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1. Đặt vấn đề
Hiệu quả của giao tiếp thể hiện ở chất lượng (CL) 

của quá trình tương tác xã hội (TTXH) đặt trong bối 
cảnh giao tiếp (BCGT) giữa trẻ điếc với người khác. Kết 
quả nghiên cứu của Holden-Pitt, L., & Albertorio, J [1], 
Swisher, M.V [2] cho thấy có một mối liên hệ đặc trưng về 
quan niệm và cách thức người nghe chi phối, điều khiển, 
kiểm soát và phản hồi trong giao tiếp với trẻ điếc. Điều 
này ảnh hưởng đến sự chủ động và CL của TTXH cũng 
như hiệu quả trong phát triển kĩ năng giao tiếp (KNGT) 
của trẻ điếc. Đặc điểm thu nhận thông tin bằng thị giác 
và biểu đạt thông tin bằng ngôn ngữ kí hiệu (NNKH) của 
trẻ điếc ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả TTXH của trẻ 
với người khác. Đặc điểm này đòi hỏi trẻ điếc cần được 
đáp ứng và tạo môi trường giao tiếp (MTGT) thuận lợi, 
phù hợp với quá trình truyền đạt và thu nhận thông tin 
bằng kí hiệu để có thể duy trì quá trình TTXH hiệu quả. 
Bài viết đề cập đến nhu cầu giao tiếp đặc biệt của trẻ 
điếc và một số lưu ý đáp ứng nhu cầu giao tiếp đặc biệt 
của các em để đảm bảo quá trình TTXH của trẻ đạt hiệu 
quả. 

2. Tăng cường hiệu quả tương tác xã hội của trẻ 
điếc mầm non

2.1. Một số khái niệm
Khiếm thính: Khiếm thính là thuật ngữ được sử 

dụng để chỉ những người nghe không rõ và không nghe 
thấy [3]. 

Trẻ khiếm thính: Được hiểu là những trẻ bị suy giảm 
sức nghe khác nhau dẫn tới khó khăn về ngôn ngữ và 
giao tiếp, ảnh hưởng đến quá trình nhận thức và các 
chức năng tâm lí khác. Sự suy giảm thính lực được phân 
chia thành 4 mức, với quy ước thính lực bình thường là 
0-20 dB: Mức 1: Giảm thính lực từ 21 - 40 dB (Điếc nhẹ): 
Trẻ nghe được âm thanh tiếng nói bình thường trong 
môi trường yên tĩnh và gặp khó khăn nghe khi âm thanh 

lời nói nhỏ hoặc ở môi trường lớp học có âm thanh nền 
lớn; Mức 2: Giảm thính lực từ 41 - 70 dB (Điếc vừa): Trẻ 
nghe được âm thanh tiếng nói bình thường khi kết hợp 
hình miệng và thiết bị trợ thính thích hợp; Mức 3: Giảm 
thính lực từ 71 - 90 dB (Điếc nặng): Trẻ nghe được một 
số âm thanh tiếng nói to, nhưng không nghe được âm 
thanh tiếng nói bình thường nếu không có thiết bị trợ 
thính; Mức 4: Giảm thính lực từ 91 dB trở lên (Điếc sâu): 
Trẻ khiếm thính không nghe được âm thanh tiếng nói và 
không tự hình thành được ngôn ngữ nếu không được 
đeo thiết bị trợ thính thích hợp và luyện tập từ nhỏ. Trẻ 
chủ yếu giao tiếp bằng cử chỉ điệu bộ hoặc NNKH [4]. 

 Điếc: Bên cạnh thuật ngữ “khiếm thính”, thuật ngữ 
“điếc” cũng được sử dụng phổ biến theo các cách tiếp 
cận y tế, giáo dục và văn hóa. Theo Từ điển Tiếng Việt, 
điếc được hiểu là mất khả năng nghe [5]. Thuật ngữ “điếc” 
trong bài viết này được dựa theo tiếp cận văn hóa, với 
quan điểm người điếc có trí thông minh, khả năng học 
tập như người nghe và họ là những người cần sử dụng 
NNKH để giao tiếp.

