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I. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 
1. Tên học phần:       GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT Ở TIỂU HỌC 
2. Số tín chỉ: 3 
3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 4 
4. Phân bổ thời gian 
 - Lý thuyết: 30 
 - Thảo luận, xemina: 6 
 - Bài tập thực hành trên lớp: 9 
5. Điều kiện tiên quyết: 

SV học xong các học phần: 
- Giáo dục học tiểu học 
- Nhập môn Giáo dục đặc biệt 
- Đại cương giáo dục trẻ khiếm thị 
- Đại cương giáo dục trẻ khiếm thính 
- Đại cương giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ 

6. Mục tiêu của học phần 
- SV trình bày được các khái niệm liên quan đến học phần: giáo dục hoà nhập, trẻ 

khiếm thị, trẻ khiếm thính, … 
- SV mô tả được đặc điểm khả năng và nhu cầu của từng loại trẻ: trẻ khiếm thị, trẻ 

khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ. 
- SV hiểu sự tồn tại tất yếu của trẻ khuyết tật và trách nhiệm của cộng đồng trong việc 

thực hiện giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật. 
- SV hiểu các phương thức chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật và tính ưu việt của giáo 

dục hoà nhập. 
- SV biết được quy trình giáo dục hoà nhập bao gồm 4 bước: phát hiện năng lực, nhu 

cầu của trẻ khuyết tật; xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục cho trẻ khuyết tật, thực 
hiện và đánh giá kết quả giáo dục. 

- SV hình thành kĩ năng dạy học hoà nhập, gồm: thiết kế bài học hoà nhập có hiệu quả 
vận dụng quan điểm dạy học theo phương pháp hướng trọng tâm vào người học, dạy học 
dựa vào thế mạnh của học sinh vào dạy hoà nhập (đặc biệt chú trọng đến đặc điểm từng 
loại khuyết tật nhằm hình thành các kỹ năng đặc thù). 

- SV giải thích được sự khác biệt khi tiến hành giáo dục hoà nhập cho từng loại trẻ: 
giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thị, giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thính, giáo dục hoà 
nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. 

- SV hình thành được nhóm bạn bè giúp đỡ trẻ khuyết tật, xây dựng nhóm hỗ trợ cộng 
đồng, quản lý trường lớp hoà nhập. 
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về giáo dục hòa nhập cho trẻ 
khuyết tật: khái niệm về giáo dục hòa nhập, bản chất của giáo dục hòa nhập, tính tất yếu 
của giáo dục hòa nhập,cách tiến hành giáo dục hòa nhập ở tiểu học, những nguyên tắc cơ 
bản của việc dạy học hoà nhập và phối hợp các lực lượng hõ trợ trong giáo dục hòa nhập 
cho trẻ khuyết tật nói chung. Đồng thời, học phần hình thành cho sinh viên kĩ năng dạy học 
hoà nhập phù hợp với đặc điểm khuyết tật của từng loại trẻ (bao gồm trẻ khiếm thị, trẻ 
khiếm thính, trẻ chậm phát triển trí tuệ). 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:  

- Dự lớp: Sinh viên đi đủ số giờ lý thuyết và thực hành theo qui định, chuẩn bị các bài 
đọc theo yêu cầu của giảng viên. 

- Tự học: SV tự học có hiệu quả những nội dung GV yêu cầu, có bài báo cáo kết quả 
nộp lại cho GV. 

- Thảo luận: Tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến, trình bày được kết quả thảo 
luận của nhóm. 
9. Tài liệu học tập: 
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1. Lê Văn Tạc (chủ biên)(2006), Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật bậc tiểu học, NXB Lao 
động xã hội. 
2. (2006), Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu 
học, NXB Giáo dục. 
3. Trung tật học, (2000), Dạy học hoà nhập cho trẻ khuyết tật, NXB chính trị Quốc gia. 
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2000), Kĩ năng dạy hoà nhập trẻ khuyết tật, Dự án lớp linh 
hoạt, HN. 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

- Dự lớp: 80% thời lượng yêu cầu 
- Thực hành: 100% thời lượng yêu cầu 
- Bản thu hoạch: viết 01 bài thu hoạch sau khi đi thực tế. 
- Thảo luận: Tham gia thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến, phản hồi, nhận xét ý kiến 

của các bạn, trình bày đựơc kết quả thảo luận của nhóm. 
- Thuyết trình: thuyết trình được quan điểm của mình trong các nhóm thảo luận, 

phản hồi ý kiến các bạn và bảo vệ ý kiến cá nhân mình. 
- Thi giữa học kỳ: Bài kiểm tra học kỳ là báo cáo kết quả báo cáo theo nhóm và 

điểm bài thu hoạch. 
- Thi cuối học kỳ: Thi viết. 

11. Thang điểm:  
STT Nội dung đánh giá    Trọng số 
 1 Báo cáo bài thực hành        0,2 
 2 Kiểm tra giữa môn/ tiểu luận          0,2 
 3 Thi kết môn         0,6  
12. Nội dung chi tiết học phần 
Chương 1 GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT 
1. Khái niệm về giáo dục hoà nhập 
2. Bản chất của giáo dục hoà nhập 
3. Tính tất yếu của giáo dục hoà nhập 
4. Những mặt tích cực của giáo dục hoà nhập 
5. Qui trình giáo dục hoà nhập 
Chương 2 DẠY HỌC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT 
1. Những nguyên tắc cơ bản của dạy học hoà nhập 
2. Điều chỉnh chương trình dạy học phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật 
3. Học hợp tác nhóm trong dạy học hoà nhập 
4. Thiết kế và tiến hành bài học hoà nhập có hiệu quả 
Chương 3 HỖ TRỢ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP 
1. Nhóm bạn bè 
2. Nhóm hỗ trợ cộng đồng 
3. Quản lý giáo dục hoà nhập trong nhà trường 
Chương 4 GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHIẾM THỊ 
1. Phương tiện dạy học cho học sinh khiếm thị 
2. Phương pháp và phương tiện dạy học đặc thù các phân môn trong chương trình tiểu học 
Chương 3 GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ CPTTT 
1. Kỹ thuật dạy học cho trẻ CPTTT  
2. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ CPTTT 
Chương 6 GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHIẾM THÍNH 
1. Giao tiếp của trẻ khiếm thính 
2. Hướng dẫn trẻ khiếm thính lĩnh hội khái niệm 
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Chương 1 
GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT 

1. Khái niệm về giáo dục hoà nhập  
 Giáo dục hoà nhập là phương thức giáo dục trong đó trẻ khuyết tật cùng học với 

trẻ em bình thường trong trường phổ thông ngay tại nơi trẻ sinh sống.  
Thuật ngữ giáo dục hoà nhập được xuất phát từ Canada và được hiểu là những trẻ 

ngoại lệ được hoà nhập, qui thuộc vào trường hoà nhập. Giáo dục hoà nhập là phương thức 
giáo dục mọi trẻ em, trong đó có trẻ khuyết tật, trong lớp học bình thường của trường phổ 
thông. Giáo dục hoà nhập là "Hỗ trợ mọi học sinh, trong đó có trẻ khuyết tật, cơ hội bình 
đẳng tiếp nhận dịch vụ giáo dục với những hỗ trợ cần thiết trong lớp học phù hợp tại 
trường phổ thông nơi trẻ sinh sống nhằm chuẩn bị trở thành những thành viên đầy đủ của 
xã hội. Hoà nhập không có nghĩa là "xếp chỗ" cho trẻ khuyết tật trong trường lớp phổ 
thông và không phải tất cả mọi trẻ đều đạt trình độ hoàn toàn như nhau trong mục tiêu giáo 
dục. Giáo dục hoà nhập đòi hỏi sự hỗ trợ cần thiết để mọi học sinh phát triển hết khả năng 
của mình. Sự hỗ trợ cần thiết đó được thể hiên trong việc điều chỉnh chương trình, các đồ 
dùng dạy học, dụng cụ hỗ trợ đặc biệt, các kỹ năng giảng dạy đặc thù,…  Các giáo viên và 
nhân viên nhà trường cần thấm nhuần tư tưởng hoà nhập để trẻ khuyết tật được phụ thuộc 
lẫn nhau, được chấp nhận, được có giá trị, được hỗ trợ của bạn bè… Trường hoà nhập là 
"Tổ chức giải quyết vấn đề đa dạng nhằm chú trọng đến việc học của mọi trẻ. Mọi giáo 
viên, cán bộ và nhân viên nhà trường cam kết làm việc cùng nhau tạo ra và duy trì môi 
trường đầm ấm có hiệu quả cho việc học tập. Trách nhiệm cho mọi trẻ được chia sẻ"  

Giáo dục hoà nhập dựa trên quan điểm xã hội trong việc nhìn nhận đánh giá đúng trẻ 
khuyết tật. Nguyên nhân gây ra khuyết tật không phải chỉ do khiếm khuyết của bản thân cá 
thể mà còn là môi trường xã hội. Môi trường xã hội đóng vai trò quan trọng trong sự phát 
triển của trẻ khuyết tật. Trẻ khuyết tật về vận động (như liệt) sẽ là mất khả năng nếu không 
có các phương tiện đi lại, không được tham gia vào hoạt động xã hội và sẽ trở thành tàn 
phế nếu không ai chăm sóc giúp đỡ. Nhưng cũng trẻ đó, nếu được hỗ trợ, có phương tiện đi 
lại và xã hội có những cơ sở vật chất thích ứng không tạo ra các khó khăn (như có các 
đường lên xuống dễ dàng cho xe đẩy) và cùng được tham gia vào các hoạt động, trẻ sẽ 
được bình đẳng và phát triển như mọi trẻ khác. 

 Giáo dục hoà nhập dựa trên quan điểm tích cực về trẻ khuyết tật. Mọi trẻ khuyết tật 
đều có những năng lực nhất định, chính từ sự đánh giá đó mà trẻ khuyết tật được coi là chủ 
thể chứ không phải là đối tượng thụ động trong quá trình tiếp nhận các tác động giáo dục. 
Từ đó người ta tập trung quan tâm, tìm kiếm những cái mà trẻ khuyết tật có thể làm được. 
Các em sẽ làm tốt những việc phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình. Trong giáo dục, 
gia đình, cộng đồng, xã hội cần tạo ra sự hợp tác và hoà nhập với các em trong mọi hoạt 
động. Vì thế các em phải được học ngay ở trường học gần nhất, nơi các em sinh ra và lớn 
lên. Các em luôn luôn được gần gũi gia đình, luôn được sưởi ấm bằng tình yêu của cha, 
mẹ, anh, chị mình và được cả cộng đồng đùm bọc, giúp đỡ. Trẻ khuyết tật sẽ được học 
cùng một chương trình, cùng lớp, cùng trường với các bạn học sinh bình thường. Cũng như 
mọi học sinh khác, học sinh khuyết tật là trung tâm của quá trình giáo dục. Các em được 
tham gia đầy đủ, và bình đẳng mọi công việc trong nhà trường và cộng đồng để thực hiện 
lý tưởng "trường học cho mọi trẻ em, trong một xã hội cho mọi người". Chính lý tưởng đó 
tạo cho trẻ khuyết tật niềm tin, lòng tự trọng, ý chí vươn lên để đạt đến mức cao nhất mà 
năng lực của mình cho phép. Đó là giáo dục hoà nhập. 
2. Bản chất của giáo dục hoà nhập 

Mọi trẻ em đều được học trong môi trường giáo dục, mà trong đó trẻ có điều kiện và 
có cơ hội để lĩnh hội những tri thức mới theo nhu cầu và khả năng của mình. Để có một 
môi trường học tập như vậy cho mọi trẻ em, giáo dục hoà nhập cần đề cập đến những nội 
dung cơ bản sau đây trong dạy và học: 

- Trẻ được học theo một chương trình phổ thông  
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- Tuỳ theo năng lực và nhu cầu của từng trẻ mà giáo viên có trách nhiệm điều chỉnh 
nội dung cho phù hợp  

- Đổi mới phương pháp dạy và học, đặc biệt giáo viên cần biết cách điều chỉnh và lựa 
chọn những hoạt động học tập sao cho mọi trẻ đều có đủ những điều kiện thuận lợi và cơ 
hội để lĩnh hội kiến thức mới 

- Môi trường giáo dục phù hợp cho mọi đối tượng.  
Porter (1995) đã đề xuất các yếu tố của giáo dục hoà nhập như sau:   

• Học sinh khuyết tật được học ở trường thuộc khu vực sinh sống. 
• Học sinh khuyết tật, với tỷ lệ hợp lí, được bố trí vào lớp học phù hợp lứa tuổi. 
• Cung cấp các dịch vụ và giúp đỡ HS ngay trong trường hoà nhập. 
• Mọi học sinh đều là thành viên của tập thể. Bạn bè cùng lứa giúp đỡ lẫn nhau. 
• Đánh giá cao tính đa dạng của học sinh.  
• Điều chỉnh chương trình phổ thông cho phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh. 

Phương pháp dạy học đa dạng dựa vào điểm mạnh của học sinh. Học sinh với những khả 
năng khác nhau được học theo nhóm.  

• Giáo viên phổ thông và chuyên biệt cùng chia sẻ trách nhiệm giáo dục mọi đối tượng học 
sinh. 

• Chú trọng cả lĩnh hội tri thức và kĩ năng xã hội.1  
3. Tính tất yếu của giáo dục hòa nhập 

 Giáo dục hoà nhập là một xu thế, là một sự tất yếu của thời đại. Tại Hội nghị về 
giáo dục cho trẻ khuyết tật tại Agra, ấn độ (3/1998) do UNESCO tổ chức đã khẳng định xu 
hướng: Giáo dục hoà nhập cho mọi trẻ em. Những nội dung sau đây sẽ lý giải tại sao phải 
tiến hành giáo dục hoà nhập cho mọi trẻ em, trong đó có trẻ khuyết tật. 
3.1. Đáp ứng mục tiêu giáo dục  

 UNESCO đã đề ra 4 mục tiêu đào tạo con người như sau: Học để làm người; Học 
để biết; Học để làm; Học để cùng chung sống 

 Về thực chất, các mục tiêu trên có nhiều điểm trùng với mục tiêu giáo dục các 
thành viên trong cộng đồng của người da đỏ đã đưa ra cách đây hàng nghìn năm. Theo 
quan điểm của họ, mỗi người muốn tồn tại được trong cộng đồng cần phải phấn đấu đạt 
được đồng đều 4 phẩm chất sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Trong giáo dục hoà nhập cả bốn phẩm chất trên đều được thể hiện trong mục tiêu 

giáo dục cho mỗi trẻ. Xem xét từng nội dung. 
a) Tính quy thuộc  
 Có bạn bè và giữ mối quan hệ tốt với bạn. Được chung sống và cùng làm việc với 

người khác trong cộng đồng. Được là thành viên của gia đình, cộng đồng. Các em được 
chào đón và đều được tôn trọng như nhau. Mọi người phải biết sống hoà nhập, hợp tác với 
nhau trong một tập thể và có ảnh hưởng đến nhau một cách tích cực. 

                                           
1 Porter (1995) Gi¸o dôc hßa nh©p, gi¸o dôc chuyªn biÖt 

qu¶ng ®¹i 

®éc lËp      

 
Qui thuéc, ®−îc 

chÊp nhËn 

Th«ng ®¹t   
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b) Thông đạt kiến thức, kỹ năng 
 Thành đạt và có khả năng tốt trong một hoặc một vài lĩnh vực. Được phát triển toàn 

diện. Có tư duy linh hoạt và năng lực giải quyết các vấn đề. Có động cơ đúng đắn. Có tri 
thức văn hoá và có khả năng làm chủ kỹ thuật. Được tiếp tục học tập và có khả năng cao 
trong lĩnh vực quan tâm.  

 Trẻ phải được tiếp thu những tri thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết phù hợp với nhu 
cầu và năng lực của mỗi em. Mỗi đứa trẻ có những khả năng khác nhau trong các lĩnh vực 
khác nhau. Khi đã có kiến thức và kỹ năng, các em phải có thái độ đúng, ứng xử một cách 
linh hoạt trước mọi vấn đề đặt ra. 

c) Tính độc lập 
 Mọi em đều có cơ hội chọn nghề và tin, yêu công việc đã chọn. Có trách nhiệm cá 

nhân cao, chịu trách nhiệm về hành động và quyết định của mình. Được độc lập trong mọi 
lĩnh vực. 

 Làm thế nào để trẻ đạt được mục tiêu? Luôn luôn dạy trẻ có lòng tự trọng, tự tin, tự 
học hỏi, biết chấp nhận, tiếp nhận thông tin để phát triển. Có độc lập tự chủ mới có sáng 
tạo. Những điều này rất cần cho cuộc sống lao động, hội nhập cộng đồng trong tương lai 
khi trẻ đã trưởng thành . 

d)  Tính quảng đại 
 Được đóng góp cho gia đình và xã hội. Có lòng nhiệt tình.Yêu thương, chăm sóc, 

giúp đỡ người khác. 
 Trẻ được học tập, được sự giúp đỡ của mọi người trong quá trình tiếp nhận thông 

tin, lĩnh hội tri thức rèn luyện kỹ năng và tiến đến trình độ làm việc độc lập, sáng tạo. Lúc 
này trẻ phải thể hiện giá trị của mình bằng sự cống hiến cho xã hội. Đây là mục tiêu rất 
quan trọng. Mục tiêu này định hướng giá trị của mỗi người trước những vấn đề của cuộc 
sống, thực tiễn đặt ra. Trong cuộc sống, sự giúp đỡ lẫn nhau là tất yếu. Mỗi người nhận 
được sự giúp đỡ lúc này và phải giúp đỡ người khác khi cần. 
3.2. Thay đổi quan điểm giáo dục 

Chúng ta biết rằng giáo dục trong nhà trường là đào tạo ra những con người, có kỹ 
năng, thái độ và thiên hướng cần cho xã hội.  

 Trước đây người ta đã quyết định rằng cần phải phân loại trẻ em càng tỉ mỉ càng 
tốt. Bằng thang đo trí lực cho biết chỉ số trí tuệ IQ, trẻ em đã được chẩn đoán để có thể 
phát hiện ra các tài năng sớm. Những trẻ em sau khi đã được phân loại cần được dạy theo 
một chương trình riêng, theo một phương pháp riêng. Người ta cho rằng cách đào tạo này 
sẽ có hiệu quả hơn. Thực tế đã chỉ ra rằng trẻ em được học kiểu này đã không phát triển 
hết các khả năng của mình, thậm chí có thể phát triển lệch lạc.  

Xu thế giáo dục đa trình độ, đa phương pháp và phát huy tính độc lập học tập hay sự 
tham gia tích cực của học sinh đã trở nên phổ biến. Hiện nay Việt nam đang thực hiện 
chương trình tiểu học mới, trong đó chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng 
phát huy tính tích cực của học sinh. Phương pháp dạy học tập trung vào hoạt động của 
người học trở nên ngày càng phổ biến và mang lại hiệu quả cho nhiều trẻ em. 
3.3. Tính hiệu quả 

Được giáo dục trong môi trường hoà nhập, trẻ có những dạng khó khăn khác nhau 
đều có thể tiến bộ hơn, các tiềm năng của trẻ được khơi dậy và phát triển tốt hơn so với 
cách giáo dục trong môi trường khác. Thực tế hơn 10 năm tiến hành giáo dục hoà nhập ở 
Việt Nam và kinh nghiệm giáo dục trên thế giới cho thấy tính hiệu quả đối với các đối 
tượng trẻ khuyết tật khác nhau như sau: 

Trẻ chậm phát triển trí tuệ: Thông qua giao lưu với bạn bè, trẻ xoá bỏ mặc cảm, tự ti, 
kĩ năng giao tiếp của trẻ phát triển nhanh, phát triển tính độc lập trong sinh hoạt và trẻ  học 
được nhiều hơn 

Trẻ khiếm thị: Do được học gần nhà nên trẻ khiếm thị bớt khó khăn trong việc đi lại, 
trẻ có nhiều bạn bè, hội nhập dễ dàng, có cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. 
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Trẻ khiếm thính: Thông qua quan hệ với bạn bè trẻ học cách giao tiếp, có nhiều cơ 
hội để phát triển khả năng của mình, tư duy của trẻ được phát triển tốt hơn qua học tập và 
sinh hoạt  

Trẻ khó khăn vận động: Được học tập để có thể phát triển tài năng, được bạn bè giúp 
đỡ, xoá bỏ dần sự lệ thuộc vào người khác. 
3.4.  Cơ sở pháp lý 

 Vấn đề bình đẳng trong cơ hội học tập và nhiều quyền khác đã được nêu trong 
Công ước Quốc tế về quyền trẻ em (điều 18, 23), trong Công ước về giáo dục cho mọi 
người và gần đây nhất, trong Tuyên ngôn về giáo dục đặc biệt  Salamanca (Tây Ban Nha, 
1994): “Giáo dục là quyền của con người và những người khuyết tật cũng có quyền được 
học trong các trường phổ thông và các trường đó phải được thay đổi để tất cả trẻ em đều 
được học”. 

 Tuyên ngôn về quyền con người của Liên hợp quốc được bổ sung bởi tuyên ngôn 
về quyền của những người tàn tật trong đó đã nêu: "Những người tàn tật phải có quyền 
được tôn trọng phẩm giá. Những người tàn tật dù họ có nguồn gốc gì, bản chất ra sao và sự 
bất lợi do bệnh tật gây ra như thế nào cũng đều có quyền bình đẳng như mọi người khác". 
Khái niệm bình đẳng được làm sáng rõ. Những nguyên tắc về quyền bình đẳng đối với 
người tàn tật (không có sự ám chỉ đến tật nguyền cụ thể) là những nhu cầu của mỗi người 
và của mọi cá nhân trong xã hội đều có tầm quan trọng như nhau. "Những nhu cầu đó cần 
được tôn trọng và đáp ứng nhằm đảm bảo cho mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển để 
tham gia một cách bình đẳng vào công việc trong xã hội ". 

 Năm 1983, 120 Quốc gia thành viên của Liên hợp quốc đã chấp nhận những nguyên 
tắc cơ bản về quyền của người tàn tật. Đặc biệt là quyền được giáo dục. Vấn đề giáo dục trẻ 
khuyết tật được thực hiện trong hệ thống nhà trường chung. Những luật pháp liên quan đến 
nền giáo dục bắt buộc sẽ bao gồm tất cả mọi trẻ em thuộc mọi dạng khuyết tật, kể cả những em 
bị khuyết tật nặng. 

 Vấn đề đã được mở rộng trong tuyên ngôn thế giới về giáo dục cho mọi người 
(1990). Tuyên ngôn đã khuyến nghị các quốc gia phải quan tâm đến nhu cầu giáo dục đặc 
biệt của trẻ em khuyết tật và tạo điều kiện bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ khuyết tật 
như là một bộ phận thiết yếu của hệ thống giáo dục quốc dân. 

 Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em một lần nữa nhấn mạnh đến các 
quyền cơ bản của trẻ khuyết tật. Khái niệm về quyền trẻ em được làm sáng tỏ trên nguyên 
tắc cơ bản của các quyền trẻ em là xã hội có trách nhiệm đáp những nhu cầu cơ bản của trẻ 
em và cung cấp các dịch vụ, sự giúp đỡ cần thiết cho sự phát triển của mỗi các nhân về mọi 
mặt, nhân cách, năng lực, tài năng ... 

(Biểu thị như sơ đồ sau) 

Những lợi ích tốt  
nhất của trẻ em 

 

 

 Không phân biệt   Quyền được 
 đối xử                                   tham gia 

 Trong luật phổ cập giáo dục, Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em, Luật Chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu; Luật Giáo dục, Pháp lệnh về người tàn tật...  cũng đều có đề cập đến vấn đề 
trẻ khuyết tật được có quyền như mọi trẻ em và Nhà nước phải tạo mọi điều kiện, ưu tiên 
thực hiện các quyền đó.  
3.5. Đáp ứng đựơc gia tăng số lượng trẻ khuyết tật 

 Sự gia tăng dân số kéo theo số trẻ khuyết tật ngày càng tăng. Theo số liệu của Tổ 
chức Y tế thế giới, khi nền văn minh nhân loại càng phát triển, thì tỉ lệ trẻ khuyết tật càng 
tăng. Cũng theo Tổ chức này, hiện tại tỉ lệ người khuyết tật trên thế giới là 8-10% dân số, 
con số này sẽ tăng lên 12-15% vào năm 2020.  
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3.6.  Tính kinh tế  
Mô hình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật là mô hình có hiệu quả kinh tế nhất: 
- Chi phí đỡ tốn kém 
- Nhiều trẻ khuyết tật được đi học 
Như ta biết, kinh phí giáo dục cho một trẻ khuyết tật bao gồm các chi phí cho học 

sinh, đào tạo giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học,... Theo số liệu tổng hợp từ 
các cơ sở, chi phí cho một trẻ khiếm thính trong một năm nội trú - khoảng 5 triệu, trường 
bán trú - khoảng 2,5 triệu trong đó chưa tính đào tạo giáo viên và máy trợ thính. Chi phí 
cho cơ sở vật chất ban đầu cũng là điều cần đề cập; Xây dựng cơ sở vật chất của cho các 
trường, trung tâm cũng rất cao. 

 Tuy nhiên, giáo dục hoà nhập không chỉ để giải quyết vấn đề ngân sách, mà vấn đề 
cơ bản là làm thế nào để trẻ được hưởng lợi nhiều nhất. 

 Cũng cần tránh tư tưởng cho rằng giáo dục hoà nhập là ít tốn kém hơn nhiều so với 
giáo dục chuyên biệt, nên không cần chi phí nhiều. Trên thực tế tại nhiều nước, giáo dục 
hoà nhập nhiều khi cần có nguồn kinh phí không kém giáo dục chuyên biệt như Niu Dilân. 
Còn ở bang Têchdat Hoa Kỳ do chi phí cho trẻ khuyết tật trong lớp hoà nhập chỉ bằng 1/10 
so với trường chuyên biệt nên hệ quả là nhà trường không muốn nhận trẻ khuyết tật và tỷ 
lệ học sinh học hoà nhập là 5% trong tổng số trẻ khuyết tật, so với các bang khác là 53%. 
4. Những mặt tích cực của giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật  

 Giáo dục hoà nhập là mô hình giáo dục trẻ khuyết tật có hiệu quả  
Trong giáo dục hoà nhập, trẻ khuyết tật được học ở môi trường bình thường, học ở 

trường gần nhà nhất. Điều này tạo cho các em không bị tách biệt với bố, mẹ, anh, chị trong 
gia đình. Các em luôn gần gũi với bạn bè, người thân, người quen ở làng, xã. Sống trong 
môi trường như vậy ở các em sẽ yên tâm hơn. Những xúc động, vui, buồn, trong tình cảm 
diễn ra ở trẻ một cách bình thường. Do đó tâm lý ổn định, phát triển cân đối, hài hoà như 
những trẻ em khác, trong điều kiện đó các em sẽ yên tâm phấn đấu, học tập và phát triển. 

Các em được học cùng một chương trình với các bạn bình thường khác. Chương 
trình và phương pháp ở đây sẽ được điều chỉnh, đổi mới cho phù hợp với nhu cầu, năng lực 
của các em. Dạy học như vậy sẽ đưa đến hiệu quả cao, các em sẽ phát triển hết khả năng 
của mình. 

Giáo dục hoà nhập coi trọng sự cân đối giữa kiến thức và kỹ năng xã hội. Môi trường 
giáo dục thay đổi, các em được tự do giao lưu, giúp đỡ lẫn nhau làm cho các em phát triển 
toàn diện hơn và thích ứng tốt hơn với môi trường xã hội  

Giáo dục hoà nhập sẽ tạo ra cơ hội, môi trường để các lực lượng tham gia giáo dục 
có điều kiện hợp tác với nhau vì mục tiêu chung. Đây cũng là môi trường mà mọi người 
trong cộng đồng có dịp tiếp cận với trẻ khuyết tật nhiều hơn, thấy rõ hơn những nhu cầu, 
tiềm năng của các em, những mặt mạnh, khó khăn của các em, từ đó thấy cần phải làm 
những gì để hỗ trợ các em nhiều hơn. Càng có nhiều người hiểu các em, giúp đỡ các em, 
chắc chắn các em sẽ có sự phát triển tốt hơn. 

 Giáo dục hoà nhập là mô hình hoàn thiện nhất trong các mô hình giáo dục trẻ 
khuyết tật 

  Giáo dục hoà nhập có cơ sở lý luận vững chắc về đánh giá con người, về mối quan 
hệ giữa cá nhân với cộng đồng và các giải pháp thích hợp trong tổ chức cũng như trong 
tiến hành giáo dục. 

Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật được áp dụng những lý luận dạy học hiện đại - lấy 
người học là trung tâm. Chương trình được điều chỉnh, phương pháp đựơc đổi mới thích 
hợp cho mọi học sinh. 

Giáo dục hoà nhập là mô hình giáo dục kinh tế nhất, mang tính nhân văn nhất. Mô 
hình này làm cho mọi trẻ em đi học đều vui, đều thấy rõ trách nhiệm của mình. Nó cũng 
làm cho người lớn gần gũi nhau hơn, có cơ hội hợp tác với nhau vì sự nghiệp giáo dục trẻ 
khuyết tật. 
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Sự khác biệt giữa các mô hình giáo dục 
 UNICEF và UNESCO đã giới thiệu bảng tổng hợp khái quát sự khác nhau giữa các 

hình thức giáo dục trong 11 tiêu chí so sánh như sau: 
 

 Chuyên biệt Hội nhập  Hoà nhập 

Trẻ Đặc biệt Được đưa tới càng gần "bình 
thường" càng tốt 

Đứa trẻ tồn tại như chính 
bản thân nó 

Trường học  Chuyên biệt  Lựa chọn trường "phổ 
thông" 

Trường học ngay tại nơi trẻ 
sống 

Chương trình, 
phương  pháp 

Đặc biệt  Môn học làm trung tâm Lấy trẻ làm trung tâm 

Giáo viên Chuyên biệt GV chủ nhiệm, giáo viên 
chuyên biệt, chuyên gia của 

các lĩnh vực liên quan 

Giáo viên chủ nhiệm 

Hiệu quả giảng 
dạy của giáo viên  

Chuyên biệt 
cho nhóm trẻ 
cùng dạng tật 

Không thay đổi; chỉ có khả 
năng dạy trẻ "lành " 

Có khả năng giúp mọi trẻ 
trong quá trình học  

Sự tự tin ở trẻ  Thấp, cảm giác 
mình bị khác 

biệt  

Có cảm giácbị cách biệt Cảm giác tự tin về bản thân

Môi trường  Gần như bị 
tách biệt, từ 

chối   

Không thay đổi  Giới hạn thấp nhất, mở 
rộng ngang bằng với những 

trẻ khác    

Ngân sách  Rất cao Đỡ đắt hơn  Hầu hết đều có hiệu quả  

Tính bền vững  Không bền 
vững  

Không chứng minh được là 
bền vững  

Hoàn toàn bền vững  

Cơ hội tham gia  rất hạn chế  Một phần  Bình đẳng như mọi trẻ  

Quyền học tập của 
trẻ em  

Đối tượng của 
từ thiện  

Được thừa nhận là có quyền 
nhưng không triệt để 

Thực tế và cấp thiết được 
thực thi hoàn toàn bình 

đẳng 
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Giáo dục hội nhập ( INTEGRATED EDUCATION ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cần thiết bị         
đặc biệt  

 
Cần môi trường      

đặc biệt  

 
Có nhu cầu         
đặc biệt 

 
Cần giáo viên chuyên 

biệt 

 
Không đáp ứng, 
không học được  

 
Không thể          
tới trường  

 
Không theo         
kịp các bạn 

 
Khác biệt với       

những trẻ khác  

Đứa trẻ         
có             

vấn đề 
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Giáo dục hoà nhập  (INCLUSIVE  EDUCATION ) 

 

 
5. Qui trình giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật  

Giáo dục hòa nhập được theo qui trình kép kín gồm bốn bước. Trong quá trình giáo 
dục, có thể sử dụng nhiều vòng qui trình. Mỗi vòng có những mục tiêu trọng tâm và các 
hoạt động đặc thù nhằm đạt mục tiêu đó. Bốn bước của qui trình được thể hiện dưới đâỵ.  
5.1.  Tìm hiểu nhu cầu và năng lực của trẻ khuyết tật  

 Khái niệm chung về nhu cầu 
 Trong cuộc sống hàng ngày của con người, xu hướng được biểu hiện ra bên ngoài 

qua nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, niềm tin. Nhu cầu là sự đòi hỏi cá nhân về những cái cấn 
thiết để sinh sống và phát triển. Nhu cầu nào  được con người nhận thức một cách đầy đủ 
sâu sắc, có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của mình (không thể thiếu được) thì nhu 
cầu đó trở thành động cơ. Không có nhu cầu thì không có hoạt động. 

Phân loại nhu cầu   
Nhu cầu vật chất: gắn liền sự tồn tại của cơ thể như ăn mặc, nhà ở .v.v..  

Nhu cầu tinh thần: Gắn liền với văn minh nhân loại. Thí dụ như nghệ thuật, khoa 
học, học tập. 

Bậc thang về nhu cầu căn bản của con người 
Những nhu cầu căn bản của con người có thể được miêu tả bằng “Bậc thang nhu cầu 

căn bản của con người" của nhà tâm lý học người Mỹ Abraham Maslow. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thái độ của giáo 

viên  

 
Giáo viên được đào 
tạo có chất lượng 

thấp 

 
Chương trình, 

phương pháp chưa 
phù hợp           

Môi trường 
giáo dục  
có vấn đề       

 
Thiếu trang thiết bị 

dạy học  

 
Nhiều học sinh bị ở 

lại lớp và bỏ học  

 
Môi trường chưa 

chấp nhận  

 
Phụ huynh chưa 

tham gia vào giáo 
dục 

 
Giáo viên và nhà 

trường không ủng hộ 
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Dù sống ở đâu, mỗi cá nhân đều có một số nhu cầu cơ bản như nhau. Tuy nhiên 

những nhu cầu đó không thường xuyên được đáp ứng với cùng mức độ. Các nhu cầu khác 
nhau không thể xem xét một cách biệt lập. Không ai có thể tự mình đáp ứng được toàn bộ 
các nhu cầu đó. Nó chỉ có thể thực hiện được trong một cộng đồng với sự giúp đỡ của 
những người khác. 

