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Cùng điều
chỉnh

Tự Điều Chỉnh
Trong những ngày này, quả thật không khó để mường tượng ra cảm giác căng thẳng
trong nhịp sống thường nhật. Chúng ta có thể cảm nhận được trong cơ thể của chính
mình, các cơ căng lên và nhịp tim đập nhanh hơn. Đôi khi, căng thẳng biểu hiện ở giọng
nói to và bực dọc hơn của bản thân. Và chúng ta có thể thấy được trạng thái căng
thẳng cả trong cách phản ứng với con cái của mình.
Khi căng thẳng, chúng ta cảm thấy rất có nhu cầu muốn lấy lại sự kiểm soát, nhưng mọi
thứ lại dường như vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta trong đại dịch COVID-19
này. Vì vậy, những bực dọc và nhu cầu muốn kiểm soát của chúng ta có thể hướng vào
con cái, và điều này có thể dẫn đến tình trạng quát mắng, trừng phạt. Những phản ứng
đó sẽ không giúp chúng ta đạt được các mục tiêu dài hạn. Chúng còn có thể phá hỏng
các mối quan hệ của chúng ta, tạo ra sự sợ hãi ở trẻ và làm mẫu cho trẻ về hành vi gây
hấn.
Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm trong giai đoạn này là
học cách quản lý căng thẳng và sự bực dọc của bản thân. Việc này được gọi là “tự
điều chỉnh”. Khái niệm này liên quan đến việc nhận thức được mức độ ảnh hưởng của
căng thẳng đối với cơ thể, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Học cách tự điều chỉnh
nghĩa là học cách làm dịu tâm trí, cơ thể của chính mình trước khi hành động. Hai cách
tốt nhất để tự điều chỉnh chính là tập hít thở sâu và chuyển động.
Việc tự điều chỉnh khi chúng ta đang cảm thấy bực dọc hay tức giận có thể là một việc
khó khăn. Vì vậy, chúng ta cần dành ra vài phút mỗi ngày để luyện tập để hình thành
thói quen. Thông qua việc luyện tập, việc ghi nhớ cách hít thở sâu và chuyển động cơ
thể sẽ trở nên dễ dàng hơn – ngay cả khi chúng ta cảm thấy căng thẳng
Có rất nhiều cách chúng ta có thể làm để tự điều chỉnh. Những bài tập này chỉ tốn vài
phút, không hề tốn kém kinh phí, và cũng không đòi hỏi phải có không gian để thực
hiện. Nếu bạn thực hành chúng mỗi ngày, những bài tập đó sẽ bắt đầu trở thành thói
quen.
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Cùng Điều Chỉnh
Hầu hết chúng ta đang cảm thấy rất căng thẳng do COVID -19 và những thay đổi mà
dịch bệnh này mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Và con trẻ cũng không phải ngoại
lệ. Khi hai người căng thẳng phải sống cùng nhau mọi lúc thì xung đột có thể xảy ra.
Thông thường, cuộc xung đột này nảy sinh từ những điều không thực sự quan trọng
lắm. Nhưng mỗi khi chúng ta tranh cãi thì mối quan hệ của chúng ta lại rạn nứt thêm
một chút. Theo thời gian, điều này có thể gây thiệt hại cho tất cả chúng ta.
Là người lớn, một trong những điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là học cách tự
điều chỉnh khi chúng ta cảm thấy thất vọng hoặc tức giận. Khi bình tĩnh lại, chúng ta có
thể nghĩ thông suốt và tìm ra giải pháp cho xung đột mà không bị cuốn vào tình trạng
tranh giành quyền lực giữa cha mẹ và con cái.
Khi chúng ta có thể điều chỉnh cảm xúc và phản ứng của cơ thể, hệ thần kinh điều chỉnh
và bình tĩnh của chúng ta sẽ ảnh hưởng tới trạng thái cảm xúc của trẻ và có thể giúp
trẻ điều chỉnh cơ thể và cảm xúc của mình. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách:
• Tạo Ấm áp – trở nên bình tĩnh, ân cần, đồng cảm, lắng nghe và thấu hiểu cảm
xúc của trẻ, không phán xét trẻ, không “nói” với trẻ hãy bình tĩnh, trở nên ân
cần để trẻ có thể tự điều chỉnh,
và
• Tạo Cấu trúc – đưa cho trẻ những thông tin để trẻ hiểu và học hỏi.
Quá trình này được gọi là “cùng điều chỉnh”. Đây là quá trình – qua thời gian – có
thể giúp trẻ học cách tự điều chỉnh, ngay cả khi chúng ta không ở bên cạnh trẻ. Hãy
nhớ rằng, điều quan trọng của việc cùng điều chỉnh đó là: 1) tự điều chỉnh, và 2) tạo
Ấm áp và Cấu trúc cho trẻ.