- NNKH: Phạm Thị Cơi cho rằng NNKH là ngôn ngữ 
riêng của cộng đồng người điếc, phát triển từ tự phát 
đến tự giác [6]. NNKH là ngôn ngữ bằng tay, bao gồm 
các kí hiệu và câu kí hiệu với cấu trúc ngôn ngữ khác với 
ngôn ngữ nói [7]. NNKH có tính chất của một loại ngôn 
ngữ tự nhiên, được tiếp thu bằng mắt và biểu đạt bằng 
vận động của bàn tay, cánh tay, cơ thể và khuôn mặt. 
NNKH phát triển độc lập bên cạnh ngôn ngữ lời nói hoặc 
ngôn ngữ viết. [8].

- TTXH: Là những kĩ năng (KN) được trẻ sử dụng đối 
với các cuộc đàm thoại trong BCGT tại môi trường lớp 
học, gia đình, cộng đồng. 

Có hai nhóm tiêu chí xác định KN TTXH bao gồm: 
Trẻ sử dụng từ ngữ để thông báo, chỉ dẫn, đặt câu hỏi 
hay diễn đạt thông tin; Trẻ sử dụng các quy tắc đàm 
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thoại để giao tiếp lần lượt, chú ý, khởi xướng và phản 
hồi trong giao tiếp [9]. Hiệu quả của TTXH được thể hiện 
thông qua những phản hồi tích cực, sự hài lòng, thông 
hiểu lẫn nhau... của các thành viên cùng tham gia quá 
trình giao tiếp. 

Lứa tuổi mầm non (MN) là thời điểm cần thiết, nhạy 
cảm và quan trọng với trẻ điếc để có thể học hỏi và sử 
dụng KN TTXH. Việc phát triển KN TTXH sẽ giúp trẻ điếc 
biết cách sử dụng NNKH và kết hợp với các phương tiện 
biểu đạt thông tin khác để tham gia vào quá trình hội 
thoại, cũng như biết các quy tắc giao tiếp phù hợp trong 
BCGT. Từ đó, trẻ tự tin, không tách biệt và sẵn sàng cho 
một quá trình học tập, hòa nhập với xã hội. 

2.2. Đặc điểm nhu cầu sử dụng ngôn ngữ kí hiệu 
trong tương tác xã hội của trẻ điếc

2.2.1. Ngôn ngữ kí hiệu thay thế cho ngôn ngữ lời nói 
và là phương tiện cơ bản để trẻ điếc biểu đạt thông tin

Để đáp ứng nhu cầu thu nhận và biểu đạt thông tin, 
trẻ điếc có sự bù trừ chức năng đó là: Thị giác trở thành 
giác quan chủ đạo, đảm nhiệm phần chức năng của 
thính giác. Thị giác, xúc giác và cơ giác vận động của trẻ 
điếc có chức năng phối hợp để giúp trẻ thu nhận thông 
tin, mã hóa thông tin và biểu đạt thông tin bằng NNKH. 

Nếu thị giác có chức năng là kênh tiếp nhận thông 
tin chủ yếu thì xúc giác và cơ giác vận động có chức năng 
mã hóa thông tin về thế giới xung quanh bằng các biểu 
tượng kí hiệu, biểu đạt thông tin nhận biết được bằng 
NNKH. Sinhiak V.A., Nudenman M.M cho rằng với cơ chế 
giao tiếp thị giác, NNKH là phương tiện giao tiếp chủ đạo 
của người điếc [10]. NNKH có ý nghĩa quan trọng đối với 
sự phát triển nhận thức và xã hội của trẻ điếc. Khi được 
giao tiếp theo hình thức thị giác và sử dụng NNKH ngay 
ở giai đoạn đầu đời, trẻ điếc sẽ được tiếp cận sớm với 
ngôn ngữ, tạo tiền đề thuận lợi cho trẻ giao tiếp và học 
hỏi. Để đảm bảo cho quá trình TTXH có hiệu quả với trẻ 
điếc, theo Loots & Devisé, các thành viên tham gia cần 
điều chỉnh bằng cách đưa NNKH vào tương tác và nâng 
giao tiếp bằng NNKH với trẻ điếc lên cấp độ hội thoại 
[11]. 