  Những nhu cầu sinh lý, thân thể  
Mỗi con người đều phải đảm bảo duy trì sự sống bằng những nhu cầu tối thiểu như: 

lương thực, thực phẩm để ăn, có nước để uống và có dưỡng khí để thở. Nếu như những 
nhu cầu này không được đáp ứng thì người ta không thể nghĩ đến các nhu cầu khác. 

Nhu cầu an toàn  
 An toàn ở đây có thể nhìn nhận theo 2 dạng: Tinh thần và vật chất. 
Nhu cầu an toàn được thể hiện ngay từ khi đứa trẻ mới lọt lòng được duy trì và tồn 

tại trong suốt đời người. Điều đó có thể lý giải tại sao trẻ em từ lúc sinh ra đến tuổi trưởng 
thành vẫn luôn luôn cần có người thân bên cạnh. Khi độc lập cũng thật vô cùng khó khăn 
để người ta làm việc có hiệu quả, nếu như họ sống trong sự sợ hãi hoặc bất ổn định. Khi 
người ta sợ, điều quan trọng nhất đối với họ là có được- một môi trường an toàn.  

Về mặt vật chất, con người có nhu cầu về an toàn, tránh các rủi ro, tai nạn làm tổn 
thương đến thân thể. 

Nhu cầu xã hội, tình cảm  
 Một trong những điểm quan trong nhất đối với con người là cần được yêu thương. 

Chỉ một số ít người cảm thấy vui với cuộc sống cô đơn không cần giao tiếp với người 
khác. Người ta có cảm giác rằng họ là một phần của một gia đình. Họ cần có bạn và được 
yêu thương. Có người nhu cầu yêu thương và kết bạn lớn hơn so với người khác. 

Nhu cầu tự trọng và được người khác tôn trọng  
 Lòng tự trọng hay là lòng tự tôn là cảm giác về giá trị và sự có ích của cá nhân 

mình. Để yêu thương người khác, người ta trước hết phải biết yêu thương chính bản thân 
mình,... Người ta khó mà quan tâm tới hay giúp đỡ người khác khi mà họ không vui về 
cuộc sống của chính bản thân họ. 

Tự biết được khả năng của mình 
 Mỗi người tự đặt ra những mục đích sống cho mình và cố gắng đạt được chúng. 

Những mục đích này có thể rất khác nhau ở mỗi  cá nhân vì nó phụ thuộc vào khả năng, 
vào tinh thần hay thể chất và các mối quan tâm ở mỗi cá nhân. Nó cũng thay đổi theo tiềm 
năng, cơ hội và môi trường thực tế của mỗi cá nhân. 

 
 
 
 

 Nhu cầu để phát 
triển nhân cách 

 Tự nhận thức được hết khả năng 
của mình để đóng góp cho xã hội 

 Được tôn trọng và sự 
quan tâm của xã hội 

 Tự trọng và được người khác tôn 
trọng 

    Nhu cầu xã hội (yêu thương, 
đùm bọc, gắn bó) 

 Nhu cầu được trở thành một thành 
viên của cộng đồng 

 Nhu cầu về an toàn  Nhu cầu thiết yếu để che chở như 
quần áo, nhà ở 

Nhu cầu về vật chất để tồn tại  Nhu cầu thiết yếu cho con người 
để sống: thức ăn, không khí, ngủ  
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 Những nhu cầu đặc thù của trẻ khuyết tật. 

 

Nhu cầu của trẻ em Nhu cầu của trẻ khuyết tật cần được đáp ứng 

1. Nhu cầu về thể chất: 
thức ăn, nơi ở, nước uống, 
đủ ấm   

* Một trẻ em bị hở hàm ếch hoặc bị bại não thường gặp khó 
khăn khi nuốt thức ăn, có thể cần được giúp đỡ đăc biệt khi ăn 
uống.  

2. Sự an toàn (đảm bảo) 
chắc chắn. Sự ổn định 
chắc chắn không hề sợ hãi  

* Một em bị chứng động kinh, phong hoặc lên cơn co giật ở cơ 
quan phát âm khi nói, có thể cần có thuốc để kiểm soát các cơn 
động kinh, co giật và ngăn ngừa chấn thương.    

3. Sự thương yêu và gắn 
bó (sở hữu): Bạn bè, gia 
đình, vợ chồng  

* Một số trẻ khuyết tật có thể không được gia đình chấp nhận và 
thương yêu như những trẻ em bởi vì có thể do quan niệm sai lầm 
về sự sinh ra một đứa trẻ tật nguyền trong cuộc đời 

4. Lòng tự trọng Những 
điều đạt được trong học 
tập, được tôn trọng  

* Thái độ của gia đình và hàng xóm có thể giúp đỡ hoặc làm em 
chậm tiến. Điều quan trọng là phải thấy được năng lực của trẻ, 
đánh giá được cái mà trẻ có thể đóng góp, đánh giá được vai trò 
của  trẻ trong gia đình hơn là nhìn em như một một gánh nặng, 
tỏ lòng thương hại.     

5. Quá trình phát triển cá 
nhân, sự hoàn thiện, tính 
sáng tạo  

* Trẻ khuyết tật cần được đi học, vì nhà trường là môi trường 
GDHN tốt nhất, nơi có nhiều điều kiện cần thiết để trẻ có thể 
phát triển. Một số trẻ khuyết tật có thể cần có những thiết bị hay 
phương tiện di chuyển đặc biệt để có thể đến trường. Nếu chăm 
sóc bảo vệ quá đáng và đánh giá thấp ... sẽ ảnh hưởng đến lòng 
tự trọng và sự tiến bộ ở trẻ khuyết tật .      

 
Năng lực của trẻ khuyết tật  
 Khái niệm. 
 Năng lực là những đặc điểm cá nhân đáp ứng được các đòi hỏi của một hoạt động 

nhất định nào đó và là điều kiện để đạt được kết quả cho hành động nào đó. Bất cứ hoạt 
động nào cũng đòi hỏi ở con người một loại năng lực và các năng lực đó liên quan với 
nhau. 

 Thuyết đa năng lực (thông minh)  
 Theo quan điểm của Gardner thì trong bản thân mỗi con người có rất nhiều khả 

năng trong đó có những khả năng mà chúng ta chưa bao giờ sử dụng hoặc ít sử dụng. Ông 
cho rằng ai cũng có năng lực nhất định và các năng lực đó phát triển ở các mức độ khác 
nhau. Ông đề xuất 8 dạng năng lực sau: 

 1. Năng lực giao tiếp/ Ngôn ngữ: Học đọc nhanh, từ vựng (Dùng từ ngữ  chuẩn xác, 
linh hoạt), ngôn ngữ chính thức phát triển nhanh, ghi chép nhật ký, cách viết sáng tạo, biết 
làm thơ ca, tranh luận bằng lời lưu loát, có tính thuyết phục, ứng khẩu nhanh, dùng những 
câu nói hài hước, kể chuyện hấp dẫn. 

 2. Năng lực tư duy logic và toán học: Hiểu nhanh những ký hiệu trừu tượng/ công 
thức, biết vạch dàn ý, vẽ biểu đồ bằng hình vẽ, nhớ các chữ số, tính toán nhanh, hiểu mã 
số, nắm bắt những mối quan hệ bắt buộc nhanh, hiểu và hay sử dụng tam đoạn luận, giải 
quyết vấn đề logíc, sáng tác các trò chơi điển hình. 

 3. Năng lực tưởng tượng (Hình ảnh/ hội hoạ/ không gian): Khả năng hình tượng, 
tưởng tượng sống động, thể hiện bằng biểu đồ màu, trình bày các mẫu vẽ/ mẫu thiết kế, vẽ 
tranh và cảm nhận tranh, trí tưởng tượng trong đầu phong phú, nhập vai nhanh. 

 4. Năng lực âm nhạc: Biết cảm thụ âm nhạc, Biết nghe nhạc 
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 5.  Năng lực nội tâm: Phương pháp phản ánh nội tâm, Kỹ năng nhận thức, Biết cách 
suy ngẫm, hiểu diễn biến tâm lý, tự khám phá bản thân, biết cách suy luận, khả năng tập 
trung tư duy, phương pháp suy luận mang tính logic cao. 

 6. Năng lực quan hệ tương tác, quan hệ xã hội: Đưa ra sự phản hồi phù hợp, nhận 
biết cảm giác của người khác, chiến lược học nhóm, biết giao tiếp cá  nhân, biết phân chia 
lao động trong quá trình hoạt động, có kỹ năng hợp táctrong hoạt động, nhận phản hồi từ 
người khác, biết lập kế hoạch hợp tác nhóm. 

 7. Năng lực/ Thể thao vận động: Các điệu nhảy dân tộc/ các điệu nhảy sáng tạo, 
đóng vai, thể dục thể thao, kịch, võ thuật, ngôn ngữ cơ thể, các bài thể dục, kịch câm, sáng 
tạo, trò chơi thể thao. 

 8. Năng lực tìm hiểu thiên nhiên: Cảm thụ cái đẹp của thiên nhiên, hiểu thiên nhiên. 
Nội dung tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật 
1 - Sự phát triển về thể chất: Sự phát triển cân đối của cơ thể: hình dáng bề ngoài, 

khả năng vận động (Bò, ngồi, đứng. đi, chạy, nhảy ...), khả năng lao động ( tự phục vụ, lao 
động giúp đỡ gia đình ...), phát triển các giác quan. 

2 - Khả năng ngôn ngữ - giao tiếp: Khả năng nghe, đọc, hiểu ngôn ngữ, ngôn ngữ 
diễn đạt (Khả năng diễn đạt bằng cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, kỹ năng phát âm, vốn từ vựng, 
ngữ pháp), kỹ năng, viết, khả năng giao tiếp (không lời và bằng lời). 

3 - Khả năng nhận thức: Khả năng tri giác (Nghe, nhìn và các giác quan khác), khả 
năng ghi nhớ, khả năng tư duy, suy nghĩ, phán đoán, giải quyết vấn đề. khả năng hiểu biết 
về: Con người, thế giới vật chất, phương tiện, công cụ ... khả năng học tập văn hoá, lao 
động, học nghề ... 

4 - Quan hệ xã hội: Mối quan hệ của trẻ đối với mọi người, hành vi ứng xử, cảm xúc, 
tình cảm ..., khả năng thích hợp, đáp ứng những quy định của gia đình, xã hội, khả năng 
hội nhập với cộng đồng. 

5- Môi trường phát triển của trẻ: Môi trường ăn ở, vệ sinh, chăm sóc sức khoẻ, giáo 
dục, văn hoá - xã hội  

 Phương pháp tìm hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật    
 Phương pháp quan sát 
*Mục đích: Qua quan sát có thể thu thập được nhiều thông tin phục vụ cho nhiều 

mục đích khác nhau. Mục tiêu quan sát có thể là các thông tin về trẻ ở một số lĩnh vực như 
hành vi, nhận thức, giao tiếp, hoà nhập xã hội, Mục tiêu quan sát trẻ nhằm: 

- Phát hiện mặt tích cực và khó khăn của từng trẻ. 
- Nhận biết hành vi. 
- Phát hiện nhu cầu cần đáp ứng. 
- Đánh giá khả năng của trẻ.  
- Lập kế hoạch giáo dục để phát triển năng lực.  
* Hình thức quan sát. Có hai hình thức quan sát chính là quan sát có chủ định và 

quan sát không chủ định. Quan sát không chủ định là quan sát ngẫu nhiên quá trình trẻ  
tham gia vào các hoạt động, người quan sát không tổ chức nhưng có mục tiêu quan sát rõ 
ràng. Số liệu thu được qua hình thức quan sát này mang tính khách quan cao vì trẻ biểu 
hiện hết các năng lực và nhu cầu của mình trong môi trường hoàn toàn tự nhiên. 

Quan sát có chủ định là hình thức người quan sát chủ động tạo ra các hoạt động để 
quan sát trẻ. Sự tham gia của người quan sát có thể chia thành các mức độ sau đây: 

Quan sát khách quan: người quan sát không can thiệp vào quá trình tham gia các hoạt 
động của trẻ mà chỉ như người ngoài cuộc thu thập các thông tin theo nội dung và mục tiêu 
đã định sẵn 

Quan sát bán chủ động: người quan sát chủ yếu vẫn đóng vai trò thu động, nhưng để 
làm rõ những thông tin cần có người quan sát có thể tạo ra các hoạt động phụ trợ để trẻ 
tham gia. 
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Quan sát chủ động: người quan sát tạo ra các tình huống, tổ chức các hoạt động cho 
trẻ tham gia nhằm mục đích lấy được các thông tin cụ thể, chi tiết đáp ứng mục tiêu quan 
sát. 

*Điều kiện quan sát tốt:  
- Xác định rõ mục đích yêu cầu và nhiệm vụ quan sát. 
- Chuẩn bị các mẫu ghi chép cụ thể, chi tiết, rõ ràng. 
- Xác định hình thức và vị trí quan sát thích hợp. 
- Có kế hoạch chuẩn xác: các hoạt động của trẻ diễn ra trong khoảng thời gian không 

dài nên cần có kế hoạch chi tiết và yêu cầu rõ ràng cho từng thời điểm.  
- Tránh những sai lệch trong quan sát. Trong quá trình quan sát, người quan sát 

thường áp đặt kinh nghiệm, trải nghiệm của mình làm cho các thông tin thu được không 
chính xác, mang tính chủ quan. Nhiều giáo viên quá tin vào kinh nghiệm của mình nên khi 
quan sát thường chỉ lấy được các thông tin phiến diện, chủ quan từ đó đánh giá sai lệch về 
trẻ. Thực tế cho thấy cùng một biểu hiện của trẻ nhưng đựơc nhìn nhận bằng nhiều cách 
khác nhau tuỳ thuộc vào người quan sát. Để tránh những sai lệch này, người quan sát cần 
lưu ý một số điểm sau đây: 

+ Chỉ ghi nhận những biểu đạt của trẻ một cách khách quan. 
+ Phân tích các kết quả thu nhận được một cách khách quan. 
Để có thể thu thập được các dữ liệu cần thiết qua quan sát, người quan sát cần: Cần 

sử dụng cả hai hình thức quan sát chủ định và không chủ định một cách linh hoạt; Quan sát 
trẻ trong những môi trường khác nhau và trong các hoạt động khác nhau; Quan sát trẻ 
trong trạng thái tâm lý, tình cảm khác nhau (vui, buồn, tức giận...); Quan sát thường xuyên 
mọi vấn đề xung quanh đứa trẻ. Quan sát tất cả những biểu hiện hành vi, cách cư xử, cách 
giao thiệp... để xem xét trẻ làm gì, nói gì, hành vi ứng xử ra sao?  Theo dõi những biểu 
hiện trên nét mặt, cử chỉ, tư thế và điệu bộ “ngôn ngữ thân thể" của trẻ; Chú ý sự khác 
nhau về ngôn ngữ bằng lời nói với ngôn ngữ không lời; Sau khi quan sát phải có kết luận 
hoàn toàn khách quan, tránh định kiến chủ quan. 

Phương pháp phỏng vấn  
  Phỏng vấn là một trong các hình thức thường được sử dụng trong việc tìm kiếm các 

thông tin mà bằng quan sát không thể có được. Qua phỏng vấn ta có thể thu nhận những 
thông tin sâu kín bên trong của trẻ như ý nghĩ, tình cảm, quan điểm, thái độ,...  

* Các hình thức phỏng vấn 
- Đàm thoại 
Hình thức “nói chuyện” có định hướng, có hiệu quả để lấy được các thông tin cần 

thiết trung thực. Trong quá trình “nói chuyện” sẽ xuất hiện nhiều tình huống khác nhau và 
chủ đề có thể sẽ rất rộng nhiều khi chệch hướng dẫn đến không thu lượm được những 
thông tin cần thiết. Để đàm thoại có hiệu quả, đúng mục đích, người dẫn chuyện cần phải 
có các kỹ năng sau đây: 

Nắm bắt đối tượng và hướng vào mục đích. Trong lúc đàm thoại người dẫn chuyện 
cần hướng vào mục đích rõ ràng và cần nắm bắt các suy nghĩ của người đối thoại. 

Nhạy cảm với những tình huống xuất hiện trong quá trình trao đổi. Mặt khác người 
dẫn chuyện cũng cần nhạy cảm với các biểu hiện về tình cảm, nắm bắt các suy nghĩ của 
người đối thoại.  

Can thiệp một cách hợp lý, tế nhị vào quá trình đàm thoại.  
- Phỏng vấn với câu hỏi định hướng 
Câu hỏi định hướng là tập hợp những câu hỏi hoặc những vấn đề cần phải tìm hiểu 

trong quá trình phỏng vấn. Những câu hỏi này cần được chuẩn bị trước để các điều tra viên 
thống nhất những thông tin cần phải có sau khi phỏng vấn. Câu hỏi định hướng là những 
vấn đề “khung” người tiến hành phỏng vấn có thể được tự do trong cách đặt vấn đề, thứ tự 
các vấn đề nhưng các thông tin cần phải đáp ứng được mục tiêu phỏng vấn. 

- Phỏng vấn theo các câu hỏi chuẩn bị sẵn 
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Người phỏng vấn xây dựng sẵn các câu hỏi, và tiến hành phỏng vấn theo trật tự các 
câu đã được sắp xếp theo một trình tự nhất định.  

* Kỹ năng phỏng vấn 
-  Kỹ năng lắng nghe: 
+ Tập trung - tập trung hoàn toàn vào người nói  
+ Nghe nhiều hơn nói  
+ Sử dụng tốt các kỹ năng ngôn ngữ thân thể: Nụ cười, ánh mắt biểu đạt sự đồng 

cảm, gật đầu, nghiêng về phía người được phỏng vấn, giọng nói nhỏ và dễ nghe. 
+ Tỏ ra thân thiện (cởi mở và hữu ích) với thái độ tốt. 
+ Tạo ra bầu không khí thân thiện.  
+ Nhớ chính xác những điều đã được nói ra.  
+ Phản ánh lại ý kiến và cảm giác để đảm bảo bạn đã hiểu chính xác. 
+ Kiểm tra lại với người được phỏng vấn. 
+ Tránh phân tích và giải thích quá mức. 
 *Kỹ năng đặt câu hỏi: 
- Đưa ra những câu hỏi thích hợp, vào thời điểm thích hợp và đúng cách. 
- Bắt đầu bằng câu hỏi chung chung ngắn gọn để kích thích sự bầy tỏ cao nhất về 

những suy nghĩ và cảm xúc. 
- Sau đó dùng các câu hỏi có trọng tâm nhằm thu nhập thông tin chính xác và tập 

trung hơn nữa vào chủ đề.  
- Tránh những câu hỏi đóng như câu hỏi chỉ cần trả lời “có" hoặc “không" 
- Những câu hỏi tốt là: Câu đơn giản, rõ ràng, cụ thể, có liên quan với mục đích tìm 

hiểu . 
- Người phỏng vấn phải dùng các câu hỏi trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào hình 

thức nào là phù hợp với cuộc đối thoại. 
 *Thăm dò  
- Người kiểm tra phải xem xét cẩn thận để phát hiện thêm. 
- Kỹ năng khai thác được áp dụng khi thông tin do người được khảo sát đưa ra không 

chính xác, không rõ ràng, không nhất quán với các thông tin đã đưa ra trước đó. 
 *Kỹ năng chỉ đạo  
- Dẫn dắt và kiểm soát câu chuyện đi đúng hướng. 
- Đưa cuộc phỏng vấn bám vào chủ đề. 
- Sử dụng thời gian một cách hợp lý. 
 Nếu như câu trả lời của người được phỏng vấn lạc đề thì người phỏng vấn cần nhắc 

lại hoặc nói rõ về câu hỏi. 
5.2.  Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch 

 Trên cơ sở những thông tin thu được ta có một bức tranh tổng thể về đứa trẻ. Việc 
giúp đỡ trẻ như thế nào, năng lực nào của trẻ cần được phát triển trước làm cơ sở để hình 
thành những năng lực khác; và nhu cầu nào cần được ưu tiên đáp ứng. Trong phần này sẽ 
đề cập đến cách xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục đối với từng trẻ. 

Xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân 
* Các quan điểm xây dựng mục tiêu 
- Bình đẳng: 
+ Quyền được giáo dục cho mọi trẻ em 
+ Quyền bình đẳng về cơ hội: Trẻ em không giống nhau do đó không nên đánh giá 

cao bằng mà phải căn cứ vào nhu cầu, năng lực của từng trẻ để xây dựng mục tiêu chung. 
+ Quyền tham gia các hoạt động xã hội 
Làm thế nào để trẻ không cảm thấy bị hạn chế trong khi được học tập, được tham gia 

mọi hoạt động bình thường trong môi trường giáo dục với mọi trẻ em. 
- Quan điểm phát triển:  
+ Bất cứ trẻ khuyết tật nào cũng có khả năng phát triển 
+ Cần căn cứ vào qui luật bù trừ chức năng của trẻ khuyết tật để xây dựng mục tiêu 
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+ Sự phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc phần lớn vào phương pháp giáo dục của 
người lớn. 

- Quan điểm tiếp cận đối với giáo dục phổ thông: 
Trong giáo dục hoà nhập, trẻ khuyết tật cùng với trẻ em khác được học chung một 

chương trình. Giáo viên đặt mục tiêu cho từng trẻ cũng cần đảm bảo nguyên tắc tiếp cận 
với mục tiêu cấp học, lớp học của phổ thông. 

* Phương pháp xây dựng mục tiêu 
Mục tiêu giáo dục cá nhân trẻ khuyết tật được xây dựng dựa các cơ sở sau đây: a) 

Khả năng của trẻ; b) Nhu cầu cần đáp ứng; c) Mục tiêu cấp học; d) Điều kiện thực hiện 
(môi trường giáo dục, kinh tế, nhân lực) 

Những thông tin trên được rút ra từ kết quả quan sát được trong quá trình tìm hiểu 
nhu cầu và khả năng của trẻ. Để xây dựng mục tiêu chính xác, giáo viên chủ nhiệm cần 
tham khảo ý kiến của các giáo viên trong trường, ý kiến của cha mẹ học sinh và những 
người có liên quan. 

Khi xây dựng mục tiêu cho một trẻ khuyết tật cần theo 5 nội dung :  
- Hoà nhập xã hội  
- Kiến thức (các môn học) 
- Hành vi ứng xử, giao tiếp 
- Giáo dục tự phục vụ, lao động, nghề nghiệp  
- Phát triển các khả năng  
Mục tiêu giáo dục trẻ khuyết tật do giáo viên và phụ huynh học sinh cùng nhóm hỗ 

trợ xây dựng. Mục tiêu được xây dựng cần mang tính tổng thể để có thể được thực hiện 
không chỉ trong lớp học, trong trường mà trong cả gia đình và xã hội. 

Mục tiêu được xây dựng theo hai hình thức: mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn. 
Khái niệm ngắn và dài hạn chỉ là tương đối. Dài hạn có thể là một hoặc nhiều năm. Ngắn 
hạn có thể là một học kỳ vài tháng. Điều quan trọng là mục tiêu dài hạn cho thấy cái đích, 
mong muốn sau một giai đoạn thực hiện giáo dục, còn mục tiêu ngắn hạn cho thấy cái cụ 
thể hơn trong từng giai đoạn, cái cần đạt sau một thời gian cụ thể. Mục tiêu ngắn hạn là 
định hướng những vấn đề được cụ thể hoá trong kế hoạch giáo dục. 

 Lập kế hoạch giáo dục 
Căn cứ vào mục tiêu đã đề ra để xây dựng kế hoạch giáo dục nghĩa là tìm cách đáp 

ứng những nhu cầu của trẻ (căn cứ vào bảng tóm tắt khả năng và khó khăn để làm kế 
hoạch). 

Trong kế hoạch cần phải nói rõ, cụ thể nội dung từng phần, biện pháp, người thực 
hiện, thời gian và đánh giá kết quả. 

Mẫu: Bản tóm tắt các mặt tích cực và khó khăn của trẻ 
Họ và tên học sinh:                                                       Năm sinh: 

Nội dung quan sát Khả năng của trẻ 
(Mặt tích cực) 

Khó khăn 
(Các nhu cầu cần đáp ứng) 

I. Thể chất: 
- Sự phát triển thể chất 
- các giác quan 
- Lao động tự phục vụ 
- Cảm giác cơ thể 

  

II. Khả năng giao tiếp 
- Khả năng giao tiếp 
- Ngôn ngữ nói 
+ Phát âm 
+ Từ vựng 
+ Ngữ pháp 
- Khả năng đọc 
- Khả năng viết 
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- Ngôn ngữ cử chỉ 
III. Khả năng nhận thức 
- Tri giác nghe nhìn 
- Khả năng ghi nhớ 
- Khả năng tư duy 
- Khả năng hiểu biết 
- Khả năng học các môn học 
- Khả năng LĐ 

  

IV Hoà nhập xã hội 
- Quan hệ với bạn bè 
- Quan hệ với tập thể 
- Khả năng ứng xử 
- Cảm xúc - tình cảm 
- Khả năng hoà nhập cộng đồng 

  

V. Môi trường giáo dục   
 
Kế hoạch giáo dục cần được xây dựng dựa vào điểm mạnh của trẻ. Thuyết Đa năng 

lực của Gardner cho thấy giáo dục và dạy học chỉ đạt hiệu quả khi biết dựa vào mặt mạnh 
của trẻ. Vì trẻ chỉ phát triển tốt khi sử dụng thế mạnh của mình. 
5.3. Thực hiện kế hoạch giáo dục 

Sau khi kế hoạch giáo dục cá nhân được xây dựng, các hoạt động nhằm đạt được 
mục tiêu trong bản kế hoạch được nhà trường, học sinh, giáo viên, phụ huynh trẻ khuyết 
tật, cộng đồng và các nhà chuyên môn, thực hiện.  
5.4. Đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập 

Quy trình đánh giá 
 Đánh giá là một việc được tiến hành theo một qui trình nhất định: 
Xác định nhiệm vụ, mục tiêu đánh giá. Đánh giá sự tiến bộ của trẻ so với mục tiêu đã 

đề ra và tìm được nguyên nhân để đạt được kết quả đó. Đồng thời đánh giá lại năng lực và 
nhu cầu càn được đáp ứng.Từ kết quả đánh giá để xác định phương hướng và các biện 
pháp giáo dục cho giai đoạn tiếp theo. 

 Xác định đối tượng, phạm vi và lĩnh vực đánh giá. Đối tượng phạm vi và lĩnh vực 
đánh giá cần được mô tả kỹ để tránh nhầm lẫn, thu hẹp hoặc mở rộng việc đánh giá. Ví dụ: 
Đối tượng đánh giá là nhóm khuyết tật nào? (thính giác, thị giác, ngôn ngữ, vận động hay 
CPTTT). Đánh giá kết quả về lĩnh vực nào? (lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thái độ 
hành vi hay PHCN). Trong thời gian bao lâu? (1 tuần, 1 tháng, 1 học kỳ, 1 năm...) 

Xác định phương pháp đánh giá. Để đánh giá chính xác cần xác định hình thức đánh 
giá phù hợp mục tiêu, mục đích đặt ra. Đồng thời phải biết cách đánh giá (kỹ thuật đánh 
giá), phù hợp để thu được những thông tin trung thực, chính xác. Trong quá trình giáo dục 
trẻ khuyết tật cần tiến hành đánh giá theo hai cấp độ: Đánh giá sư bộ và đánh giá tổng kết. 
Đánh giá sơ bộ được tiến hành ngay khi trẻ nhập học và thường xuyên được sử dụng trong 
quá trình dạy học để xác định trình độ khả năng của trẻ. Đánh giá tổng kết được tiến hành 
sau một tháng, một học kỳ và cả năm nhằm xác định kết quả học tập và sự tiến bộ của trẻ. 
Kết quả các loại đánh giá cả về định tính và định lượng đều được ghi lại vào sổ theo dõi 
của học sinh. 

 Phân tích định tính, định lượng. Những thông tin thu được qua đánh giá cần được 
phân tích theo định lượng, định tính, và phải phụ thuộc vào mục đích yêu cầu và mục tiêu 
giáo dục. Phải đảm bảo khách quan, và đáng tin cậy của số liệu thu được. Đặc biệt đối với 
trẻ khuyết tật cần lưu ý đến đặc điểm tật nguyền khả năng còn lại và sự tiến bộ của trẻ về 
giao tiếp, ứng xử, hội nhập xã hội... 

 Nhận xét và kết luận. Từ những kết quả thu được qua đánh giá cần đưa ra nhận xét 
và kết luận hai nội dung sau đây: 

 - Theo mục tiêu đã đặt ra. 
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 - Hướng phát triển tiếp theo. 
 Có thể tóm tắt qui trình đánh giá như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung đánh giá  
 Nội dung đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật được chia theo 3 phương diện cơ 

bản: 
 - Đánh giá kết quả lĩnh hội kiến thức 
 - Đánh giá rèn luyện kỹ năng 
 - Đánh giá thái độ 
Đánh giá kết quả lĩnh hội kiến thức theo các mặt sau: 
  Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức, lối sống. Hiện nay việc đánh giá đạo đức của 

trẻ khuyết tật học hòa nhập được cụ thể hóa bằng đánh giá hạnh kiểm như tính nết, cách ăn 
mặc và cư xử với mọi người. 

Đánh giá kết quả các môn học văn hóa. Trẻ khuyết tật nhẹ được đánh giá như trẻ 
bình thường. Còn trẻ có khuyết tật nặng, tùy theo dạng tật, mức độ tật vận động một cách 
linh hoạt và sáng tạo trong đánh giá sao cho động viên, khích lệ trẻ đạt kết quả ngày càng 
tốt hơn. 

Ngoài những môn học như trẻ bình thường, trẻ khuyết tật còn có những môn học 
riêng để phục hồi chức năng.  

Đánh giá những kỹ năng xã hội đã được hình thành: 
Trong quá trình giáo dục trẻ khuyết tật không chỉ dạy cho trẻ những kiến thức văn 

hóa, đạo đức, lối sống mà còn rèn luyện cho trẻ những kỹ năng trong cuộc sống để trẻ hội 
nhập vào xã hội. Đánh giá rèn luyện kỹ của trẻ theo các mặt: 

Kỹ năng giao tiếp.  Giao tiếp là hoạt động rất cần cho trẻ khuyết tật phát triển. Khi 
giao tiếp trẻ cần có ngôn ngữ để diễn đạt ý nghĩ, tình cảm và thái độ với người khác. Vì 
vậy, trong quá trình giáo dục phải đánh giá vốn từ của trẻ nhiều hay ít, cách vận dụng như 

Xác định mục 
đích đánh giá 

Xác định loại hình 
đánh giá 

Lựa chọn phương 
pháp công cụ để 
thu thập thông tin  

Nhận xét, kết luận 
 

Thu thập thông tin 
cần thiết 

Mô tả đối 
tượng đánh 

M« t¶ c¸c th«ng 
tin cÇn thiÕt   

Phân tích và xử lý 
thông tin 

Thiết kế 
 công cụ 

Lựa chọn và sắp 
xếp các thông tin 
đã có
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thế nào trong quá trình giao tiếp với mọi người. Trẻ khuyết tật ngôn ngữ phát triển rất 
chậm và bị hạn chế rất nhiều. Trẻ CPTTT vốn từ rất nghèo nàn và khó vận dụng trong giao 
tiếp nên trẻ diễn đạt việc làm, ý nghĩa của mình bằng lời nói rất khó khăn. Trẻ điếc câm thì 
việc giao tiếp bằng lời cực kỳ khó khăn, các em phải sử dụng ngôn ngữ cử chỉ điệu bộ, 
ngôn ngữ ngón tay và ngôn ngữ viết trong giao tiếp. 

Các kỹ năng trong lao động, học tập và sinh hoạt.  Đối với trẻ khuyết tật việc hình 
thành thói quen trong sinh hoạt cuộc sống và lao động cũng là một trong những mục tiêu 
giáo dục quan trọng. Những kiến thức mà trẻ lĩnh hội được trong giáo dục cần được luyện 
tập trường xuyên để giúp trẻ hình thành các thói quen.  Đánh giá việc rèn luyện các thói 
quen bao gồm thói quen tự phục vụ như biết giữ gìn vệ sinh thân thể, biết đánh răng rửa 
mặt, biết đi vệ sinh, biết mặc quần áo và giữ gìn sạch đẹp... Những thói quen lao động đơn 
giản như làm được một số việc trong gia đình: quét dọn nhà cửa, các công việc nấu nướng 
đơn giản như nhặt rau, vo gạo, rửa rau... Những thói quen trong học tập: ngồi học trật tự, 
chăm chú nghe giảng, tập trung học tập, tham gia các hoạt động của nhóm, của lớp, giữ gìn 
sách vở, sạch đẹp. Những thói quen trong sinh hoạt vui chơi với bạn bè như hợp tác với 
nhau, cùng chơi thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau... 

 Đánh giá thái độ. Thái độ là tổng thể những biểu hiện ra bên ngoài bằng nét mặt, cử 
chỉ, lời nói, hành động của ý nghĩ, tình cảm đối với ai hoặc đối với sự việc nào đó. Đánh 
giá thái độ của trẻ khuyết tật thông qua các biểu hiện hành vi, cử chỉ đối với bản thân, đối 
với bè bạn và công việc ra sao trong ứng xử và hội nhập cộng đồng. 