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Xác định các mục tiêu dài hạn
Chúng ta đang sống trong những ngày tràn ngập những cố gắng nhằm đáp ứng các mục
tiêu ngắn hạn - cố gắng để trẻ tập trung vào việc học hành, để trẻ nhỏ luôn bận rộn và để
trẻ lớn ở yên trong nhà. Trong thời gian thử thách này, chúng ta rất dễ dàng quên mất
mục tiêu dài hạn trong hành trình nuôi dạy con cái.
Khi điều này xảy ra, chúng ta có thể dễ dàng dùng đến việc đánh, mắng và trừng phạt.
Tuy nhiên, những phản ứng đó có thể làm cho tình trạng căng thẳng trở nên tồi tệ hơn và
khiến trẻ sợ hãi hoặc làm tổn thương trẻ. Khi bạn cảm thấy căng thẳng gia tăng, đó chính
là một tín hiệu để tự điều chỉnh nhằm giúp bạn có thể tập trung vào các mục tiêu dài hạn
của mình.
Tại sao điều này lại quan trọng? Hãy nghĩ theo cách này: Hãy tưởng tượng
bạn đang hướng dẫn con bạn đi theo một con đường. Nếu bạn tập trung vào
đôi chân của trẻ thì tất cả những gì bạn có thể thấy chỉ là bước đi của trẻ
ngay lúc đó. Thật khó hướng dẫn trẻ bởi vì bạn không thể thấy trẻ đang đi
đâu.
Nhưng nếu bạn hướng tầm mắt ra xa, bạn có thể thấy con mình
đang đi đâu. Bạn có thể dễ dàng hướng dẫn trẻ trên hành trình
của trẻ vì bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh của bức tranh.
Việc chỉ tập trung vào hành vi của trẻ giống như việc chỉ tập
trung vào bước chân của trẻ. Chúng ta không thể nhìn thấy toàn
cảnh bức tranh. Chúng ta sẽ mất phương hướng về nơi trẻ sẽ
đến. Nền tảng của kỷ luật tích cực là nhìn ra xa hơn để thấy đích
đến của con bạn. Dưới đây là một cách để bắt đầu:
Hãy tưởng tượng con của bạn khi trưởng thành và tự hỏi bản thân rằng:
• Mình muốn con sẽ trở thành người như thế nào?
• Mình muốn hình thành mối quan hệ như thế nào với con?
Cũng như biết bao cha mẹ khác trên khắp thế giới, chắc hẳn bạn cũng mong muốn con
mình sẽ:
• Kiên cường và có thể kiểm soát căng thẳng
• Trở thành người giải quyết vấn đề tốt, có thể giải quyết xung đột mà không làm
tổn thương bất cứ ai
• Tin tưởng bạn và chia sẻ với bạn với những vấn đề của trẻ
• Cảm thấy tự tin và an toàn; hạnh phúc và lạc quan
• Có mối quan hệ khăng khít với bạn trong suốt cuộc đời của trẻ
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Trong gia đình, chúng ta đang có rất nhiều thử thách ngắn hạn, nhưng nếu có thể tập
trung, chúng ta có thể biến những thách thức này thành cơ hội để hướng tới mục tiêu dài
hạn của mình. Chúng ta có thể hướng dẫn trẻ cách quản lý căng thẳng và giải quyết vấn
đề mà không làm tổn thương người khác; xây dựng sự tin tưởng, sự tự tin và lạc quan
cho trẻ; và tạo ra những mối quan hệ bền chặt với cha mẹ.
Bằng cách này, chúng ta có thể chỉ dẫn cho trẻ đến đích và giúp mọi người vượt qua
thời gian thử thách này một cách mạnh mẽ và kiên cường hơn.
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Tạo Ấm Áp
Công cụ giúp chúng ta đạt các mục tiêu dài hạn là Ấm áp và Cấu trúc. Hai công cụ này
luôn song hành với nhau, không chỉ là trong những thử thách mà trong tất cả các tương
tác của chúng ta với trẻ.
Bây giờ, chúng ta sẽ nói về Sự ấm áp.
Tất cả chúng ta đều tiếp thu tốt nhất khi chúng ta cảm thấy an toàn. Khi thư giãn, chúng ta
có thể lắng nghe, tập trung và suy nghĩ. Khi lo lắng hay sợ hãi, chúng ta sẽ khó tập trung
vào bất cứ điều gì ngoài sự sợ hãi đó. Chúng ta có thể thấy điều này xảy ra khi đại dịch
COVID-19 trở nên tồi tệ hơn ở nhiều quốc gia. Giờ đây, chúng ta thật khó để tập trung
tâm trí vào bất cứ điều gì ngoài những lo lắng về đại dịch.
Điều này cũng xảy ra tương tự với trẻ. Khi cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, trẻ khó có thể tập
trung vào bất cứ điều gì khác. Thế giới bên ngoài bỗng chốc trở nên đáng sợ. Vì vậy, trẻ
càng cần được cung cấp nhiều hơn sự an toàn để phát triển.
Trẻ em cần Sự ấm áp, có nghĩa các em cần cảm thấy được an toàn, yêu thương, lắng
nghe và thấu hiểu.