2.2.2. Nhu cầu giao tiếp đồng dạng bằng ngôn ngữ 
kí hiệu cần được tăng cường ở ngay thời điểm trẻ bắt đầu 
phát triển ngôn ngữ và tương tác xã hội

Giao tiếp bằng NNKH là một trong những hình thức 
tương tác chính của trẻ điếc. Bước sang 3 tuổi, trẻ bước 
sang giai đoạn ngôn ngữ phát triển siêu tốc và đóng vai 
trò quan trọng trong TTXH. Trong giai đoạn này, việc đáp 
ứng nhu cầu giao tiếp đồng dạng bằng NNKH của trẻ 
điếc là cần thiết để đảm bảo không bỏ qua thời điểm 
phát triển ngôn ngữ siêu tốc của trẻ và giúp trẻ tự tin, 
chủ động trong giao tiếp. 

Biểu hiện rõ nhất của nhu cầu giao tiếp đồng dạng 
bằng NNKH trong TTXH của trẻ điếc được bộc lộ ở giai 
đoạn trẻ thay đổi từ hoạt động (HĐ) chơi với đồ vật sang 
HĐ chơi xã hội. Ở giai đoạn này, các HĐ giao tiếp, thỏa 
thuận, tương tác phối hợp có mục đích để giải quyết 

một nhiệm vụ cùng nhau, đòi hỏi trẻ sử dụng ngôn ngữ 
một cách tích cực và hiệu quả. Trẻ điếc sẽ tỏ ra chủ động 
và có khả năng mở rộng, duy trì HĐ giao tiếp khi các trẻ 
nghe và giáo viên (GV) có khả năng sử dụng NNKH. Tuy 
nhiên, nếu trong HĐ, GV và trẻ nghe chỉ sử dụng lời nói 
với trẻ điếc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian duy trì 
HĐ tương tác, CL tương tác và sự phát triển ngôn ngữ 
của trẻ điếc. Trẻ sẽ trở nên bị động, ít tích cực và khó 
khăn trong phát triển nội dung giao tiếp.

Theo Prezbindowski, sự hạn chế trong đáp ứng nhu 
cầu giao tiếp đồng dạng bằng NNKH của người nghe với 
trẻ điếc sẽ hạn chế cơ hội phát triển NNKH của trẻ điếc, 
giảm sự đồng cảm, thấu hiểu và duy trì HĐ tương tác 
giữa trẻ với người nghe, đồng thời giữa người nghe và 
trẻ điếc sẽ không hiểu, không phản ứng với những hành 
vi biểu đạt của nhau [12].

2.2.3. Nhu cầu giao tiếp bằng hình thức tiếp nhận 
thông tin bằng thị giác 

Khi thính giác bị suy giảm, thị giác của trẻ điếc có 
đặc điểm HĐ chức năng tích cực và là cơ quan thu nhận 
thông tin chủ yếu. Thị giác giúp trẻ điếc có thể phát hiện 
được đối tượng giao tiếp, nhận diện được thông tin 
truyền đạt đến và duy trì HĐ TTXH với mọi người xung 
quanh. Các biểu hiện giao tiếp thị giác qua ánh mắt, cử 
chỉ, NNKH... được sử dụng trong giao tiếp thay thế cho 
lời nói sẽ giúp trẻ điếc dễ dàng kết nối, duy trì và mở 
rộng thông tin giao tiếp. 

Trẻ điếc cần nhiều hơn các hành vi biểu đạt bằng 
cử chỉ điệu bộ, NNKH, thậm chí là những thu hút xúc 
giác trực tiếp để nhận diện được thông điệp bằng thị 
giác. Nhu cầu giao tiếp tuần tự, quá trình thu nhận thông 
tin và phản hồi thông tin bằng NNKH cần được trẻ điếc 
quan sát đầy đủ. 