Thái độ ứng xử. Đánh giá hành vi, thái độ của trẻ trong tiếp xúc với sự vật hiện tượng 
hay mọi người. Quan sát những phản ứng của trẻ: tán thành hay phản đối, nhanh hay chậm 
hoặc thờ ơ trước những sự vật, hiện tượng đang xảy ra, với mọi người trong giao tiếp. 
Ngoài việc quan sát cử chỉ, hành vi của trẻ biểu hiện khi ứng xử, chúng ta cũng có thể đưa 
ra những trường hợp cụ thể rồi yêu cầu trẻ phân tích, nhận xét trường hợp đó. 

Khả năng hội nhập cộng đồng. Một trong những mục tiêu cơ bản của giáo dục trẻ 
khuyết tật là rèn luyện cho trẻ khả năng hội nhập vào cộng đồng. Khi đánh giá về khả năng 
này ta xem xét thái độ, hành vi của trẻ trong quan hệ bè bạn: Chơi với bạn ra sao? Tiếp 
nhận sự giúp đỡ của bạn không? Có giúp bạn không?... Xem xét thái độ với mọi người 
trong gia đình, thôn xóm, trong lớp học... Xem xét đánh giá thái độ hành vi đối với những 
hoạt động tập thể.. 

So sánh đánh giá kết quả giáo dục học sinh phổ thông và học sinh khuyết 
tật 

 Đánh giá học sinh phổ thông Đánh giá học sinh khuyết tật 

Quan 
điểm 
đánh giá 

+ Theo chuẩn quốc gia 
+ Theo trình độ kiến thức văn hóa 
+ Tính trung bình cộng 

+ Theo quan điểm tổng thể. 
+ Theo sự tiến bộ và phát triển của bản 
thân trẻ 
+ Theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục cá 
nhân 

Nội dung 
đánh giá 

+ Các môn học 
+ Hạnh kiểm đạo đức 

Theo 3 lĩnh vực: 
1- Kiến thức: 
+ Về đạo đức, lối sống 
+ Về phục hồi chức năng 
+ Về kiến thức văn hóa 
2- Kỹ năng 
+ Giao tiếp sử dụng ngôn ngữ 
+ Thói quen học tập, lao động... 
+ ứng xử: hành vi thai độ 
3- Thái độ 
+ Tự tin, tự khẳng định 
+ Hội nhập cộng đồng 
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+ ý thức trách nhiệm. 
Phương 
pháp 
đánh giá 

+ Bài kiểm tra các môn 
+ Các kỳ thi tuyển 

Đánh giá tổng thể toàn diện 
Phương pháp: 
+ Quan sát 
+ Phỏng vấn 
+ Đánh giá sản phẩm 
+ Trắc nghiệm (test) và bài tập 
+ Tự đánh giá. 
+ Tập thể đánh giá. 

Kết luận Xếp loại 
- Văn hóa:  Giỏi - khá - TB - Yếu kém 
- Hạnh kiểm: Tốt - khá - TB - Yếu kém 

- Xếp lại: đạt - không đạt 
- Đánh giá trẻ làm được gì, 
Có khó khăn gì cần giúp trẻ, 
Hướng dẫn trẻ phát triển tiếp theo 
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Chương 2 DẠY HỌC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT 
 

1. Những nguyên tắc cơ bản của dạy học hòa nhập 
Dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật, ngoài việc tuân theo những nguyên tắc chung của 

giảng dạy phổ thông còn phải tuân theo những nguyên tắc cơ bản sau đây: 
1. Dạy học sao cho mỗi trẻ đều phải tìm hiểu cho mình những kiến thức mới tùy theo 

năng lực và nhu cầu của bản thân. 
Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản của dạy hòa nhập, nó đòi hỏi người dạy 

cần tổ chức cho mọi trẻ đều có điều kiện và có cơ hội để lĩnh hội kiến thức mới. 
2. Mỗi trẻ, kể cả trẻ khuyết tật, đều có những năng lực riêng. Trong giảng dạy hòa 

nhập cần tạo điều kiện để phát triển những năng lực sẵn có, đặc biệt đối với trẻ khuyết tật 
nó là cơ sở để trẻ có thể học tập. 

3. Mỗi trẻ đều có năng lực, nhu cầu khác nhau và do đó sau bài học, kết quả học tập 
cũng có thể khác nhau. Cho nên việc đánh giá kết quả sau bài học cũng không thể cào 
bằng, nó khác nhau ở từng trẻ do điểm xuất phát khác nhau.  
2. Điều chỉnh chương trình dạy học phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết 
tật 
2.1.Sự cần thiết phải điều chỉnh 

Điều chỉnh là gì?  
Điều chỉnh là sự thay đổi mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học 

nhằm giúp trẻ phát triển tốt nhất phù hợp với những năng lực và nhu cầu của trẻ. 
Tại sao cần điều chỉnh? 
Mỗi học sinh có những khả năng và có những khó khăn khác nhau về: 
Khả năng nhận thức được thể hiện ở mức độ và thời gian lĩnh hội kiến thức trong các 

môn học khác nhau, trong việc nắm bắt các khái niệm hay thực hiện một nhiệm vụ. Đối 
với trẻ mới đến trường không phải em nào cũng được đi học mẫu giáo, và do đó vốn hiểu 
biết  trước khi đến trường cũng khác nhau. 

Trẻ em rất khác nhau về kỹ năng xã hội do môi trường sống mang lại (giầu, nghèo, 
gia phong, được quan tâm và ít được quan tâm, những người chăm sóc trẻ...). Những sự 
khác nhau này được biểu hiện ở những hành vi ứng xử khác nhau của trẻ. 

Trẻ em khác nhau về sở thích và thiên hướng: bé trai khác bé gái, các sở thích về 
mầu sắc, quần áo, âm nhạc hay hội họa,... Sự lựa chọn của trẻ nếu được đáp ứng sẽ làm 
cho trẻ thấy thuận lợi hơn trong sinh hoạt và phát triển nhân cách của mình. 

 Đối với trẻ khuyết tật sự khác nhau này còn thể hiện ở: thời gian, mức độ, và dạng 
khó khăn, được can thiệp sớm hay không được can thiệp sớm, mức độ quan tâm của gia 
đình và điều kiện chăm sóc... 

Để đáp ứng và tạo điều kiện cho mọi trẻ phát triển tối đa những khả năng dựa vào 
những kinh nghiệm vốn có của mình, giáo viên cần điều chỉnh mục tiêu, nội dung và 
phương pháp dạy học phù hợp để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Do có những năng lực và 
nhu cầu khác nhau, giáo viên cũng cần xác định các mục tiêu giáo dục cụ thể cho mỗi trẻ 
khuyết tật. 

 Điều chỉnh sẽ giúp cho trẻ: 
Có hứng thú học tập và học tập có hiệu quả trên cơ sở sử dụng tối đa các kiến thức 

và kỹ năng hiện có để lĩnh hội những tri thức và kỹ năng mới; 
Tránh những bất cập giữa những kỹ năng hiện có của trẻ và những nội dung giáo dục 

phổ thông; 
Nâng cao tính tương hợp giữa cách học của trẻ và phương pháp giảng dạy của giáo 

viên; 
Bù trừ những lệnh lạc về tinh thần, về cảm giác và hành vi.  

2.2. Các phương pháp điều chỉnh 
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Trên cơ sở những đặc điểm khác nhau về khả năng, nhu cầu, sở thích của trẻ, căn cứ 
vào nội dung của môn học, bài học, có thể áp dụng một trong các cách điều chỉnh sau đây 
trong lớp học hoà nhập: 

Phương pháp đồng loạt 
 Những học sinh cần chăm sóc cá biệt có thể tham gia vào các hoạt động học tập 

thường xuyên của lớp học bằng cách làm việc như mọi học sinh khác. Điều chỉnh được 
tiến hành cho mọi trẻ căn cứ vào mục tiêu và nội dung của bài học. Thông thường, khi xây 
dựng mục tiêu cho một bài dạy giáo viên thường căn cứ vào yêu cầu của bài học. Trên cơ 
sở những mục tiêu cụ thể này, giáo viên thiết kế các hoạt động nhằm hoàn thành mục tiêu 
đã đặt ra. Các thiết kế này thường mang tính chủ quan của giáo viên. Do vậy, trong quá 
trình tiến hành bài dạy, giáo viên sẽ gặp những tình huống như: những gì giáo viên muốn 
trẻ học, trẻ đã biết trước rồi, do vậy mục tiêu cung cấp kiến thức cần phải điều chỉnh sang 
mục tiêu nâng cao; hoặc những mục tiêu đưa ra quá cao so với trẻ trong buổi học, nên cần 
hạ thấp mức độ cho phù hợp. Cách điều chỉnh này dựa trên cơ sở các mức độ nhận thức 
của mô hình Bloom. 

Phương pháp đa trình độ 
 Trẻ khuyết tật cùng trẻ bình thường tham gia vào một bài học nhưng với mục tiêu 

học tập khác nhau dựa trên năng lực và nhu cầu của trẻ khuyết tật. Cách điều chỉnh này 
dựa trên cơ sở mô hình nhận thức của Bloom. Ví dụ, yêu cầu của trẻ bình thường ở mức độ 
viết bài tập làm văn hoàn chỉnh (mức độ tổng hợp), trẻ khuyết tật chỉ yêu cầu trả lời các 
câu hỏi theo dàn ý đã định sẵn (mức độ hiểu). 

Phương pháp trùng lặp giáo án 
 Điều chỉnh này dành cho những trẻ có khó khăn chưa hoàn toàn tham gia tất cả các 

hoạt động theo mục đích chung của lớp học. Trẻ khuyết tật và trẻ bình thường cùng tham 
gia những hoạt động chung của bài học nhưng theo mục tiêu riêng trên cơ sở kế hoạch giáo 
dục cá nhân. Ví dụ như khi dạy về số, với học sinh bình thường cần đếm và thực hiện các 
phép tính, trẻ có khó khăn chỉ cần nhận biết các loại tiền để mua bán; hay trong giờ đọc lớp 
3, trong lúc học sinh bình thường tìm hiểu và đọc bài, trẻ khuyết tật tìm những từ có chứa 
một âm nhất định hay trả lời câu hỏi đơn giản về những nội dung chính của bài. 

Phương pháp thay thế 
 Trẻ khuyết tật cùng ngồi chung với trẻ bình thường trong giờ học nhưng học theo 

hai chương trình khác nhau. Ví dụ trong giờ học toán, trẻ bình thường học làm các phép 
tính cộng trong phạm vi 10, trẻ có khó khăn có thể viết chữ O hoặc tập viết số 1, hay có thể 
đếm các hình trong tranh… Đây là phương pháp được sử dụng trong lớp học có trẻ khuyết 
tật điển hình mà trẻ không thể theo được chương trình chung.  

Việc điều chỉnh cần dựa vào khả năng của từng trẻ. Không có một phương pháp nào 
có thể áp dụng cho mọi trẻ khuyết tật. Đồng thời cũng không áp dụng một phương pháp 
cho mọi tiết học, môn học cho một trẻ. Ví dụ, đối với trẻ khiếm thị nặng (mù) trong môn 
nghệ thuật như vẽ trẻ cần được thay thế sang nặn, nhưng với môn hát-nhạc, trẻ có thể học 
hoàn toàn như trẻ bình thường. Đối với trẻ khiếm thính, môn vẽ trẻ hoàn toàn có thể học 
như trẻ bình thường, nhưng đối với môn hát nhạc trẻ cần được thay thế sang hát bằng cử 
chỉ, ký hiệu. 
2.3. Các hình thức điều chỉnh 

 Thay đổi hình thức hoạt động của học sinh 
 Căn cứ vào khả năng và sở thích của trẻ, căn cứ vào nội dung và thời điểm của bài 

học, giáo viên cần đưa ra các dạng hoạt động cho phù hợp với trẻ. Có thể tổ chức các hoạt 
động theo hình thức sau: 

 - Hoạt động theo nhóm 
 - Học theo từng đôi 
 - Học qua sự giúp đỡ của bạn bè 
 Thay đổi hình thức giảng dạy của giáo viên 
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 Nhiều khi việc ghi nhớ kiến thức của trẻ không phải chỉ thông qua việc giảng giải, 
hướng dẫn của giáo viên mà còn được thông qua các hoạt động khác như: 

 - Hoạt động vui chơi, đóng kịch hoặc phân vai 
 - Các giờ học thực hành 
 - Các giờ học ngoài trời 
 Thay đổi phong cách giảng dạy của giáo viên 
 Trong dạy học giáo viên cần thay đổi cách truyền đạt hay phong cách giảng bài. 

Phải có giọng nói khôi hài giúp trẻ hứng thú học tập. 
 Thay đổi nội dung và yêu cầu 
 Như đã trình bày ở trên, mỗi trẻ đều có những năng lực và nhu cầu khác nhau do 

vậy khi giảng dạy giáo viên cần phải hay đổi nội dung và yêu cầu sao cho phù hợp với mọi 
đối tượng. Cụ thể là: 

Điều chỉnh về thời lượng cho từng nội dung 
Điều chỉnh về mức độ yêu cầu của kiến thức (có thể đơn giản hóa hoặc nâng cao) 
Điều chỉnh về mức độ vận dụng kiến thức 
 Thay đổi hình thức đánh giá 
 (phần này trình bày chi tiết ở phần đánh giá) 
 Thay đổi các yếu tố của môi trường học 
 Tuỳ thuộc vào phong tục, tập quán và môi trường sống của địa phương mà giáo 

viên có thể điều chỉnh nội dung bài dạy cho phù hợp. Cũng cần phải chú ý tới sự thay đổi 
của môi trường, cơ sở vật chất và sự thay đổi của xã hội để xác định bài dạy. 

 Thay đổi cách giao nhiệm vụ và bài tập 
 Trong khi giao nhiệm vụ hay bài tập giáo viên phải lưu ý rằng việc giao nhiệm vụ 

và các bài tập nhằm để đảm bảo cho học sinh có thể hoàn thành được. Cùng một nhiệm vụ, 
nhưng tùy thuộc vào mỗi trẻ mà giao những phần việc khác nhau. Cùng một nội dung 
nhưng khác nhau về thời gian, về số lượng và mức độ của kiến thức. 

 Cách trợ giúp 
 Đối với trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt cần phải có người giúp đỡ. Việc phân công 

ai giúp cũng cần được quan tâm. Sau một thời gian xem xét cần điều chỉnh cho thích hợp, 
có thể là từ bạn bè hay thày giáo hoặc từ một người nào khác mà trẻ yêu thích. 
2.4. Những nội dung cần điều chỉnh 

 Những nội dung được coi là phù hợp và cần thiết để điều chỉnh cho mỗi trẻ 
 Thời gian: 
- Tăng giảm thêm thời gian 
- Thường xuyên thay đổi các hoạt động 
- Nghỉ  giải lao sau mỗi hoạt động 
- Giao các bài tập để học sinh về nhà chuẩn bị trước 
 Môi trường trong lớp học 
- Có chỗ ngồi ưu tiên 
- Sắp xếp lại phòng học 
- Làm giảm thiểu các tác động bên ngoài gây mất tập trung như: ánh sáng, tiếng ồn... 
- Những vấn đề khác 
 Những vấn đề cần điều chỉnh trong các môn học. 
- Điều chỉnh cách học tập trong các môn học 
- Dạy: Ngôn ngữ, toán, âm nhạc, tự nhiên xã hội, kỹ năng giao tiếp 
- Các biện pháp tiến hành giảng dạy: 

+ Áp dụng chương trình học chuyên biệt 
+ Cho học sinh ghi chép 
+ Minh họa bằng mô hình 
+ Áp dụng những kỹ thuật giảng dạy để lôi cuốn học sinh 
+ Nhấn mạnh những thông tin quan trọng 
+ Giảm hình thức đọc bài tập  
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- Áp dụng cách giao tiếp phù hợp 
+ Phân công hoạt động  
+ Sử dụng chuỗi sự kiện thấy được 

- Các hoạt động khác: 
+ Hạn chế các bài tập phải dùng đến giấy bút  
+ Chỉ dẫn qua tranh 
+ Dùng những chi tiết để gợi ý 
+ Phát các bài tập in sẵn 

 Các biện pháp tự quản 
- Thời khóa biểu hàng ngày 
- Thường xuyên kiểm tra học sinh 
- Yêu cầu cha mẹ trẻ cùng kiểm tra 
- Cho học sinh nhắc lại những vấn đề đã được hướng dẫn 
- Dạy phương pháp học 
- Ôn tập và thực hành trong tình huống thực 
- Có kế hoạch để tổng hợp, khái quát lại kiến thức 
- Dạy cách ứng xử phù hợp với tình huống cụ thể 
 Kiểm tra bằng nhiều hình thức 
- Kiểm tra nói, nghe băng, xem tranh ảnh 
- Đọc bài kiểm tra cho học sinh 
- Xem lại cách đặt câu hỏi kiểm tra 
- Kiểm tra từng bài ngắn 
- Gia hạn thêm thời gian 
 Tài liệu và học liệu 
- Sắp xếp các tư liệu trong sách 
- Các bài khóa trong băng và các tài liệu khác 
- Các bài khoá trọng tâm 
- Sử dụng tài liệu bổ trợ 
- Các phương tiện hỗ trợ cho việc ghi chép 
- In chữ to 
- Các thiết bị đặc biệt: Máy chữ, máy tính, máy vi tính, video, thiết bị điện tử, điện 

thoại. 
 Giao bài tập 
- Chỉ dẫn từng bước cụ thể rõ ràng 
- Hỗ trợ dưới dạng viết các chỉ dẫn bằng lời nói 
- Những bài tập không quá khó 
- Những bài tập ngắn 
- Học nhóm 
- Sử dụng đa phương tiện 
 Những biện pháp kích thích, động viênhọc sinh học tập 
- Bằng tiếng nói 
- Bằng cử chỉ, điệu bộ  
- Động viên kịp thời trẻ trong những trường hợp cụ thể 
- Một loạt các hoạt động có động cơ và kế hoạch trước 
- Tăng cường tính sáng tạo 
- Cho phép trẻ lựa chọn hình thức động viên 
- Vận dụng điểm mạnh và sở thích của trẻ 
Những điểm cần lưu ý khi điều chỉnh: 
- Nếu trẻ có thể đáp ứng được các yêu cầu như trẻ bình thường, việc điều chỉnh thấp 

yêu cầu đi sẽ trở nên thừa và kìm hãm trẻ phát triển. 
- Chọn phương pháp dạy học cho phù hợp với trẻ trong từng môn, từng bài học. 
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- Khi soạn bài nên lưu ý đến những trải nghiệm đã có ở trẻ, những hoạt động quen 
thuộc và đặc biệt là những chủ đề gần gũi với trẻ. Có như vậy trẻ mới có thể tham gia đầy 
đủ và có hiệu quả. 

- Phong cách giảng dạy của giáo viên ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu của trẻ khuyết 
tật. Do đó việc điều chỉnh phong cách của giáo viên sẽ giúp trẻ rất nhiều trong việc lĩnh hội 
kiến thức mới. 

- Đặt mục tiêu đa dạng trong các bài dạy đối với từng trẻ là một việc làm hết sức cần 
thiết. 

2.5. Cách tiến hành điều chỉnh 
 Quá trình ra quyết định điều chỉnh 
Giáo viên là người quyết định sẽ điều chỉnh nội dung học tập của trẻ. Việc điều chỉnh 

chương trình học tập phải đạt được những yêu cầu: Đảm bảo tính thích ứng, đảm bảo tính 
hòa nhập của nội dung điều chỉnh, đồng thời thể hiện được nội dung và phương pháp dạy 
học. 

Quá trình điều chỉnh được tiến hành như sau: 
 

Xác định mục đích và mục tiêu giáo dục cho trẻ trong quá trình hoạt động giáo dục 

 

Định hướng kết quả mong muốn của trẻ trong các hoạt động giáo dục chung 

 

Xác định dạy cái gì? 

Xác định nội dung giáo dục phổ thông bao gồm các hoạt động, chủ đề, bài dạy 

 

Xác định phương pháp giảng dạy 

Xem xét: nếu không điều chỉnh liệu trẻ có thể tham gia và đạt được kết quả như các học 
sinh khác không. Nếu như không đạt được thì nên làm thế nào... 

 

Lựa chọn và thiết kế điều chỉnh 

Lựa chọn 
cách tiến 
hành giáo 
dục 

Lựa 
chọn 
bài 
học 

Xây dựng 
chiến lươc 
giảng dạy 

Lựa chọn 
mục tiêu cụ 
thể cho từng 
bài dạy 

Nâng cao 
môi trường 
thể chất và 
xã hội trong 
lớp học 

Thiết kế 
và điều 
chỉnh lại 
học liệu  

Lựa chọn 
sự giúp đỡ 
và giám 
sát, hướng 
dẫn 

 

Nếu như sự điều chỉnh trên chưa có hiệu quả cần thiết kế lại 

 

Đánh giá hiệu quả của việc điều chỉnh 
 

 Thực hiện điều chỉnh 

Điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học cho trẻ khuyết tật được thể hiện qua: 
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1) Chương trình giáo dục cá nhân trước mắt mang tính tổng thể. Trong phần này 
cần kết hợp với việc xây dựng chương trình giáo dục cá nhân trẻ 

2) Kế hoạch các hoạt động điều chỉnh trong một buổi học.  

Hai bảng sau đây là ví dụ về chương trình hỗ trợ trước mắt và chương trình giáo 
dục cá nhân cho trẻ có nhiều khó khăn trong quá trình học. 

 

Chương trình giáo dục trước mắt 

Học sinh: ..... 

Thực trạng: 

® Thuộc dạng học qua 
thực hành 

® Tự tin 

® Thích hoạt động 

® Tiếp thu tốt nếu có 
trực quan 

® Vui vẻ 

® Có khả năng âm 
nhạc 

® Có giọng tốt 

® Xác định được nhu 
cầu bản thân  

Chương trình trước mắt: 

® Chia sẻ học liệu 

® Lần lượt tiến hành các hoạt động 

®  Độc lập chuyển từ hoạt động hoặc môi trường này sang hoat 
động hoặc môi trường khác theo kế hoạch được thể hiện trên 
hình vẽ 

® Cất học liệu 

® Nhận dạng chữ in khác nhau 

® Viết tên mình 

® Viết nhật ký 

® Nhận biết số từ 1 đến 20 

® Sử dụng ngôn ngữ cử chỉ hoặc biểu thị bằng hình vẽ để: 
• giao tiếp với bạn 
• trả lời theo kiểu có/ không 
• trả lời câu hỏi "cái gì"? 
• Tự mặc quần áo 

Nhu cầu điều khiển 

® Phản ứng tích cực khi buồn chán hoặc cáu gắt 

® Giúp đỡ khi đi vệ sinh 

 

Chương trình giáo dục cá nhân 

Tên trẻ:       lớp: 

 

Mục tiêu CN 1.1.1  Thời gian biểu 

Thời gian của buổi học Giờ 
vào 
lớp 

Tiếng 
Việt 

Toán Tìm hiểu 
TN và XH 

Hát Vẽ Thể 
dục 

Giờ 
ra 
chơi 

Giờ 
nghỉ 
trưa 

 

Giờ  

đón 

Chia sẻ học liệu           
Lần lượt tiến hành các 
hoạt động 
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Chuyển giao độc lập từ 
hoạt động hoặc môi 
trường này sang môi 
trường khác theo kế 
hoạch được thể hiện 
qua các hình vẽ 

          

Cất học liệu           
Nhận dạng chữ in khác 
nhau 

          

Viết tên mình           
Viết nhật ký           
Nhận biết số từ 1 đến 
20 

          

Sử dụng ngôn ngữ cử 
chỉ hoặc bằng tranh để: 
• Giao tiếp với bạn 
• Trả lời theo kiểu 

có/ không 
• Trả lời câu hỏi “cái 

gì” 

          

Tự mặc quần áo           
Nhu cầu điều khiển 
Phản ứng tích cực khi 
buồn chán hoặc cáu gắt 

          

Giúp đỡ khi đi vệ sinh           
Một số điểm cần lưu ý khi điều chỉnh 
Điều chỉnh chương trình dựa trên sự tiến bộ của trẻ cho nên trước khi điều chỉnh, 

giáo viên cần xem xét các vấn đề dưới đây:  
1. Liệu trẻ có thể tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp học với những các nội 

dung của bài học không? 
Nếu trẻ tham gia được toàn bộ chương trình thì việc điều chỉnh sẽ không cần thiết. 

Giáo viên cần xác định thời gian, có mối quan tâm đặc biệt, và duy trì, các nỗ lực của trẻ. 
Nếu trẻ có thể đáp ứng được các yêu cầu như trẻ bình thường, việc điều chỉnh sẽ trở lên 
thừa và thậm chí còn kìm hãm trẻ phát triển. 

2. Liệu trẻ có thể tham gia tích cực trong hoạt động học tập nếu thay đổi phương 
pháp giảng dạy?  

Giáo viên cần lựa chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trẻ và với từng bài 
học. Cần lựa chọn hoạt động nào cho từng bài học: hoạt động cho cả lớp, nhóm lớn, nhóm 
nhỏ, từng đôi, kèm cặp cá nhân, làm việc với phiếu, hợp tác nhóm vv... Những hình thức 
hoạt động này sẽ góp phần tạo cơ hội tiếp thu bài học và mức độ tham gia hoạt động của 
học sinh. 

Theo kinh nghiệm của một số nước có nền giáo dục phát triển, hình thức hợp tác 
nhóm, làm việc theo nhóm nhỏ, kèm cặp cá nhân và dùng phiếu là cách làm tốt để nâng 
cao tính tích cực và tính hợp tác của học sinh không chỉ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt mà cho 
mọi trẻ em. Hợp tác nhóm sẽ tạo cho trẻ có nhiều cơ hội giao tiếp, giữa trẻ với trẻ và trẻ 
với giáo viên. Hình thức “đôi bạn cùng học” là biện pháp thích hợp để hình thành các kỹ 
năng giao tiếp và kỹ năng xã hội, đồng thời nâng cao, tính sáng tạo của học sinh trong quá 
trình học tập. 
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3. Liệu khả năng hợp tác hoạt động của trẻ có được nâng cao nếu thay đổi cách soạn 
giáo án ? 

Giáo án thể hiện toàn bộ các hoạt động của giáo viên và học sinh, cách chia sẻ những 
thông tin tới trẻ và cách trẻ tham gia vào quá trình học. Soạn giáo án theo phương pháp dạy 
truyền thống là miêu tả tỉ mỉ cách dạy như thuyết giảng/ minh hoạ/ thực hành. Theo cách 
đó giáo viên đóng vai trò như người diễn thuyết, giảng giải các khái niệm hoặc các vấn đề, 
sau đó minh hoạ hoặc mô hình hoá các điều mà mình vừa giảng. Còn học sinh tham gia 
vào thảo luận lớp, nhóm hoặc thực hành theo hướng dẫn. Nhiều giáo viên và học sinh cho 
rằng giảng dạy, thuyết trình, cách làm đó giống như nói lại sách vở, nghĩa là dạy- thực 
hành - kiểm tra. 

Để có thể tổ chức tốt giờ học, giáo viên cần cân nhắc, lựa chọn các hoạt động, dựa 
vào kinh nghiệm của trẻ, dựa vào nội dung chủ đề, và dựa vào đặc điểm của cộng đồng 
nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ trong quá trình chuẩn bị bài. Cách làm đó sẽ giúp trẻ 
mở rộng nội dung bài học bằng cách vận dụng các kiến thức đã được học từ những bài 
trước vào trao đổi, thảo luận. Quá trình học là sự giao lưu giữa trẻ với môi trường. Đặc 
điểm của cách làm này là: Trẻ bị lôi cuốn và tham gia một cách tích cực vào hoạt động, tự 
khám phá, tự bổ xung những kiến thức cho mình. 

4. Liệu sự hiểu biết của trẻ có được nâng cao, nếu thay đổi phong cách giảng dạy 
của giáo viên không? 

Một trong những chức năng của điều chỉnh chương trình là nâng cao khả năng thích 
ứng giữa cách học của trẻ với cách giảng dạy của giáo viên. Phong cách giảng dạy của giáo 
viên ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu của trẻ khuyết tật. Lời nói, cử chỉ điệu bộ, gợi ý, kiểm 
tra sự hiểu của học sinh, cách đặt câu hỏi, cách đi lại của giáo viên vv... là những phong 
cách cần được lưu ý, điều chỉnh. 

Sự điều chỉnh có thể rất hoàn hảo về: phương pháp giảng dạy, soạn giáo án, chuẩn bị 
học liệu vv... nhưng trẻ khuyết tật vẫn có thể bị thất bại nếu như giáo viên không có phong 
cách phù hợp.  

5. Có cần điều chỉnh mục đích và yêu cầu của bài học cho học sinh không? 
Trong lớp học hoà nhập gồm nhiều đối tượng khác nhau, học sinh sẽ lĩnh hội kiến 

thức và vận dụng  ở các mức độ khác nhau. Những kiến thức cơ bản, cần thiết, trẻ sẽ lĩnh 
hội ở các mức độ khó, sâu và rộng. Vì vậy, yêu cầu mục tiêu trong các bài dạy đối với từng 
trẻ là việc làm rất cần thiết. Việc xác định mục đích và yêu cầu cho từng trẻ khuyết tật khi 
tiến hành soạn bài sẽ tạo điều kiện cho giáo viên có định hướng và yên tâm hơn trong giờ 
lên lớp. 
3. Học hợp tác nhóm trong dạy học hòa nhập 
3.1.Khái niệm hợp tác, học hợp tác nhóm và các yếu tố học hợp tác nhóm  

Phân tích các định nghĩa về hợp tác trong các từ điển và sự hợp tác trong thực tế 
cuộc sống, cho phép rút ra những đặc điểm của sự hợp tác gồm: 

- Có mục đích chung, trên cơ sở cùng có lợi 
- Bình đẳng, tin tưởng và tự nguyện hợp tác 
- Phụ thuộc, liên đới trách nhiệm trên cơ sở trách nhiệm cá nhân cao 
- Cùng chung sức, giúp đỡ hỗ trợ và bổ sung cho nhau.  
 Những đặc điểm trên cho thấy học hợp tác nhóm không chỉ là việc học sinh ngồi 

cạnh nhau một cách cơ học, cùng nhau trao đổi, thảo luận, giúp đỡ, chia sẻ hiểu biết, kinh 
nghiệm với nhau, mà còn ở mức độ cao hơn, đảm bảo 5 yêú tố dưới đây: 

 1. Phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực. Trong hoạt động hợp tác nhóm, học sinh 
nhận thấy "cùng chìm hoặc cùng nổi". Vì vậy, các thành viên của nhóm phải gắn kết với 
nhau theo cách: mỗi cá nhân cũng như toàn nhóm, chỉ có thể thành công nếu cố gắng hết 
sức mình. Trong học hợp tác nhóm, học sinh có hai trách nhiệm: 1) thực hiện nhiệm vụ 
được giao và; 2) đảm bảo rằng các thành viên trong nhóm mình cũng hoàn thành nhiệm vụ 
được giao. Điều này chỉ có thể đạt được qua việc thiết lập mục tiêu bài dạy chung cho mọi 
trẻ, giao nhiệm vụ phù hợp với từng đối tượng, vai trò độc lập của từng trẻ và động viên, 
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khích lệ đúng lúc. Để cho điều kiện học tập trở thành hợp tác gắn bó, cần cho trẻ nhận thấy 
mình hoàn toàn cần thiết đối với các thành viên trong nhóm hợp tác học tập. 

 2. Tương tác "mặt đối mặt" trong nhóm học sinh   
Học hợp tác nhóm đòi hỏi sự trao đổi qua lại tích cực giữa các học sinh độc lập trong 

nhóm. Điều đó, được thực hiện khi các thành viên nhóm nhìn thấy nhau trong trao đổi. 
Tương tác mặt đối mặt, có tác động tích cực đối với HS như: Tăng cường động cơ học tập, 
làm nảy sinh những hứng thú mới, kích thích sự GT, chia sẻ tư tưởng, nguồn lực và đáp án 
giải quyết vấn đề, tăng cường các kĩ năng tỏ thái độ, biểu đạt, phản hồi bằng các hình thức: 
lời nói, ánh mắt, cử chỉ, khích lệ mọi thành viên tham gia, phát triển mối quan hệ gắn bó, 
quan tâm đến nhau. 

3. Trách nhiệm cá nhân cao 
Nhóm hợp tác được tổ chức, sao cho từng thành viên trong nhóm không thể trốn 

tránh công việc, hoặc trách nhiệm học tập. Mọi thành viên đều phải học, đóng góp phần 
mình vào công việc chung và thành công của nhóm. Mỗi thành viên thực hiện một vai trò 
nhất định. Các vai trò ấy được luân phiên thường xuyên trong các nội dung hoạt động khác 
nhau. Mỗi thành viên đều hiểu rằng không thể dựa vào công việc của người khác.  

4. Sử dụng những kĩ năng giao tiếp  và kĩ năng xã hội  
Học sinh phải thể hiện được các kĩ năng làm việc trong nhóm nhỏ. Đó là, các kĩ năng 

hình thành nhóm như: tham gia ngay vào hoạt động nhóm, không rời khỏi nhóm. Kĩ năng 
giao tiếp như: biết chờ đợi đến lượt, tóm tắt và xử lí thông điệp. Kĩ năng xây dựng niềm tin 
như bày tỏ sự ủng hộ qua ánh mắt, nụ cười, yêu cầu giải thích, giúp đỡ và sẵn sằng giải 
thích giúp bạn. Kĩ năng giải quyết mối bất đồng như: kìm chế bực tức, không làm xúc 
phạm khi phản đối,... 

