
Hướng dẫn hành vi bắt đầu từ: 

 Sự nhạy cảm 
 Sự nhất quán 
 Kiến thức về các hành vi phù hợp với độ 

tuổi  

 

Tất cả các hành vi của trẻ là để chuyển tải một 
nhu cầu.  

Nhu cầu của trẻ: 

- Sinh tồn 

- Yêu thương và gắn bó 

- Quyền lực 

- Vui chơi 

- Tự do 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi: 

 Tính cách của trẻ - nhút nhát, bốc 
đồng, ồn ào, hay nổi giận…. 

  Kỹ năng xã hội – trẻ có thể đơn giản 
là chưa biết cách thể hiện khác. 

 Căng thẳng trong gia đình- các vấn 
đề bất an liên quan đến cảm xúc 
trong gia đình. 

 Tình huống cụ thể - trẻ bối rối, cảm 
thấy chán, không làm được việc nào 
đó khi được yêu cầu…. 

Trẻ em phản ứng tốt nhất khi yêu cầu đưa ra Rõ 
ràng. 

Sẽ có ích cho trẻ khi chúng ta: 

Kiên định với “Không” khi chúng ta cần thế và 
phải nhất quán với điều đó.  

Bảo đảm trẻ chú ý khi chúng ta nói “Không” và 
sau đó thì chuyển đứa trẻ ra khỏi hoạt động hay 
vị trí hay là gợi ý cho trẻ lớn hơn nguyên nhân và 
hậu quả.  

Hãy nhớ là trẻ con cần và muốn sự chú ý của 
bạn. Khi chúng có được sự chú ý nhờ các hành vi 
“hư”, chúng sẽ “hư”. Khi chúng có được sự chú ý 
nhờ những hành vi ngoan, chúng nó sẽ cảm thấy 
Đáng để “ngoan.  

Người lớn có thể làm gì??? 

Khi trẻ con làm những điều mà chúng ta nghĩ là 
“hư”, thỉnh thoảng chúng ta không dừng lại và 
nghĩ – chúng ta chỉ phản ứng lại rất nhanh. Hãy 
thử những câu hỏi sau:  

1. Đây có thực sự là “hư”? – Hành động này 
có nghiêm trọng, nguy hiểm về mặt thể 
chất, làm tổn thương người khác?.... 

2. Có thể mình đã hành động thái quá? Có 
thể mình bị mệt và căng thẳng? 

3. Tại sao trẻ lại làm vậy? 
4. Các phương án khác mình có thể có?  
5. Điều gì sẽ giúp đứa trẻ nhất? 
6. Mình có thể làm gì để ngăn chặn điều này 

xảy ra lần nữa? 

Các phương án thay thế bạn có thể sử dụng 
để quản lý hành vi: 

 Lờ đi một số sự việc 
 Đánh lạc hướng trẻ bằng cách đưa ra một 

cái gì khác để làm 
 Đưa trẻ ra khỏi nơi gây nên rắc rối 
 Nói “Không” một cách kiên quyết và đưa 

ra nguyên nhân đơn giản và gợi ý trẻ làm 
một cái gì đó khác.  

 Hậu quả.  

 

Gợi ý  

 Cố gắng đưa ra hành vi mẫu bạn cần trẻ 
có; 

 Nhất quán; 
 Khen nhiều hơn là “phạt”; 
 Tránh những cuộc “đối đầu” mà bạn 

không thể chiến thắng; 
 Giúp trẻ giãi bày cảm xúc của mình để 

cảm xúc không bị dồn nén;  
 Cố gắng nhìn nhận hành vi trong hoàn 

cảnh của cả một ngày; 
 Có một sự hài hòa giữa các hoạt động 

tĩnh và động trong ngày;  
 Giữ một lịch trình ổn định trong ngày – 

đặc biệt là giờ ăn và giờ ngủ;  
 Đọc các câu chuyện về cảm xúc để trẻ 

hiểu các trạng thái cảm xúc.  

Sơ đồ hướng dẫn hành vi cho trẻ  -  Thạc sỹ Vicki Fraser              
  

 

 

 