Trong các HĐ diễn ra ở trường học, GV và các trẻ 
nghe thường có thói quen trước khi diễn đạt thông tin 
với trẻ điếc vẫn không ra hiệu để trẻ điếc quan sát, tập 
trung chú ý vào mình. GV và các trẻ nghe thường tỏ ra 
thiếu KN, lúng túng trong thu hút sự quan sát của trẻ 
điếc. Mức độ GV và trẻ nghe khi giao tiếp với trẻ có sự 
điều chỉnh từ giao tiếp nghe - nói sang đáp ứng nhu 
cầu giao tiếp thị giác của trẻ điếc phần lớn còn hạn chế, 
không khuyến khích động lực TTXH của trẻ điếc với trẻ 
nghe và GV. Tần suất và thời gian tạo lập cùng tập trung 
chú ý vào hội thoại giữa GV, trẻ nghe với trẻ điếc thấp 
hơn nhiều so với tần suất và thời gian tạo lập cùng tập 
trung chú ý giữa các trẻ nghe với nhau và GV với trẻ 
nghe. 

Theo Mar Tuck, người nghe thường thiếu nhạy cảm 
với hình thức giao tiếp thị giác và biểu đạt bằng NNKH 
nên thường có phản hồi ngay tức thì mà không chờ đợi 
trẻ điếc nhìn vào mình trước khi giao tiếp với trẻ. Điều này 
làm cho thông tin phản hồi của người nghe không được 
trẻ điếc quan sát và thu nhận đầy đủ, làm giảm đi hiệu quả 
của hình thức giao tiếp cùng tập trung chú ý [13]. 
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2.3. Một số lưu ý đảm bảo tăng cường hiệu trong 
tương tác xã hội của trẻ điếc

2.3.1. Khuyến khích trẻ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu 
trong các hoạt động 

Việc GV và trẻ nghe không chấp nhận NNKH của 
trẻ điếc trong lớp MN và có thiên hướng giao tiếp theo 
phương thức nghe nói sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển 
ngôn ngữ và giao tiếp cũng như mức độ tham gia, TTXH 
của trẻ điếc. Hậu quả là trẻ điếc sẽ gặp khó khăn với các 
quy tắc ứng xử và thể hiện nhiều hành vi rối loạn về mặt 
xã hội. Trẻ điếc cần được tạo một môi trường ngôn ngữ 
và TTXH một cách tích cực để có cơ hội sử dụng và phát 
triển NNKH trong các HĐ TTXH với bạn và GV. Để khuyến 
khích trẻ sử dụng NNKH, GV cần:

Để trẻ điếc được chủ động lựa chọn môi trường và 
HĐ chơi: Khi trẻ điếc được chủ động lựa chọn HĐ và môi 
trường chơi, trẻ sẽ sử dụng nhiều ngôn ngữ hơn và tìm 
cách diễn đạt để thỏa mãn nhu cầu được nói ra những 
điều trẻ quan tâm, yêu thích và suy nghĩ. Vì vậy, sự hạn 
chế trong diễn đạt bằng âm thanh, lời nói không còn 
là rào cản mà thay vào đó trẻ tìm cách sử dụng NNKH 
để diễn đạt. Trẻ trở nên tự tin hơn trong thể hiện ngôn 
ngữ theo cách của mình. Ngôn ngữ của trẻ cũng trở nên 
phong phú, tích cực hơn. Trẻ điếc nhận ra sự thích thú, 
thỏa mãn của bản thân khi được diễn đạt và bắt đầu 
đánh giá cao ngôn ngữ của chính mình.

Tăng cường tổ chức HĐ để các trẻ được tương tác 
cùng nhau: Quá trình TTXH giúp trẻ điếc và trẻ nghe học 
được cách truyền đạt thông tin và tiếp nhận thông tin 
cùng nhau. Tuy có sự khác biệt về cách biểu đạt ngôn 
ngữ nhưng khi các trẻ cùng chơi với nhau, những khác 
biệt về ngôn ngữ sẽ khiến trẻ hiểu nhau hơn. HĐ chơi 
cùng nhau giúp trẻ điếc cảm thấy thoải mái hơn khi sử 
dụng NNKH, đồng thời các trẻ nghe cũng có cơ hội trải 
nghiệm, hiểu và chấp nhận NNKH của trẻ điếc.