5. Rút kinh nghiệm tương tác nhóm 
Sau mỗi hoạt động hợp tác, học sinh phải đánh giá quá trình hoạt động của mỗi 

thành viên nhóm như những mặt tốt trong hoạt động chung và những đóng góp  cá nhân 
nổi bật cần được phát huy, những mặt cần thay đổi, cải thiện để hoạt động của nhóm có 
hiệu quả hơn. Điều này, giúp học sinh học được kĩ năng hợp tác với người khác một cách 
có hiệu quả.  

Tóm lại, dạy học theo phương thức hợp tác nhóm là giáo viên tổ chức cho học sinh 
đối diện nhau trong nhóm học tập, cùng trao đổi, chia sẻ, tìm tòi những kinh nghiệm, 
những kiến thức hay giải quyết nhiệm vụ học tập được giao. Trong khi đó, giáo viên bao 
quát, theo dõi hoạt động của học sinh và sẵn sàng làm cố vấn, trọng tài hay hỗ trợ các 
nhóm khi cần thiết.  
3.2.Các kĩ năng hợp tác (xã hội) trong hoạt động học hợp tác nhóm của học sinh 

- Kỹ năng hình thành nhóm: di chuyển nhanh về nhóm không gây tiếng ồn, phân 
công mỗi thành viên một nhiệm vụ, mỗi nhóm ở một vị trí riêng và ngồi đối mặt, chỉ có 
thư ký ghi chép,… 

- Kỹ năng giao tiếp nhóm: các thành viên lần lượt trình bầy, hỏi lại xem bạn đã rõ ý 
chưa, tai nghe mắt nhìn người đang nói, tóm tắt trong đầu hoặc viết ra ý của bạn, hỏi lại 
khi chưa rõ ý, diễn đạt lại ý của bạn vừa trình bầy,… 

- Kỹ năng xây dựng và duy trì sự tin tưởng lẫn nhau trong nhóm: ủng hộ bạn khó 
khăn có cơ hội được trình bầy, giảng giai lại cho bạn, yêu cầu bạn giảng lại giảI lại vấn đề 
khi chưa hiểu, khuyến khích mọi thành viên nhóm tham gia,… 

- Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn: hỏi lại khi chưa hiểu rõ, ghi nhận mọi ý kiến sau 
xem xét và chọn lọc, nhận xét về ý kiến chứ không phải về người đưa ra ý kiến, không gạt 
phắt ngay ý kiến của người khác 
3.3.Dạy các kĩ năng hợp tác cho HS bậc tiểu học 

Để dạy những kĩ năng học hợp tác nhóm, hay kĩ năng xã hội trong nhóm nhỏ, chúng 
tôi tiến hành theo 5 bước: 

Bước 1: Giúp học sinh thấy được ý nghĩa, vai trò của những kĩ năng trong học hợp 
tác nhóm. Để có được động cơ thúc đẩy việc học một kĩ năng, học sinh phải thấy được vai 
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trò, ý nghĩa của kĩ năng đó đối với bản thân mình. Nếu không thấy được ý nghĩa, mục đích 
của những kĩ năng mình học, học sinh sẽ học không nghiêm túc hoặc không học. Tốt nhất 
để học sinh tự đưa ra, nếu học sinh không nêu ra được những điều cần thiết, giáo viên phải 
nêu ra và giải thích cho học sinh hiểu được những điều cần thiết đó. Việc này, có thể tiến 
hành theo cách hỏi học sinh những kĩ năng đó cần thiết như thế nào? Nếu thiếu những kĩ 
năng này, trẻ sẽ gặp những khó khăn gì…? Để học sinh có những thông tin này, giáo viên 
cần tiến hành bằng cách thức phù hợp với năng lực, sở trường nhận thức và tiếp nhận giao 
tiếp của trẻ khuyết tật. Có thể sử dụng các phương tiện giao tiếp khác nhau đối với trẻ 
khiếm thính: lời nói, ngôn ngữ kí hiệu, chữ cái ngón tay, giao tiếp tổng hợp, đóng vai thể 
hiện các hành vi khác nhau,… 

Bước 2: Giúp học sinh nắm bắt tri thức về kĩ năng và những hành vi thể hiện kĩ 
năng. Để học được một kĩ năng, học sinh phải có khái niệm về kĩ năng đó và biết cách thể 
hiện ra thành những hành vi tương ứng. Trước tiên, phải chỉ ra các hành vi này và sắp xếp 
chúng theo một trình tự hợp lí. Cần trình diễn kĩ năng muốn hình thành cho HS, mô tả tỉ mỉ 
theo từng bước lặp đi lặp lại. GV cần có khả năng mô tả, thực hiện và làm mẫu được các kĩ 
năng đó. Đồng thời, cần chỉ ra những HS thể hiện tốt kĩ năng như một mẫu cho các HS 
khác. Đối với HSKT cách hiệu quả nhất là đóng vai. 

Bước 3: Luyện tập bằng cách tạo các tình huống, để HS thực hành và tạo cơ hội có 
những thành công với việc sử dụng các kĩ năng hợp tác. Sau khi học sinh hiểu đúng về một 
kĩ năng, cần tạo ra các tình huống để các em được thực hành cho đến khi thành thạo. Đối 
với học sinh tiểu học, đặc biệt trẻ khuyết tật, những hành vi thể hiện kĩ năng cần phải được 
thấy bằng mắt và nghe được bằng tai. Để làm được điều này, có thể sử dụng sơ đồ chữ  T.  

Ví dụ: Kĩ năng giao tiếp vừa đủ nghe. 
       Nhìn thấy gì Nghe thấy gì 

• Một bạn nói, các bạn khác 
dõi theo nhìn vào mắt bạn đang nói 

• "Một tiếng nói đủ nghe trong 
nhóm. 

• Các ý kiến khác bổ sung 
 
HS cần được trải nghiệm sự thành công trong việc phát triển các kĩ năng. Điều đó sẽ 

khiến các em cảm thấy mức độ thành thạo kĩ năng của mình được tăng lên và đó cũng là 
động lực thôi thúc các em nỗ lực học các kĩ năng phức tạp. HS sẽ tự giác luyện tập và củng 
cố các kĩ năng mỗi khi các em thực hiện hoạt động với mong muốn đạt hiệu quả cao hơn. 

Bước 4: Giúp học sinh tự đánh giá việc mình thể hiện kĩ năng. Học sinh cần nhận 
được phản hồi về sự thể hiện các kĩ năng của mình. Điều đó sẽ giúp trẻ điều chỉnh và sửa 
những sai lệch, phát hiện ra các vấn đề trong việc học kĩ năng, nhận xét được mức tiến bộ 
trong sử dụng kĩ năng. Trẻ cần biết so sánh sự thể hiện kĩ năng trong thực tế với chuẩn 
mong muốn. Sự phản hồi có thể là nhân tố quan trọng nhất, ảnh hưởng đến việc lĩnh hội 
các kĩ năng. Càng có nhiều sự phản hồi tức thời, cụ thể, chi tiết, nhưng không mang tính 
phán xét, càng giúp cho việc phát triển và hoàn thiện các kĩ năng tốt hơn. Càng hiểu và 
nhận thức đầy đủ về một kĩ năng, sẽ càng hữu ích cho việc phản hồi về các quy tắc hành vi 
có liên quan đến kĩ năng. Sự phản hồi, thường gây hứng thú cho học sinh và tăng cường 
động cơ lĩnh hội các kĩ năng. Một khía cạnh quan trọng khác trong quá trình phản hồi đáng 
được chú ý tới, là việc khen ngợi những học sinh thể hiện thuần thục các kĩ năng được học. 
Khi được khen vì thành thạo các kĩ năng, học sinh có xu hướng tích cực sử dụng các kĩ 
năng này, những HS khác sẽ bắt chước hành vi của em đó. Vì thế, cũng không cần phải 
đưa ra sự phản hồi đến mọi học sinh. Có thể chia học sinh thành các nhóm hợp tác, trong 
mỗi nhóm các em tự phản hồi cho nhau về sự thể hiện các kĩ năng. Cách này cũng thường 
mang lại hiệu quả tốt. giáo viên cần đưa ra nhận xét mẫu và hướng dẫn học sinh nhận xét. 

Bước 5: Khuyến khích HS kiên trì thực hành và thường xuyên sử dụng các kĩ năng, 
để các kĩ năng được hoà vào vốn hành vi của học sinh. Học các kĩ năng đòi hỏi học sinh 
cần kiên trì. Quá trình học kĩ năng, bao gồm thời đầu còn chậm chạp, thời gian tiếp theo 
tiến nhanh hơn. Sau đó, đến giai đoạn ổn định, rồi sang giai đoạn tăng tốc,... và rồi lại một 
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thời kỳ ổn định. Cứ thế tiếp diễn, sự ổn định là khá phổ biến trong việc học các kĩ năng, và 
sự kiên nhẫn là cần thiết để duy trì việc thực hành đến giai đoạn bắt đầu tiến bộ nhanh.  

Từng kĩ năng mới, đều phải được hoà vào vốn hành vi của học sinh. Đến giai đoạn 
này, sự thể hiện hành vi đó không đòi hỏi sự điều khiển nghiêm ngặt của ý thức mà được 
tự động hoá, cuối cùng thành tự nhiên. Sau khi có được các kĩ năng học hợp tác nhóm, học 
sinh sẽ tin rằng hành vi đó là một phản xạ tự nhiên, đi liền với cấu trúc mục tiêu tương ứng 
và sẽ sử dụng các kĩ năng một cách nhẹ nhàng, không đòi hỏi ý thức phải điều khiển nhiều. 
Thông thường, dù đã thành thạo các kĩ năng cần thiết, học sinh cũng không sử dụng những 
kĩ năng đó nếu chưa tin tưởng rằng việc đó là phù hợp, được ủng hộ. Do vậy, giáo viên cần 
khuyến khích học sinh sử dụng những kĩ năng đó bằng cách nêu gương, phần thưởng và 
cần đưa ra tiêu chí đánh giá hay đưa ra như một mục tiêu của lớp học.  
4. Thiết kế và tiến hành bài học hoà nhập có hiệu quả  

Trong phần này, chúng tôi đề xuất cách thức thiết kế và tiến hành bài học theo cách 
nhìn nhận từ tổng thể đến chi tiết. Trước hết, tiến hành thiết kế tổng thể bài học theo quan 
điểm tổng thể. Tiếp đến, lựa chọn những nội dung tiết học cho hoạt động hợp tác nhóm và 
tiến hành thiết kế hoạt động nhóm. Sau cùng, trong hoạt động hợp tác nhóm, lựa chọn và 
hướng dẫn học sinh thực hiện các kĩ năng hợp tác.  
4.1.Thiết kế và tiến hành giờ học hoà nhập bậc tiểu học theo tiếp cận tổng thể 

Tiếp cận tổng thể trong thiết kế giờ học hoà nhập có hiệu quả 
Trong dạy học hoà nhập, nhiệm vụ được đặt ra là: trẻ khuyết tật có thể học được 

cùng với các trẻ bình thường khác, mà không làm ảnh hưởng tới lớp học. Việc dạy học hoà 
nhập có những nét đặc thù riêng. Thứ nhất, trẻ khuyết tật phải được học chung bài học theo 
phân phối chương trình hay kế hoạch dạy học được qui định trong chương trình quốc gia. 
Chương trình phổ thông được coi là pháp lệnh của mỗi quốc gia, đòi hỏi những kiến thức, 
kĩ năng chuẩn mực mà HS cần phải nắm bắt được sau mỗi bậc học, năm học thậm chí mỗi 
bài học, giờ học và phải có thái độ nhất định. Căn cứ vào "đầu ra mong muốn" các kiến 
thức, kĩ năng được sắp xếp theo một trật tự nhất định, thể chế qua các tư liệu học tập: sách 
giáo khoa, các phiếu bài tập, các phương tiện,... trong các môn học, để đạt mục tiêu chung. 
Thứ hai, trẻ khuyết tật cần học theo chương trình riêng, được xây dựng với những mục 
tiêu, kế hoạch cụ thể được thể hiện trong sổ theo dõi tiến bộ của học sinh. Như vậy, khi 
thiết kế kế hoạch bài học, giáo viên cùng một lúc phải lựa chọn, xem xét cả hai loại 
chương trình quốc gia và cá nhân. Khi xây dựng kế hoạch giờ học hoà nhập, giáo viên thiết 
kế chung cho cả lớp, sau đó mới tiến hành điều chỉnh các hoạt động cho phù hợp với cá 
nhân trẻ khuyết tật. Việc làm này, thường mất nhiều thời gian, mà nhiều khi không đáp 
ứng được cho cả trẻ bình thường và trẻ khuyết tật nên phải "đập đi" làm lại. Để bài học hoà 
nhập được thiết kế có thể sử dụng ngay, tránh làm mất thời gian, giáo viên cần sử dụng 
cách thiết kế bài học hoà nhập theo cách tiếp cận tổng thể. Thiết kế tổng thể là khái niệm 
để chỉ việc tính trước các kết quả và môi trường để khi thực hiện bài học, giáo viên  đã có 
sẵn các giải pháp dự kiến cho từng nội dung hoạt động của cả trẻ bình thường và trẻ 
khuyết tật.  

 Vận dụng mô hình Bloom vào thiết kế và tiến hành bài học 
Trong bài học, mỗi học sinh có thể đạt đến một mức độ nhận thức nhất định. mức độ 

đạt được đó biểu hiện qua những hành vi và hoạt động cụ thể. Những mức độ trải từ thấp 
đến cao và những hành vi điển hình tương ứng với mức độ đó được thể hiện trong mô hình 
nhận thức Bloom. Đây là một công cụ quan trọng giúp giáo viên biên soạn và tiến hành bài 
học có hiệu quả.  

 
6 Mức độ nhận thức theo mô hình Bloom 

 
Mức độ Định nghĩa Động từ mẫu 

 
Biết 

 
Học sinh gợi lại 

• định nghĩa 
• lên danh sách 

• ghi lại 
• gán 

• nhớ lại 
• kể lại 
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hoặc nhìn nhận 
thông tin 

• nêu tên 
• điền vào 
• nhớ 

• sắp xếp lại 
• nhắc lại một 

cách máy móc 

• sắp xếp thứ 
tự 

 
Hiểu Học sinh chuyển 

thông tin sang 
hình thức biểu 
tượng 

• diễn đạt lại 
• nhận dạng 
• thảo luận 
• sắp xếp 
• diễn giải 

• mô tả 
• báo cáo 
• nhìn nhận 
• nhìn lại 
• diễn tả 
 

• giải thích 
• kể (bằng lời 

của mình) 
• hợp lại với 

nhau 

 
Áp 

dụng 

 
Học sinh sử dụng 
kiến thức để giải 
quyết vấn đề 

• dịch 
• sử dụng 
• giải thích 
• minh hoạ 
• mô phỏng 

• áp dụng 
• thực hành 
• thể hiện 
• hoạt động  
• phỏng vấn 

• dùng 
• kịch hoá 
• lên kế hoạch 
• vẽ 
• xây dựng 

 
Phân 
tích 

 
Học sinh chia 
thông tin thành 
các phần 

• phân biệt 
• thử 
• tranh luận 
• phân tích 
• so sánh 
• lập danh mục 
• phân loại 

• so sánh tương 
phản 

• hỏi 
• đánh giá 
• lập biểu đồ 
• mổ xẻ 
• phác thảo 

• tính toán 
• bình phẩm 
• giải quyết 
• thử nghiệm 
• điều tra 
• kiểm tra 
• viết lại 

 
Tổng 
hợp 

Học sinh giải 
quyết vấn đề bằng 
cách kết hợp các 
thông tin với nhau 
theo phương pháp 
đòi hỏi tư duy sáng 
tạo độc lập 

• thiết lập 
• ráp nối 
• điều hành 
• bố trí 
• chuẩn bị 
• sản xuất 

• đề xuất 
• xây dựng  
• lên kế hoạch 
• tập hợp 
• sáng tác 
• điều tiết 

• lập công 
thức 

• tổ chức 
• thiết kế 
• tạo lập 

 
Đánh 
giá 

Học sinh đưa ra 
những đánh giá 
định lượng và định 
tính dựa trên 
những tiêu chuẩn 
đã đặt ra 

• nhận định 
• tính điểm 
• dự đoán 
• đo đạc 
• thiết lập 

• đánh giá 
• lựa chọn 
• tranh luận 

• bảo vệ 
• ước lượng 
• định giá 
• quyết định 
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Tiến trình thiết kế và tiến hành bài học hoà nhập có hiệu quả, theo tiếp cận tổng thể 

Sơ đồ thiết kế bài học theo tiếp cận tổng thể 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tìm hiểu năng lực, nhu cầu và sở thích của trẻ 
Mỗi giáo viên  trước khi tiến hành tiết học, cần biết về những khả năng, điểm mạnh, 

cách thức học cũng như sở thích của HSKT. Những yếu tố này rất cần thiết để xây dựng 
mục tiêu, lựa chọn nội dung, và tổ chức các hoạt động tiết học. Để biết được những yếu tố 
này, cần xem xét kế hoạch giáo dục cá nhân của TKT trong sổ theo dõi sự tiến bộ của trẻ, 
xem xét cách thức dạy trước đây, trao đổi với những GV lớp trước, phụ huynh HS, tìm 
hiểu thông qua trẻ khác, xem xét các sản phẩm cũng như cách thức trẻ thể hiện, những điều 
trẻ biết, những hành vi, GT của trẻ trong các môi trường, tình huống khác nhau ở nhà, ở 
lớp, trường. Sở thích của trẻ là chất "xúc tác" mạnh mẽ giúp trẻ có hứng thú, tạo ra các 
động cơ học tập của trẻ. Sở thích của HS còn nói lên cách thức học của HS. Những yếu tố 
này, có thể sắp xếp theo 8 dạng năng lực do Haward Gardner đề xuất. Dựa trên những năng 
lực, điểm mạnh này sẽ thiết kế và tiến hành các bước tiếp theo.  

Xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung và phương pháp tiến hành bài học 
Mục tiêu bài học hoà nhập cần được xác định dựa trên những cơ sở:  
Một là, mục tiêu của giờ học đã được xác định cụ thể trong từng bài học theo 3 nội 

dung chính: kiến thức trẻ cần lĩnh hội, kĩ năng cụ thể cần được hình thành, rèn luyện và 
thái độ đối với những kiến thức và kĩ năng đó. 

Hai là, dựa trên những thông tin về trẻ: những kiến thức nào trẻ đã biết, nếu biết thì 
biết ở mức độ nào? Kĩ năng nào trẻ đã có và có ở mức độ nào? Thái độ của trẻ ra sao? 
Thực tế cho thấy, mọi trẻ em bao gồm cả TKT đều có vốn sống nhất định. Do vậy, không 
phải tất cả những kiến thức, kĩ năng và thái độ trong một giờ học cụ thể đều là mới đồng 
đều đối với mọi trẻ. Để thiết kế một giờ học, chúng tôi liệt kê toàn bộ những kiến thức, kĩ 

HiÓu n¨ng lùc vµ nhu cÇu vµ së thÝch cña trÎ 

TrÎ cã ®· cã g× tr−íc bµi häc ? 

TrÎ cÇn cã g× sau khi kÕt thóc bµi häc ? 

TrÎ häc theo c¸ch nµo?

Lùa chän
Môc tiªu 
Néi dung 

vµ ph−¬ng 
ph¸p d¹y 

TiÕn hµnh giê d¹y 
Më bµi: 

Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: 
KÕt thóc bµi häc: 

 

§¸nh gi¸ 
kÕt qu¶ 
häc tËp • biÕt  

• hiÓu 
• ¸p dung 
• Ph©n tÝch 
• tæng hîp 
• ®¸nh gi¸ 



- 34 - 

năng và thái độ theo yêu cầu của giờ học và phân loại chúng theo các mức độ: tối thiểu, 
nâng cao và mở rộng. 

Ba là, theo thang mức độ nhận thức Bloom. Xem trong giờ học, mỗi HS có thể đạt 
đến một mức độ nhận thức nhất định nào? Mức độ đạt được đó, biểu hiện qua những hành 
vi và hoạt động cụ thể nào? Những mức độ, từ thấp đến cao đều có những hành vi tương 
ứng, được thể hiện trong thang mức độ nhận thức Bloom. Đây là một công cụ quan trọng 
giúp GV xác định mức độ nhận thức cho cả lớp nói chung và HSKT nói riêng. Vì vậy, tuy 
học cùng một nội dung nhưng mức độ nắm bắt các kiến thức và kĩ năng của TKT có thể 
giống hoặc khác với TBT trong lớp học. 

Những cơ sở trên có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định mục tiêu tiết học sát với 
HS. Đồng thời, giúp GV tránh được hiện tượng “dạy lại”, làm HS không hứng thú, kém 
thách thức và sẽ không có cơ hội để "khám phá". Ngược lại, nếu mục tiêu xây dựng quá 
cao, HS sẽ không đủ năng lực để "chiếm lĩnh" kiến thức, kĩ năng, gây buồn chán, không 
muốn học. 

Mục tiêu tiết học cho từng HSKT rất đa dạng trong phạm vi, mức độ nhuần nhuyễn 
trong từng giờ học so với mục tiêu chung của cả lớp. Cụ thể, trong giờ học, HSKT phải 
nắm bắt cùng một nội dung, nhưng ở những mục tiêu nhận thức khác nhau, đòi hỏi thời 
gian không giống nhau, cách thể hiện những gì nắm bắt được khác nhau. Vì vậy, trong giờ 
học hoà nhập cần xác định mục tiêu chung cho cả lớp và mục tiêu riêng cho TKT. Mục 
tiêu đó phải là mục tiêu hành vi. 

Mục tiêu hành vi: 
Thiết kế giờ học, chúng tôi xác định mục tiêu hành vi, gồm 4 thành tố sau đây:  

1. Điều kiện để trẻ đạt được mục tiêu (thực hiện hành vi). 
2. Xác định đối tượng HS đó là ai? 
3. Xác định hành vi và cách thức thể hiện hành vi. 
4. Xác định tiêu chí để đánh giá kết quả thể hiện hành vi. 

Ví dụ 1: Lớp 3, Môn tự nhiên và xã hội, bài 39: “Bò”2  
* Mục tiêu chung cho mọi trẻ: 

 Được quan sát, được trao đổi nhóm, được nghe giới thiệu, HS lớp 3A mô tả 
được bằng lời đặc điểm cấu tạo bên ngoài, điều kiện sống, ích lợi của bò, sự khác 
nhau giữa trâu và bò, bò thịt và bò sữa, với độ chính xác 90% trong thời gian 5 
phút. 

1. Điều kiện: Được quan sát (tranh, ảnh, thăm vườn thú ...), được trao 
đổi, được giới thiệu về bò ... 

2. HS: Toàn bộ HS lớp 3A trường tiểu học Trung Sơn, Lương Sơn, 
Hoà Bình. 

3. Cách thức thể hiện hành vi (có thể quan sát được): diễn đạt, so sánh 
bằng lời đặc điểm cấu tạo bên ngoài, điều kiện sống, ích lợi của bò và sự khác nhau 
giữa trâu và bò, bò thịt và bò sữa 

4. Đánh giá: 90% độ chính xác trong thời gian 4 phút 
* Mục tiêu riêng: dành cho trẻ khiếm thính: 

 Được quan sát, được trao đổi nhóm, được nghe giới thiệu (bằng cử chỉ/ tranh 
vẽ,...), HSKT mô tả được bằng cử chỉ, tranh vẽ, với sự giúp đỡ của GV, đặc điểm cấu 
tạo bên ngoài, điều kiện sống, ích lợi của bò, sự khác nhau giữa trâu và bò, bò thịt và 
bò sữa với độ chính xác 70% trong thời gian 5 phút 

1. Điều kiện: Được quan sát (tranh, ảnh, thăm vườn thú ...), được trao 
đổi, được giới thiệu về bò,... 

2. HS: học sinh khiếm thính H. 

                                           
2 SGK líp 3, Nxb Gi¸o dôc n¨m 2001, tr.  
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3. Hành vi và cách thức thể hiện hành vi (có thể quan sát được): diễn 
đạt, so sánh bằng cử chỉ, tranh vẽ đặc điểm cấu tạo bên ngoài, điều kiện sống, ích 
lợi của bò và sự khác nhau giữa trâu và bò, bò thịt và bò sữa.  

4. Đánh giá: 70% độ chính xác trong thời gian 5 phút. 
 
Với cách thể hiện này, giáo viên hình dung được toàn bộ hoạt động cần tiến hành để 

đạt tới mục tiêu, cách thức tiến hành, kết quả mong muốn và tiêu chí đánh giá kết quả bài 
học cho đối tượng cụ thể. Điều đó, được thể hiện ở các điểm sau đây: 

1. Đối tượng trẻ, là học sinh của lớp mình với những kinh nghiệm 
sống, kiến thức, kĩ năng, thái độ và sở thích cụ thể.  

2. Điều kiện để đạt mục tiêu là các hoạt động và cách thức tiến hành 
với phương tiện cụ thể, môi trường tiến hành,... giáo viên cần tạo ra để trẻ tự khám 
phá, lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kĩ năng. 

3. Hành vi và cách thức thể hiện hành vi có thể kiểm soát được thực 
chất là yêu cầu, mong muốn của bài học đối với học sinh. Những mong muốn này 
có thể kiểm soát được qua các giác quan: nghe, nhìn, ... 

4. Đánh giá cho biết hành vi của trẻ biểu hiện qua các hoạt động cụ thể 
với số lượng, thời gian và độ chính xác... 

Mục tiêu hành vi giúp giáo viên  thực tế hơn trong giảng dạy, tránh được hiện tượng 
chung chung hoặc "dạy lại" nhiều lần hoặc quá "xa vời' với trẻ. Việc xây dựng mục tiêu 
theo kiểu hành vi, giúp giáo viên biết cách áp dụng một cách thiết thực và sáng tạo trong 
hướng dẫn giảng dạy chung vào điều kiện cụ thể của lớp mình.  

Mục tiêu hành vi giúp cho các nhà quản lí kiểm soát được sự chuẩn bị bài soạn của 
giáo viên, tránh được hiện tượng "sao chép" máy móc từ năm này qua năm khác, từ giáo 
viên này sang giáo viên  khác mà không dựa vào đối tượng học sinh thực của mình đang 
sống trong điều kiện cụ thể, thực tế của địa phương mình. 

Xác định nội dung bài học  
Căn cứ vào những mục tiêu, giáo viên lựa chọn những nội dung cần làm rõ, cần tập 

trung luyện tập. Trên cơ sở nội dung chung đã được trình bày trong sách giáo khoa. Những 
nội dung cần làm rõ này, cũng đa dạng đối với học sinh ở các vùng miền khác nhau, học 
sinh trong cùng một trường, thậm chí trong cùng một lớp. Ví dụ, bài “Bò” môn tự nhiên xã 
hội lớp 3, đối với học sinh trong thành phố, việc phân biệt bò với trâu, bò thịt với bò 
sữa,…là nhiệm vụ không dễ dàng thực hiện. Song, học sinh ở vùng nông thôn, do hàng 
ngày vẫn tiếp xúc với trâu, bò,…sẽ không gặp khó khăn gì. Nên nội dung cần nhấn mạnh 
lại là: cách thức chăm sóc bò,… 

Trong lớp hoà nhập, tính đa đối tượng là một đặc trưng cơ bản. Do sự khác nhau về 
năng lực, nhu cầu của trẻ khuyết tật so với các đối tượng trẻ bình thường  trong lớp mà 
việc điều chỉnh chương trình và lựa chọn những nội dung, phương pháp phù hợp là hết sức 
cần thiết. Điều chỉnh nội dung bài học là một giải pháp hữu hiệu. Có hai hướng điều chỉnh 
nội dung: 

1.Hạ thấp yêu cầu hoặc thay đổi hình thức thể hiện nội dung: áp dụng cho những nội 
dung đặc thù mà trẻ khuyết tật không thể thực hiện được (như môn Hát – nhạc, tập đọc, 
chính tả, kể chuyện,…). Trong những giờ học này, trẻ khiếm thính có thể múa hoặc đánh 
nhịp thay lời hát, làm ngôn ngữ kí hiệu thể hiện nội dung bài tập đọc hoặc đọc bằng chữ 
cái ngón tay một vài câu, một đoạn trong bài; chép lại bài chính tả thay cho nghe - đọc, kể 
chuyện thay bằng ngôn ngữ kí hiệu hay diễn đạt kịch câm,… 

2.Tìm nội dung thay thế: áp dụng đối với những trẻ khiếm thính có mức độ nhận 
thức thấp hơn nhiều so với trình độ trung bình chung, không thể theo kịp tốc độ học tập 
của cả lớp. Trong trường hợp này, giáo viên sẽ tìm những nội dung trẻ khiếm thính có thể 
thực hiện được để thay thế. Ví dụ: Học tập viết trong giờ tập đọc, học vẽ trong giờ Tự 
nhiên – xã hội,… Những nội dung này có khi không liên hệ gì với nội dung bài mà cả lớp 
đang thực hiện. 
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Xác định, sắp xếp các hoạt động dạy - học và phương pháp tiến hành.   
Hình thức thể hiện giờ học, là cách thức tổ chức các trải nghiệm học tập, chỉ ra cho 

học sinh con đường đến với tri thức và cách thức làm việc với nội dung học tập. Giáo viên 
có thể chọn các cách khác nhau để thể hiện giờ học, như tiếp cận chủ đề, tự tìm kiếm, điều 
tra, tự khám phá, đối thoại trực tiếp, trò chơi, đóng vai, dựa vào hoạt động,…Những hình 
thức học tập này, cho phép học sinh sử dụng nhiều giác quan một lúc, tích cực, giao lưu và 
mở rộng giao lưu, so với các phương pháp truyền thống như giảng giải, minh hoạ, diễn 
giảng, thuyết trình,... Để tổ chức thực hiện được giờ học kiểu này, cần dựa vào mục tiêu về 
kiến thức, kĩ năng và thái độ của bài học. Sắp đặt phương thức hoạt động của HS, chỉ ra 
khi nào HS làm việc một mình, khi nào tham gia với tư cách là một thành viên trong nhóm 
lớn, điều khiển nhóm nhỏ,… Có hoạt động dạy học trong lớp sau: 1) Giáo viên dạy cho cả 
lớp; 2) Giáo viên dạy nhóm nhỏ; 3) Học sinh tự học trong nhóm nhỏ; 4) kèm cặp cá nhân; 
5) học một mình; 6) học từng đôi; 7) Học hợp tác nhóm. Không có phương pháp dạy học 
nào đa năng, có hiệu quả cho tất cả các bài học. Căn cứ vào mục tiêu và nội dung bài học, 
giáo viên cần lựa chọn những phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh.  

Trong các hình thức tổ chức dạy học hoà nhập có trẻ khuyết tật, thì phương thức học 
hợp tác nhóm có thể coi là cách thức tổ chức dạy học chủ công, cần được thực hiện nhiều 
hơn. Vì nó huy động tối đa sự tham gia tích cực của HS vào bài học, trong đó trẻ khuyết tật 
có thể tham gia được với sự hỗ trợ của các bạn trong nhóm và giáo viên.  Để tổ chức hoạt 
động nhóm có hiệu quả, nên để trẻ khuyết tật vào nhóm có bạn thân, phân công trách 
nhiệm công bằng như những thành viên khác của nhóm. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật 
phát biểu ý kiến trước, chấp nhận các cách diễn đạt riêng và nên động viên khuyến khích 
các em trong mọi trường hợp,…  

Thiết kế tiến trình giờ học  
Cấu trúc của bất kỳ giờ học nào cũng gồm các khâu: mở bài, giải quyết bài và kết 

thúc bài. Toàn bộ các khâu đều phải bám sát theo mục tiêu, hướng vào mục tiêu. Tuy 
nhiên, nhiệm vụ của mỗi khâu lại có những điểm khác nhau. 

Mở bài:  
Nhiệm vụ chủ yếu của mở bài là làm cho HS định hướng bài học và có hứng thú 

tham gia vào các hoạt động học tập. Đồng thời, có thái độ học tập đúng đắn. Một mở bài 
tốt, có thể ví như một tiếng kẻng hoặc tiếng trống báo thức làm bừng tỉnh trong học sinh 
hào hứng học tập. Để làm được điều này, học sinh cần được tham gia ngay vào trong quá 
trình mở bài. Mở bài cần đáp ứng được 3 yêu cầu: 1) Học sinh thấy được sự cần thiết của 
bài học; 2) Gây hứng thú cho học sinh tập trung vào bài học; 3) Nhiều học sinh tham gia 
được. 

 Giải quyết bài học 
 Các mục tiêu của tiết học, được giải quyết chủ yếu qua khâu giải quyết bài học. Đây 

là khâu chiếm hầu hết thời gian của một giờ học. ở đây, diễn ra các hoạt động trí tuệ phối 
hợp của giáo viên và học sinh thông qua các hoạt động do giáo viên tổ chức.  

Trong suốt quá trình giải quyết bài học, giáo viên phải duy trì thường xuyên mối 
quan hệ với tất cả HS, thông qua phương pháp vấn đáp, giao nhiệm vụ và giám sát theo dõi 
hoạt động học tập của học sinh. Dưới đây là những vấn đề giáo viên cần lưu ý để đảm bảo 
giải quyết bài học có hiệu quả trong giờ học hoà nhập: 

*Giải thích có hiệu quả: Giáo viên tổ chức chuyển tải thông tin bằng các phương tiện 
giao tiếp phù hợp với trẻ khuyết tật một cách lôgic, sinh động. Đưa ra ví dụ điển hình, đơn 
giản về vấn đề cần đề cập. Trình bày thông tin phù hợp, cô đọng, chính xác. Trình bày mẫu 
và ví dụ trước. Đặc điểm của ví dụ điển hình là nhấn mạnh được những đặc điểm chính, 
không gây ra sự nhầm lẫn hoặc tranh cãi.  