Ấm áp là gì?
Tạo cho
trẻ cảm
giác an
toàn

Tạo cho trẻ
cảm giác
được yêu
thương vô
điều kiện

Trao yêu
Nghĩ về điều Nghĩ về điều Nghĩ về điều
thương bằng trẻ nghĩ ở tuổi trẻ cần ở tuổi trẻ cảm nhận
lời nói và
này
này
ở tuổi này
hành động

Trong đại dịch, mức độ căng thẳng tăng cao với tất cả chúng ta thì việc cung cấp một
không gian an toàn cho trẻ càng cần được quan tâm. Nếu chúng ta sử dụng các hình phạt
như đánh, thời gian tạm lắng, sao lãng, phớt lờ trẻ, hay lấy đi những thứ trẻ yêu thích, trẻ
sẽ không cảm thấy được an toàn. Sự ấm áp vào thời gian này thực sự quan trọng và là
chìa khóa để giúp trẻ.
Tình yêu, sự an toàn và sự đồng cảm là những thành phần chính trong quá trình phục hồi.
Chúng cũng giúp xây dựng mối quan hệ của chúng ta với con cái và củng cố niềm tin của
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trẻ vào chúng ta. Sự ấm áp cho trẻ thấy rằng chúng ta sẽ ở đó khi trẻ cần, vào hôm nay
và mỗi ngày.
Hai công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta đạt được các mục tiêu dài hạn với con mình là Ấm áp
và Cấu trúc, chúng ta sẽ có thể tự điều chỉnh mình thông qua các công cụ này.
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Tạo Cấu trúc
Ấm áp và cấu trúc sẽ giúp chúng ta đạt được các mục tiêu dài hạn. Hai công cụ này luôn
song hành cùng nhau, trong tất cả các tình huống chúng ta tương tác với trẻ không chỉ
trong thời gian đầy thử thách này. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về Cấu trúc.
Chúng ta sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu chúng ta có những thông tin cần thiết.
Chúng ta học được khi ai đó nói chuyện một cách bình tĩnh về những sai lầm mà ta mắc
phải và chỉ cho chúng ta cách làm tốt hơn vào lần sau. Chúng ta có được kỹ năng khi
người khác nói chuyện tử tế với chúng ta, giải thích lý lẽ và giúp chúng ta tham gia giải
quyết vấn đề. Khi chúng ta sợ bị trừng phạt vì những sai lầm, chúng ta ngừng cố gắng và
mất cơ hội học hỏi.
Điều này tương tự với trẻ. Việc sợ bị trừng phạt cản trở quá trình học hỏi của trẻ. Với sự
căng thẳng gây ra bởi đại dịch COVID-19, chúng ta có thể thấy khó kiên nhẫn và chúng ta
có thể trừng phạt, thay vì dạy bảo con. Nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn khi giúp trẻ
hiểu thay vì trừng phạt trẻ.
Việc này chính là Cấu trúc. Công cụ này bảo đảm rằng trẻ có thông tin cần thiết để hiểu,
học hỏi, phát triển kỹ năng và góp phần giải quyết vấn đề.

Cấu trúc là gì?
Đưa ra
những chỉ
dẫn rõ
ràng về
hành vi

Giải thích
lí do
rõ ràng

Hỗ trợ và
giúp trẻ
thành công

Trở thành
tấm gương
tích cực

Khuyến khích
trẻ đưa ra
suy nghĩ
và ý kiến

Cùng
giải quyết
vấn đề

Trong dịch COVID-19, điều quan trọng là chúng ta hỗ trợ và hướng dẫn trẻ, không phải
là trừng phạt trẻ. Nhiều trẻ sợ hãi trước các thông tin về sự khủng hoảng đang diễn ra
bên ngoài. Vì vậy, ở nhà, chúng ta cần chỉ cho trẻ cách quản lý căng thẳng và những
điều chưa biết trước. Chúng ta có thể củng cố sự lạc quan và tự tin của trẻ bằng cách
tạo không gian để nói chuyện, lắng nghe và giải quyết vấn đề cùng nhau trong bầu
không khí ấm áp.
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Hiểu trẻ nghĩ và cảm nhận thế nào
Thế giới là một nơi thật phức tạp và càng trở nên rắc rối hơn khi có đại dịch COVID-19.
Thật khó để chúng ta hiểu rõ những gì đang diễn ra, để điều tiết cảm xúc của chúng ta,
và dự đoán những điều sẽ xảy đến tiếp theo. Điều này thậm chí còn khó hơn đối với trẻ
em vì các em chưa có kiến thức hoặc kinh nghiệm như chúng ta. Đối với trẻ, tình huống
này có thể còn đáng sợ hơn và thậm chí là khó mà tưởng tượng được.
Trong các tương tác hàng ngày với con cái, chúng ta thường bị cuốn vào phản ứng với
hành vi của trẻ. Chúng ta có thể nghĩ rằng trẻ đang “hư”, “ương bướng”, hay “lười
biếng”. Hành vi chỉ đơn giản là sự thể hiện suy nghĩ và cảm xúc. Trẻ đang cố nói với
chúng ta điều gì đó, nhưng không phải lúc nào trẻ cũng có thể diễn đạt một cách rõ ràng.
Nếu chúng ta bắt đầu nhìn mọi thứ qua góc nhìn của trẻ, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu lý do
thực sự cho hành vi của trẻ. Từ đó, chúng ta có thể hỗ trợ, hướng dẫn và dạy trẻ với sự
ấm áp và cấu trúc.

