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 MỤC 1.10: HIỂU BIẾT VỀ SỰ TƯƠNG TÁC 
 

THẾ NÀO LÀ SỰ TƯƠNG TÁC? 
Sự tương tác là cách dùng từ khác hàm ý về	các “mối quan hệ”. Trong tài liệu hướng dẫn này, hai thuật 
ngữ được dùng thay thế cho nhau. Các mối quan hệ giữa trẻ với người chăm sóc trẻ, những khoảnh khắc 
thường ngày trong giờ cho ăn gọi là những tương tác. Sự tương tác tích cực, có chủ ý là cần thiết để trẻ 
phát triển khỏe mạnh. Trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn khi được cho cơ hội tương tác chăm sóc nhất 
quán với người chăm sóc của mình. 

 

Tình cảm vui vẻ với mọi người xung quanh giúp tăng cường sự phát triển 
của trẻ. 

  
VÌ SAO SỰ TƯƠNG TÁC LẠI QUAN TRỌNG VỚI VIỆC CHO 
TRẺ ĂN? 
 
Những kỹ năng đầu đời như cho ăn cần được học. Những kỹ năng này được hình thành từ các mối quan 
hệ và sự kiện mà trẻ trải nghiệm với những chăm sóc của mình21. Sự điều chỉnh, hay khả năng của trẻ để 
tự bình tĩnh trở lại, là điều cần thiết cho sự phát triển ở trẻ, đặc biệt là khi cho trẻ ăn. Để trẻ có thể ăn 
tốt, trước tiên trẻ phải bình tĩnh. Khi đã bình tĩnh, trẻ có khả năng tương tác tốt hơn với người lớn, ăn và 
tự ăn thành công hơn. Trong trẻ phát triển, trẻ cần sự hỗ trợ từ người chăm sóc để trở nên bình tĩnh. 
Một mối quan hệ đáng tin cậy, an toàn và tích cực với người chăm sóc là điều đầu tiên mà trẻ cần cần 
học để bình tĩnh trở lại. 

 

Khả năng điều chỉnh, 
hay kiểm soát cảm 
xúc và bình tĩnh trở 
lại, là cần thiết cho sự 
phát triển của trẻ, 
nhất là  khi cho trẻ ăn 
và tập tự đút ăn. 
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CÁC YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA SỰ TƯƠNG TÁC: 

NHỮNG PHẨM CHẤT NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ CẦN 
CÓ22  

Nội dung này sẽ giải thích các yếu tố quan trọng tạo nên các phẩm chất mà người chăm sóc trẻ cần có. 
Chăm sóc tối ưu khác với chăm sóc nuôi dưỡng. Chăm sóc nuôi dưỡng là khi người chăm sóc đáp ứng 
các nhu cầu tiêu chuẩn cơ bản của trẻ (ví dụ: cung cấp thức ăn, nước uống và có thể hỗ trợ các hoạt động 
hàng ngày khác như tắm, tã và đi vệ sinh). Chăm sóc tối ưu là khi người chăm sóc trẻ ngoài việc đáp 
ứng các nhu cầu hàng ngày, còn cung cấp các tương tác tích cực, yêu thương dành cho trẻ. Những tương 
tác tích cực và có ý nghĩa này thúc đẩy chất lượng cuộc sống của trẻ, cải thiện sức khỏe cho trẻ. Người 
chăm sóc phải cân nhắc những yếu tố này khi hỗ trợ cho trẻ  và mang đến dịch vụ chăm sóc tối ưu cho 
trẻ. 

 

 
Luôn thấu hiểu có nghĩa là: Hiểu được nhu cầu của trẻ.  
 
 

LUÔN HIỆN DIỆN, LUÔN ÂN CẦN, LUÔN SẲN SÀNG VÀ LUÔN THẤU HIỂU 
 
 

 NHỮNG PHẨM CHẤT MÀ NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ CẦN CÓ 

Luôn hiện 

diện 

Luôn hiện diện trong mọi tương tác với trẻ về thể chất và tinh thần.  Người chăm sóc rất chú ý đến việc 
gì đang xảy ra tại thời điểm hiện tại (tức là không đang nghĩ về công việc sắp phải làm) để có thể hiểu 
rõ những gì trẻ cần và để hỗ trợ những nhu cầu đó của trẻ. “Tôi thấy bạn và bạn thấy tôi” 

Luôn ân 

cần  

Luôn quan sát các nhu cầu về thể chất và tình cảm của trẻ. Người chăm sóc trẻ chú ý đến nhu cầu của 
trẻ để giúp trẻ cảm thấy được thấu hiểu. Trẻ sẽ tiếp tục bày tỏ nhu cầu và cảm xúc của mình và hiểu 
rằng người chăm sóc chúng đang chăm chú lắng nghe và quan sát trẻ. “Bạn hiểu tôi, và điều đó làm 
tôi cảm thấy tốt” 