*Sử dụng bảng có hiệu quả: Đối với trẻ khiếm thính giải thích bằng ngôn ngữ phù 
hợp, có thể là  ngôn ngữ nói, chữ cái ngón tay, ngôn ngữ kí hiệu, giao tiếp tổng hợp, kĩ 
lưỡng trước khi viết chữ lên bảng. Phải tiến hành như vậy, bởi lượng tri thức giáo viên cần 
truyền đạt là nhiều, phong phú mà diện tích bảng lại có hạn, việc trình bày bảng mất nhiều 
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thời gian. Với cách làm đó, học sinh có thể nắm bắt một cách logic, nhanh, không gây ra 
sự phân tán hoặc khó hiểu. 

*Mô hình hoá các kiến thức. Để biểu diễn được mối quan hệ giữa kiến thức này với 
kiến thức khác, cần sử dụng mô hình một cách hợp lí. Tuy nhiên, việc tạo ra một mô hình 
đơn giản, nhưng hàm ý lại lớn là một việc không phải dễ dàng. giáo viên chuẩn bị kĩ các 
mô hình trước khi trình bày bài. Đồng thời, phải lưu ý vị trí của các mô hình trên bảng, 
tránh gây nhầm lẫn hoặc sự khó hiểu cho học sinh. Bên cạnh đó, việc sử dụng từ cũng là 
một thủ thuật quan trọng. Giáo viên cần lựa chọn từ ngữ ngắn gọn, vừa đủ nhìn. Những từ 
vừa gọn và vừa trọng tâm. Sau đó, ghi lên bảng với kích thước vừa phải đủ nhìn, ở vị trị 
thích hợp. Xoá phần cũ, không liên quan trước khi giới thiệu những thông tin mới. 

*Thu nhận phản hồi của học sinh. Thu nhận phản hồi của học sinh là một việc làm 
quan trọng và cần thiết, giúp giáo viên có thể điều chỉnh hoạt động dạy phù hợp với trình 
độ của học sinh. Để có những thông tin phản hồi trung thực từ phía học sinh, cần theo chỉ 
dẫn: (1) Lắng nghe phản ứng của học sinh; (2) Tôn trọng ý kiến của học sinh; (3) Nếu câu 
trả lời của học sinh chưa được như mong muốn, hãy đưa ra thêm những câu hỏi nhỏ, gợi 
mở phù hợp để dẫn dắt học sinh tiếp tục tìm tòi kiến thức cao hơn hay khắc sâu kiến 
thức…để đánh giá học sinh chính xác; (4) Cung cấp những gợi ý hoặc trợ giúp khi cần 
thiết; (5) Đảm bảo mọi thành viên trong lớp phải có ý thức, trách nhiệm phản hồi. 

Đặt câu hỏi để kiểm tra mức độ lĩnh hội, là một trong những lựa chọn của giáo viên  
khi muốn thu được phản hồi ngay sau khi giới thiệu tri thức mới. Để có được những thông 
tin chính xác từ phía học sinh, cần chú ý các vấn đề khi tiến hành đặt câu hỏi: (1) Câu hỏi 
phải ngắn gọn, rõ ràng; (2) Cho học sinh đủ thời gian để suy nghĩ; (3) Đưa ra câu hỏi cho 
cả lớp trước khi yêu cầu cá nhân trả lời. Việc làm này, nhằm khuyến khích mọi học sinh có 
trách nhiệm với câu hỏi chứ không riêng học sinh nào; (4) quan sát các biểu hiện thông qua 
ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, để đoán biết suy nghĩ của HS; (5) Đưa ra những câu hỏi gợi mở 
tiếp khi cần. 

* Khuyến  khích các hành vi có thể quan sát được của học sinh: (1) Đưa ra những 
câu hỏi để kiểm tra mức độ lĩnh hội kiến thức của học sinh (cho học sinh đủ thời gian để 
suy nghĩ trước khi trả lời); (2) Yêu cầu trẻ: trao đổi với bạn trong nhóm, lấy ví dụ minh 
họa, làm bài tập độc lập; (3) Khuyến khích trẻ tạo ra những sản phẩm, ... 

* Giáo viên cần xem xét thông tin phản hồi: Mục tiêu đặt ra có thích hợp không? Học 
sinh thấy được ý nghĩa của việc học kiến thức? Tình cảm có chi phối gì đến hoạt động lĩnh 
hội tri thức đó? Những yếu tố cơ bản nào đã được nhấn mạnh? Dạy học có hướng vào mục 
tiêu không? Mục tiêu có rõ ràng không? Trẻ cần giúp đỡ gì? (chương trình, phương pháp, 
đánh giá...). Tài liệu cung cấp có thích hợp không?  

* Giáo viên ra quyết định điều chỉnh: (1) Thay đổi mức độ của mục tiêu: Nâng lên 
hoặc hạ thấp; (2) Nâng cao hoặc hạ thấp mức độ tập trung của học sinh (đến gần, giao 
nhiệm vụ, chia nhóm, tạo không khí thoải mái trong lớp học...); (3) Thay đổi kỳ vọng: tăng 
lên hoặc hạ thấp yêu cầu; (4) Dạy lại một phần nào đó của bài học, thêm ví dụ, mô hình 
hoá, dạy theo nhiều phương pháp khác nhau,...; (5) Thay đổi cách hướng dẫn thực hành: từ 
độc lập đến hợp tác nhóm; (6) Thay đổi trọng tâm; (7) Phát huy vai trò hướng dẫn của HS 
trong một số nội dung học tập; (8) Thêm nhiều ví dụ đa dạng phong phú; (9) Điều chỉnh 
cho cả lớp hay chỉ với một số ít học sinh  

* Giáo viên tạo động cơ học tập của học sinh, đặc biệt là trẻ khuyết tật: (1) Dạy 
những kiến thức có liên quan ít nhiều tới vấn đề trẻ đã biết và thích thú; (2) Tạo cho học 
sinh có được những thành công trong học tập. Điều này, không có nghĩa là giao cho HS 
toàn bài tập dễ rồi cho điểm cao. Nếu tạo động cơ như vậy, học sinh nhạy cảm sẽ nhận ra, 
và có thể cho rằng mình đang bị coi thường. Học sinh cần có những nhiệm vụ đòi hỏi sự 
thách thức. Học sinh phải biết rằng, có được thành công không phải là điều dễ dàng. Cần 
nhấn mạnh đến những cố gắng như thế nào, mới đạt được những thành công; (3) Giúp cho 
học sinh có trách nhiệm và mối quan tâm tới bài học; (4) Làm tăng, hoặc giảm mức độ đòi 
hỏi HS tuỳ thuộc từng đối tượng. Ví dụ: đối với học sinh giỏi thì yêu cầu cao, học sinh 



- 38 - 

kém hơn thì yêu cầu thấp hơn; (5) Tạo bầu không khí tin tưởng lẫn nhau, vui vẻ, hào hứng 
không thái quá; (6) HS hiểu được rằng những kiến thức mình đang học là rất có ý nghĩa 
với cuộc sống; (7) Đánh giá rõ ràng về kết quả đạt được của học sinh: Hãy chỉ cho học sinh 
biết mình sai, đúng ở điểm nào; (8) Khen ngợi, động viên kịp thời, đúng lúc. Tránh khen 
ngợi động viên một vài em.  

* Để khuyến khích trẻ khuyết tật tham gia tích cực vào quá trình học, giáo viên có 
thể dùng những biện pháp: (1) Dựa vào điểm mạnh của trẻ, tôn trọng nhân phẩm học sinh; 
(2) Đứng gần trẻ; (3) Sử dụng tên của trẻ; (4) Sử dụng quy ước, ký hiệu riêng khi cần thiết. 
Ví dụ, khi một học sinh nhậy cảm, nhưng đang nói chuyên riêng, giáo viên không nên nêu 
tên em đó ra trước lớp, mà có thể giữ bộ mặt nghiêm túc hướng về em; (5) Nhắc nhở riêng; 
(6) Ghi chép đầy đủ về hoạt động của từng HS; (7) Đưa vào đặc điểm riêng của từng học 
sinh như: sự thay đổi của học sinh, mối quan hệ của em đó, sự thay đổi hành vi,... 

Giáo viên có thể làm tăng mức độ ghi nhớ của trẻ khuyết tật bằng các thủ thuật: (1) 
Liên hệ với những kiến thức đã được học; (2) Lấy thông tin này so sánh với thông tin khác; 
(3) Liên hệ kiến thức đang học với cuộc sống, với sự quan tâm của trẻ và minh hoạ bằng 
chính trải nghiệm của giáo viên; (4) Sử dụng sơ đồ một cách có ý nghĩa; (5) Sử dụng các 
mốc ghi nhớ hoặc vẽ tranh, trong đó có thể hiện tri thức vừa học; 6) Dạy kĩ ngay từ khi 
giới thiệu thông tin với học sinh; (7) Tạo ra bầu không khí hợp lí trong lớp học; 8) Khi giới 
thiệu thông tin, giáo viên chú ý trình bày sao cho lôgic, cung cấp liều lượng thông tin hợp 
lí, không vượt quá 7 thông tin trong một đơn vị nội dung; (9) Đảm bảo cho học sinh được 
thực hành ngay khi nắm bắt được tri thức mới bằng cách chia nhỏ từng phần thông tin hoặc 
kết hợp cùng với những kiến thức khác,... 

Kết thúc bài 
 Kết thúc một giờ học có ý nghĩa rất quan trọng. Một giờ học tốt, có tiến trình mở bài 

và giải quyết bài tốt, nhưng kết thúc không hoặc chưa tốt có thể sẽ làm giảm đi trọng tâm, 
dẫn đến làm giảm chất lượng dạy học. Một giờ học hay phải có kết luận hấp dẫn. Kết luận 
đó không phải chỉ đơn thuần cho học sinh biết bài học đã kết thúc, mà một lần nữa nhấn 
mạnh mục tiêu, củng cố kiến thức, làm nổi bật trọng tâm khiến học sinh hiểu sâu, nhớ lâu, 
nhớ chắc bài học. Nếu gọi mở bài tốt là tiếng trống báo thức thì kết thúc bài tốt phải là 
tiếng chuông ngân nga mãi trong lòng học sinh, theo chân học sinh về đến nhà rồi lại vào 
bài học mới. 

Kết thúc bài dạy cần được tiến hành theo cách: để HS có nhiều cơ hội tham gia. Trẻ 
phải cần có cơ hội biểu đạt những gì trẻ đã học được, đặc biệt, trẻ khuyết tật cần được tham 
gia vào quá trình này. Trên cơ sở đó, giáo viên kiểm tra được những kiến thức, kĩ năng học 
sinh đã chiếm lĩnh qua bài học. Kết thúc bài học cần đạt 3 yêu cầu sau đây: 

• Học sinh tự biểu đạt, tóm tắt những phát hiện chính qua bài học; 
• Nhiều trẻ và trẻ khuyết tật được tham gia; 
• Trẻ biết/ định hướng việc vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn. 

Đánh giá kết quả học tập của học sinh  
Thành phần thứ tư của thiết kế và tiến hành giờ học có hiệu quả là đánh giá kết quả. 

Chúng tôi sử dụng cách đánh giá theo các mức độ khác nhau để thể hiện mức độ chân thực 
của kết quả. Sự chân thực của kết quả học tập, được xuất hiện khi học sinh mong muốn thể 
hiện những chiếm lĩnh của mình theo cách riêng. Do tính đa đối tượng của lớp hoà nhập, 
nên không thể áp dụng hoàn toàn cách đánh giá đối với trẻ bình thường vào đánh giá trẻ 
khuyết tật, nên việc đánh giá bài học cũng phải có những thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp.  

Nội dung đánh giá cần được xem xét các kết quả cuối cùng và tiến trình giờ học. 
Đánh giá kết quả lĩnh hội kiến thức, kĩ năng, thái độ của học sinh  
Đối với trẻ bình thường:  

• So với mục tiêu đề ra, trẻ đã đạt được gì, nắm được những kiến thức nào, ở 
mức độ nào, có những kiến thức nào chưa nắm chắc, nguyên nhân tại sao. 

• Trẻ có những kĩ năng gì sau bài học. Những kĩ năng đó đạt được ở mức độ 
nào, khả năng vận dụng vào thực tế cuộc sống ra sao. 
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• Các nhiệm vụ và bài tập được giao có hoàn thành không? nếu có thì ở mức 
độ nào, nếu chưa thì do nhân nguyên nào…? 

• Thái độ học tập của trẻ trong giờ học như thế nào, tích cực, hứng thú hay 
thờ ơ, không quan tâm,… tiết học mang lại điều gì mới mẻ và bổ ích đối với trẻ? 

Đối với trẻ khuyết tật  
Trẻ khuyết tật mức độ nhẹ được đánh giá như  trẻ bình thường. Đối với trẻ khuyết tật 

nặng, việc đánh giá cần vận dụng một cách linh hoạt, dựa trên mục tiêu riêng để động viên, 
khích lệ trẻ đạt kết quả ngày càng tốt hơn. Do hạn chế về nghe – nói, nên các hình thức 
đánh giá đối với trẻ khuyết tật cần linh hoạt, dựa vào những khả năng biểu đạt khác như: 
thông qua chữ viết hoặc sự tham gia vào bài học,… 

Đánh giá thông qua chữ viết, áp dụng đối với những nội dung trẻ chỉ có thể diễn đạt 
thông qua chữ viết, mà không thể dùng lời được. Đánh giá hiệu quả bài học thông qua chữ 
viết nghĩa là: giáo viên xem xét, đánh giá cách trình bày bài tập, trả lời câu hỏi trên giấy, 
mức độ hiểu nội dung và thực hiện các test theo yêu cầu đặt ra. Ví dụ: trong những bài tập 
yêu cầu đọc số, có thể thay thế hình thức đọc thành tiếng, bằng hình thức “đọc bằng chữ 
viết” như: số đọc 213, bằng viết ra giấy là “hai trăm mười ba”. Mặc dù không linh hoạt 
như ngôn ngữ nói nhưng hình thức chữ viết, là công cụ đắc lực để giúp trẻ khuyết tật trình 
bày và thể hiện ý tưởng, kiến thức, kĩ năng học được, làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả 
giáo dục. 

Đánh giá thông qua chữ cái ngón tay. Hình thức này áp dụng khi trẻ khuyết tật cần 
thể hiện những thông tin một cách trực tiếp qua phương pháp đàm thoại. Thay bằng trình 
bày thành lời nói, trẻ khuyết tật có thể mô tả những nội dung đó bằng chữ cái ngón tay. 
Tuy nhiên, hình thức này chỉ được xem là hình thức bổ trợ vì nếu đánh giá hiệu quả bài 
học chỉ dựa vào chữ cái ngón tay sẽ mất rất nhiều thời gian, và nó chỉ phù hợp với những 
thông tin ngắn, gọn, trả lời nhanh. 

Đánh giá thông qua tính tích cực tham gia vào bài học. Trong quá trình thực hiện kế 
hoạch giờ học, giáo viên cần chú ý tạo cơ hội cho trẻ khuyết tật tham gia vào mọi hoạt 
động. Hiệu quả bài học còn được đánh giá qua sự tham gia của trẻ khuyết tật trong quá 
trình xây dựng ý kiến, trả lời các câu hỏi, có những thắc mắc xoay quanh nội dung bài. Sự 
tham gia trong hoạt động nhóm, hiệu quả của những lần tham gia,… Trong giáo dục hoà 
nhập, yếu tố tham gia tích cực vào mọi hoạt động của các đối tượng HS cũng là một tiêu 
chí đánh giá hiệu quả của bài học. 

Đánh giá tính tích cực, hứng thú tham gia học tập của học sinh  
Giờ học diễn ra sôi nổi, các tình huống có vấn đề đặt ra được học sinh nhiệt tình 

tham gia giải quyết. Các hoạt động nhóm có đảm bảo mọi thành viên đều tích cực tham 
gia, các yêu cầu có được thực hiện,… Trẻ khuyết tật có tham gia các hoạt động học tập 
cùng với cả lớp? Có cơ hội phát biểu và bày tỏ ý kiến bằng ngôn ngữ của mình? có được 
tôn trọng ý kiến,…? 
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Chương 3 HỖ TRỢ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP   
1. Nhóm bạn bè  
1.1. Tổ chức học sinh trong nhà trường 

   Theo điều lệ nhà trường: lớp, tổ là tổ chức chính thức của học sinh từ lớp một trở 
lên. Ngoài ra học sinh trong nhà trường còn tham gia các tổ chức đoàn thể của trẻ em như: 
Đội thiếu niên tiền phong, Đội nhi đồng..... Hàng ngày các em cùng học, cùng chơi, cùng 
tham gia các hoạt động ở thôn, xóm nên các em hiểu được tình cảm, nhu cầu, nguyện vọng 
và năng lực của nhau. Tổ chức lớp, Đội của học sinh có vai trò tuyên truyền, giáo dục trẻ 
em biết thông cảm, yêu thương hoà nhập với các bạn khuyết tật và sẵn sàng giúp đỡ bạn 
khắc phục khó khăn trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày ở lớp, ở trường và trong cộng 
đồng. Chính sự thông cảm, tình thân ái và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa trẻ với trẻ sẽ trở thành 
yếu tố động viên, khích lệ các hoạt động nhân đạo trong cộng đồng vì tương lai của trẻ 
khuyết tật. 

Như vậy, được đến lớp học hoà nhập, trẻ khuyết tật mở rộng được mối quan hệ trong 
cộng đồng, trước hết là quan hệ trẻ với trẻ. Trẻ khuyết tật có thêm rất nhiều bạn bè trong 
nhóm, trong tổ, trong lớp, trong trường, trong chi đội, v.v.... 
1.2. Xây dựng nhóm bè bạn  
1.2.1. Vai trò của trẻ trong giáo dục hoà nhập 

Tục ngữ có câu “học thầy không tày học bạn”. Điều đó đã được thể hiện qua thực tế 
không chỉ trong chương trình giáo dục hoà nhập. Trẻ em có nhiều thuận lợi hơn so với 
người lớn trong việc việc giúp đỡ lẫn nhau: 

- Giúp đỡ nhau trong học tập. Việc giúp đỡ nhau có lợi cho cả hai phía: người được 
giúp đỡ và người giúp đỡ. Trẻ giúp đỡ nhau dễ hơn người lớn giúp đỡ trẻ vì giữa trẻ có 
tiếng nói chung. Chúng dùng ngôn từ của chúng, biểu đạt theo cách hiểu của chúng và 
không bị mặc cảm, e ngại với nhau. Những điều đó giáo viên khó có thể đạt được. Sự giúp 
đỡ lẫn nhau mang tính chất hai chiều vì cả hai bên đều có lợi. Lâu nay chúng ta ít khi nhận 
ra là người giúp đỡ có lợi mà chỉ thấy người được giúp đỡ được hưởng lợi. Lý thuyết và 
thực tế cho thấy: Qua việc giúp đỡ, hướng dẫn, giải thích cho bạn, bản thân người giúp đỡ 
sẽ nâng cao được kiến thức của mình. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng học bằng cách nghe 
chỉ hiểu được 30% kiến thức; bằng cả nghe và nhìn - 50%; cả nghe, nhìn và thực hành - 
70%; nhưng nếu kết hợp nghe, nhìn, thực hành và hướng dẫn lại cho người khác sẽ nắm 
bắt  tới 90% lượng kiến thức, kỹ năng*. 

- Hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong đi lại và sinh hoạt. Trẻ bị liệt chân, trẻ mù rất cần sự 
hỗ trợ của bạn bè trong việc đi học và trong sinh hoạt hàng ngày. Thiếu sự hỗ trợ này trẻ 
gặp rất nhiều khó khăn thậm chí không thể đi học được.  

- Trẻ em là lực lượng tuyên truyền. Kinh nghiệm triển khai nhiều phong trào ở Việt 
nam cho thấy trẻ em là lực lượng tuyên truyền quan trọng. Không có một chương trình nào 
lại thành công về mặt tuyên truyền mà lại không có trẻ em tham gia. 

- Trẻ em tham gia vào việc xây dựng kế hoạch, đặt ra các qui tắc và thực hiện những 
gì mà chúng đã xây dựng, nên. 
1.2.2. Xác lập vòng bạn bè  

 Thông thường việc kết bạn và duy trì tình bạn giữa trẻ với nhau rất tự nhiên. Trẻ có 
thể rất thân nhau trong thời gian ở lớp học, nhưng sau giờ học có thể lại không thân, hoặc 
trẻ có những thời gian rất thân nhau nhưng sau đó lại không duy trì được quan hệ đó. Do 
vậy, sự kết bạn và mối quan hệ tương tác giữa trẻ với trẻ cần được hỗ trợ. 

Do gặp nhiều khó khăn trong đời sống hàng ngày, trong hoạt động nhận thức nên trẻ 
khuyết tật cũng gặp khó khăn trong tình bạn. Bởi đây là mối quan hệ được xây dựng từ hai 
phía và đòi hỏi phải thường xuyên củng cố, giữ gìn. Để tình bạn của trẻ thực sự có ý nghĩa 
trong đời sống tình cảm và sự phát triển của trẻ khuyết tật, giáo viên cần giúp đỡ trẻ xây 
dựng vòng bạn bè. 

                                           
* Theo Richard Villa trong “Gi¸o dôc hoµ nhËp, 1996” 
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Vòng bạn bè là lý thuyết xác lập các mối quan hệ xã hội để định ra phương châm ứng 
xử phù hợp, tạo điều kiện cho cuộc sống phát triển. Lý thuyết về vòng bạn bè được xuất 
phát từ Canada và đã được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới không chỉ cho tuổi 
học đường mà còn áp dụng cho cả những người trưởng thành. 

 Chủ thể của vòng bạn bè tự đặt ra những tiêu chí có ý nghĩa quan trọng cho cuộc 
sống của mình rồi sắp xếp theo mức độ giảm dần.  

Khác với mối quan hệ thường có một cách tự nhiên của mỗi con người trong cuộc 
sống, Vòng bạn bè đối với trẻ khuyết tật ở đây mang nặng các yếu tố tâm lý, tự nguyện rồi 
phát triển trở thành trách nhiệm tự nguyện hơn là bổn phận, nghĩa vụ thuần tuý vốn tồn tại 
đối với mỗi cá nhân trong gia đình, cộng đồng. 
 Bảng so sánh sau đây phân biệt sự khác nhau đó: 

Vòn
g 

Vòng bạn bè của trẻ khuyết tật (sắp 
xếp theo độ tin cậy) 

Vòng quan hệ tự nhiên của mỗi cá nhân (sắp 
xếp theo bổn phận) 

 Đối tượng Vai trò Đối tượng Vai trò 

1 Những người thân 
thiện nhất đối với 
trẻ 

Chia sẻ, tâm 
tình, thân thiện 
nhất 

Những người ruột 
thịt nhất: bố, mẹ, 
vợ, con. 

quan tâm chăm sóc, 
nuôi dưỡng vô điều 
kiện 

2 Những người gần 
gũi 

quan tâm, có 
thể chia sẻ, hỗ 
trợ 

Người ruột thịt: 
Anh, chị, em.. quan tâm chăm sóc 

thường xuyên 

3 Những người, tổ 
chức tham gia giúp 
trẻ  

hỗ trợ khi có 
điều kiện 

Bạn tâm huyết: tri 
âm, tri kỷ 

sẵn sàng giúp đỡ, thổ lộ 
tâm tình 

4 Những người, tổ 
chức có thể trao 
đổi, chia sẻ 

tạo môi trường 
thuận lợi cho 
trẻ phat triển 

Bạn trên công việc, 
bạn xã giao 

hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên 
cùng có lợi, giúp đỡ khi 
có điều kiện, có đề nghị 

Như vậy ta sẽ có vòng bạn bè sau: 

                                            

 

 

                               4     3     2     1        Trẻ 

                                               

 

 

 

 
 
 

1.2.3. Phương pháp xây dựng vòng bạn bè 
 Có nhiều cách khác nhau để xây dựng vòng bạn bè. Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm và 

đối tượng học sinh cụ thể trong lớp mình, giáo viên có thể đưa ra các cách khác nhau. Dưới 
đây mô tả một cách xây dựng đã được thể hiện ở các chương trình giáo dục hoà nhập 

Vòng 1: Vòng thân thiện gần gũi 
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Giáo viên giải thích cho học sinh rõ về vai trò và ý nghĩa của mối quan hệ thân thiện 
giữa các học sinh trong lớp.và hoàn toàn tin tưởng rằng nếu mối quan hệ đó được thiết lập, 
lớp học sẽ tốt hơn. Sau đó giáo viên phát cho mỗi học sinh một tờ giấy đã vẽ sẵn 4 vòng và 
yêu cầu đề tên của mình vào giữa. Sau đó đề tên của những người thân thiện nhất vào vòng 
1. Những người ở vòng 1 là những người thân thiện nhất, nếu thiếu họ chủ thể ở giữa sẽ 
không thể tồn tại được về mặt tình cảm. Giáo viên có thể đưa ra vòng 1 của mình bằng 
cách hài ước như chồng, con, ... 

Vòng 2: Vòng thân tình 
Vòng 2 là vòng bao gồm những bạn gần gũi nhưng ít thân hơn những bạn ở vòng 1. 

Giáo viên có thể minh hoạ bằng chính bản thân mình như điền tên 5 – 6 người bạn đang 
cùng làm việc, bạn thân từ thở học trò, anh em ruột thịt tâm đầu ý hợp. 

Vòng 3: Vòng những người cùng tham gia 
Giáo viện có thể cho từng trẻ tự điền hay cả nhóm cùng điền vào vòng này gồm 

những người trẻ thích nhưng chưa hẳn đã gần gũi. Lấy mình làm ví dụ, giáo viên có thể 
điền tên bạn đồng nghiệp mình kính phục, bạn hàng xóm, bạn cùng đi chơi, anh em cùng 
dòng họ .v.v. 

Vòng 4: Vòng chia sẻ 
Sau khi đã điền 3 vòng, học sinh có thể điền tên những người mà trẻ liên quan, cùng 

chung sống như giáo viên, bác sỹ, hàng xóm vv 
Giáo viên, dựa vào vòng bạn bè của từng trẻ, trao đổi với học sinh về vai trò của 

vòng bạn bè đối với cá nhân trẻ. Sau đó, trao đổi với cả lớp về vòng bạn bè của trẻ có nhu 
cầu đặc biệt trong lớp mình. Giáo viên phân tích và nêu rõ vai trò của vòng 1 bằng các câu 
hỏi như: Nếu thiếu những người trong vòng này cuộc sống của trẻ, đặc biệt trẻ khuyết tật, 
sẽ ra sao; Những người trong vòng này có vai trò gì đối với mỗi cá nhân; Làm thế nào để 
có thêm bạn ở trong vòng một.  

Sau đó, trẻ khuyết tật cùng cả lớp trao đổi về việc làm thế nào để có những bạn bè 
trong lớp có thể trở thành những người trong vòng một của trẻ khuyết tật. Sau khi phân 
tích những việc làm cần thiết để có thêm bạn trong vòng một của trẻ, giáo viên cùng trao 
đổi với học sinh xây dựng kế hoạch hành động thể hiện các ý tưởng đã bàn. 

Các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của vòng bạn bè 
1) Tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để tăng sự hiểu biết và tạo cơ hội cho trẻ thể 

hiện. 
2) Động viên, khuyến khích kịp thời những hành vi, biểu hiện tốt 
3) Tuyên truyền phổ biến rộng các điển hình 

2. Nhóm hỗ trợ cộng đồng 
2.1. Các yếu tố của cộng đồng (ở địa phương) ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em 
khuyết tật 

Trẻ em sinh ra và lớn lên trong cộng đồng. Cộng đồng có vai trò quan trọng trong 
sự phát triển của trẻ. Các yếu tố dưới đây có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ.   
  Yếu tố tự nhiên: Vị trí địa lý, địa hình, môi trường, khí hậu, đường giao thông vùng 
sâu, vùng xa v.v... 
  Các yếu tố xã hội: Phong tục tập quán; Trình độ dân trí; Nhận thức và thái độ đối 
với trẻ khuyết tật của cộng đồng;  Sự phát triển y tế, giáo dục của địa phương; Sự quan tâm 
của chính quyền địa phương và các đoàn thể đối với việc giáo dục trẻ khuyết tật. 
  Về kinh tế: Đời sống của cộng đồng dân cư 
2.2.Những tồn tại của cộng đồng trong công tác giáo dục hoà nhập 

Hiểu không đầy đủ về trẻ khuyết tật: đưa đến cách suy nghĩ, thái độ, cách đối xử 
thiếu tôn trọng, khinh thường, thiếu công bằng ... đều gây khó khăn cho việc hoà nhập của 
trẻ tại gia đình và xã hội. 

 Chọn mô hình giáo dục không thích hợp với sự phát triển của trẻ 
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Nhận thức, kinh nghiệm, kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật của cán bộ, nhân 
viên trong cộng đồng còn ít hoặc chưa đúng đắn nên đã gây hạn chế cho công tác giáo dục 
hoà nhập. 

Quan điểm hay cách nhìn nhận có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ 
khuyết tật. Việc đánh giá đó được thể hiện theo mô hình sau: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận đưa ra: 1) Chỉ trích; 2) Coi thường; 3) Xem họ là người bất lực và không 
có khả năng tự giúp bản thân. 
 
 
2.  Mô hình xã hội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá thấp 
bản thân 

Cần trợ giúp 
và hướng 

dẫn 

Vấn đề trẻ 
khuyết tật 

 

Không có khả 
năng duy trì một 

công việc tốt

 

Không hy vọng 
một tương lai 

tốt đẹp 

Không làm 
được gì 

Bị coi là 
người xấu 

 

Gánh nặng cho 
cộng đồng 

 

Không biết cái gì 
tốt cho bản thân 

Nhu cầu 
dịch vụ và 
đối đãi

1. Mô hình đánh giá cá nhân

Không được 
hưởng các dịch 

vụ XH 

 

Bị khinh rẻ và 
thương hại 

 

Thiếu 
chuyên môn 

 

Vấn đề người  
khuyết tật 

Môi trường và 
điều kiện vật chất 

khá tốt 

 
Nghèo khổ 

 
Không được tới 

trường 

 

Bị phân biệt đối 
xử cách ly 

 

Thiếu sự quan 
tâm của cộng 

đồng 

 

Thiếu thông tin, 
hiểu biết 

Thiếu vốn và 
thiếu cơ hội 
xin việc làm 
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Kết luận: Đối với người khuyết tật nói chung, trẻ khuyết tật nói riêng nên có cái nhìn 

đúng đắn: 
• Không coi thường, không chỉ trích người khuyết tật 
• Tin tưởng ở tương lại của người khuyết tật nếu môi trường và điều kiện được thay 

đổi. 
2.3.Xây dựng nhóm hỗ trợ cộng đồng 

Thế nào là nhóm hỗ trợ cộng đồng?  
Đây là những thành viên tự nguyện trong cộng đồng dân cư (ở thôn hoặc xã) góp 

công sức, vật chất và tinh thần, để hỗ trợ giúp đỡ một hoặc nhiều trẻ khuyết tật vượt khó 
khăn để hoà nhập xã hội. 

 Vai trò chức năng của nhóm cộng đồng 
• Đổi mới nhận thức về trẻ khuyết tật trong cộng đồng dân cư và gia 

đình trẻ khuyết tật 
• Tư vấn cho gia đình về cách chăm sóc, giáo dục, phục hồi chức năng 

cho trẻ, tạo niềm tin cho họ  
• Phát hiện sớm các nhu cầu của trẻ 
• Trực tiếp giúp đỡ trẻ trong học tập, phục hồi chức năng và tham gia 

mọi hoạt động trong xã hội 
• Lôi cuốn các thành viên trong cộng đồng tham gia hỗ trợ trẻ 
• Phối hợp giữa gia đình và cộng đồng để tìm ra biện pháp để giúp đỡ 

trẻ 
• Theo dõi đánh giá sự tiến bộ của trẻ 

2.3.1.Qui trình xây dựng kế hoạch và tiến hành hỗ trợ cho một trẻ khuyết tật tại cộng đồng 
Người cán bộ nhóm hỗ trợ cộng đồng muốn làm tốt công việc của mình, ngoài các 

kiến thức và kỹ năng công tác xã hội còn phải hiểu sâu sắc về khả năng tiềm ẩn của trẻ 
khuyết tật, về môi trường giáo dục cũng như việc vạch kế hoạch, cách tổ chức hỗ trợ giúp 
trẻ có hiệu quả nhất. 

Qui trình hỗ trợ một trẻ khuyết tật tại cộng đồng có thể tóm tắt như sau: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiến hành cuộc họp 
- Người đứng đầu nhóm cần thông báo rõ cho mọi người biết về mục đích buổi họp 
- Thảo luận về nội dung công việc cần tiến hành 

- Cùng nhau đưa ra những kỳ vọng vào trẻ (đối tượng cụ thể) 

1. Họp nhóm 
cộng đồng 

2. Mong đợi của gia 
đình đối với con em 

mình 

3. Lo lắng, trăn trở 
của gia đình 

4. Hiểu về năng lực 
và nhu cầu và sở 

thích của trẻ 

5. Xây dựng mục 
tiêu và kế hoạch 
giúp đỡ đứa trẻ 

6. Thực hiện  
kế hoạch 

7. Đánh giá kết 
quả thực hiện 

8. Tìm hiểu nhu cầu 
và năng lực mới của 

trẻ 
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Thí dụ: Mục đích cuộc họp là cùng nhau bàn bạc, vạch kế hoạch và cách tiến hành hỗ 
trợ cho em Ng. T. Mai 8 tuổi (khó khăn về học) tại thôn số 8 xã ... 