Trẻ nhỏ nghĩ và cảm nhận thế nào
Trẻ nhỏ mới đến với thế giới của chúng ta một vài năm. Trong những năm đầu tiên, trẻ
học được những kỹ năng tuyệt vời và lượng kiến thức đáng kinh ngạc. Trẻ học cách nói
chuyện, đi lại, chạy, nhảy, chơi - và thể hiện tình yêu, nỗi buồn và cả sự tức giận.
Dù vậy, kỹ năng và kiến thức của trẻ vẫn còn rất hạn chế. Trẻ chưa biết cách diễn đạt
để giải thích mọi thứ mà trẻ cảm thấy. Trẻ không hiểu nguy hiểm, bệnh tật, hay đại dịch
là gì. Trẻ không hiểu về khái niệm thời gian, vì vậy trẻ có thể nghĩ rằng những gì xảy ra
ngay bây giờ sẽ diễn ra mãi mãi. Sẽ rất khó để trẻ hiểu tại sao trẻ không thể chơi với
bạn bè, tại sao trẻ không thể gặp ông bà, hoặc tại sao cha mẹ rất lo lắng, mệt mỏi và
mất tập trung.
Tình huống này có thể dẫn đến sự thất vọng và sợ hãi

Sự thất vọng
Trẻ nhỏ có nhiều năng lượng. Trẻ cần chạy nhảy và vui chơi. Trên thực tế, vui chơi là cách
quan trọng nhất để trẻ học hỏi. Trẻ cần giải tỏa năng lượng, và cần chơi với những đứa
trẻ khác. Khi trẻ không thể chơi ngoài trời hoặc với bạn bè, trẻ có thể trở nên thất vọng.
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Bởi vì trẻ nhỏ chưa biết cách diễn đạt cảm xúc của mình, trẻ sẽ thể hiện những cảm nhận
của mình thông qua hành động. Sự thất vọng có thể xuất hiện dưới dạng giận dữ, la hét
“KHÔNG!”, hoặc giậm chân. Đây không phải là “hành vi xấu”. Đó là cách duy nhất mà
trẻ nhỏ thể hiện sự thất vọng của bản thân.
Việc trừng phạt chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Trẻ nhỏ không hiểu tại sao trước đây
mình được chơi ngoài trời, nhưng bây giờ điều đó không được phép. Hoặc tại sao trẻ
đột nhiên phải rất cẩn thận khi ho và hắt hơi. Hoặc tại sao cha mẹ đột nhiên không có tiền
để mua bánh kẹo cho mình. Hay tại sao tiệc sinh nhật của trẻ lại bị hủy bỏ. Việc trừng
phạt chỉ làm tăng thêm những tổn thương và thất vọng của trẻ.
Để vượt qua đợt khủng hoảng này, nhiệm vụ của chúng ta là giúp trẻ em hiểu và học
hỏi. Đây là cơ hội để cho trẻ thấy cách chúng ta có thể quản lý sự thất vọng của bản
thân. Đây cũng là cơ hội để giúp trẻ tìm hiểu về cảm xúc của mình bằng cách đặt tên cho
cảm xúc của trẻ. Khi trẻ nhỏ bắt đầu nhận ra rằng cảm xúc của mình là bình thường và ai
cũng có những cảm xúc đó, trẻ có thể bắt đầu học cách điều chỉnh cảm xúc. Cần nhớ rằng
điều này cần có thời gian - và trẻ học cách làm điều này từ việc quan sát chúng ta.

