu Kiên, Hạ My, Tường Vy…) 

Nói tóm lại qua những trình bày này em nhận thấy rằng nếu như được 
can thiệp sớm, được hoà nhập sẽ giúp cho trẻ khiếm thính nói riêng và trẻ 
khuyết tật nói chung sẽ giúp cho trẻ phát huy được tư duy của mình. Giúp trẻ 
có tương lai sau này và can thiệp sớm sẽ giúp cho trẻ khuyết tật có cơ hội 
được học tập và được giáo dục tốt hơn. 