 Các yếu tố cần thiết cho một cụôc họp có hiệu quả: 
- Mọi người phải biết trước mục đích cuộc họp 
- Cuộc họp phải được xác định nội dung trước 
- Phải có chương trình cụ thể 
- Thành phần cuộc họp: chỉ những người có liên quan đến công việc 
- Cán bộ lãnh đạo phải đến đúng giờ 
- Xác định hợp lý các vấn đề bàn bạc 
- Mọi người được tự do nêu lên các ý kiến của mình 
- Tôn trọng lẫn nhau trong lúc bàn bạc 
- Chủ toạ không ngắt ý kiến người đang phát biểu 
- Mọi người tích cực chia xẻ ý kiến 
- Trong lúc họp, mọi người không làm việc riêng 
-  Hướng bàn bạc vào trọng tâm cuộc họp 
-  Đảm bảo thời gian thảo luận 
-  Sau cuộc họp cần có kết luận 
- Có kế họach triển khai cụ thể: phân công công việc cho từng người 
Những mong đợi của gia đình 
Tại sao người cán bộ cộng đồng lại phải hiểu được những mong đợi của gia đình đối 

với con em họ? 
Thông thường gia đình có con bị khuyết tật thường biểu hiện ý muốn của họ theo 

cách khác nhau: 
 Muốn con mình được chữa lành 
 Muốn con mình được phát riển như những trẻ khác 
 Được mọi người yêu quí tôn trọng 
 Được tự lập và tự lo liệu cuộc sống 
 .......... 
Có những mong đợi có thể thực hiện được, nhưng cũng có những mong đợi vượt ra 

ngoài khả năng và tầm hiểu biết mà người cán bộ cộng đồng không đáp ứng được. Vì vậy 
phải giải thích cho họ hiểu tại sao những mong đợi đó không thể giải quyết được mà chúng 
ta cần hướng tới những mong đợi hiện thực. 

Thí dụ: Có những phụ huynh mong muốn con mình được học tập tập trung tại một 
trường chuyên biệt vì học nghĩ rằng nơi đó con họ sẽ được hưởng nhiều quyền lợi và được 
sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhiều hơn. Họ không biết, vì chưa 
được chứng kiến, sự hạn chế của môi trường này đối với sự phát triển của con mình. Cán 
bộ cộng đồng cần phân tích, giảng giải cho họ hiểu và giúp họ có cách giúp đỡ con em 
mình một cách thiết thực. 

Để những mong muốn và kỳ vọng của phu huynh sát với thực tế và trở thành hiên 
thực, người cán bộ cộng đồng phải giải thích cho họ hiểu về lợi ích giáo dục hoà nhập và 
phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Từ đó có thể biết được cha mẹ các em mong muốn 
gì ở cộng đồng. 

Những lo ngại của gia đình  
Phần lớn trẻ khuyết tật sống trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn: 
Về kinh tế do phải chạy chữa cho con mình, không yên tâm làm ăn 
Về nhân lực: Thiếu người giúp đỡ vì phải trông nom con khuyết tật 
Trình độ học vấn thâp nên thiếu kiến thức thông thường 
Thiếu thông tin về cách giúp đỡ con mình ... 
Những khó khăn mà các gia đình phải đối mặt trong cuộc khủng hoảng tâm lýđược 

biểu hiện ở dạng: 
- Tâm lý nặng nề đối với quá khứ như xấu xa, xấu hổ, tức giận, thất vọng ... 
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 - Những rắc rối trong gia đình như đói nghèo, bệnh tật, ít hiểu biết đang diễn ra 
hàng ngày cản trở trong việc chăm sóc, giáo dục con cái. 

Về tương lai: Nhiều gia đình lo lắng về những gì có thể xẩy ra đối với con em họ. sẽ 
gây ra những căng thẳng và tạo thêm những khó khăn trong việc giáo dục trẻ. 

Ví dụ: Một gia đình nghèo có người vợ chết sớm để lại đứa con tật nguyền. Buồn 
phiền, thiếu tiền bạc để chăm sóc chữa bệnh cho con làm cho người bố không còn tâm trí 
quan tâm, chăm sóc con. Những gia đình như thế cần phải được cộng đồng chia xẻ những 
lo lắng mà theo họ là không có lối thoát. Để làm được điều đó, nhóm cộng đồng phải: 
 - Gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm với gia đình 
 - Thấu hiểu những khó khăn rắc rối mà đình họ đang đối mặt 
 - Sự đồng cảm của cán bộ cộng đồng sẽ làm cho các bậc phụ huynh cảm thấy 
gần gũi, tin tưởng và hy vọng để họ có thể bộc bạch hết những suy nghĩ, băn khăn, lo ngại 
sâu lắng, thầm kín của mình.  

Thí dụ: 
- Lo con mình bị trẻ khác trêu chọc 

 - Lo con mình không thể học tập được như các bạn khác 
 - Lo con mình có hành vi không đẹp đối với bạn bè, cô giáo 

- Lo bị người khác chê cười vì có con khuyết tật 
 - Trăn trở khi mình ốm đau, già yếu không ai chăm sóc, giúp đỡ đứa con khuyết 
tật.  
 - Lo lắng về cuộc sống sau này của đứa trẻ... 

Bằng những lời "tâm tình" cán bộ cộng đồng cần phải gợi mở, dẫn dắt để phụ huynh 
"tâm sự" hết những suy nghĩ đó. Đây là một nghệ thuật trong đó bối cảnh, hoàn cảnh, tâm 
thế, tính nghiêm túc, thực lòng là những yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của 
việc này. 

Tiến hành thực hiện các hoạt động 
Theo kế hoạch đã được biên soạn, những người tham gia hỗ trợ sẽ tiến hành các hoạt 

động hỗ trợ trẻ. Tuy các hoạt động được tiến hành riêng theo kế hoạch, nhưng những hoạt 
động có liên hệ chặt chẽ với nhau và đều là những tác động nhằm mục đích chung. Do vậy 
khi tiến hành các hoạt động, không chỉ luôn hướng vào mục đích của từng hoạt động mà 
còn định hướng vào mục tiêu chung. 

Đánh giá kết quả hoạt động 
Đánh giá là khâu quan trọng trong qui trình giúp cho người cán bộ cộng đồng thấy 

hết được những mặt đã đạt được và những mặt cần tiếp tục hỗ trợ; Đồng thời đánh giá 
cũng giúp nhóm nhìn nhận lại công việc của mình.  

Đánh giá có thể theo các nội dung sau: 
- Đánh giá theo mục tiêu đã đề ra 
- Đánh giá theo mong đợi của từng hoạt động 
- Đánh giá các biện pháp tác động 
- Đánh giá sự tham gia của từng thành viên 
- Đánh giá về thời gian đưa ra các hoạt động. 

.... 
Sau một thời gian nhất định, đánh giá sẽ cho ta những thông tin mới về đứa trẻ gồm 

những năng lực, nhu cầu mới cùng như những nét cá tính của trẻ. Trên cơ sở những thông 
tin đó, mục tiêu, kế hoạch mới sẽ được biên soạn và thực hiện.  
2.4. Kỹ năng tư vấn cộng đồng 

  Khái niệm về tư vấn 
Tư vấn là hình thức truyền thống đặc biệt diễn ra trực tiếp giữa hai người nhằm cung 

cấp thông tin giúp người được tư vấn có khả năng lựa chọn và quyết định một vấn đề nào 
đó. 
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Ví dụ: Cán bộ chăm sóc trẻ em tư vấn cho gia đình về vấn đề hỗ trợ, tạo điều kiện 
cho trẻ khuyết tật phát triển. Gia đình cùng cán hộ  địa phương các ban ngành xây dựng 
chương trình kế hoạch đưa trẻ khuyết tật ra lớp học và hỗ trợ tại nhà. 

Những nguyên tắc của tư vấn 
a. Khách quan 
Khách quan là thái độ mà người tư vấn cần có khi cung cấp thông tin cho đối tượng 

được tư vấn, để họ có thể tự mình quyết định, không bị sức ép của người tư vấn. Tuy 
nhiên, khách quan không có nghĩa là người tư vấn làm ngơ trước các nhu cầu của đối 
tượng được tư vấn (người được tư vấn) mà đặt mình vào vị trí của đối tượng, cố gắng hiểu 
xem họ cảm thấy thế nào khi ta tư vấn cho họ. Thái độ trung thực khi cung cấp thông tin 
cũng được coi là một phần của sự khách quan. Hãy nói sự thực đừng nói theo ý đối tượng 
được tư vấn muốn. 

b. Tôn trọng 
Tôn trọng đối tượng được tư vấn, sự riêng tư của họ là điều  kiện để có thể tiếp mọi 

người, mọi tập thể ở mức độ nào đó tuỳ theo khả năng của người tư vấn, sao cho đối tượng 
được tư vấn có thể nói hết mối quan tâm của mình với vấn đề đang được tư vấn, bàn luận. 
Mỗi cá nhân, đối tượng trong quá trình tư vấn đều có quyền được tôn trọng vì vậy khi trò 
chuyện, phỏng vấn, tọa đàm người tư vẫn không nôn nóng, vội vã. 

c. Trung thực 
Người cán bộ tư vấn tuyệt đối không được áp đặt các giá trị văn hoá xã hội cũng như 

đạo đức của bản thân mình đối với đối tượng được tư vấn, cũng không được đưa những 
thông tin không đúng ảnh hưởng không tốt đến vấn đề mà mình đang tư  vấn. 

d. Kín đáo 
Phải đảm bảo giữ kín những điều họ cung cấp, không được tiểt lộ cho người khác 

biết nếu họ có yêu cầu. 
 Các kỹ năng tư vấn 
a. Chủ động lắng nghe, truyền thông bằng cử chỉ 
Những gợi ý trong khâu chủ động lắng nghe 

• Biết im lặng đúng lúc là yếu tố cơ bản của nghệ thuật lắng nghe. 
• Gặp gỡ đối tượng được tư vấn ở địa điểm thoải mái. 
• Tiếp cận đối tượng tư vấn theo cách thức với cá tính cá nhân. 
• Lắng nghe đối tượng cũng như quan sát cách trình bày vấn đề của 

họ. Chú ý đến lời nói, cách dùng từ ngữ và những biểu hiện trên nét mặt đối 
tượng. 

• Chăm chú theo dõi ánh mắt của đối tượng được tư vấn một cách dịu 
dàng. 

• Khi nghe người hơi nghiêng về phía trước, gật đầu tán thành với ý 
kiến của đối tượng được tư vấn. 

• Có những tư những tán đồng: "à!à" "xin cứ nói" "vâng" "và ra 
vậy"... 

• Cố gắng thể hiện sự đồng cảm với đối tượng. 
• Thay vì suy nghĩ xem nên nói gì với đối tượng, nên chăm chú lắng 

nghe họ. 
• Áp dụng thủ thuật nhắc lại lời của đối tượng để khẳng đinh mình đã 

hiểu được vấn đề của họ. 
Những chú ý khi lắng nghe và truyền thông bằng cử chỉ 
Thái độ đối với đối tượng như thế nào? 

- Thỉnh thoảng mỉm cười 
- Thân thiện nhìn vào mặt đối tượng. 
- Không nhăn trán hoặc nhíu mày 
- Không thể hiện vẻ bất bình 
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- Không vân vê vật gì đó trên tay khi đang nghe hoặc đang nói chuyện với 
đối tượng. 

Địa điểm tiếp đối tượng như thế nào? 
- Sạch sẽ, ngăn nắp 
- Chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái. 
- Giữa cán bộ tư vấn và đối tượng được tư vấn nên ngồi cách nhauvới 

một khoảng nhất định thích hợp cho cuộc phỏng vấn trò chuyện. 
 Cử chỉ của người tư vấn như thế nào? 
-   Cử chỉ thoải mái, nhẹ nhàng  
-   Không làm việc gì đó trong khi đang trao đổi với đối tượng. 

- Không thường xuyên hoặc chăm chú nhìn đối tượng 
- Không ngáp trong khi đang trao đổi với đối tượng 
- Không biểu hiện sự phân tán hoặc nhìn ra chỗ khác, nhìn vào đối 

tượng 
- Không thường xuyên thay đổi vị trí ngồi  

Giọng nói của cán bộ tư vấn như thế nào? 
- Cần có giọng nói nhẹ nhàng và trôi chảy trong khi tư vấn cho đối 

tượng. 
- Tránh nhận định, thái độ không tán thành hoặc phủ nhận thông qua 

giọng nói. 
- Tôn trọng những phút im lặng để đối tượng có thời gian trình bày và 

nêu câu hỏi. 
- Không xen lời để lấp những khoảnh khắc im lặng. 

b. Kỹ năng xác định và phản ánh nội dung (nhắc lại lời đối tượng được tư vấn) 
Cán bộ tư vấn lắng nghe đối tượng được tư vấn trình bày. Sau đó nhắc lại nội dung mà 

họ trình bày, tốt nhất dùng chính những từ ngữ mà họ đã dùng để giúp cho cán bộ tư vấn kiểm 
tra xem mình có hiểu đúng vấn đề đối tượng trình bày hay không. 

Cán bộ tư vấn nhắc lại lời của đối tượng được tư vấn cũng là để xác định và phản ánh 
tình cảm của mình với đối tượng. Sự đồng cảm này làm cho họ thấy những điều họ trình 
bày đã được lắng nghe và hiểu được tình cảm, hoàn cảnh của họ. 

c. Kỹ năng đặt câu hỏi 
Trong quá trình tư vấn, người tư vấn cần đặt câu hỏi để xác định mong muốn của đối 

tượng (người được tư vấn) để có những thông tin cơ bản về vấn đề mình mong đợi. Chẳng 
hạn, tư vấn cho gia đình về việc cần cho trẻ khuyết tật ra học hoà nhập. Người tư vấn phải 
đưa ra những câu hỏi tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, môi trường, cộng đồng xung quanh trẻ 
... Cùng gia đình tìm giải pháp giúp đỡ trẻ, đưa trẻ ra học hoà nhập. 

Có thể dùng câu hỏi mở hoặc đóng để tìm hiểu những thông tin cụ thể hoặc tình cảm 
của đối tượng để có thể giúp họ tự giải quyết vấn đề. Câu hỏi đóng là loại câu hỏi có câu 
trả lời bằng số liệu hoặc "có" hoặc "không". Câu hỏi mở là loại câu hỏi để tìm hiểu suy 
nghĩ, tình cảm và giải thích. Tìm hiểu xem đối tượng đã cố gắng giải quyết vấn đề như thế 
nào để hỗ trợ cùng giải quyết. Chẳng hạn, Bác đã trao đổi với ai vấn đề này chưa? Thế bây 
giờ bác định thế nào? ... 

Những kỹ năng cần có khi phỏng vấn: 
- Khai thác tỷ mỷ những lĩnh vực cần thiết qua các câu hỏi mở và khuyến 

khích đối tượng cung cấp thông tin. 
- Xây dựng niềm tin, giữa người phỏng vấn và người được phỏng vấn. 
- Trao đổi về tính chất, nguyên nhân của vấn đề với người được phỏng vấn. 
- Tạo điều kiện cho người được phỏng vấn có cơ hội đặt câu hỏi. 
- Khi phỏng vấn cần tránh: 

+ Ép người được phỏng vấn đưa ra những quyết định khi chưa sẵn sàng. 
+ Nói như một người thuyết giáo. 
+ Làm cho người được phỏng vấn lúng túng bởi quá nhiều câu hỏi. 
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d. Kỹ năng đánh giá đối tượng  
Khi đối tượng được tư vấn đã bày tỏ ý nghĩ, tình cảm của mình, người cán bộ tư vấn 

phải xác định điều họ nói ra là rất có ý nghĩa cho việc giải quyết vấn đề. Cần phải khẳng 
định lại với đối tượng là vấn đề của họ là một vấn đề bình thường, có thể cùng nhau giải 
quyết. 

e. Kỹ năng cung cấp thông tin 
Người cán bộ tư vấn cần phải biết những gì đối tượng được tư vấn đã biết hoặc đã 

được nghe nói, sau đó nhẹ nhàng uốn nắn những thông tin sai lệch và cung cấp thêm thông 
tin mới bằng ngôn từ đơn giản để họ hiểu được. Cần cung cấp thêm những thông tin cần 
thiết để họ tham khảo, học tập, rút kinh nghiệm để có thể tự giải quyết vấn đề theo hướng 
tích cực như mong đợi. 

f.  Kỹ năng tóm tắt vấn đề 
Cán bộ tư vấn giúp cho người được tư vấn tóm tắt lại vấn đề trao đổi và đưa ra quyết 

định. 
Tóm tắt vấn đề sao cho đối tượng hiểu những vấn đề đã trao đổi và tăng thêm tình 

cảmgiữa họ với nhau. Nếu người được tư vấn muốn thêm thời gian để suy nghĩ, cần thêm 
thông tin để có thể quyết định, thì tóm tắt vấn đề của người cán bộ tư vấn sẽ giúp họ thấy 
rõ hơn trong những buổi gặp tiếp theo. 

g. Kết thúc phỏng vấn 
Kết thúc phỏng vấn như thế nào? 
- Kết thúc buổi phóng vấn khi đã đạt được mục đích 
- Thông thường người phỏng vấn ra hiệu về sự kết thúc buổi phỏng vấn. 

- Giải thích cho người được phỏng vấn những thông tin thu thập sẽ được sử dụng 
như thế nào? 

- Thông tin thu được từ cuộc phỏng vấn cần được xem lại và tóm tắt. 
- Nếu như hết thời gian mà vẫn còn vấn đề chưa giải quyết được, có thể sắp xếp 

cho cuộc phỏng vấn tiếp theo. 
- Người phỏng vấn cảm ơn người được phỏng vấn. 

2.5.Trung tâm hỗ trợ giáo dục hoà nhập cấp huyện  
Trung tâm hỗ trợ là gì? 
 Trung tâm hỗ trợ giáo dục hoà nhập không phải là mô hình trường chuyên biệt dạy 

trẻ em khuyết tật (tập trung - nội trú). Mọi hoạt động hỗ giáo dục hoà nhập của Trung tâm 
diễn ra trong các trường học thông qua các cộng tác viên, tình nguyện viên và thân nhân trẻ 
khuyết tật. Các cán bộ của Trung tâm chủ yếu hướng dẫn giáo viên, cung cấp tài liệu, đáp 
ứng mọi nhu cầu của học sinh ở những trường có học sinh khuyết tật học hòa nhập. 

 Mục đích của Trung tâm giáo hỗ trợ dục hoà nhập cấp huyện 
- Tạo ra các nguồn hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt ngay trong cộng đồng: nguồn 

nhân lực, nguồn kiến thức, phương tiện, tài liệu, vật chất. 
- Hỗ trợ các hoạt động giáo dục hoà nhập trong các trường học (mầm non và phổ 

thông) và trong cộng đồng, gia đình có trẻ em khuyết tật. 
- Thông qua nhà trường và lực lượng cộng đồng (nhóm tình nguyện) trực tiếp 

hoặc gián tiếp giúp đỡ, tạo cơ hội thuận lợi cho tất cả trẻ em có nhu cầu đặc biệt được học 
hoà nhập ở ngay nơi mình sống. 

 Chức năng của trung tâm  hỗ trợ 
- Tư vấn: Giải đáp tất cả những thắc mắc của cộng đồng, gia đình trẻ khuyết tật có 

liên quan tới nhu cầu quyền lợi và sự phát triển của trẻ em. Giúp cho gia đình và bản thân 
trẻ khuyết tật hiểu rõ về đặc điểm của đối tượng, từ đó định hướng và cách chăm sóc giáo 
dục để trẻ phát triển và hoà nhập.  

 Để có thể thực hiện được chức năng tư vấn thì đòi hỏi cán bộ Trung tâm phải có 
đầy đủ kiến thức cần thiết, như phương pháp giảng dạy, kiến thức về tâm lý học, sinh lý 
học, xã hội học, giáo dục học... 
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- Bồi dưỡng giáo viên và các tình nguyên viên, có kiến thức và kỹ năng cập nhật để 
đáp ứng nhu cầu của trẻ khuyết tật. 

+ Tổ chức tập huấn cho giáo viên trong huyện về nội dung, phương pháp và cách tổ 
chức giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. 

+ Tổ chức các hội thảo trao đổi kinh nghiệm về phương pháp giáo dục, giảng dạy 
học sinh có khó khăn khác nhau. Ví dụ: như kiến thức dạy trẻ có khó khăn về nhìn, về 
nghe, về học tập... 

+ Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho thân nhân và những người tình nguyện, hỗ 
trợ giáo dục trẻ khuyết tật. 

+ Mời các chuyên gia ở tuyến trên giúp đỡ, tập huấn, trao đổi thông tin. 
+ Cán bộ của Trung tâm luôn học tập nâng cao trình độ. 
+ Cung cấp các phương tiện, tài liệu có liên quan tới chương trình học tập và rèn 

luyện phát triển của học sinh (sách chữ nổi, máy trợ thính, bảng và dùi viết Braille, xe 
đẩy...) 

 Tổ chức và điều hành các hoạt động giáo dục hoà nhập trong huyện 
- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục hoà nhập của huyện, ngắn hạn (một 

năm học) dài hạn (3-5 năm)... trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục hoà nhập của mỗi 
đơn vị xã. 

- Tổ chức thực hiện giáo dục hoà nhập ở các trường học: 
+ Tuyên truyền vận động trẻ đi học 
+ Điều phối các lực lượng hỗ trợ của cộng đồng 
+ Chuyển giao, cung cấp tài liệu, phương tiện cho các trường. 

+ Nếu cần thiết cần trợ giúp giáo viên một số buổi đầu lên lớp (trường hợp gặp trẻ 
em có nhu cầu đặc biệt - khuyết tật nặng). 

+ Tổ chức các hoạt động thao diễn: đổi mới phương pháp dạy học trong trường 
hoặc theo cụm trường (3-6 xã) theo các chuyên đề. 

- Xây dựng các biểu mẫu và hướng dẫn các trường thực hiện chế độ theo dõi, ghi 
chép, báo cáo lên tuyến trên: 

+ Sổ theo dõi học sinh 
+ Sổ ghi chép, nhật ký của giáo viên 
+ Sổ liên lạc với gia đình và nhóm tình nguyện 
+ Bảng tổng hợp đánh giá kết quả sau mỗi học kỳ hoặc sau một năm học. 
- Chuẩn bị tư thế và năng lực cho trẻ tham gia hoạt động xã hội sau khi học  xong.  
Trung tâm hỗ trợ cần xúc tiến công tác hướng nghiệp cho học sinh: 
Đặt vấn đề với tổ chức LĐ-TBXH, Hội người mù, người tàn tật và các cơ sở sản 

xuất khác (cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ...) cùng tham gia trong công tác hướng nghiệp, 
đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật. 

Điều tra, khảo sát phân loại, tìm kiếm các nghề hiện có ở địa phương phù hợp với 
trẻ em lớn tuổi. 

Lập kế hoạch trợ giúp một đơn vị xã, trường cụ thể 
Giám định khả năng và nhu cầu của trẻ em và gia đình về lao động tay 

nghề... 
Tổ chức cho trẻ tham quan các cơ sở sản xuất; thử tay nghề và làm quen với nghề 

phù hợp. 
Dạy nghề:  
Dựa vào cộng đồng và gia đình trẻ khuyết tật để chuẩn bị cơ sở dạy nghề 
Xác định mô hình dạy nghề: cá nhân, gia đình, liên gia dạy nghề tập trung hay 

phân tán, học nghề hoà nhập trong cá trường dạy nghề. 
Hỗ trợ, tạo cơ hội tìm giáo viên dạy nghề để hỗ trợ trẻ học nghề, hướng nghiệp  
- Ngoài ra Trung tâm Hỗ trợ giáo dục hoà nhập còn có các chức năng: 
Là trung tâm đầu mối của các tổ chức ban ngành đoàn thể cá nhân muốn đóng 

góp sức lực, nhân lực, vật chất cho trẻ em khuyết tật. 
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Vận động sự hỗ trợ của các đơn vị, cơ quan trong và ngoài nước. 
Làm tham mưu cố vấn cho Phòng Giáo dục, Trung tâm Y tế, UBND huyện về lĩnh 

vực giáo dục trẻ khuyết tật. 
3. Quản lý giáo dục hoà nhập trong nhà trường 
3.1. Lực lượng giáo dục cấp xã 

Từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 26/CP, việc chăm sóc giáo dục trẻ 
khuyết tật trong xã hội đã chính thức là nhiệm vụ của ngành giáo dục. Vì vậy, ở các địa 
phương, các cộng đồng, đương nhiên lực lượng giáo dục vừa là người tổ chức triển khai 
giáo dục hoà nhập, vừa là lực lượng nòng cốt thực hiện. Tuy nhiên, để giáo dục hoà nhập 
thực sự là kiểu tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật tiên tiến nhất, hiệu quả nhất, cần phân định 
chức năng rõ ràng: 

* Hội đồng giáo dục xã: HĐGD xã có chức năng quyết định các chủ trương, tập hợp 
lực lượng tạo điều kiện hỗ trợ nhà trường thực hiện giáo dục hoà nhập. 

* Nhà trường: Nhà trường là đầu mối, thiết lập các mối quan hệ với các ngành, các 
lực lượng trong cộng đồng cho mục đích thực hiện giáo dục hoà nhập ở địa phương. Nhà 
trường làm tham mưu đề xuất chủ trương, chế độ chính sách về giáo dục hoà nhập cho 
chính quyền địa phương. Để thực hiện chức năng trên đây của nhà trường, vai trò của Ban 
giám hiệu, đặc biệt của Hiệu trưởng nhà trường là rất quan trọng. 

* Hiệu trưởng nhà trường: Hiệu trưởng không chỉ cần nhận thức đúng mà còn phải 
nắm vững qui trình triển khai và biết cách khai thác sức mạnh của cộng đồng để cùng Ban 
giám hiệu lãnh đạo tập thể giáo viên thực hiên giáo dục hoà nhập. Cũng như chỉ đạo các 
nội dung giáo dục khác, Hiệu trưởng phải tổ chức bộ máy quản lý giáo dục hoà nhập trong 
nhà trường để việc thực hiện giáo dục hoà nhập có kế hoạch, có nội dung, phương pháp và 
được giám sát đôn đốc, tổng kết đánh giá. 

Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy ở nơi nào thực hiện giáo dục hoà nhập tốt thì ở đó 
Hiệu trưởng nhà trường có nhận thức đúng, nhiệt tình, có kinh nghiệm quản lý và có năng 
lực chuyên môn. 

* Đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy có vai trò quyết định hiệu 
quả của giáo dục hoà nhập: 

Giáo viên là người trực tiếp điều hành hoạt động dạy học hoà nhập nên giáo viên 
hiểu rõ nhất nhu cầu và năng lực của từng trẻ khuyết tật để xây dựng mục tiêu giáo dục phù 
hợp với từng trẻ. 

Giáo viên tổ chức và điều hoà các hoạt động học của học sinh, đặc biệt là học hợp tác 
nhóm.  

Giáo viên là người trực tiếp phối hợp với gia đình trẻ khuyết tật và các lực lượng 
cộng đồng để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục hoà nhập. 

Giáo viên là người theo dõi quá trình phát triển của từng trẻ khuyết tật để điều chỉnh 
mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp. 

Giáo viên là người thiết lập và duy trì các mối quan hệ với đồng nghiệp để thực hiện 
phương pháp cùng hợp tác trong dạy học hoà nhập. 

Giáo viên là người tổ chức các mối quan hệ tốt giữa học sinh bình thường với học 
sinh khuyết tật thông qua tổ chức đoàn, đội và tổ chức lớp để tạo nên môi trường hoà nhập 
hai chiều mà trong đó cả hai đối tượng học sinh đều phát triển thuận lợi. 

Giáo viên là người trực tiếp liên hệ, phối hợp với phụ huynh học sinh về chăm sóc 
giáo dục trẻ khuyết tật. 
3.2. Lực lượng giáo dục cấp huyện 

Phòng giáo dục là đầu mối thực hiện chức năng giáo dục hoà nhập. Với chức năng 
là cơ quan quản lý giáo dục, phòng giáo dục là nơi triển khai, quản lý, giám sát thực hiện 
giáo dục hoà nhập. Kinh nghiệm thực hiện giáo dục hoà nhập cho thấy để giáo dục hoà 
nhập có hiệu quả việc quản lý có thể theo mô hình sau: 

Trưởng phòng giáo dục trực tiếp phụ trách công tác giáo dục hoà nhập. 
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Hai cán bộ phụ trách giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non trực tiếp chỉ đạo 
chương trình 

Xây dựng nhóm cán bộ chuyên môn tư vấn cho giáo duc hoà bao gồm lãnh đạo các 
trường, các giáo viên có kinh nghiệm trực tiếp dạy trẻ khuyết tật điển hình. 

Thường xuyên tổ chức các chuyên đề dạy hoà nhập các đối tượng trẻ khuyết tật điển 
hình nhằm rút kinh nghiệm về phương pháp giáo dục và cách thức tổ chức lớp học hoà 
nhập.  

Tổ chức chuyên đề về phương pháp dạy học như phương pháp học hợp tác nhóm, 
phương pháp điều chỉnh chương trình vv.  

Tổ chức các thao diễn dạy hoà nhập nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường. 
Coi giáo dục hoà nhập như một tiêu chí đánh giá thi đua. 
Ngoài những việc trên, việc theo dõi đánh giá và lập kế hoạch giáo dục cũng là một 

khâu qua trọng. Phòng giáo dục cần có sổ theo dõi số lượng trẻ khuyết tật của huyện, 
những trẻ đã đi học và hoà nhập, trẻ khuyết tật chưa đi học. Trên cơ sở những ghi chép 
này, phòng giáo dục cùng với các lực lượng khác tìm ra các giải pháp giúp trẻ và lập kế 
hoạch huy động trẻ ra lớp. Theo dõi mức độ tiến bộ của từng trẻ khuyết tật cũng là một 
công việc không thể thiếu được của phòng giáo dục. 
3.3. Lực lượng phụ huynh trẻ khuyết tật 

Hơn ai hết phụ huynh học sinh là những người lo lắng, quan tâm đến những đứa con 
không may bị thiệt thòi của mình. Phụ huynh là những người gần gũi nhất với trẻ khuyết 
tật nên hiểu được quá trình phát triển, như cầu và năng lực của các em. Chính vì vậy gia 
đình trẻ khuyết tật có những vai trò đặc biệt quan trọng: 

Phát hiện sớm để tiến hành giáo dục sớm. Trong quá trình nuôi dưỡng trẻ phụ huynh 
cần để ý đến những đặc điểm về thể chất, trí tuệ, giác quan và ngôn ngữ của con em mình. 
Nếu so sánh với những trẻ khác cùng độ tuổi mà có dấu hiệu khác biệt thì cần đưa trẻ đi 
khám hoặc đến các phòng tư vấn để sớm có chỉ định phương hướng khắc phục cho trẻ. 

Khi đã xác định con, em mình bị khuyết tật, gia đình cần có biện pháp chăm sóc giáo 
dục, phục hồi chức năng sớm cho trẻ tại gia đình theo nội dung, phương pháp đã được tư 
vấn. 

Gia đình trẻ khuyết tật  chủ động phối hợp với nhà trường, cơ quan y tế và các lực 
lượng khác để cùng thực hiện các nhiệm vụ giáo dục hoà nhập cho con em mình. 
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CHƯƠNG 4 
GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHIẾM THỊ 

1. Phương tiện dạy học hoà nhập cho trẻ khiếm thị 

Phương tiện dạy học là hệ thống đối tượng vật chất (cả các phương tiện kĩ thuật) 
được người giáo viên sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động học tập của học sinh. HS 
tham gia vào quá trình sử dụng đó nhằm thực hiện nhiệm vụ học tập đặt ra. 

 Các phương tiện dạy học đang dùng ở tiểu học hiện nay 

- Các tài liệu và giáo khoa: tranh, ảnh, bản đồ,... 

- Mẫu vật: mẫu vật thật, mẫu vật phục thể 

- Mô hình, dụng cụ, máy móc 

- Các phương tiện nghe nhìn: máy chiếu, máy thu thanh, phim,... 

Các phương tiện nêu trên có thể dùng chung cho trẻ bình thường và trẻ nhìn kém. 
Riêng tranh ảnh, bản đồ dùng cho trẻ nhìn kém cần đơn giản hoá các chi tiết phụ, màu sắc 
phù hợp với tri giác nhìn của trẻ nhìn kém, đồng thời phải có màu sắc tương phản giữa nền 
và hình.  

Những phương tiện không thể dùng chung cho trẻ bình thường và trẻ mù như bản 
đồ phẳng, máy chiếu tranh, ảnh, tài liệu in,... 

Ngoài những phương tiện dùng chung cho trẻ bình thường và trẻ mù như mẫu vật. 
Mô hình, dụng cụ, máy móc, máy thu thanh, máy ghi âm, đĩa ghi âm, trẻ mù cần có các 
phương tiện dạy học đặc biệt sau: 

+ Tranh ảnh, bản đồ nổi, hình vẽ nổi, sơ đố nổi, hình nổi. 

+ Bộ chữ nổi, ô và thanh con cắm, con xoay. 

+ Bảng viết, dùi viết và giấy Braille. 

+ Các loại thước có kí hiệu nổi (thước kẻ, thước đo độ,..) 

+ Bàn tính soroban, bàn tính taylo 

+ Compa đặc biệt 

2. Phương pháp và phương tiện dạy học đặc thù các phân môn trong chương trình 
tiểu học 

2.1. Phương pháp và phương tiện dạy môn Tiếng việt 

* Dạy phần âm, chữ cái và ghép vần 

Học sinh mù và học sinh bình thường lớp 1 cùng học theo phân phối chương trình 
tiếng việt. Các em cùng được học cùng một phương pháp về cách phát âm, cùng được làm 
quen với các sự vật, hiện tượng giống nhau, học ghi kí hiệu tiếng hoặc từ (hoặc câu) khoá 
có chứa âm và chữ cái của bài học. 