Tạo cơ hội để trẻ điếc được diễn đạt trẻ có gì, thích gì, 
quan tâm gì trước các bạn: GV cần dành thời gian trong 
ngày để trẻ điếc có thể đứng trước lớp chia sẻ về đồ chơi 
hoặc một điều mà trẻ thấy thích thú, ấn tượng. Trẻ điếc 
sẽ có cơ hội lấy vật dụng của mình chia sẻ với bạn trong 
lớp và tận hưởng những trải nghiệm cá nhân. Trẻ điếc có 
cơ hội được khoe và được nói bằng NNKH của mình một 
cách hứng thú nhất với cảm xúc thích thú theo đúng sự 
phát triển lứa tuổi. Bằng cách này, GV đã trao cho trẻ điếc 
cơ hội và tạo động lực để trẻ có thể diễn đạt những điều 
trẻ yêu thích. Trẻ được trải nghiệm và quan tâm trước 
các bạn theo cách của trẻ nhằm chuyển tải thông điệp 
và giúp các bạn có thể hiểu và làm quen với ngôn ngữ 
của mình.

2.3.2. Bên cạnh sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, khuyến 
khích sử dụng phương thức giao tiếp tổng hợp để đảm bảo 
quá trình tương tác xã hội với người nghe hiệu quả 

Khi trẻ điếc giao tiếp cùng với GV và trẻ nghe, sự 
khác biệt về phương thức thể hiện ngôn ngữ chính là 
rào cản để trẻ điếc hiểu rõ được thông điệp của GV, trẻ 

nghe và ngược lại. Vì vậy, trong các HĐ diễn ra ở trường 
MN, cần thiết lập một MTGT thoải mái để trẻ điếc có thể 
sử dụng NNKH một cách tự tin. Đồng thời GV và trẻ nghe 
học cách thể hiện phương thức giao tiếp tổng hợp, đảm 
bảo quá trình TTXH của trẻ điếc với GV và trẻ nghe được 
diễn ra hai chiều, giúp các thành viên hiểu rõ thông tin.

Giao tiếp tổng hợp là phương thức được sử dụng 
giúp hỗ trợ các thành viên tương tác hiệu quả. Phương 
thức này tập trung hỗ trợ và chấp nhận giao tiếp có sự 
xuất hiện của cử chỉ điệu bộ, kí hiệu ngôn ngữ, chữ viết, 
lời nói, khẩu hình, âm thanh, tranh ảnh, ấn phẩm... Giao 
tiếp tổng hợp có ý nghĩa khi trẻ điếc tương tác với GV và 
trẻ nghe. Sự kết hợp đồng thời các hình thức thể hiện 
thông tin giúp quá trình diễn đạt thông tin được hỗ trợ 
đến đối tượng tiếp nhận bằng nhiều cách khác nhau, 
phù hợp với đối tượng giao tiếp. Đồng thời, phương 
thức này giúp người diễn đạt thông tin tham gia vào quá 
trình TTXH trở nên linh hoạt, làm chủ trong quá trình 
trình bày. Bên cạnh đó, người tiếp nhận thông tin có thể 
sẽ dựa trên các phương tiện giao tiếp như cử chỉ điệu bộ, 
kí hiệu ngôn ngữ, chữ viết, lời nói, khẩu hình, âm thanh, 
tranh ảnh, ấn phẩm in... trong quá trình tương tác để có 
thể hiểu rõ hơn được nội dung giao tiếp.

Khuyến khích trẻ điếc sử dụng phương thức giao 
tiếp tổng hợp bằng cách: 

- Trong quá trình tương tác với trẻ, GV hỗ trợ trẻ 
diễn đạt thông tin bằng việc sử dụng các phương tiện 
giao tiếp tổng hợp như kí hiệu, tranh ảnh, hình miệng... 
để làm rõ và chính xác hóa thông tin trẻ muốn diễn đạt

- GV và các trẻ nghe sử dụng phương thức giao tiếp 
tổng hợp có chủ đích khi tương tác với trẻ điếc. Đồng 
thời GV cần hỗ trợ trẻ điếc cách quan sát và đọc hiểu 
cách người cùng giao tiếp sử dụng các phương tiện giao 
tiếp tổng hợp để tương tác, hội thoại với trẻ điếc. 