Sự sợ hãi
Trẻ nhỏ có rất ít kinh nghiệm với nhiều sự vật, sự việc xảy ra trong cuộc sống. Trẻ chưa
hiểu tiền là gì. Vì vậy, trẻ không biết tại sao cha mẹ đột nhiên vô cùng lo lắng. Trẻ nghe
chúng ta nói về nỗi sợ hãi của chúng ta về việc thất nghiệp, sinh hoạt và ăn uống. Trẻ
nhận thấy sự lo lắng hiện trên khuôn mặt của chúng ta và nghe thấy điều này qua giọng
nói của chúng ta. Trẻ có thể chứng kiến những cuộc tranh cãi hoặc thậm chí là bạo lực
của cha mẹ. Trẻ có thể hiểu được ý nghĩa của chúng, vì vậy trẻ trở nên rất sợ hãi.
Trẻ nhỏ không hiểu virus hay cái chết là gì. Trẻ chỉ nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ trên
TV, nghe thấy số người chết và nhìn thấy phản ứng của chúng ta. Trẻ nghe chúng ta nói
về việc tránh xa mọi người để không bị nhiễm bệnh hoặc chết. Trẻ thấy nỗi sợ của chúng
ta khi chạm vào mọi thứ. Trẻ nghe chúng ta nói rằng dịch bệnh có thể khiến cho mọi
người bị ốm và thậm chí là chết. Nếu ai đó tiếp xúc gần với người bệnh thì sẽ chết, trẻ có
thể nghĩ rằng người bệnh thì gây ra cái chết.
Đây có thể là một thời gian đáng sợ đối với trẻ vì trẻ chưa hiểu về khoa học y tế. Trên
thực tế, hầu hết người lớn đều sợ hãi vì chúng ta cũng chưa hiểu.
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Khi sợ hãi, chúng ta tìm kiếm sự yên tâm đến từ những người mà chúng ta nghĩ là có thể
bảo vệ chúng ta. Trẻ cũng làm điều tương tự. Trẻ có thể bám lấy chúng ta và không
muốn buông tay. Trẻ có thể không muốn chúng ta rời bỏ trẻ. Trẻ mong chúng ta đem đến
cho trẻ sự an toàn.
Khi không thể kiểm soát các nguyên nhân gây lo lắng, chúng ta có thể bị ốm, khó ngủ và
khó chịu hơn bình thường. Điều này cũng xảy ra với trẻ em. Trẻ có thể bị đau đầu hoặc
đau bụng. Trẻ có thể không chịu đi ngủ vì trẻ sợ ở một mình trong bóng tối; cần được ôm
nếu thức dậy giữa đêm; gặp ác mộng; hay tè dầm.
Trừng phạt, như đánh đòn, thời gian tạm lắng và tịch thu đồ chơi, sẽ làm tăng thêm nỗi
sợ hãi của trẻ bởi vì những điều sẽ khiến trẻ sợ chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta
cần làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng trẻ cảm thấy an toàn khi ở cùng chúng ta.
Chúng ta cần phải là một ngọn hải đăng vững chãi và soi sáng trong cơn bão này.
Chúng ta phải duy trì niềm tin của trẻ vào chúng ta bằng cách tạo Ấm áp và Cấu trúc.
Chúng ta là những người bảo vệ cho trẻ.