Sự khác nhau trong phương pháp dạy ở chỗ: kí hiệu chữ cái của học sinh mù thể 
hiện bằng chấm nổi theo cấu trúc sản phẩm trong ô Braille. Do đó, cách dạy nhận diện chữ 
cái đối với học sinh mù bằng phương pháp sờ đọc bằng tay chứ không phải bằng mắt nhìn. 

Ví dụ: Bài dạy chữ “bé”, trong khi học sinh bình thường được học nhận diện chữ b, 
e và dấu (dấu sắc) thì học sinh mù sờ nhận diện chữ bởi kí hiệu: 12, 15, 35. Như vậy, cách 
dạy nhận diện chữ cái và viết các con chữ, dấu thanh không theo phương pháp tri giác nhìn 
mà theo phương pháp sờ - sờ nhận ra kí hiệu theo quy ước cấu trúc thứ tự từ 1 đến 6  trong 
một ô. 
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Dạy ghép vần và đánh vần cho học sinh bình thường và trẻ em mù đều giống nhau:  

- Dạy ghép phụ âm đầu với phần vần 

- Tập đọc đánh vần 

- Đọc trơn 

So sánh giữa cách viết chữ phổ thông và chữ Braille, ta thấy: sự khác nhau trong 
cách viết là: dấu thanh. nếu chữ phổ thông viết dấu thanh ở phía trên phụ âm chính của chữ 
thì dấu thanh viết trong chữ Braille không đặt  phía trên hoặc phía dưới của dòng kẻ mà đặt 
sau phụ âm đầu và trước vần. Nhưng khi đọc thì lại giống với cách đọc chữ phổ thông (phụ 
âm đầu  vần  thanh điệu) 

* Phương pháp dạy bài tập đọc cho học sinh mù  

- Dạy kĩ năng sờ đọc: 

+ Sờ đọc phối hợp hai tay 

+ Sờ rung nhẹ đầu ngón tay trong một ô theo chiều từ trên xuống và từ trái sang 
phải... 

+ Kĩ năng sờ chuyển dòng 

- Luyện đọc: Là phương pháp nghe đọc mẫu, đọc theo mẫu, vừa nghe vừa đọc. GV 
sửa ngay nếu học sinh phát âm không rõ ràng, đọc nhỏ, nói ngọng... 

Mục đích dạy đọc đối với học sinh mù ngoài yêu cầu phát âm đúng, đọc to, mạch 
lạc, đọc diễn cảm  cần phải tăng  tốc độ đọc để đạt được trên 100 tiếng/ phút (hết lớp 3) 

- Dạy cảm nhận nội dung bài đọc 

Khi ra câu hỏi giải thích từ ngữ cần phải phù hợp với học sinh mù. 

Những câu hỏi hoặc lời giải thích dành cho học sinh mù cần dựa vào vốn hiểu biết 
và king nghiệm của trẻ. 

Không nên giải thích và đặt ra kiểu câu hỏi phải sử dụng hình ảnh thị giác mới 
hiểuv và trả lời được. 

GV vẫn có thể giải thích khái niệm về màu sắc (màu đỏ, màu xanh...) nhưng thiên 
về ý nghĩa biểu cảm của màu sắc chứ không phải cắt nghĩa thế nào là màu xanh, màu đỏ 

- Dạy các phân môn của môn Tiếng Việt: từ ngữ, ngữ pháp, tập làm văn theo đúng 
phương pháp dạy học phổ thông. Tuy nhiên, gv phải lường trước được những khó khăn trẻ 
mù sẽ gặp phải để tìm cách khắc phục. 

+ Những từ ngữ phản ánh sự vật (con, cây, sông, núi...) khi giải thích cần được 
minh hoạ bằng phương pháp tri giác xúc giác (những sự vật có thể sờ thấy được) 

+ Từ ngữ phản ánh màu sắc 

+ Những từ ngữ mô tả hiện tượng biến đổi và hình ảnh thị giác thường rất khó giải 
thích cho học sinh mù. 

2.2. Phương pháp – phương tiện dạy môn toán 

 Dạy học hoà nhập cho trẻ mù và trẻ sáng đòi hỏi người giáo viên phải dạy cả hệ 
thống kí hiệu phổ thông bằng chữ phổ thông (cho trẻ sáng)  và hệ thống kí hiệu bằng chữ 
Braille (cho trẻ mù). Vậy làm thế nào để dạy cho hai đồi tượng này theo hai cách khác 
nhau. 

Phương pháp đặc trưng bộ môn Toán không chỉ áp dụng riêng cho học sinh bình 
thường mà cả học sinh khiếm thị. Bởi ví cả học sinh mù và học sinh bình thường đều được 
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học một nội dung kiến thức môn học như nhau và đòi hỏi kĩ năng giải bài toán giống nhau. 
Sự khác nhau ở đây chỉ là việc sử dụng kí hiệu khác nhau. 

GV có thể phụ đạo cho học sinh mù ngoài giờ học sử dụng kí hiệu môn Toán bằng 
kí hiệu Braille hoặc có thể dạy đan xen trong giờ học khi học sinh bình thường đang tập 
ghi nhớ và viết kí hiệu phổ thông. 

Đặc trưng của phương pháp dạy môn Toán cho học sinh mù: 

1. Sử dụng hệ thống kí hiệu Toán theo kí hiệu Braille. 

2. Thực hiện các nguyên tắc viết kí hiệu và lời giải bằng chữ số, chữ, hình theo quy 
định riêng của người mù và quy ước quốc tế. 

3. Để giúp học sinh mù tính toán, cân đo cần phải có một số phương tiện chuyên 
dùng trong môn Toán. Ví dụ: bàn tính soropan, máy tính có số nổi. 

Các dụng cụ đo đạc có ghi chấm số nổi như thước dài, eke... Một số phương tiện đo 
hiện đại có khả năng chuyển tín hiệu kết quả đo được thành âm thanh hay phát tiếng nói. 

Việc dạy môn Toán tiểu học hiện nay chưa cần tới các phương tiện dạy học hiện 
đại, phức tạp, đắt tiền. GV tiểu học có thể sử dụng nhiều đồ dùng dạy học phổ thông như 
que tính, hạt ngô, viên sỏi, các hình học tạo bằng bìa cắt dán để dạy toán cho học sinh mù 
và học sinh phổ thông. 

Khi dạy Toán cho học sinh mù trong lớp hoà nhập, GV cần tăng cường luyện tập kĩ 
năng tính nhẩm, hạn chế mức thấp nhất thực hiện trên giấy bằng kí hiệu nổi. Nhiều trường 
hợp chỉ cần dạy học sinh biết cách giải bài toán mà không phải tìm ra kết quả cuối cùng. 
Không nên yêu cầu các em phải thực hiện các bài toán phức tạp hoặc các bài toán giải bằng 
hình vẽ (phương pháp đồ thị) 

2.3. Phương pháp và phương tiện dạy môn Tự nhiên xã hội 

* Các phương pháp dạy môn TNXH trong lớp hoà nhập học sinh khiếm thị 

Các phương pháp dạy học đặc trưng của môn TNXH trong lớp hoà nhập học sinh khiếm 
thị chính là những phương pháp dạy học phổ thông nhưng được vận dụng sao cho phù hợp 
với 1 học sinh. Đó là phương pháp: 

- Quan sát sự vật. hiện tượng thực; 

- Đóng vai theo tình huống; 

- Điều tra báo cáo; 

- Trò chơi; 

- Các phương pháp truyền thống: thuyết trình, hỏi đáp; 

Các phương pháp nêu trên có thể thực hiện qua hình thức học nhóm. 

* Vận dụng phương pháp giải thích trong dạy học hoà nhập học sinh mù 

- Thuyết trình hay giải thích kèm theo thuyết minh hoặc trực quan 

- Lời thuyết minh phải gợi được hình ảnh, âm thanh, xúc giác, khứu giác, hạn chế 
sử dụng từ chỉ màu sắc hoặc từ ngữ xa lạ với trẻ mù. 

- Không nên dùng khái niệm (từ ngữ) mà bản thân trẻ mù chưa biết để giải thích 
khái niệm, từ ngữ mới. 

- Dựa vào vốn hiểu biết, kinh nghiệm bản thân của học sinh để giải thích, phát triển 
khả năng tư duy và trí tưởng tượng cho trẻ. 
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- Dựa vào khả năng các giác quan, nhất là xúc giác, thính giác là những điểm mạnh 
của trẻ em mù để giải thích khái niệm cụ thể. 

- Dựa vào khả năng tư duy của trẻ mù để giải thích các khái niệm, từ ngữ trừu 
tượng. 

* Vận dụng phương pháp quan sát trong môn TNXH cho học sinh khiếm thị 

Phương pháp quan sát không chỉ là quan sát bằng mắt mà bằng các giác quan. Đối 
với trẻ mù, phương pháp hướng dẫn quan sát bằng tay sờ kết hợp với nghe giải thích, hỏi 
đáp là hiệu quả nhất. 

Để thực hiện quan sát được bằng tay sờ, bài đọc TNXH cần phải có đồ dùng dạy 
học là vật thật hoặc mô hình, hình nổi. 

Tuỳ theo nhiệm vụ đặt ra và đặc điểm vật quan sát mà có cách hướng dẫn sờ thụ 
động, sừo chủ động và sờ gián tiếp. 

- Sờ thụ động là cách sờ chưa cần tới sự vận động tích cực của hai bàn tay. Chỉ cần 
đặt tay vào vật thể hoặc nắm bàn tay vào một vật nào đó để cảm nhận hình dạng, cảm giác, 
bề mặt,... 

- Sờ chủ động tích cực là cách sờ phối hợp vận động các ngón tay hoặc hai bàn tay. 
Sờ đi sờ lại, vừa sờ vừa nắn, xoa, chà xát từ đầu đến cuối sự vật. Sờ chủ động cho biết 
nhiều thuộc tính của sự vật như: hình dnạg, kích thước, tie lệ tương quan, đặc tính bề mặt, 
trọng lượng, nhiệt độ... 

- Sờ gián tiếp là việc sử dụng vật dụng trung gian để quan sá sự vật ngoài tầm với 
của tay hoặc trành chạm yau vào vật bằng cách sờ gián tiếp, con vật có thể nhận biết được 
độ lớn, hình dạng, tính chất, bề mặt,... 

Trong quá trình hướng dẫn trẻ mù quan sát bằng tay, giáo viên phảo kết hợp với 
giải thích bằng lời hoặc đưa ra câu hỏi để dẫn dắt trẻ hiểu rõ sự vật, hiện tượng. Những sự 
vật, hiện tượng sờ thấy nhưng chưa hiểu hoặc không sờ thấy cần được bổ sung, mô tả bằng 
lời. 

* Hướng dẫn và quan sát bằng đa giác quan 

Nếu chỉ sờ thì trẻ khó có thể hiểu được sự vật, hiện tượng. Giáo viên cần phải 
hướng dẫn trẻ sử dụng triệt để các giác quan kể cả phần thị lực còn sót lại trong quá trình 
tri giác sự vật. 

- Với những trẻ còn một phần thị lực, cần cho các em nhìn màu sắc, hình dạng... 

- Với những sự vật là vật thật, có mùi vị nên để các em ngửi, nếm để ghi nhớ mùi vị 
của vật ấy. 

- Với nhữn đồ vật, con vật phát ra aâ thanh, tiếng kêu trẻ cũng cần nhận biết. 

Những đặc điểm âm thanh, mùi, vị cũng góp phần tích cực giúp trẻ nhận biết, ghi 
nhớ sự vật, hiện tượng. Sau này, mỗi lần nghe thấy tiếng kêu, gửi mùi của một con vật, sự 
vật, trong trẻ mù dễ dàng xuất hiện hình ảnh về chúng. 

2.4. Phương pháp, phương tiện dạy môn thể dục 

- Phương pháp tập luyện lần lượt là phương pháp từng người một lần lượt tham gia 
thực hiện một động tác hay một bài tập nào đó. 

- Phương pháp tập luyện đồng loạt là phương pháp một nhóm trẻ hay cả tổ, cả lớp 
cùng tham gia thực hiện một động tác hay cả bài tập nào đó. 

- Phương pháp trò chơi là phương pháp sử dụng các trò chơi vận động hoặc những 
bài được soạn dưới dạng trò chơi để dạy học sinh. Những tình tiết của trò chơi , luật lệ chơi 
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và những đặc tính ưu việt của trò chơi đã được thế hệ trẻ rất yêu thích và trò chơi còn làm 
bộc lộ, phát huy tính tích cực, tự giác rất cao của trẻ em nói chung, trẻ mù nói riêng, là điều 
rất cần với giáo dục thể chất. 

- Phương pháp thi đấu là một trong những hiện tượng của xã hội mà nét nổi bật của 
phương pháp thi đấu là so đo lực lượng trong tranh đầu giàng vị trí nhất, nhì hoặc để đạt 
thành tích cao. Phương pháp thi đấu khai thác được tính tích cực, sự sáng tạo, mức độ tự 
giác tham gia vào công việc của học sinh rất cao, do đó kết quả dạy học rất tốt. 

- Phương pháp làm mẫu là phương pháp giáo viên hay một vài học sinh  làm mẫu 
trước trẻ khác bắt chước làm theo. 

- Phương pháp giải thích là giáo viên dùng lời giải thcíh những động tác cho học 
sinh hiểu để vận dụng.  

Nhìn chung, các phương pháp nêu trên đều sử dụng được trong dạy học hoà nhập 
cho học sinh khiếm thị, đặc biệt là học sinh mù, nhưng cần lưu ý như sau: 

+ Khi sử dụng các trò chơi vận động trẻ bình thường cần bịt mắt lại 

+ Khi sử dụng phương pháp thi đấu, không nên để trẻ mù luôn bị thất bại, chỉ chọn 
hình thức thi đấu phù hợp với trẻ mù. 

+ Khi sử dụng phương pháp làm mẫu, cần cho trẻ mù sờ quan sát, bắt chước làm 
theo. 

+ Khi sử dụng phương pháp giải thích, giáo viên nên kết hợp với trực quan hoặc 
dựa vào những cái trẻ mù đã biết. 

Ngoài các phương pháp trên, đối với học sinh mù học hào nhập, khi dạy môn thể 
dục nên sử dụng phương pháp cẩm tay chỉ việc, là phương pháp giáo viên cầm tay, chân 
trẻ mù chỉ dẫn những cử động cần thiết. 

Phương tiện dạy học môn thể dục cho học sinh bình thường ở Tiểu học bao gồm: 

- Cờ, hoa, vòng, gậy 

- Vợt bóng bàn, bóng bàn, chậu, quả bóng 

- Dây để nhảy dây 

- Vòng lắc 

- Chiếu, đệm mót, còi, kèn, trống lắc 

- Các loại mặt nạ 

- Các loại ghế, cầu thăng bằng 

2.5. Phương pháp, phương tiện dạy môn đạo đức 

Khi dạy học môn đạo đức cho học sinh bình thường ở Tiểu học, chúng ta thường sử 
dụnh phương pháp cơ bản sau: 

- Phương pháp dùng lời: kể chuyện, giảng giải, đàm thoại, nêu gương. 

- Phương pháp trực quan: tranh ảnh, hình vẽ hấp dẫn, người thực, việc thực 

- Luyện tập thực hành: thông qua trò chơi sắm vai 

- Phương pháp hợp tác nhóm 

- Phương pháp điều tra – báo cáo 

Các phương pháp dạy học môn đạo đức nêu trên đều sử dụng được trong dạy học 
hoà nhập cho học sinh khiếm thị.  
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Dạy học môn đạo đức cho học sinh bình thường ở tiểu học, chúng ta thường sử 
dụng các phương tiện dạy học như: 

- Tranh ảnh, hình vẽ 

- Đầu đĩa, bằng hình,.. 

- Các hiện tượng tự nhiên xã hội và các hiện tượng thực tế trong đời sống xã hội. 

- Thông qua người thực, việc thực của lớp, của trường, của địa phương,... 

- Các phục trang cho các nhận vật 

- Mô hình 
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Chương 5 GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ 

1. KĨ THUẬT DẠY HOÀ NHẬP CHO TRẺ CPTTT 
1.1. Điều chỉnh bài học phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ CPTTT 
1.1.1. Điều chỉnh cách thức tổ chức và quản lí hoạt động dạy và học 

- Sắp xêp môi trường lớp học phù hợp, hấp dẫn trẻ 

- Sắp xếp chỗ ngồi phù hợp cho trẻ để giáo viên theo dõi và giúp đỡ một cách thuận 
lợi. 

- Tổ chức hoạt động phù hợp với trẻ 

- Tổ chức học dựa vào chủ đề hoạt động theo nội dung kiến thức của mỗi bài học 

1.1.2. Điều chỉnh nội dung dạy học 

Khi điểu chỉnh nội dung dạy học, giáo viên cần xác định rõ 

- Kiến thức và kĩ năng trẻ đã có 

- Trẻ cần học cái gì 

- Trẻ học như thế nào 

- Trẻ sẽ học được cái gì 

Điều chỉnh nội dung dạy học bao gồm: 

- Điều chỉnh về số lượng kiến thức 

- Điều chỉnh về mức độ khó kiến thức 

- Điểu chỉnh về mức độ áp dụng kiến thức 

Trong một tiết học, giáo viên cần: 

- Thay đối hình thức dạy học 

+ Hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức thông qua tổ chức các hoạt động khác 
nhau: hoạt động chung của cả lớp, học theo từng nhóm và học thông qua sự giúp đỡ của 
bạn bè 

+ Dạy học thông qua các môi trường khác nhau: trong lớp học, ngoài sân trường,... 

- Điểu chỉnh môi trường học tập 

+ Môi trường vật chất 

+ Môi trường diễn ra sự tương tác về mặt tâm lý giữa trẻ và giáo viên, giữa trẻ và 
trẻ. 

- Vận dụng các phương pháp dạy học khác nhau: Gv cần biết vận dụng  một cách 
linh hoạt các phương pháp dạy học khác nhau, đúng lúc, phù hợp với nội dung và đối 
tượng, thể hiện được nghệ thuật và phong cách sư phạm 

- Thay đổi yêu cầu và tiêu chí đạt thành công của trẻ 

- Điều chỉnh cách giao nhiệm vụ và bài tập. Gv cần tính đến thời gian và khả năng 
của trẻ có thể hoàn thành được nhiệm vụ hay bài tập được giao 

- Thay đổi cách trợ giúp 

1.1.3. Phương pháp điều chỉnh 

- PP đồng loạt 

- PP đa trình độ 
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- PP trùng lặp giáo án 

- PP thay thế 

1.2. Hướng dẫn trẻ thực hiện nhiệm vụ và nắm bắt khái niệm 

1.2.1. Khó khăn của trẻ CPTTT khi thực hiện nhiệm vụ 

- Không rõ nhiệm vụ được giao: nhiều khi trẻ CPTTT nghe nhưng khó hiểu nhiệm 
vụ hướng dẫn bằng lời hoặc viết của giáo viên. 

- Khó thiết lập mối tương quan giữa các sự vật, sự việc với nhau vì khả năng tư duy 
logic của trẻ bị hạn chế 

- Khó vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết nhiệm vụ trong tình huống mới 

- Khi thực hiện nhiệm vụ, trẻ thường có thao tác thừa hoặc thiếu vì cử động vụng 
về, khó hoàn thành nhiệm vụ được giao, thường bỏ mặc, chạy lung tung hoặc ngồi im lặng 
không thực hiện, không động não suy nghĩ. 

- Khó định hướng trước được các bước cần phải thực hiện. 

1.2.2.Nguyên tắc hướng dẫn trẻ hoàn thành nhiệm vụ 

Quy luật nhân thức 

Trong quá trình hướng dẫn trẻ thực hiện nhiệm vụ giáo viên cần phải lưu ý tới quy 
luật của quá trình nhận thức. 

Vật thật          Mô hình        Hình ảnh       Ngôn ngữ        Khái niệm 

(Môi trường)     (Mô phỏng)       (Tranh ảnh)       (Ngôn ngữ)         (Từ, câu) 

HÌnh ảnh từ ít đến nhiều, từ mức độ đơn giản đến mức độ phức tạp 

Nhiệm vụ càng được chia nhỏ càng tốt 

Trẻ CPTTT khi tiến hành thực hiện nhiệm vụ thường không biết bắt đầu từ đâu và 
lần lượt theo các bước như thế nào. Khi hướng dẫn, giáo viên nên xác định nhiệm vụ đó 
gồm có bước nào (chia nhỏ các hoạt động) và trình tự các bước tiến hành. Hệ thống các 
bước, số lượng các bước nhiều hay ít tuỳ thuộc vào trẻ. Luôn luôn theo dõi, kiểm tra việc 
thực hiện nhiệm vụ của trẻ để có cách điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 

Thực hiện nhiệm vụ theo từng bước nhỏ 

Sau khi đã hình thành các bước hướng dẫn, trẻ thực hiện từng phần. Khi nào trẻ đã 
thực hiện tương đối thành thạo công đoạn đó thì mới chuyển sang các bước, công đoạn tiếp 
theo. 

Hướng dẫn giảm dần về: 

- Thời gian 

- Kích thích 

-Trợ giúp 

- Củng cố 

Hướng dẫn quá trình gắn liền với thể hiện 

1.2.3.Các bước phân tích một nhiệm vụ và khái niệm 

Các bước phân tích một nhiệm vụ 

Khi phân tích một nhiệm vụ, cần tuân theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định nhiệm vụ 
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Bước 2: Động não 

Sau khi đã chọn một nhiệm vụ, bạn hãy liệt kê tất cả những suy nghĩ của mình hoặc 
kĩ năng có thể tiến hành giải quyết nhiệm vụ đó. 

Các nguyên tắc động não 

- Tôn trọng các ý kiến khác nhau 

- Các ý kiến đôi khi không phù hợp với nội dung  

- Coi trọng số lượng ý kiến, càng nhiều ý kiến càng tốt 

- Luân phiên các ý kiến 

- Không coi trọng vấn đề 

- Giới hạn về thời gian 

Bước 3: Chọn lọc 

Bỏ qua những kĩ năng, bước thực sự không cần thiết 

Bước 4: Trình tự thực hiện  

Bước 5: Xác định điều kiện tiên quyết 

- Trẻ: kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm sống đã có và bước phát triển tiếp theo 

- Hình thức hướng dẫn của giáo viên 

- Địa điểm: hướng dẫn trẻ ở đâu? 

- Thời gian hướng dẫn 

- Đồ dùng, phương tiện 

Bước 6: Đánh giá 

- Số lượng học sinh thực hiện được nhiệm vụ 

- Mức độ thực hiện của học sinh và trẻ CPTTT 
- Khó khăn khi trẻ thực hiện 

- Các biện pháp cần giúp đoã của giáo viên 

Các bước phân tích một khái niệm 

Phân tích khái niệm bao gồm 6 bước sau: 

Bước 1: Xác định khái niệm và các thành tố cơ bản của khái niệm 

Bước 2: Động não 

Cần đưa ra: 

- Những vị dụ minh hoạ về khái niệm đó 

- Những ví dụ ngược nghĩa với khái niệm đó 

- Các đặc điểm không phù hợp 

- Các đặc điểm liên hệ trong thực tiễn 

Bước 3: Chọn lọc 

Lược bỏ những thông tin không cần thiết 

Bước 4: Trình tự các bước tiến hành hướng dẫn 
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Các ví dụ minh hoạ Các ví dụ ngược nghĩa 

Các đặc điểm không phù hợp Liên hệ thực tiễn 

 Bước 5: Xác định điều kiện tiên quyết 

Bước 6: Đánh giá 

1.3. Hình thành và phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ CPTTT 
1.3.1. Kĩ năng xã hội 

Kĩ năng xã hội là những kĩ năng liên quan tới sự tương tác với các cá nhân khác, 
bao gồm các kĩ năng thiết lập và duy trì sự tương tác với người khác, giải quyết các tình 
huống nhận thức và phản hồi lại các xúc cảm tình cảm. 

Ý nghĩa của việc hình thành kĩ năng xã hội cho trẻ CPTTT 

Như mọi trẻ khác, trẻ CPTTT thường xuyên giao tiếp trao đổi với những người 
xung quanh trong cộng đồng. Hoạt động này sẽ giúp trẻ hiểu mình, hiểu người và khẳng 
định được vị trí trong gia đình và xã hội. Tuy nhiên, do hạn chế về môi trường và bản thân 
trẻ CPTTT thường từ chối các mối tương tác xã hội nên trẻ bị đánh giá thấp, tự cô lập và 
trở nên xa lạ với mọi người xung quanh. Việc hình thành và phát triển kĩ năng xã hội sẽ tạo 
cơ hội cho trẻ CPTTT hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống cộng đồng, bao gồm những lợi ích 
cụ thể sau: 

- Lợi ích về mặt sức khoẻ 

+ Nâng cao sức khoẻ nhằm mục đích tạo khả năng cho trẻ có thể tự bảo vệ sức 
khỏe mình và những người xung quanh. 

+ Khắc phục được những khiếm khuyết về mặt thể chất 

- Lợi ích về mặt giáo dục 

+ Xây dựng mối quan hệ hợp tác, tích cực giữa trẻ CPTTT với giáo viên, với trẻ 
bình thường. 

+ Tạo cho trẻ CPTTT là thành viên chính thức trong lớp học 

+ Hình thành ở trẻ những hành vi lành mạnh 

+ Hạ thấp tỉ lệ trẻ CPTTT bỏ học 

+ Giáo viên hoàn thành công việc một cách có hiệu quả và sáng tạo 

- Lợi ích về mặt văn hoá, xã hội 

+ Giáo dục KNXH có thể thúc đẩy hành vi tích cực, giảm thiểu những hành vi 
không mong muốn ở trẻ CPTTT. 

+ Giúp trẻ hiểu được trách nhiệm và vị trí của mình trong gia đình và nhà trường. 

1.3.2. Quy trình hình thành kĩ năng xã hội 

Quá trình hình thành KNXH có 4 giai đoạn sau: 

Giai đoạn tiếp thu: kà giai đoạn trẻ học kĩ năng mới. Giai đoạn này được chia làm 
3 giai đoạn nhỏ: 

- Giai đoạn tiếp thu 1: là giai đoạn trẻ nhận ra, chỉ ra được kĩ năng đó bằng cách gọi 
tên hoặc ra kí hiệu. Giáo viên mô tả ý nghĩa và các tình huống sử dụng kĩ năng . 

- Giai đoạn tiếp thu 2: Là giai đoạn trẻ hiểu được kĩ năng đó. Giáo viên mô tả các 
bước thực hiện kĩ năng 
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- Giai đoạn tiếp thu 3: Là giai đoạn trẻ biết áp dụng kĩ năng đó thực hiện trong tình 
huống mẫu. GV thiết kế và đưa ra các bài tập để trẻ thực hành trong các tình huống mẫu. 
Giai đoạn này giáo viên là người cung cấp toàn bộ thông tin về kĩ năng đó. GV chú ý tới 
hướng dẫn kết hợp với làm mẫu 

Giai đoạn duy trì: Là giai đoạn trẻ sử dụng kĩ năng đó trong một vài tình huống 
quen thuộc, tuy nhiên có lúc đúng, lúc sai. 

Trong giai đoạn này, giáo viên tạo điều kiện cho học sinh thể hiện trong những tình 
huống khác nhau, phức tạp. GV cần chú ý đến tốc độ thể hiện kĩ năng 

Giai đoạn thành thạo và linh hoạt: Là giai đoạn sử dụng thành thạo trong mọi tình 
huống. Giai đoạn này giáo viên cho trẻ tự đánh giá về cách thể hiện kĩ năng của mình. GV 
chú ý tới khả năng sáng tạo trong công việc cải thiện chất lượng của kĩ năng. 

1.3.3.Biện pháp hình thành và phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ CPTTT 
Nguyên tắc sử dụng các biện pháp 

Nhằm hình thành và phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ CPTTT, cần tuân theo những 
nguyên tắc cơ bản sau: 

- Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 

Hình thành và phát triển kĩ năng cho trẻ không phải nhằm vào mức độ đã đạt được, 
mà luôn vượt quá mức đó, đi trước một bước và luôn đòi hỏi trẻ phải có sự nỗ lực khi có 
sự nắm bắt kĩ năng mới. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 

Nguyên tắc này đòi hỏi việc sắp xếp nội dung, chương trình hướng dẫn và luyện tập 
đamr bảo trình tự, logic và liên tục. 

- Nguyên tắc cá biệt hoá 

Nguyên tắc này đòi hỏi mọi trẻ trong lớp đều không đạt được mục tiêu của bài học 
trong đó có trẻ CPTTT . Tuy nhiên mức độ đạt mục tiêu tuỳ thuộc vào mức độ nhận thức 
của mỗi trẻ. 

Biện pháp 

Trẻ CPTTT cần được mọi người trong xã hội quan tâm, đặc biệt là sự hướng dẫn 
của các thành viên trong gia đình và nhà trường để hình thành và phát triển KNXH phù 
hợp. Sau đây là một số biện pháp hình thành và phát triển KNXH cho trẻ CPTTT 

- Giảng giải: Là trình bày, giải thích cụ thể, chi tiết, rõ ràng các thao tác khi thực 
hiện kĩ năng. Khi sử dụng biện pháp này giáo viên sử dụng các ngôn ngữ nói là chủ yếu. 
Do khả năng diễn đạt và hiểu ngôn ngữ của trẻ CPTTT rất hạn chế nên lời nói cần hết sức 
đơn giản, dễ hiểu, kết hợp các cách thức biểu đạt khác. 

- Kể chuyện, nêu gương 

- Làm mẫu - Bắt chước - tạo thói quen: là tổ chức cho trẻ thực hiện một cách đều 
đặn thông qua hệ thống bài tập, nhằm mục đích biến các hành động đó thành thói quen ứng 
xử. Biện pháp này đặc biệt có hiệu quả trong giai đoạn đầu quá trình phát triển của trẻ. 
Nhất là với trẻ CPTTT, việc dạy những thói quen đúng đắn cần được chú ý trước, sau đó 
mới dạy cho trẻ sự thích thú sẽ học được nhanh hơn, giúp trẻ phát triển kĩ năng giao tiếp. 

- Sắm vai: là biện pháp giáo viên lồng ghép dạy các kĩ năng sống vào các tiểu phẩm 
ngắn. Trẻ CPTTT được sắm vai trong tiểu phẩm đó, gây cho trẻ sự thích thú trẻ sẽ học 
được nhanh hơn, giúp trẻ phát triển kĩ năng giao tiếp. 

- Củng cố: Cho trẻ luyện tập, thực hành thường xuyên và giảm dần sự trợ giúp. 
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- Khen thưởng: là sự biểu thị đánh giá tích cực đối với những hành vi, kĩ năng tốt 
đối với trẻ. Tác dụng của khen thưởng là sự thể hiện sự công nhận của xã hội đối với kiển 
kĩ năng mà trẻ lựa chọn và đã thực hiện. Được khen, trẻ cảm thấy hài lòng, phấn khởi, có 
thêm nghị lực, tự tin vào khả năng của mình và mong muốn tiếp tục thực hiện hanhg vi đó. 

- Trách phạt là sự biểu lộ thái độ không tán thành của giáo viên, tập thể xã hội đối 
với  

- Hoạt động nhóm theo chủ đề: là biện pháp giáo viên thiết kế phiểu bài tập theo 
các chủ đề thuộc phạm trù KNXH như gia đình, nhà trường, cộng đồng. Trẻ CPTTT tham 
gia hoạt động nhóm sẽ phát huy được năng lực cá nhân và học hỏi ở bạn bè. 

- Trò chơi: là hình thức tổ chức các hoạt động vui chơi, qua đó giúp trẻ hình thành 
và phát triển các kĩ năng chơi có tổ chức, đúng luật, hình thành phẩm chất tốt trong quan 
hệ tập thể, bạn bè. 

- Xây dựng vòng bạn bè:  là thành lập nhóm bạn sẵn sàng giúp đỡ trẻ CPTTT. 

- Hoạt động thực tiễn: là biên pháp giúp cho trẻ đi tham quan, thực tế. Qua đó mở 
rộng các kĩ năng cho trẻ trong các môi trường khác nhau. 

Để hình thành và phát triển KNXH, cần sử dụng các biện pháp trên một cách linh hoạt và 
sáng tạo. Mỗi giai đoạn khác nhau cần lựa chọn các biện pháp ưu tiên. 

 Dưới đây là bảng gợi ý áp dụng các biện pháp vào thiết kế cách thực hiện cho các 
giai đoạn cho quy trình hình thành KNXH. 

BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ CPTTT 
TRONG LỚP HOÀ NHẬP 

Biện pháp 
Giai đoạn 

Tên biện pháp Cách tiến hành 

Tiếp thu Giảng giải - Cung cấp đầy đủ thông tin về kĩ năng 

- Mô tả ý nghĩa, các tình huống cần sử dụng kĩ năng 

-Mô tả các bước thực hiện kĩ năng 

 Làm mẫu - Thực hiện kĩ năng đó cho trẻ quan sát, bắt chước 

- Cho trẻ tiến hành, quan sát, bắt chước lẫn nhau. 

 Tạo thói quen Thiết kế và đưa ra các bài luyện tập để trẻ thực hành trong 
các tình huống mẫu. 

 Vòng bạn bè Tạo môi trường thân thiện, khuyến khích nhau cùng thực 
hiện kĩ năng mới 

 Củng cố Khuyến khích trẻ thực hiện kĩ năng, sửa cho trẻ nếu trẻ 
thực hiện chưa đúng 

Duy trì Tạo thói quan Thiết kế và đưa ra các bài luyện tập để trẻ thực hành trong 
các tình huống thực, tại những môi trường quen thuộc. 

 Trò chơi Thiết kế các trò chơi, trong đó khi tham gia trẻ có cơ hội để 
thể hiện các kĩ năng mới. 

