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Chương 14 

Sẵn sàng đến nhà trẻ hoặc trường học 

Trong một số cộng đồng, có những nơi chăm sóc trẻ nhỏ khi bố mẹ chúng đi làm. 
Đó là trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ... (nhà trường). 

Trẻ mù hoặc nhìn kém có thể đến trường mầm non với những trẻ sáng mắt. Khi 
con bạn đủ tuổi, bé cần được đến trường giống như mọi trẻ em cùng độ tuổi.  

Để cho việc tới trường của trẻ vui vẻ và thành công bạn có thể: 

• giúp con bạn chuẩn bị đi học 
• giúp giáo viên và trường học chuẩn bị tâm thế tiếp nhận con bạn. 

Giúp con bạn chuẩn bị tâm thế đi học 

 Học cách chơi cùng với các nhóm trẻ  

Ở trường học, con bạn sẽ chơi với rất nhiều trẻ khác. Trước khi trẻ đi học một thời 
gian khá lâu, bạn nên giúp con chuẩn bị bằng cách động viên trẻ chơi với những 
trẻ khác và giúp trẻ khác biết chơi với con bạn. 

 

 

 

 

Nếu con bạn đã có kinh 

nghiệm chơi với những 

bạn khác trước khi đi 

học thì khi đến trường, 

bé sẽ cảm thấy làm 

quen với những bạn 

mới dễ dàng hơn. 
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  Dạy trẻ khái niệm về trường học  

Nếu con bạn không có nhiều thời gian chơi với những trẻ lớn tuổi khác, trẻ có thể 
không hiểu điều gì sẽ xảy ra ở trường, vì nghe những câu chuyện về nhà trường là 
cách mà nhiều trẻ tìm hiểu về nó. Trẻ mù hoặc nhìn kém có thể hoảng sợ khi phải 
rời khỏi gia đình trong vài giờ. Hãy giúp trẻ hiểu về nhà trường : 

 

Nói cho trẻ một số hoạt 
động thú vị ở trường. 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu trẻ lớn tuổi hơn chơi trò đóng 
vai cô giáo với con bạn. 

 

 Giới thiệu cho trẻ về ngôi trường 

Trẻ sẽ cảm thấy thoải mái hơn vào ngày đầu tiên đến trường nếu trẻ được đưa đến 
trường trước đó và trẻ đã biết cách đi xung quanh nơi đó một mình. Thử đưa trẻ 
đến gặp giáo viên khi ở lớp không có trẻ khác. Cho trẻ biết mọi thứ có trong lớp 
học như bàn, ghế, cửa sổ, cửa ra vào. 

 

Nhưng con không 

biết ai ở đó cả. 

Con phải ở đó một 

mình. 

Con sẽ làm quen với 

nhiều bạn mới, con 

được nghe kể chuyện 

và có nhiều trò chơi  

vui lắm. 

Bây giờ chị là cô giáo. 

Đây là chữ O. 

 

Con sẽ ngồi lên 

ghế này, Loan ạ. 

 

Em hãy thử đi từ 

chỗ ngồi ra cửa! 
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Giúp nhà trường sẵn sàng tiếp nhận con bạn 

 Giúp giáo viên hiểu được con bạn 

Giáo viên chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ mù hoặc nhìn kém có thể không dám đảm 
bảo về cách dạy con bạn. Bạn hiểu con mình nhiều hơn bất kỳ ai khác và có nhiều 
điều bạn có thể chia sẻ với giáo viên. Đây là vài điều bạn nên nói cho giáo viên biết: 

• Nói cho giáo viên về các kỹ năng và khả năng của trẻ. 

• Nói cho giáo viên biết cách giúp trẻ đi lại xung quanh trường, lớp.  

• Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, giải thích cho giáo viên biết trẻ có 
thể nhìn thấy gì và cách trẻ sử dụng thị giác của mình. 

• Nhắc giáo viên rằng trẻ không thể nhìn thấy được cử chỉ điệu bộ và tình 
cảm biểu lộ trên mặt của người khác, do đó cần chỉ dẫn trẻ thông qua lời 
nói. 

• Thảo luận về những khó khăn mà trẻ gặp phải. 

• Chia sẻ thông tin về sự mù lòa và những ảnh hưởng của nó tới sự phát 
triển tình cảm của trẻ như thế nào. 

• Gặp giáo viên hàng tháng để biết rằng bạn có thể hỗ trợ gì cho giáo viên 
trong việc giải quyết các vấn đề gặp phải khi dạy học trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chương 13, phần các thành viên trong cộng đồng có thể giúp đỡ thế nào, bắt đầu 
từ trang 126, có những gợi ý cho giáo viên có thể thấy những điều hữu ích. Nhất 
là khi bạn muốn chia sẻ một số ý tưởng để giúp mọi trẻ em hiểu thêm về sự mù 
loà và cách đưa trẻ khiếm thị cùng tham gia vào những trò chơi của trẻ bình 
thường. 

Tôi hơi lo lắng 

vì tôi chưa bao 

giờ dạy học sinh 

mù cả, chị Hà ạ. 

 

Liên là đứa trẻ thông 

minh. Tôi tin là cháu 

sẽ học tốt trong lớp cô. 