Trẻ trong độ tuổi nhi đồng nghĩ và cảm nhận thế nào
Trẻ em khi đi học đã xây dựng các mối quan hệ xã hội phức tạp hơn.
Trẻ học hỏi cách xây dựng các mối quan hệ bên ngoài gia đình, cách
giải quyết xung đột với các bạn đồng trang lứa cũng như khi tình bạn
chấm dứt. Trẻ có thể có một vài người bạn thân để chia sẻ những lo
lắng, sợ hãi, hy vọng và ước mơ của mình. Trẻ phụ thuộc vào bạn bè,
và ngược lại, bạn bè phụ thuộc vào trẻ.
Việc giãn cách xã hội một cách đột ngột và khẩn cấp do đại dịch COVID -19 đã phá vỡ
nghiêm trọng thế giới của trẻ. Trẻ đã mất liên lạc với những mối quan hệ xã hội rất quan
trọng trong cuộc sống của trẻ. Và trẻ đã mất khoảng thời gian đặc biệt mà trẻ dành cho
bạn bè, ngoài gia đình.
Việc không đến trường học cũng có nghĩa là mất liên lạc với giáo viên. Đối với nhiều trẻ,
giáo viên là những người quan trọng trong cuộc sống. Các giáo viên đã tạo ra không
gian an toàn cho trẻ nói chuyện, bày tỏ ý tưởng và những “khoảng thời gian tự do” sau
giờ học sẽ khiến trẻ rất nhớ.
Đối với nhiều đứa trẻ, thiếu đi những điều trên là mất mát rất lớn.
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Một số trẻ sẽ thể hiện sự mất mát đó qua nỗi buồn. Đối với vài trẻ, điều này có thể xảy
đến ngay lập tức; đối với những trẻ khác, điều này có thể xảy ra chậm trễ hơn. Trẻ có
thể khóc thường xuyên hoặc ít tương tác với gia đình. Trẻ có thể dành nhiều thời gian
một mình, và chỉ buồn thôi. Trẻ có thể ngủ rất nhiều và khó thức dậy vào buổi sáng. Nỗi
buồn đè nặng và xâm chiếm trẻ. Trẻ có thể cảm thấy nặng nề, bứt rứt.
Những trẻ khác sẽ thể hiện sự mất mát qua sự tức giận. Trẻ có thể nóng tính và ủ rũ. Trẻ
có thể chống đối việc giãn cách xã hội, đi ra ngoài để gặp bạn bè mặc kệ lời khuyên của
chúng ta.
Tất cả những hành vi này là dấu hiệu cho thấy thế giới của trẻ đột nhiên bị đảo lộn. Trẻ
vẫn còn non nớt; và chưa từng trải qua bất cứ điều gì như thế này trước đây. Trẻ không
biết khi nào việc này sẽ kết thúc hoặc liệu tình bạn của trẻ có còn khi thời gian giãn cách
xã hội kết thúc. Trẻ lo lắng về sức khỏe của bạn bè và giáo viên của mình. Trẻ đang trải
nghiệm những mất mát đột ngột, mạnh mẽ và đau đớn. Sự giãn cách xã hội có thể có tác
động mạnh mẽ đến sự phát triển cảm xúc lành mạnh của trẻ.
Các hình phạt như tịch thu điện thoại hoặc các đồ có giá trị khác sẽ không có tác dụng.
Điều này chỉ khiến trẻ em cảm thấy rằng chúng ta không hiểu những gì trẻ trải qua, vì vậy
trẻ sẽ nhớ bạn bè của mình nhiều hơn. Trẻ cần sự kết nối nhiều hơn bất cứ điều gì. Là cha
mẹ, chúng ta cần điều chỉnh phản ứng của chính mình và sau đó:
• Tập trung vào các mục tiêu dài hạn của chúng ta,
• Đảm bảo rằng nhà là nơi an toàn và luôn hỗ trợ trẻ, và
• Giải quyết vấn đề cùng với trẻ để tìm cách kết nối phù hợp nhất với bạn bè của
trẻ.
Nhiều trẻ em trong độ tuổi đến trường đang trải qua những biến động cảm xúc sâu sắc
giống như một cơn bão đang hoành hành bên trong nội tâm trẻ. Nhiệm vụ của chúng ta
là cung cấp cho trẻ một bến đỗ an toàn trong cơn bão và hướng dẫn trẻ vượt qua
những thời điểm khó khăn này.
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Trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên nghĩ và cảm nhận thế nào
Tình bạn chính là trung tâm trong cuộc sống của trẻ tuổi thanh thiếu niên (tuổi teen). Nhu
cầu kết nối xã hội của trẻ ở độ tuổi này rất mãnh liệt. Thế giới
của trẻ xoay quanh việc lập các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn
với bạn bè của trẻ và chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với bạn
của mình. Nhiều trẻ tuổi teen cũng đã phát triển niềm đam mê
như thể thao, âm nhạc, khoa học hoặc nghệ thuật. Trẻ đang
khám phá tài năng, sở thích và bản sắc của mình.
COVID-19 đã làm gián đoạn cuộc sống của trẻ thanh thiếu niên mà không hề báo trước.
Trẻ bắt buộc phải ở nhà mọi lúc - nhưng phần lớn thế giới của trẻ lại tồn tại ở bên ngoài
gia đình. Trẻ mất kết nối với bạn bè, giáo viên, huấn luyện viên và những người truyền