- Khuyến khích trẻ điếc biết cách vận dụng những 
hành động ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ có chủ ý hướng 
tới GV và các trẻ nghe nhằm thu hút, chia sẻ, hướng sự 
chú ý vào một vật hay sự kiện tại thời điểm giao tiếp. 

Cần coi quan niệm giao tiếp tổng hợp như một 
phương thức nhấn mạnh đến hiệu quả giao tiếp hơn là 
hình thành ngôn ngữ. Vì vậy, GV không nên nghiêm cấm, 
ngăn chặn việc trẻ điếc sử dụng giao tiếp tổng hợp. Việc 
trẻ điếc được thể hiện trong các HĐ TTXH nhằm hỗ trợ, 
duy trì quá trình truyền và tiếp nhận thông tin hội thoại 
cùng nhau.

2.3.3. Thích ứng với nhu cầu giao tiếp thị giác của trẻ 
điếc 

Những vấn đề về giao tiếp giữa trẻ điếc với người 
nghe thường do sự kiểm soát của người nghe trong BCGT 
ảnh hưởng đến cơ hội và CL tương tác của trẻ. Lederberg 
cho rằng, trong quá trình giao tiếp, người nghe thường 
có xu hướng nắm quyền điều khiển quá trình giao tiếp 
với trẻ điếc. Việc nhận thức về hạn chế ngôn ngữ của trẻ 
điếc làm nảy sinh một hình thức tương tác trong giao 
tiếp giữa người nghe với trẻ điếc theo kiểu kiểm soát. 
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Người nghe tỏ ra là đối tượng chủ động, đưa ra mệnh 
lệnh, ít phản hồi và mở rộng giao tiếp đối với trẻ điếc. 
Hậu quả của cách tương tác này làm cho trẻ điếc thường 
thụ động, không tự tin, thu hẹp phạm vi và đối tượng 
giao tiếp [14]. Nguyên nhân là do người nghe chưa hiểu 
và thích ứng với nhu cầu giao tiếp của trẻ. Việc thích ứng 
với những nhu cầu giao tiếp thị giác của trẻ điếc được 
xem là công cụ quan trọng đảm bảo cho quá trình TTXH 
với trẻ đạt hiệu quả. Theo Loots và Devisé, người nghe 
cần điều chỉnh trực giác để phù hợp với những nhu cầu 
giao tiếp thị giác nhu cầu tình cảm và phát triển của trẻ 
điếc bằng cách tăng cường sử dụng giao tiếp thị giác và 
xúc giác với trẻ [15]. Bên cạnh đó, sự cùng chú ý và tham 
gia của GV, các trẻ nghe với trẻ điếc tạo cho trẻ điếc cảm 
nhận được sự quan tâm, hưởng ứng và khích lệ vai trò 
của trẻ điếc trước mọi người. Điều này góp phần tích cực 
đối với thúc đẩy nhu cầu, động cơ được chia sẻ, giao tiếp 
và thể hiện mình của trẻ điếc với mọi người. 

Trẻ điếc, GV và các trẻ nghe khác cần thực hành khả 
năng duy trì, cùng tập trung chú ý thông điệp trao đổi 
của nhau trong quá trình TTXH. Trong đó, các thành viên 
học cách giao tiếp luân phiên, cách thể hiện và đáp ứng 
nhu cầu giao tiếp thị giác của trẻ điếc. Bằng cách cùng 
lựa chọn chủ đề có liên quan đến một đối tượng cụ thể 
và được cùng nhau chú ý quan sát, GV và trẻ điếc có thể 
xây dựng một chủ đề giao tiếp về chính đối tượng được 
quan sát, sử dụng cách dịch chuyển và thay đổi ánh nhìn 
từ đối tượng đến người tương tác và trở lại đối tượng, 
phản hồi bằng NNKH hoặc phi ngôn ngữ đối với những 
bình luận về đối tượng. Những hành vi này được coi là 
dấu hiệu trẻ đang tích cực tham gia vào việc cùng tập 
trung chú ý. 

