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Mức độ thoải mái và sự tham gia theo Laevers (2012) 

 

Mức độ thoải mái 

Mức độ 1 
 

Có khó khăn  Những trẻ có mức độ thoải mái rất thấp, rõ ràng là đang gặp khó 
khăn, trẻ không cảm thấy vui vẻ khi ở trong lớp học. 

 Hiếm hoặc không có những lúc vui thích ‘thật sự’. 

 Nhìn chung là trẻ căng thẳng, lo lắng hoặc không có sức sống. 
Giao tiếp với môi trường ở lớp học của trẻ trở nên khó khăn. 

 Trẻ có xung đột hay tránh tiếp xúc với các bạn khác. 

 Trẻ không cảm thấy yên tâm. 
 

Mức độ 2 
 

Thường cảm 
thấy không ổn 
 

Có các dấu hiệu của mức độ 1 nhưng ít rõ ràng hơn. 

Mức độ 3 
 

Cảm thấy khá 
hơn 

 Những trẻ đạt được cảm giác thoải mái trung bình được xem như 
không cảm thấy vui, mà cũng chẳng buồn ở trong lớp học. 

 Trông những trẻ này khá hờ hững, và nếu trẻ có bày tỏ những dấu 
hiệu tích cực hay tiêu cực gì, thì những dấu hiệu này cũng không 
thể hiện rõ trẻ muốn gì. 

 Trẻ hiếm khi biểu hiện sự nhiệt tình, nhưng cũng không biểu lộ 
những cảm xúc tiêu cực. 

 Giao tiếp với các trẻ khác cũng khá hời hợt. 

 Những nhu cầu cơ bản chỉ được đáp ứng một phần: vẫn còn có 
nhiều lúc sự hài lòng thực sự cũng trôi qua rất nhanh. 
 

Mức độ 4 
 

Thường cảm 
thấy tuyệt vời 
 

Có các dấu hiệu của mức độ 5 nhưng ít rõ ràng hơn. 

Mức độ 5 
 

Cảm thấy trên 
cả tuyệt vời 
 

 Trẻ đạt được mức độ thoải mái rất cao trong lớp học, cảm thấy 
như ‘Cá gặp nước’.  

 Têr vui thích, cười rất nhiều, luôn tỏa sáng với niềm vui. 

 Trẻ tận hưởng mọi hoạt động trong lớp và làm bạn với tất cả mọi 
người. 

 Khi cảm thấy buồn, bực tức hay hoảng sợ, trẻ kiểm soát được và 
vượt qua khá nhanh. 

 Hầu hết thời gian trên lớp trẻ đều cảm thấy rất hạnh phúc. 

 Hành động của trẻ tác động tốt đến các bạn khác, và tạo một môi 
trường tích cực. 
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Mức độ tham gia 

Mức độ 1 
 

Hầu như 
không tham 
gia vào bất cứ 
hoạt động nào 

 Trẻ có mức độ tham gia rất thấp thường không tham gia vào bất cứ 
hoạt động nào cả. 

 Trẻ đi thơ thẩn, trở nên đãng trí và có xu hướng nhìn chằm chằm 
không có mục đích. 

 Khi tham gia hoạt động, trẻ thường thiếu sức sống và không có mục 
đích. 

 Trẻ dễ bị xao lãng bởi tiếng ồn, giọng nói, và chuyển động xung 
quanh. 

 Có rất ít hoạt động trí óc: trẻ dường như không bận tâm. 

 Trẻ hành động mà không có chút nỗ lực hay tận tâm nào. 
 

Mức độ 2 
 

Hoạt động 
thường bị gián 
đoạn 
 

Có dấu hiệu của mức độ 1, nhưng ít rõ ràng hơn. 

Mức độ 3 
 

Bận rộn, 
nhưng hiếm 
khi chăm chú 

 Những trẻ có mức độ tham gia trung bình thường bận rộn, nhưng 
quan sát kỹ hơn thì thấy rằng trẻ không thực sự tham gia vào việc 
mình làm. 

 Trẻ chú ý, nhưng những dấu hiệu thực sự của sự tham gia như: Sự 
tập trung, tiếp thu, hoạt động nhận thức là hiếm thấy. 

 Trẻ hoạt động như bình thường, mà không tỏ ra nỗ lực chút nào. 

 Trẻ cũng dễ bị xao lãng và tham gia các hoạt động không được lâu. 

 Trẻ không thể hiện động cơ, hứng thú tham gia hoạt động.  
 

Mức độ 4 
 

Thường tham 
gia với mức 
độ cao 
 

Có dấu hiệu của mức độ 5, nhưng ít rõ ràng hơn. 

Mức độ 5 
 

Hầu hết thời 
gian là hoàn 
toàn say mê 

 Trẻ có mức độ tham gia rất cao, thường say mê và tham gia tích cực 
vào các hoạt động. 

 Dễ dàng nhận thấy các dấu hiệu của sự tập trung, kiên trì và tràn đầy 
năng lượng. 

 Trẻ lựa chọn nhanh và ngay khi bắt đầu tham gia vào một hoạt động, 
trẻ hoàn toàn say mê. 

 Khó xao nhãng khi có những tác nhân kích thích xung quanh. 

 Trẻ vui sướng khám phá thế giới và hoạt động hết sức mình. 
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Các điểm hành động được điều chỉnh theo Laevers (2012) 

 

1 Sắp xếp (lại) không gian lớp học 

2 Đảm bảo mỗi khu vực trong lớp học được trang bị đầy đủ 

3 Giới thiệu đồ dùng, đồ chơi và các hoạt động cũ và mới 

4 Tìm hiểu sở thích của trẻ và tổ chức các hoạt động tương ứng 

5 Cải thiện những hoạt động sẵn có bằng các tác nhân khuyến khích 

6 Tạo cơ hội cho trẻ đưa ra sáng kiến và hỗ trợ trẻ với các quy tắc hợp lý 

7 Tạo môi trường lớp học tích cực bằng việc xây dựng tốt mối quan hệ giữa trẻ với giáo viên và giữa 
trẻ với trẻ 

8 Tổ chức các hoạt động giúp trẻ khám phá hành vi, cảm xúc và các giá trị 

 

 

 