cảm hứng cho trẻ. Trẻ không được đến những nơi thường ngày như sân bóng đá, phòng
thí nghiệm khoa học, nhạc cụ hoặc họa cụ. Trẻ đã bỏ lỡ những nơi để giao tiếp xã hội, để
yêu, để tìm hiểu về bản thân và khám phá những giá trị của bản thân. Đột nhiên, trẻ phải
sống trong tình trạng mơ hồ và cô lập, mất đi sự độc lập và riêng tư.
Với những trẻ đã đi làm, nhiều bạn mất việc làm do đại dịch. Điều này có thể ảnh hưởng
đến việc tiết kiệm của trẻ cho mục đích đi học, du lịch hoặc những thứ quan trọng khác đối
với trẻ - hoặc ảnh hưởng đến việc đóng góp tài chính cho gia đình. Trẻ có thể cảm thấy
rằng tương lai của mình bấp bênh, và trẻ có thể không thực hiện được ước mơ của mình.
Học sinh đột ngột phải nghỉ học và không kịp chuẩn bị gì kể cả việc nói lời tạm biệt
với trường lớp, bạn bè. Đối với lứa học sinh cuối cấp, sắp tốt nghiệp, những sự kiện
quan trọng, lễ kỉ niệm mà các em đã mong đợi trong nhiều năm bị trì hoãn, huỷ bỏ.
Đối với trẻ trong độ tuổi thanh thiếu niên, những tình huống như thế này sẽ tạo ra biến
động cảm xúc. Trẻ có thể đau buồn với những mất mát to lớn này, cảm thấy thất vọng vì
thiếu sự riêng tư hoặc không chấp nhận những kiểm soát bất ngờ áp đặt lên mình. Trẻ có
thể bực bội khi nhà bỗng dưng biến thành trường học tạm thời và cha mẹ lại trở thành
giáo viên thay thế. Trẻ có thể đáp ứng nhu cầu kết nối bằng cách dành nhiều giờ mỗi
ngày cho phương tiện truyền thông xã hội. Tất cả những điều này có thể dẫn đến sự
kháng cự, tức giận và xung đột.
Việc trẻ tuổi teen cảm thấy bất khả xâm phạm, như không hề có gì xấu có thể xảy ra với
trẻ là điều thường xảy ra. Điều này là do phần não đánh giá rủi ro chưa được phát triển
đầy đủ. Nhiều trẻ ở tuổi này không hoàn toàn hiểu rằng mình có thể bị nhiễm bệnh - hoặc
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mình có thể lây bệnh cho người khác. Trẻ vẫn có thể cố gắng đáp ứng những nhu cầu kết
nối xã hội bằng cách vẫn gặp gỡ bạn bè hoặc bỏ ngoài tai lời khuyên giãn cách xã hội.
Đây không phải là hành vi xấu hay ích kỷ. Đó là sự kết hợp của nhu cầu tự lập rất
mạnh mẽ và chưa có khả năng hiểu đầy đủ các rủi ro.
Cha mẹ có thể cảm thấy cần phải trừng phạt bằng cách đánh, cấm đoán hoặc áp đặt
“hậu quả” như việc tịch thu đồ vật. Nhưng hình phạt không hề có tác dụng mà thậm chí
còn làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Khi trẻ bị trừng phạt, trẻ cảm thấy bị hiểu lầm, bị đánh
giá sai và bị kiểm soát. Điều này tạo ra cảm xúc phẫn nộ, giận dữ, chống lại, thậm chí
trẻ có hành vi gây hấn với cha mẹ và ngày càng làm tăng xung đột.
Đây là thời gian thử thách cho cả gia đình và mọi người đều đang cố gắng điều chỉnh.
Khi bạn thấy mình phản ứng với trẻ, trước tiên hãy cố gắng hiểu tình huống từ quan
điểm của trẻ nếu không, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cuộc tranh cãi và tranh
giành quyền lực đối với những thứ thực sự không quan trọng. Điều quan trọng hơn cả
chính là việc chúng ta nên tập trung bảo vệ mối quan hệ của bạn với con mình để đảm
bảo rằng mối quan hệ này vẫn còn nguyên vẹn vượt qua thời đoạn căng thẳng này.
Cách chúng ta tương tác với con cái vào thời điểm căng thẳng gia tăng này có thể tác
động đến suy nghĩ và các mối quan hệ của chúng ta suốt cuộc đời. Nếu chúng ta tập
trung vào các mục tiêu dài hạn, xây dựng dựa trên những lợi thế của trẻ, quản lý cảm
xúc của chính mình và tạo Ấm áp và Cấu trúc, chúng ta có thể giúp trẻ tuổi teen tìm ra
giải pháp cho các vấn đề mà trẻ gặp phải hiện nay. Đồng thời, chúng ta sẽ xây dựng
năng lực và củng cố các mối quan hệ của chúng ta với trẻ trong tương lai.
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Giải Quyết Vấn Đề
Trong Kỷ luật Tích cực trong Thực hành làm Cha mẹ Hàng ngày (PDEP), chúng ta coi xung
đột là một vấn đề cần giải quyết. Thay vì trừng phạt, chúng ta tổng hợp các cấu phần của
mô hình PDEP để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Tự điều
chỉnh