2.3.4. Tạo một môi trường thân thiện, không áp lực, 
không có sự phân biệt loại hình ngôn ngữ với trẻ điếc

Trong lớp học MN, GV và các trẻ khác cần chấp nhận 
sự khác biệt trong cách học và sử dụng ngôn ngữ của 
trẻ điếc. Sự phân biệt, kì thị về ngôn ngữ sẽ ảnh hưởng 
đến sự tương tác về tâm lí, tình cảm và giao tiếp xã hội 
giữa trẻ điếc với trẻ nghe, trẻ điếc với GV. Vì vậy, tạo dựng 
MTGT thân thiện, khuyến khích và trao cơ hội được thể 
hiện và TTXH bằng NNKH là hết sức quan trọng đối với 
trẻ điếc. Theo đó, trong các HĐ diễn ra ở trường, lớp, GV 
và các trẻ nghe cần:

- Làm không khí lớp học trở nên thân thiện, mọi trẻ 
đều nhận thức và biết trân trọng sự đa dạng ngôn ngữ, 
đặc biệt là NNKH và văn hóa của trẻ điếc. 

- Thể hiện thái độ tôn trọng NNKH của trẻ thông 
qua chấp nhận và cùng trẻ điếc tham gia sử dụng NNKH 
trong các HĐ giao tiếp. Không đề cao ngôn ngữ chữ viết, 
lời nói,... mà cần quan niệm rằng trẻ điếc luôn luôn cần 
được học và lĩnh hội các KN ngôn ngữ mới (chữ viết, hình 
ảnh, lời nói...) để đảm bảo có thể thích ứng và sử dụng 
hiệu quả ngôn ngữ trong các HĐ giao tiếp với các đối 
tượng khác nhau. Cho phép và ủng hộ để trẻ điếc có 
nhiều cơ hội để luyện tập các KN NNKH. 

- Tạo cơ hội để trẻ điếc được làm chủ quá trình tương 
tác bằng NNKH. Để trẻ điếc tương tác hiệu quả trong HĐ 
giao tiếp, GV và các trẻ nghe trong lớp MN cần thể hiện 
được khả năng cùng tập trung chú ý vào quá trình giao 
tiếp nhằm thu hút sự chú ý của đối tượng, hướng sự chú 
ý của đối tượng tới một vấn đề cụ thể trong môi trường 
và cùng chia sẻ cảm nhận.

Bằng việc cho trẻ điếc được tận hưởng những trải 
nghiệm trong các HĐ hằng ngày, tham gia những HĐ 
đóng vai, HĐ chơi bán hàng... hay trò chuyện với trẻ 
điếc, tham gia vào HĐ nghe đọc chuyện và TTXH với 
bạn bè... GV tạo ra một môi trường ngôn ngữ mang tính 
kích thích, năng động, đa dạng với nhiều cơ hội sử dụng 
NNKH trong các HĐ TTXH có ý nghĩa đối với trẻ. 

3. Kết luận
Đảm bảo quá trình TTXH của trẻ điếc MN đạt hiệu 

quả cũng chính là giúp trẻ phát triển KN ngôn ngữ, KN 
giao tiếp và khả năng hòa nhập xã hội ngay từ giai đoạn 
phát triển sớm. Theo đó, trong quá trình TTXH với trẻ 
điếc trong trường MN, GV và các trẻ nghe cần hiểu rõ đặc 
điểm, nhu cầu giao tiếp thị giác và sử dụng NNKH của trẻ 
điếc, đồng thời tạo môi trường khuyến khích, thuận lợi 
cho trẻ được sử dụng kí hiệu và duy trì sự tham gia hội 
thoại một cách chủ động. 
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ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF THE SOCIAL 
INTERACTION OF DEAF CHILDREN
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Abstract: Limitations of social interaction skill of deaf children are barriers to social integration and adaptability. 
Increasing the effectiveness of social interaction for pre-school deaf children will help them to be proactive in using 
language and  ways to express and receive information in communication, enable the development and social integration 
of children. The article mentions: concepts related to deaf, deafness and social interaction; characteristics of the need to 
use sign language in the social interaction of deaf children; notices to ensure the effectiveness of the social interaction of 
deaf children, which emphasizes the encouragement of children to use sign language, uses general ways of integrated 
communication and adaptation to eye communication needs  with the aim to create a friendly environment without 
pressure and language distinctness with deaf children.

Keywords: Social integration; sign language; communicative process; kindergarten.


