
 

SỐNG CÙNG TỰ KỶ - TỔ CHỨC VÌ CỘNG ĐỒNG 
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN & NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG 

CHUỖI TẬP HUẤN CẬP NHẬT KIẾN THỨC NỀN TẢNG & HỆ THỐNG VỀ ĐỊNH 
HƯỚNG CAN THIỆP CHO TRẺ TỰ KỶ 

Theo Viện Hàn Lâm Nhi Khoa  Hoa Kỳ, chơi là hoạt động sống còn của mọi trẻ em ở bất kỳ lứa 
tuổi nào vì vui chơi là hoạt động quan trọng giúp tối ưu tất cả các lãnh vực  phát triển trong sự 
phát triển của trẻ ) . Thông qua chơi đùa  trẻ có cơ hội khám phá thế giới xung quanh, học hỏi và 
kết bạn để hoà nhập, phát triển và lớn lên. Vì thế, đồ chơi và trò chơi theo từng lứa tuổi cùng với 
sự khích lệ và hướng dẫn của cha mẹ hay người chăm sóc là nền tảng từ môi trường tạo cho trẻ 
phát triển tốt nhất.               

Với trẻ tự kỷ hay chậm phát triển cũng như chậm nói, tuỳ từng đối tượng, trẻ sẽ có khó khăn về 
tương tác xã hội và giao tiếp như không tự khởi xướng hội thoại có kèm thêm khả năng ngôn 
ngữ giới hạn sẽ làm bạn bè hay thầy cô không nhận biết nhu cầu vui chơi của trẻ từ đó cơ hội 
chơi chung của trẻ bị hạn chế và cơ hội học hỏi cũng như khám phá thế giới bị cản trở.                  

 Thay vì chơi tương tác và chơi giả vờ với sự bắt chước và làm theo lệnh, các trẻ này chỉ chơi 
một mình hoặc chơi song song ( bên cạnh nhưng không tương tác) nên sẽ chơi một cách yên ắng 
làm cha mẹ yên tâm vì không có cãi nhau thậm chí đánh nhau như các trẻ cùng lứa tuổi khác 
nhưng kết quả thì không phát triển đúng mức tuổi thật của trẻ.                     

Hiện nay, theo Hội Tự Kỷ Úc - Autism Australia trong Hội Nghị Tự Kỷ Châu Á Thái Bình 
Dương 2011,  can thiệp sớm trước 3 - 6 tuổi, tập trung vào gia đình kết hợp với can thiệp hành vi 
và chương trình giáo dục cá nhân nhấn mạnh đến cải thiện tương tác xã hội và giao tiếp bằng 
trao đổi hình ảnh là những phương thức mà phụ huynh có thể áp dụng dưới sự hỗ trợ chuyên 
môn khi tham gia tập huấn định kỳ mà còn được nâng đỡ tinh thần từ kinh nghiệm của những 
phụ huynh đi trước.                           

Vì thế, trẻ không chỉ cần được đến trường, được học giáo dục đặc biệt cá nhân mà phụ huynh 
chính là người thầy đầu tiên của con mình và biết định hướng phát triển đúng cho con, đó là: 
Hiểu con đang ở mức phát triển nào của từng lãnh vực vận động thô, vận động tinh, ngôn ngữ, 
nhận thức, cảm xúc và tương tác xã hội qua hành vi cụ thể như thế nào. Sau đó biết con đang ở 
giai đoạn giao tiếp nào: tự phát, yêu cầu hay giao tiếp sớm và tương tác. Từ đó, đặt mục tiêu cải 
thiện giao tiếp của con qua những kỹ năng trước lời nói như:  Chú ý, Bắt chước, Chú ý liên kết, 
Luân phiên là nền tảng hơn là lời nói và quan trọng nhất là biết cách cấu trúc cùng chơi với trẻ để 
trẻ hợp tác với mình đem đến hiệu quả, khắc phục khó khăn hiện tại của con hơn là tập trung vào 



khó khăn từ  cơ quan phát âm như dính thắng lưỡi hoặc tự tập trẻ nói (điều cha mẹ quan tâm) qua 
các chữ số ( trẻ hay tập trung) mà không dựa vào  nền tảng giao tiếp là Kỹ năng Trước lời nói. 
Cải thiện kỹ năng giao tiếp trước lời nói này sẽ được tối ưu nếu trẻ được chơi chung với bạn, có 
tương tác và kỷ năng chơi sẽ phát triển từ tự phát hay song song sang chơi chức năng và biết giả 
vờ.                                             

Vậy, để được trang bị kiến thức về Ích Lợi Của Chơi Đùa cùng Kỹ Năng Chơi Với Trẻ Có Khó 
Khăn, Khiếm Khuyết Về Tương Tác Xã Hội Và Giao Tiếp, giúp trẻ biết chơi chung, kết bạn và 
hòa nhập cũng như có cơ hội Thực Hành, Trao Đổi Và Chia Sẻ Với Nhà Chuyên Môn Và Các 
Phụ Huynh Khác, xin mời quý Phụ Huynh tham gia buổi tập huấn thực hành với chủ đề:  LÀM 
THẾ NÀO ĐỂ GIÚP TRẺ TỰ KỶ CHƠI CHUNG & TƯƠNG TÁC XÃ HỘI.  
Sáng 24/ 09/ 2016, từ 8g30 – 12g00.  

Địa điểm : Trung Tâm Hỗ Trợ hát triển Giáo Dục Hòa Nhập – 108 Lý Chính Thắng Q.3.  

Phí tham dự : 300.000đ00.  

Đăng ký qua Website : www\songcungtuky.org\ thông báo hoặc nhắn tin chị Ngân 0913 70 22 
35 : Họ & tên, số người tham dự, tỉnh/ thành phố, email. 

LỊCH TẬP HUẤN TIẾP THEO 

NGÀY & GIỜ CHỦ ĐỀ ĐỊA ĐIỂM 
22/ 10/ 2016 
Từ 8h30 – 11h30 
Tập huấn thực hành 
 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP TRẺ 
TỰ KỶ CẢI THIỆN HÀNH VI 

TT Hỗ Trợ Giáo Dục Hòa 
Nhập TP. HCM 
108 Lý Chính Thắng, Q.3. TP 
HCM 

26/ 11/ 2016 
Từ 8h30 – 12h00 
Tập Huấn cộng đồng lần 13 
 

1. HỖ TRỢ TRẺ TRONG LỚP 
HỌC – GIÚP TRẺ KẾT BẠN 

2. ÁP DỤNG CÂU CHUYỆN XÃ 
HỘI TRONG SINH HOẠT 
HẰNG NGÀY 

 

TT Truyền Thông và Giáo 
Dục Sức Khỏe TP. HCM 
59B Nguyễn Thị Minh Khai, 
Q.3. TP. HCM 

11/ 02/ 2016 
Từ 8h30 – 12h00 
Tập Huấn cộng đồng lần 14 
 
 

1. ANH CHỊ EM CỦA TRẺ TỰ 
KỶ 

2. GIÚP TRẺ THÍCH NGHI 
TRONG SINH HOẠT HẰNG 
NGÀY 

TT Truyền Thông và Giáo 
Dục Sức Khỏe TP. HCM 
59B Nguyễn Thị Minh Khai, 
Q.3. TP. HCM 

 

 