Luôn sẳn 

sàng 

Luôn nhất quán và nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của trẻ. Người chăm sóc đáp ứng kịp thời các nhu 
cầu của trẻ và trẻ học cách tin tưởng rằng người chăm sóc sẽ giữ chúng an toàn. Khi có sự chăm sóc 
nhất quán (có nghĩa là, cùng một người chăm sóc, lịch trình, cùng một bình sữa/ loại cốc / thìa, 
phòng cho ăn, vị trí cho ăn, v.v.) được cung cấp một cách đáp ứng, trẻ phát triển các mối quan hệ 
sâu sắc và cần thiết cho cuộc sống. "Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên bạn. Bạn luôn ở đây vì tôi.” 

Luôn thấu 

hiểu 

Hãy kết nối sâu sắc với trẻ và tìm hiểu mong muốn và nhu cầu cá nhân của trẻ. Người chăm sóc trẻ 
thấu hiểu để đáp ứng các nhu cầu của trẻ một cách nhất quán và tôn trọng. Điều này tạo ra cảm giác 
đáng tin cậy cho trẻ. “Tôi có thể tin tưởng vào bạn vì bạn luôn chăm sóc tốt cho tôi.” 
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LỜI KHUYÊN CHO SỰ TƯƠNG TÁC VỚI TRẺ  
 

LỜI 
KHUYÊN 
1: 

Tình cảm lành mạnh sẽ giúp phát triển trí não của trẻ.  Những tương tác tích cực giữa trẻ và người chăm 
sóc trẻ sẽ giúp phát triển trí não ở trẻ. Não bộ của trẻ sẽ phát triển mạnh mẽ khi người chăm sóc dành 
nhiều thời gian cho trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
2: 

Tình cảm lành mạnh sẽ giúp hàn gắn những tổn thương tinh thần của trẻ.  Những mối quan hệ tích cực là 
cách chính mà người chăm sóc có thể làm giảm tác động của những khó khăn và căng thẳng mà trẻ đã 
trải qua. Người chăm sóc có thể mang đến những tương tác tích cực bằng cách luôn hiện diện, luôn ân 
cần, luôn sẳn sàng và luôn thấu hiểu trẻ. 

LỜI 
KHUYÊN 
3: 

Những mối quan hệ lành mạnh giúp trẻ phát triển khỏe mạnh. Trẻ được nuôi dưỡng bởi bằng những 
tương tác tích cực với người chăm sóc sẽ khỏe mạnh hơn và được nuôi dưỡng tốt hơn (về cả thể chất và 
tinh thần). 

LỜI 
KHUYÊN 
4: 

Optimal caregiving doesn’t take extra time. Caregivers can offer positive interactions throughout daily 
activities and routines that they are already doing by using simple strategies.  Chăm sóc tối ưu không hề 
mất nhiều thời gian. Người chăm sóc có thể tương tác tích cực với trẻ thông qua các hoạt động và thói 
quen hàng ngày với những kỹ thuật đơn giản. 

LỜI 
KHUYÊN 
5: 

Trẻ sẽ học hỏi tối nhất thông qua tình cảm tích cực với người nuôi dưỡng. Mang đến cho trẻ những tương 
tác tích cực trong giờ ăn (và ngoài giờ ăn) là cách tốt nhất để hỗ trợ quá trình học tập của trẻ. 

 
LỜI KẾT 

Mối quan hệ tích cực là nền tảng để nuôi dạy trẻ khỏe mạnh. Khi trẻ nhận được sự chăm 
sóc tối ưu ngay từ đầu, trẻ gặt hái những lợi ích đáng kể cho đến cuối đời. Khi trẻ không có người 

để phụ thuộc một cách nhất quán và khi trẻ không có mối quan hệ tích cực, sự tăng trưởng và phát triển 
của trẻ có thể gặp trở ngại phát triển nghiêm trọng bao gồm kém phát triển não bộ và thể chất, chậm 
phát triển khả năng gắn bó cũng như trở thành người hữu ích trong cộng đồng. Vì vậy, người chăm sóc 
trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển không chỉ về thể chất mà cả về mặt cảm xúc của trẻ. 
Mỗi hoạt động và thói quen trong suốt cả ngày là cơ hội để tạo  tác động tích cực đến cuộc sống của sau 
này của trẻ. 

 

 

Để biết thêm thông tin về sự tương tác và cách thức hỗ trợ tương tác với trẻ trong 
các hoat động và sinh hoạt hàng ngày, tham khảo Chương 8 và Phụ lục 9K. 

 



 

 

 