Tôi có thể nói cho 

cô biết những cách 

mà tôi đã dạy cháu 

khi ở nhà. 
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 Chuẩn bị lớp học cho trẻ 

Nói chuyện với giáo viên về phòng học và xem có cách nào đơn giản để làm cho 
phòng học an toàn và thích hợp hơn đối với con bạn không. Bạn có thể muốn: 

• giải thích rằng trẻ mù có thể bị vấp vào các đồ vật trong lớp và đề nghị 
giúp trẻ bằng những cách như luôn mở hoặc đóng cửa hoàn toàn (luôn 
đóng kín hoặc mở áp sát tường). 

• giải thích tầm quan trọng của việc giữ nguyên vị trí các đồ vật để trẻ có thể 
tự tin đi lại trong lớp.  

• quyết định xem nếu để trẻ ngồi bàn đầu gần giáo viên thì có tốt hơn không.  

 

 

 

 

 

 

Chuẩn bị cho trẻ học đọc và viết 

Nếu con bạn có thể nhìn được một ít, cố gắng tìm mọi cách để giúp trẻ đọc được 
chữ in. Bằng cách : 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu con bạn gặp phải vấn đề trong việc đọc ở trường, bạn có thể: 

• nhờ ai đó đọc sách và các bài học một cách rõ ràng cho trẻ. 

• nhờ ai đó đọc sách vào băng ghi âm và sau đó trẻ có thể nghe lại  

• xem xét việc dạy chữ Braille cho trẻ (xem trang 139). Đây có thể là sự lựa 
chọn tốt nhất nếu khả năng nhìn của trẻ ngày càng trở nên tệ hơn. 

Nếu trẻ có thể nhìn thấy chữ trong 

bảng chữ cái a, b, c (chữ in), giáo 

viên nên viết những chữ đậm và lớn 

lên bảng đen và thường xuyên kiểm 

tra xem trẻ có thể đọc được không. 

 

Đeo kính Dùng kính lúp 
Đọc những quyển sách chữ 

to trong đó chữ được in to 

hơn bình thường để dễ đọc 
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Học cách đọc và viết chữ nổi Braille 
 

Nếu con bạn không thể đọc được 
chữ hoặc bé bị mù, giáo viên được 
đào tạo chuyên biệt có thể dạy trẻ 
cách đọc và viết bằng cách sử 
dụng hệ thống chữ nổi “Braille”. 
Chữ nổi  Braille có vẻ khó chỉ vì 
nó mới mẻ đối với bạn thôi. Hầu 
hết mọi trẻ em và người lớn đều có 
thể học chữ nổi Braille một cách 
dễ dàng. 

 

 

 

Để đọc chữ nổi Braille, trẻ sờ 
những ngón tay lên những chấm 
nổi thể hiện thành chữ a, b, c... 
Những “chấm” này được sắp xếp 
lại với nhau để tạo thành từ, giống 
như thế này : 

 

 

Trẻ dùng dùi đục lỗ vào một bảng có 
lỗ ngang dọc kẹp giấy cứng bằng cách 
ấn mạnh đầu dùi vào giấy cứng. Dùi 
tạo thành những chấm trên tờ giấy. 
Trẻ lấy giấy ra và lật tờ giấy lại, dùng 
các đầu ngón tay để đọc những chấm 
nổi ở mặt bên kia. 

 

 
Trẻ sẽ có thể học chữ Braille dễ hơn nếu trẻ có những ngón tay khỏe mạnh và dẻo 
dai. Để có thêm thông tin, xem trang 98. 

Có những trường học, lớp học đặc biệt cho 

trẻ mù, ở đó có giáo viên dạy chữ Braille. 

�� ���  
 ba      mẹ 

Để viết chữ Braille, trẻ 
dùng những dụng cụ 

khác nhau. Đây là 

những dụng cụ viết phổ 
biến nhất - một bảng 

viết và cái dùi đục lỗ. 
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Trường học rất quan trọng với mọi trẻ em 

Vì trẻ mù thường không có nhiều cơ hội như trẻ sáng mắt nên nhà trường đóng vai 
trò rất quan trọng cho tương lai của trẻ. Trẻ mù có thể đến trường và học được rất 
nhiều, bao gồm những kỹ năng mà chúng cần để kiếm sống sau này. 

Ở vài nơi, trẻ mù có thể đến những ngôi trường đặc biệt dành cho người mù. Một 
số trường học ở địa phương có thể cũng có những chương trình đặc biệt cho 
chúng. Có thêm một số trợ giúp, trẻ mù có thể học tốt trong lớp bình thường với 
những trẻ sáng mắt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều gì khiến 

bé Liên đi học. 

Nếu bé không 

viết được như 

những trẻ khác 

thì sau này nó 

làm được cái 

gì chứ? 

 

Ồ không phải như 

thế đâu. Ở làng 

người em họ của 

tôi, tôi thấy cô gái 

mù tên là Mai – 

biết chữ nổi, biết 

dùng bàn tính và 

sử dụng kiến thức 

đó để tự mở cửa 

hàng. Chính Mai 

là người giúp hội 

phụ nữ ở đó việc 

kế toán của họ.  

 

Chỉ sau khi gửi con 

đến trường tôi mới 

phát hiện nó còn 

nhìn thấy chút ít. 

Thầy cô cho nó kính 

lúp và dạy nó đọc 

sách. Bây giờ nó đọc 

báo giúp bà con 

trong làng và điền 

vào một số đơn từ 

cho chúng tôi nữa. 

 
Trước khi 

chúng ta qua 

đời, trách 

nhiệm của 

chúng ta là 

bảo đảm cho 

con cái tự lập. 

Giáo dục sẽ 

cho chúng cơ 

hội đó. 

 