Giải quyết
vấn đề

Cùng điều
chỉnh

Hiểu trẻ nghĩ
và cảm thấy thế nào

Ấm áp

Cấu trúc

Xác định
Các mục tiêu dài hạn

Đầu tiên – Tự điều chỉnh. Dù là việc xây dựng một ngôi nhà hay nuôi dạy con cái, để
giải quyết bất kỳ vấn đề nào, chúng ta cần bắt đầu với một tâm trí bình tĩnh. Thật khó để
tìm ra giải pháp khi chúng ta đang buồn bã, tức giận hoặc thất vọng. Vì vậy, bước đầu
tiên trong việc giải quyết vấn đề như xung đột với trẻ là tự điều chỉnh. Là người lớn,
trước hết, chúng ta cần làm dịu cảm xúc và cơ thể của mình để tâm trí của chúng ta có
thể suy nghĩ trước khi tiếp cận vấn đề với trẻ.
Ban đầu, điều này không dễ thực hiện. Chúng ta cần luyện tập. Chúng ta có thể liên hệ
những cảm giác căng thẳng với hình ảnh đèn giao thông. Cảm giác căng thẳng trong cơ
thể, hơi thở nông, nhịp tim nhanh và cơn tức giận giống như đèn vàng - một tín hiệu để
chúng ta chậm lại, hít thở sâu và thư giãn cơ thể trước khi tiếp tục.
Tự điều chỉnh là kỹ năng có thể học được. Một khi chúng ta biết cách tự điều chỉnh cho
bản thân, sự bình tĩnh và lời nói của chúng ta có thể giúp trẻ học được kỹ năng sống
quan trọng này thông qua việc cùng điều chỉnh (xem bên dưới), vì vậy chúng ta có thể
cùng nghĩ về điều cần làm tiếp theo.
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Sau đó – Tập trung vào các mục tiêu dài hạn. Trong PDEP, chúng ta được dẫn đường
bởi các mục tiêu dài hạn. Chuyển sự tập trung của chúng ta từ xung đột trước mắt sang
tầm nhìn dài hạn sẽ kéo chúng ta ra khỏi cuộc đấu tranh quyền lực giữa cha mẹ và con
cái. Những mục tiêu dài hạn nhắc nhở về những gì chúng ta đang cố gắng hoàn thành với
tư cách là cha mẹ và những gì chúng ta muốn làm mẫu cho con cái. Ví dụ, chúng ta có thể
muốn con cái quản lý căng thẳng tốt và trở thành người giải quyết vấn đề tốt mà không
làm tổn thương người khác. Việc giữ tầm nhìn đó trong tâm trí sẽ giúp định hướng các
phản ứng của chúng ta.
Tiếp theo đó – nhìn nhận vấn đề qua góc nhìn của trẻ. Trong PDEP, chúng ta tự hỏi, con
mình có thể nghĩ gì và cảm thấy thế nào? Chúng ta nhắc nhở bản thân về độ tuổi và mức
độ hiểu biết của trẻ. Trẻ nhỏ có thể chưa có khái niệm về thời gian. Hoặc trẻ lớn hơn đang
rất nhớ bạn bè. Nếu chúng ta nghĩ rằng hành vi của trẻ là “hư”, thì chúng ta bị thôi thúc
trừng phạt trẻ bằng cách đánh, bắt trẻ có thời gian tạm lắng, hoặc tịch thu những thứ trẻ
yêu thích. Hãy nhớ rằng hành vi của trẻ - giống như chúng ta - là một biểu hiện của suy
nghĩ và cảm xúc của trẻ. Khi chúng ta nhìn nhận tình huống qua góc nhìn của trẻ, mọi thứ
hiển thị theo cách rất khác.
Tiếp đến – cùng điều chỉnh với trẻ bằng cách tạo Ấm áp và Cấu trúc để cùng nhau
giải quyết vấn đề. Việc hệ thống thần kinh của chúng ta trở nên bình tĩnh và được điều
chỉnh sẽ làm dịu phản ứng căng thẳng ở trẻ. Quá trình này được gọi là ‘cùng điều chỉnh’
bởi vì chúng ta tự điều chỉnh cùng nhau. Chúng ta giúp trẻ học cách tự điều chỉnh thông
qua việc tạo Ấm áp và Cấu trúc.
Tạo Ấm áp nghĩa là đảm bảo trẻ cảm thấy an toàn, không sợ hãi. Việc này giúp làm dịu
hệ thống thần kinh của trẻ, giúp việc học hỏi của trẻ trở nên dễ dàng hơn.
Tạo Cấu trúc nghĩa là ‘lập giàn giáo’ cho quá trình học hỏi của trẻ với những thông tin, chỉ
dẫn và sự trợ giúp. Chúng ta lắng nghe quan điểm của trẻ và đưa ra các thông tin và
giải thích rõ ràng để trẻ hiểu và học hỏi.

Giải Quyết Vấn Đề trong suốt Cuộc Đời
Trẻ sơ sinh hoàn toàn phụ thuộc vào cha mẹ trong việc điều chỉnh. Thông qua việc ôm và
bế trẻ, và bằng giọng nói nhẹ nhàng, cha mẹ giúp trẻ cảm thấy an toàn. Trẻ sơ sinh hoàn
toàn phụ thuộc vào người lớn trong việc giải quyết vấn đề cho trẻ.
Khi trẻ lớn lên và có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc tự điều chỉnh, trẻ sẽ bắt đầu giải
quyết vấn đề cùng chúng ta. Khi chúng ta cùng nhau trải qua quá trình này trong nhiều
năm, chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ trong việc tự điều chỉnh, nghĩ về mục tiêu dài hạn và
hiểu trẻ nghĩ và cảm thấy thế nào, và tìm cách giải quyết vấn đề mà không gây tổn
thương người khác.
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Hãy nhớ. Mỗi xung đột đều khác biệt và mỗi đứa trẻ cũng vậy. Nhưng xung đột nào
cũng có thể được giải quyết bằng cách sử dụng cách tiếp cận này - bởi vì cách tiếp cận
này giúp chúng ta tập trung tâm trí vào những gì chúng ta muốn làm mẫu cho con.
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