 Hoạt động nhóm 
có chủ đề 

GV tổ chức cho trẻ trao đổi về những nội dung hàm chứa 
việc sử dụng các kĩ năng đó (một cách đơn giản) 

 Vòng bạn bè Khuyến khích nhau cùng thực hiện kĩ năng mới và có đóng 
góp ý kiến cho kĩ năng mới trở nên thuần thục hơn 
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 Củng cố Khuyến khích trẻ thực hiện kĩ năng một cách chính xác và 
nâng cao về tốc độ sử dụng 

Thuần thục Tạo thói quen Thiết kế và đưa ra các bài luyện tập để trẻ thực hành trong 
nhiều tình huống khác nhau và có yêu cầu đến tốc độ, và độ 
chính xác của kĩ năng. 

 Sắm vai Thiết kế các vai kịch đơn giản, hoặc khuyến khích trẻ tự 
sắm vai để diễn, trong đó yêu cầu trẻ thực hiện kĩ năng. 

 Hoạt động thực 
tiễn 

Tạo điều kiện cho trẻ thực hiện các kĩ năng đó ở nhiều môi 
trường và trong các hoạt động khác nhau 

 Vòng bạn bè Tạo môi trường thân thiện thi đua thực hiện và rút kinh 
nghiệm về kĩ năng đó 

 Củng cố Khuyến khích trẻ thực hiện kĩ năng một cách hiệu quả và 
có sáng tạo 

 

2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC TRẺ CPTTT 
2.1. Đặc điểm đối tượng đánh giá 

Trẻ CPTTT là trẻ có những biểu hiện sau: 

- Khó tiếp thu được chương trình phổ thông 

- Chậm hiểu, chóng quên (thường xuyên) 

- Ngôn ngữ kém phát triển, vốn từ nghèo, phát âm thường sai, ắm quy tắc ngữ pháp 
kém 

- Khó thiết lập mối tương quan giữa các sự vật, hiện tượng 

- Kém hoặc thiếu một số kĩ năng sống đơn giản 

- Khó kiểm soát được hành vi của bản thân 

- Một số trẻ có hình dáng, tầm vóc không bình thường 

2.2. Nội dung đánh giá 

Đánh giá kết quả lĩnh hội kiến thức 

Trẻ CPTTT thường gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nhận thức. Do đó cần vận 
dụng một cách linh hoạt và sáng tạo trong đánh giá để động viên, khuyến khích trẻ đạt kết 
quả ngày càng tốt hơn. 

Đánh giá rèn luyện kĩ năng 

Trong quá trình giáo dục trẻ CPTTT, đánh giá rèn luyện kĩ năng của trẻ theo các 
mặt: 

KNXH thể hiện trong sinh hoạt hàng ngày 

KNXH thể hiện trong sinh hoạt tại nhà trường 

KNXH thể hiện trong sinh hoạt tại cộng đồng 

KNXH thể hiện trong hoạt động vui chơi 

KNXH thể hiện trong hoạt động giao tiếp ứng xử 

Đánh giá kĩ năng sống 
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Đánh giá định tính dựa vào mục tiêu, kế hoạch giáo dục cá nhân theo các tiêu chí 
tiến bộ 

Đánh giá thái độ 

Đánh giá biểu hiện hành vi, cử chỉ đối với bản thân, đối với bè bạn và công việc 
trong ứng xử và hội nhập cộng đồng 

Thái độ ứng xử: Đánh giá hành vi phù hay chưa phù hợp trong những tình huống, 
hoàn cảnh cụ thể tại các môi trường khác nhau của trẻ. 

Đánh giá kết quả học tập 

Môn thể dục, Nghệ thuật và Thủ công: điều chỉnh mức độ đánh giá, một số nội 
dung có thể đánh giá như trẻ bình thường 

Môn Tự nhiên – xã hội, Hát nhạc và Đạo đức: hạn chế khối lượng kiến thức và độ 
sâu kiến thức 

Môn Tiếng việt, Toán: Đánh giá định tính dựa vào mục tiêu, kế hoạch giáo dục cá 
nhân theo các tiêu chí: đạt – chưa đạt, tiến bộ rõ rệt - tiến bộ - ít tiến bộ. 
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Chương 6  GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHIẾM THÍNH 
1. Giao tiếp của trẻ khiếm thính 

1.1. Phát triển kĩ năng giao tiếp bằng lời cho trẻ khiếm thính  

Ảnh hưởng của tật điếc đối với sự phát triển ngôn ngữ nói 

- Mức độ giảm thính lực: Trẻ bị giảm thính lực ở mức độ nhẹ và vừa ngôn ngữ nói 
phát triển chậm hơn so với trẻ bình thường, còn trẻ bị mất thính lực ở mức độ nặng, sâu có 
thể bị mất ngôn ngữ nói (nếu như không được can thiệp sớm). 

 - Thời điểm giảm thính lực: Trẻ bị giảm thính lực trước thời kì phát triển ngôn 
ngữ thì sự phát triển ngôn ngữ nói sẽ chậm hơn trẻ bị giảm thính lực sau khi đã có ngôn 
ngữ nói (sau 2 tuổi). 

 - Khả năng của trẻ khiếm thính: Nếu trẻ khiếm thính thông minh, tự tin, bạo dạn, 
thích giao tiếp và không bị ảnh hưởng của các tật khác thì ngôn ngữ của trẻ phát triển 
thuận lợi hơn. 

 - Môi trường: (gia đình, nhà trường, xã hội) có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát 
triển ngôn ngữ của trẻ. Nếu được phát hiện, can thiệp sớm, tạo điều kiện, quan tâm, giúp 
đỡ thì kĩ năng giao tiếp của trẻ sẽ tốt hơn. 

 Đặc điểm tiếng nói của trẻ khiếm thính  

- Giọng: Phần lớn trẻ khiếm thính phát âm với giọng không bình thường, khó nghe. Trẻ 
hay nói giọng mũi, giọng cao, giọng yếu, giọng khàn,... Chất lượng giọng nói của trẻ 
khiếm thính phụ thuộc vào mức độ giảm thính lực (nếu trẻ không được đeo máy trợ thính 
và can thiệp sớm). 

- Phát âm: Lỗi về phát âm của trẻ khiếm thính thường mắc trong giai đoạn hình thành 
ngôn ngữ (2-3 tuổi). Ngoài ra, trẻ còn phát âm không đúng, không phân biệt những âm gần 
nhau (nghe gần giống nhau) như t/đ, b/m. Nhìn chung phần lớn trẻ phát âm sai phụ âm. 

- Thanh điệu: Hầu hết trẻ khiếm thính nói khó đúng các thanh điệu của tiếng Việt, thường 
trẻ chỉ sử dụng được 2-3 thanh cơ bản, dễ (thanh không, sắc, huyền). 

- Ngữ pháp: Trẻ khiếm thính thường nói không theo ngữ pháp tiếng Việt mà thường nói 
theo tư duy của mình, theo ý hiểu của mình. Điều này tạo cho người nghe khó đoán được nội 
dung của câu nói (ví dụ: “ăn cơm-tôi”- tôi ăn cơm).  

- Ngữ điệu: Trẻ khiếm thính hay nói rời rạc, ngắt từng tiếng một, lên xuống tuỳ 
hứng. 

- Từ vựng: Vốn từ ngữ ở trẻ khiếm thính rất nghèo nàn, ít hơn nhiều so với trẻ bình 
thường cùng lứa tuổi. Nếu trẻ khiếm thính được can thiệp sớm thì đến 5 tuổi số vốn từ chỉ 
gần bằng số vốn từ trẻ bình thường 2 tuổi (200 từ). 

Những khó khăn của trẻ khiếm thính khi học nói 

- Về âm thanh:  Tiếng gần nhau về tư thế cấu âm và phương thức phát âm: t-đ-m 
(tủ-đủ, tốt-một, tôi-môi); x-d (xe-dê, xa-da, xem-đem); v-ph (vở-phở, vé-phê, ...) 

- Về hình miệng: Giống nhau các phụ âm đầu: t-đ-th; b-m; d-x; ph-v…và                   
các thanh điệu: Ba, bà, bá, bạ, bả.. 

- Dạy trẻ cách sử dụng và bảo quản máy. 

Kĩ  năng luyện nghe cho trẻ khiếm thính 

 Mục đích luyện nghe cho trẻ khiếm thính 
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- Luyện nghe cho trẻ khiếm thính nhằm phát huy và tận dụng khả năng nghe còn lại 
của trẻ. 

- Rèn thói quen tri giác âm thanh ở trẻ khiếm thính.  

Cách luyện nghe cho trẻ khiếm thính 

Bước 1: Giáo viên kiểm tra máy trước khi trẻ đeo máy 

- Kiểm tra xem máy có pin chưa, đặt có đúng không? 

- Pin còn hay hết? 

- Kiểm tra tăng giảm âm lượng (volume) và nút tắt, mở. 

- Kiểm tra xem máy đã đặt đúng số mà các nhà chuyên môn đã chỉ định chưa? 

- Bật công tắc máy xem máy có sử dụng tốt không? Để tai nghe gần micrô, nếu nghe 
thấy máy rít tức là máy hoạt động tốt. 

- Lần đầu tiên, giáo viên làm mẫu, học sinh quan sát. Sau đó, học sinh tự kiểm tra, giáo 
viên điều chỉnh. 

Bước 2: Tập nhận biết âm thanh qua máy 

- Giáo viên đứng sau trẻ khoảng 1 mét. 

- Nói với trẻ với ngữ điệu bình thường (không hét to). 

- Giáo viên nói một âm tiết (chọn âm tiết trầm như “ba” để trẻ dễ phát hiện). 

- Giáo viên quan sát xem trẻ có phản ứng không (quay đầu, giơ tay hoặc nhắc lại âm 
tiết đó). 

Bước 3: Tập nhận biết nhiều âm qua máy 

Cũng tiến hành tuần tự như bước 2, nhưng ta có thể dùng 3, 4 âm liền nhau như: 
/a/, /ô/, /i/, /b/, /t/,… 

Bước 4: Tập phân biệt âm qua máy 

- Cách tiến hành như các bước trên, nhưng ngữ điệu thay đổi. Trẻ phân biệt các cặp âm, 
từ khác nhau, ví dụ:a với e; b với c; bà với bố; bố với mẹ; Đầu tiên cho trẻ tập phát hiện, 
sau đó yêu cầu trẻ nhắc lại. 

 Kĩ năng luyện đọc hình miệng cho trẻ khiếm thính 

Khái niệm đọc hình miệng 

Đọc hình miệng là cách hiểu tiếng nói thông qua những chuyển động của cơ quan 
phát âm khi nói (chủ yếu là chuyển động của môi và nét mặt). 

Đọc hình miệng không phải là đọc hình môi của từng âm một, mà là đọc hình 
miệng của một cụm từ, một câu nói. Khi nói một cụm từ hay câu, bao giờ chuyển động của 
cơ quan phát âm cũng tuân theo một hệ thống nhất định (hình ảnh âm thanh của câu được 
biểu hiện bằng chuyển động) sẽ được người tiếp thu ghi nhớ. Mặc dù nghe không thấy 
hoặc không rõ âm thanh nhưng qua hệ thông hình ảnh này trẻ có thể “đoán” được nội dung 
cơ bản của tiếng nói khi gặp lại ở lần sau. Sự ghi nhớ này rất tốt ở trẻ khiếm thính. 

Khả năng đọc hình miệng ở trẻ khiếm thính phụ thuộc rất nhiều vào năng lực suy 
đoán. Trong một câu nói có thể trẻ chỉ “đọc” được một phần, phần còn lại trẻ đoán ý dựa 
vào kinh nghiệm của bản thân, dựa vào ngữ cảnh, dựa vào tình huống lúc đối thoại và 
những yếu tố khác. Kinh nghiệm cho thấy, càng học lên thì  kĩ năng đọc hình miệng nói 
chung, kĩ năng suy đoán nói riêng của trẻ khiếm thính càng phát triển. 
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Ngoài ra, kĩ năng đọc hình miệng của trẻ khiếm thính còn phụ thuộc  nhiều vào khả 
năng phát triển ngôn ngữ nói. Trẻ không thể đọc được những từ mới, những từ trẻ không 
hiểu, những từ trẻ không biết phát âm. Cho nên dạy trẻ đọc hình miệng cần được tiến hành 
song song với việc dạy nói. 

 Vai trò của đọc hình miệng 

Đọc hình miệng là cách hỗ trợ để trẻ có khả năng tiếp thu thông tin từ người đối 
thoại. Đối với trẻ khiếm thính, đọc hình miệng là một cách tiếp thu tiếng nói rất quan 
trọng. ở nhiều trẻ khiếm thính thì việc , "nhìn" tiếng nói là cách tiếp thu quan trọng hơn 
“nghe”.  

ở trẻ khiếm thính, nếu được rèn kĩ năng đọc hình miệng thì khả năng tiếp thu thông 
tin sẽ tốt hơn.  Nếu trẻ được học từ 4 - 5 năm thì có thể tiếp thu tiếng nói bằng đọc hình 
miệng đạt 60-70% lượng thông tin.  

Đặc điểm hình miệng âm tiết tiếng Việt 

Nguyên âm là đơn vị đọc hình miệng dễ thấy vì nó có thể kéo dài khi phát âm cũng 
như khi nói. Hơn nữa trong tiếng Việt, nguyên âm bao giờ cũng đóng vai trò là âm chính 
trong âm tiết. 

Đặc điểm đơn âm tiết của tiếng Việt cũng gây không ít khó khăn khi đọc hình 
miệng, vì có nhiều trường hợp trùng lặp hình miệng, nên khó đoán.  

Ví dụ: đàn và hát. 

Đặc biệt, tiếng Việt có sáu thanh điệu đóng vai trò quan trọng trong việc biểu thị 
ngữ nghĩa của âm tiết, hoàn toàn không thể đọc qua hình miệng được. Ví dụ: Trong những 
từ sau đây, hình miệng hoàn toàn giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau : 

BA - Bà - Bá,  Cam - cám - cảm -  cạm... 

Ta có thể chia các âm trong tiếng Việt theo mức độ dễ nhìn thấy qua hình miệng 
như sau: 

Dễ nhìn thấy Khó nhìn thấy Không nhìn thấy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

a, ă, 
â, o, 
ơ 

ô, u, e i, ư p, b, 
m 

ph, v t, ch, r s, x n, nh, 
l 

h, k, kh, g, ng 

 Tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn lập: khi nói, lời nói được tách ra từng tiếng một. 
Như vậy khả năng đọc hình miệng đối với tiếng Việt bị giới hạn, vì mỗi âm tiết không phải 
chỉ có một hình miệng riêng, mà nó có thể là của nhiều âm tiết khác nhau. Đặc biệt, thanh 
điệu là một đặc trưng quan trọng của tiếng Việt lại không thể phân biệt được bằng hình 
miệng, rất dễ gây nhầm lẫn. 

Rèn luyện kĩ năng đọc hình miệng  

        Dạy trẻ khiếm thính đọc hình miệng là một việc làm thường xuyên của giáo viên, 
được thực hiện trong tất cả các tiết học, trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt trong khi giao 
tiếp với trẻ. 

Nên lưu ý những vấn đề sau: 

- Luôn luôn nói trước mặt học sinh. Không nên nói hoặc gọi trẻ từ phía sau, cho dù nói 
to hơn bình thường. 

- Lời nói, lời giảng của giáo viên cần rõ ràng rành mạch. Tuy nhiên không nên nói quá 
chậm, nói nhát gừng mà nên nói với trẻ bằng giọng bình thường, tốc độ vừa phải. 
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- Luyện đọc hình miệng cho trẻ cả câu hay một cụm từ có nghĩa, tránh luyện đọc từng 
âm, từng từ (trừ luyện tập trong tiết từ ngữ). 

- Phương pháp nhận biết qua hình miệng chủ yếu là biết cách xác định điểm mốc và 
nhận biết điểm mốc của từng cụm từ, từng câu. Điểm mốc của câu là những tiếng, những 
từ có hình miệng rõ ràng và được nhấn mạnh nhất trong câu. 

- Việc dùng từ ngữ cũng là một yếu tố giúp trẻ hiểu được nội dung của câu nói. Giáo 
viên nên chú ý dùng những từ ngữ dễ đọc hình miệng. Thí dụ: thay vì dùng cặp từ to/nhỏ 
(khó phân biệt) ta dùng cặp từ to/bé (dễ phân biệt) 

Cách nói chuyện với trẻ khiếm thính 

 Tại sao phải nói chuyện với trẻ? 

Khi muốn biết rõ trẻ nghĩ gì, trẻ thích gì, trẻ đòi hỏi gì, trẻ cần gì, trẻ gặp những 
khó khăn, vướng mắc gì, trẻ cần hiểu được gì,... thì phải nói chuyện với trẻ. 

 Nói chuyện với trẻ vào lúc nào? 

Có thể nói chuyện với trẻ ở mọi lúc, mọi nơi nên tận dụng mọi tình huống, mọi cơ hội 
để nói chuyện với trẻ. Tốt nhất chúng ta hãy là trẻ con và cùng chơi, cùng sinh hoạt, cùng 
làm việc với trẻ. Đó là cơ hội tốt nhất để có thể nói chuyện với trẻ, tạo cơ hội để trẻ giao 
tiếp với mình. 

Nói chuyện như thế nào để trẻ có thể tiếp thu được? 

- Nói chuyện với trẻ một cách bình thường như nói với trẻ bình thường. 

- Nói chuyện với trẻ nên đối diện và ở khoảng cách gần trẻ để giúp trẻ nghe rõ lời nói 
và đọc được hình miệng. 

- Trẻ cần đeo máy trợ thính (máy hoạt động tốt giúp trẻ có thể nghe qua máy). 

- Tốt nhất nên nói chuyện trong môi trường yên tĩnh. Nên tránh xa những nơi ồn ào: 
tiếng xe cộ, chỗ đông người, tiếng nhạc ầm ỹ,... 

- Cần tận dụng những tình huống cụ thể đang xảy ra để nói chuyện với trẻ. 

- Nên kết hợp tiếng nói, cử chỉ, điệu bộ để làm cho trẻ hiểu mình và ngược lại cần hiểu 
trẻ qua cách diễn đạt của trẻ. 

- Thường xuyên khen, động viên trẻ kịp thời. 

Dạy trẻ học nói tiếng Việt 

Những điều cần lưu ý khi dạy trẻ phát âm 

- Dạy trẻ phát âm qua học vần, tiếng Việt và các môn khác. 

- Dạy cá nhân ở lớp và ở nhà. 

- Cho trẻ đeo máy khi học phát âm, nói. 

- Trẻ cần được học phát âm và nói hằng ngày mỗi ngày khoảng 30 phút. 

Dạy trẻ những gì 

- Luyện thở 

- Luyện giọng 

- Luyện âm và vần 

Luyện âm và vần 
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Do khiếm khuyết về nghe có thể dẫn đến việc phát âm không chuẩn vì vậy khi học 
âm và vần, cần có sự châm chước nhất định. Ví dụ trẻ phát âm “t” thành “th” hoặc ngược 
lại hay phát âm “u” thành “uô” ta chấp nhận việc trẻ phát âm theo qui luật sau:  

Châm chước theo bảng sau: 

 

A B ô m e v u t o l i n ê k x ơ ph ư h 

ă  uô    uô    iê  iê   ươ  ươ  

      đ   ch   th   nh g   ng d   kh 

       tr       s      r    

Sau khi dạy trẻ phát âm những nguyên âm, phụ âm, chúng ta kết hợp dạy trẻ phát 
âm vần, từ và câu. 

1.2. Chữ cái ngón tay  - phát triển kĩ năng sử dụng chữ cái ngón tay và ngôn ngữ 
kí hiệu 

1.2.1 Chữ cái ngón tay 

          CCNT là hệ thống chữ cái được biểu thị bằng các ngón tay. Mỗi chữ cái được 
biểu thị bằng một động tác nhất định của các ngón tay (hình dạng  gần giống như chữ 
viết). CCNT là dạng chữ viết trên không, tương tự như cách viết tiếng Việt. 

          CCNT là một trong những dạng ngôn ngữ không lời, giúp cho trẻ khiếm thính học 
ngôn ngữ, đặc biệt hỗ trợ trẻ trong giai đoạn đầu trẻ học nói, giúp trẻ đọc và viết chính xác 
tiếng Việt. CCNT không phải là phương tiện giao tiếp chính mà nó chỉ là phương tiện hỗ 
trợ giao tiếp. 

Vị trí của tay khi sử dụng CCNT  

- Chỉ dùng một tay (trái hoặc phải) 

- Tay để ngang miệng, lòng bàn tay hướng về phía trước 

- Chỉ chuyển động các ngón tay và cổ tay, không chuyển động cả cánh tay 

- Vị trí của các ngón tay phải đúng và chính xác (xem bảng chữ cái ngón tay) 

Các bước sử dụng CCNT  

Thí dụ:   khi đánh tiếng “Hồng” 

           1- h         2 - o       3 - n                4 - g      5 - dấu mũ      6 - dấu huyền 

Hoặc     1- h         2 - o       3 - dấu mũ      4 - n       5 – g               6 - dấu huyền 

- Hết một tiếng -  nghỉ ngắn 

- Hết một câu – nghỉ dài 

Ngoài ra để tiếp thu thông tin được đầy đủ hơn, trong giao tiếp người khiếm thính 
rất nhạy cảm tiếp thu thông tin qua nhìn cử chỉ điệu bộ của người đang giao tiếp với mình. 

Dạy chữ cái ngón tay cho trẻ khiếm thính 

Nên dạy CCNT cho trẻ khiếm thính vào lúc nào ? 

        CCNT là dạng ngôn ngữ trẻ khiếm thính dễ tiếp thu, dễ thuộc và có thể sử dụng thành 
thạo trong một thời gian ngắn. Muốn vậy đòi hỏi giáo viên cần có ý thức dạy trẻ và có 
phương pháp dạy.  CCNT có thể dạy: 

- Thành bài riêng (đối với trẻ đi học muộn). 
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- Dạy kết hợp với các giờ học, trong mọi lúc, mọi hoạt động, đặc biệt trong giao tiếp. 

Cách dạy theo tiết học riêng 

- Bài tập khởi động, nhằm làm cho các CCNT vận động linh hoạt, đúng vị trí theo ý 
muốn. 

- Học đánh từng chữ cái để thuộc hết bảng CCNT. 

- Phân biệt những kí hiệu gần giống nhau, như: c/o/ô/ơ/, n/u/r/, l/q, k/g/h. 

- Ghép thành tiếng (từ tiếng có 2, 3 âm đến tiếng có nhiều âm, có dấu, có thanh điệu). 

- Ghép thành câu. 

- Dạy đánh CCNT rồi dạy đọc CCNT. 

Dạy kết hợp trong các bài học khác, trong sinh hoạt hằng ngày 

Trong các tiết “học vần” ở tiểu học. Giáo viên nên kết hợp dạy CCNT cho trẻ. Coi 
đây như là một trong những yêu cầu riêng đối với trẻ khiếm thính khi học môn Tiếng Việt 

         Ngoài ra, CCNT có thể được dạy kết hợp ở các môn học khác và trong các hoạt động 
ngoài giờ học. 

         Một trong những điều quan trọng đối với giáo viên là cần kết hợp dạy CCNT với việc 
dạy nói, dạy viết và dạy đọc trong quá trình dạy trẻ khiếm thính. 
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Bảng chữ cái ngón tay Tiếng Việt 
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1.2.2.  Ngôn ngữ kí hiệu - phát triển kĩ năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu 

 Khái niệm: Ngôn ngữ kí hiệu (NNKH) là quy ước về một ý nghĩa của sự vật, sự 
việc…thông qua bàn tay. Sử dụng thị giác để hiểu nội dung giao tiếp. Nó là hình thức giao 
tiếp thuận lợi và hiệu quả nhất đối với người khiếm thính.  

 Đặc tính cơ bản một kí hiệu 

- Vị trí của tay 

- Sự tượng hình (hình dạng bàn tay) 

- Sự định hướng (chiều hướng của lòng bàn tay) 

- Sự chuyển động  

- Diễn đạt không bằng tay (của nét mặt, ánh mắt, cơ thể…) 

Quy tắc biểu đạt kí hiệu 

- Sử dụng cả hai tay và ngón tay. 

- Hướng của bàn tay về phía trước. 

- Chuyển động của tay phía trước bụng, trong khoảng không gian không vượt quá bề 
ngang của cơ thể. 

- Tay, ngón tay chuyển động theo các hướng: Lên, xuống, trong, ngoài, tròn theo chiều 
kim đồng hồ hay ngược, hai tay chuyển động cùng chiều hay ngược chiều nhau... 

 Dạy kí hiệu ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính 

- Giáo viên muốn dạy trẻ có hiệu quả thì trước hết phải hiểu trẻ thông qua kí hiệu tự 
phát của trẻ khiếm thính. Mỗi trẻ khiếm thính đều có cách ra hiệu riêng, giáo viên phải tìm 
hiểu và sử dụng được những kí hiệu riêng của trẻ trước khi dạy trẻ những kí hiệu quy ước. 

- Dạy trẻ kí hiệu thông qua giao tiếp với trẻ hằng ngày. Tận dụng những tình huống cụ 
thể đang xảy ra để dạy trẻ sử dụng kí hiệu kết hợp với chữ viết và tiếng nói. Thí dụ: dạy trẻ 
kí hiệu “quả cam” cần sử dụng bằng kí hiệu, bằng ngôn ngữ nói, bằng chữ viết và mô hình, 
tranh ảnh hay vật thật. 

- Trong giảng dạy, nhiều từ ngữ, nhiều biểu tượng trẻ không hiểu, giáo viên có thể giải 
thích cho trẻ bằng kí hiệu ngôn ngữ. Bằng cách này trẻ sẽ lĩnh hội kiến thức dễ hơn so với 
khi ta sử dụng hoàn toàn bằng ngôn ngữ nói, trẻ sẽ học được cách dùng những kí hiệu mới. 

- Dạy trẻ sử dụng kí hiệu cần được tiến hành song song với việc dạy trẻ học kiến thức 
mới bằng ngôn ngữ nói. Do đó, giáo viên có thể dạy trẻ vào những lúc cần thiết trong suốt 
quá trình học tập. 

1.3. Giao tiếp tổng hợp  – phát triển kĩ năng sử dụng giao tiếp tổng hợp 

Khái niệm GTTH  

GTTH bao gồm việc sử dụng tất cả các phương tiện giao tiếp: Kí hiệu, CCNT, đọc 
hình miệng, nghe, nói, viết, nét mặt và cử chỉ điệu bộ. Bằng cách tiếp cận với tất cả các 
kênh giao tiếp trẻ khiếm thính có thể sử dụng các cơ quan cảm giác để phát triển ngôn ngữ. 

Điều kiện thực hiện GTTH trong lớp hoà nhập 

Đối với giáo viên 

- Nắm vững đặc điểm giao tiếp của học sinh: khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ nói, 
cử chỉ điệu bộ, CCNT, kí hiệu... trong giao tiếp.  
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- Giáo viên cần biết sử dụng kí hiệu, chữ cái ngón tay phối hợp với ngôn ngữ nói một 
cách thành thạo. Biết lúc nào sử dụng cách nào, lúc nào cần phối hợp nhiều cách để trẻ có 
thể tiếp thu được tốt nhất. 

- Không nên chỉ dùng tiếng nói để giao tiếp với trẻ khiếm thính mà phải biết kết hợp 
với các phương tiện giao tiếp khác. 

- Biết cách tổ chức, động viên học sinh trong lớp giao tiếp với trẻ khác bằng mọi cách. 

Đối với trẻ khiếm thính 

- Luôn luôn học nói và tự rèn luyện nói trong giao tiếp với bạn trong lớp. 

- Sử dụng MTT thường xuyên. 

- Thuộc CCNT và kí hiệu. 

Đối với học sinh trong lớp 

- Thường xuyên giao tiếp với bạn khiếm thính và có ý thức học hỏi, giúp đỡ bạn. 

- Thuộc và sử dụng được các kí hiệu, CCNT. 

Thực hiện GTTH trong giáo dục hoà nhập 

- Luôn luôn có ý thức làm thế nào để trẻ khiếm thính tiếp thu được tối đa lượng thông 
tin cần truyền đạt. 

- Kết hợp nói - viết - CCNT - kí hiệu trong giảng dạy. 

- Trực quan là một trong những điều kiện quan trọng nhất để học sinh tiếp thu kiến 
thức trên lớp. 

- Tạo nhiều cơ hội để trẻ khiếm thính thể hiện suy nghĩ, ý kiến của mình. Động viên, 
khen thưởng trẻ kịp thời. 

2. Hướng dẫn trẻ khiếm thính lĩnh hội khái niệm 

Khái niệm chứa đựng những thuộc tính, bản chất của sự vật và hiện tượng,  bất cứ 
khái niệm nào cũng thể hiện bằng một từ hay một số từ nhất định mà chúng ta đã biết ý 
nghĩa của nó. Từ mang tính quy ước còn khái niệm phản ánh hiện thực khách quan được 
biểu hiện bằng từ. 

Do vậy, phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính không chỉ đơn thuần là việc cung 
cấp cho trẻ vốn từ mà còn phải giúp trẻ hiểu được bản chất của từ. Để trẻ có thể hiểu ý 
nghĩa của từ để  vận dụng trong quá trình giao tiếp có hiệu quả. 

2.1.  Đặc điểm lĩnh hội khái niệm của trẻ khiếm thính 

Có rất nhiều chuyên ngành khoa học nghiên cứu vấn đề khái niệm. Bởi vậy, tùy 
theo từng góc độ khác nhau mà các nhà nghiên cứu đưa ra quan niệm khác nhau, nhiều 
cách hiểu khác nhau về khái niệm. 

Khái niệm là ý nghĩa phản ánh ở dạng khái quát các sự vật và hiện tượng của hiện 
thực và những mối liên hệ giữa chúng. 

Khái niệm là những ý nghĩ khái quát về các sự vật và hiện tượng của hiện thực và 
những mối liên hệ giữa chúng của thế giới xung quanh chúng ta nhằm phản ánh ở mức độ 
khác nhau: thuộc tính chung, bản chất của các sự vật hay hiện tượng đó. 

Khái niệm là sự suy nghĩ, nhận biết về sự vật hay hiện tượng thông qua những đặc 
trưng chung, tính chất chung của chúng.  

Trong lôgíc học có nhấn mạnh rằng, mỗi khái niệm bao giờ cũng chứa đựng tính 
chất nội hàm và ngoại diên của đối tượng. Quá trình hình thành khái niệm là quá trình hình 
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thành nội dung của nó. Song nội hàm được hình thành đến mức nào đó thì ta mới có một 
khái niệm khoa học, nghĩa là lượng tri thức biểu hiện trong nội hàm phải đạt tới mức thỏa 
mãn các đặc trưng của khái niệm. Như vậy, nội hàm của khái niệm khoa học bao giờ cũng 
phải chứa đựng những dấu hiệu bản chất của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách 
quan. 

Cùng tồn tại với nội hàm trong khái niệm là ngoại diên. Ngoại diên của khái niệm 
là tập hợp những sự vật hay hiện tượng có chứa đựng thuộc tính được phản ánh trong khái 
niệm. Khái niệm liên hệ chặt chẽ với từ thể hiện ở chỗ: bất cứ khái niệm nào cũng được thể 
hiện bằng một từ hay một số từ phản ánh hiện thực mà chúng ta đã biết ý nghĩa của chúng. 

Từ mang tính chất quy ước, còn khái niệm phản ánh hiện thực khách quan được 
biểu hiện bằng từ. 

 Những khó khăn của trẻ khiếm thính khi lĩnh hội khái niệm 

Trẻ khiếm thính có những đặc điểm khác với trẻ nghe bình thường. Do trẻ mất đi 
một phần lớn nguồn thông tin thu nhận được từ kênh thính giác, là kênh thu nhận thông tin 
chủ yếu của con người. Vì vậy, quá trình lĩnh hội khái niệm diễn ra rất khó khăn và phức 
tạp. 

Trẻ khiếm thính sử dụng chủ yếu thị giác để tri giác sự vật hiện tuợng nên trẻ 
khiếm thính tư duy trực quan là đặc trưng. Tư duy của trẻ khiếm thính dựa trước hết vào 
trực quan cụ thể và chính những hình ảnh đã nảy sinh trong tư duy những nét cụ thể, đơn 
nhất và cá biệt của sự vật. 

Khả năng hiểu và biểu đạt ngôn ngữ của trẻ khiếm thính hạn chế nên dẫn tới việc 
trao đổi thông tin trong quá trình lĩnh hội khái niệm không được đầy đủ, thiếu chính xác. 

 Vai trò của việc hình thành khái niệm cho trẻ khiếm thính 

Mỗi khái niệm được tương ứng với từ, kí hiệu. Việc hình thành khái niệm cho trẻ 
khiếm thính giúp trẻ hiểu được bản chất khái niệm, dần dần làm làm tăng thêm vốn từ, kí 
hiệu cho trẻ, giúp trẻ có thể vận dụng trong giao tiếp.  

2.2.  Hướng dẫn trẻ khiếm thính lĩnh hội khái niệm 

2.2.1. Tìm hiểu cách hướng dẫn trẻ khiếm thính lĩnh hội khái niệm cụ thể  

Khái niệm cụ thể là sự vật, hiện tượng cụ thể như: bát, đĩa, cây, hoa, quả, mưa, 
nắng,... 

Trẻ khiếm thính không gặp mấy khó khăn khi nắm bắt những khái niệm cụ thể, vì 
đây là những khái niệm được xây dựng trên cơ sở những gì trẻ có thể nhìn thấy, sờ thấy, 
ngửi thấy và những cái mà trẻ được tiếp xúc hằng ngày. Để hình hành những khái niệm 
này, giáo viên nên lưu ý dùng những vật thật, mô hình, tranh ảnh, tình huống thực tế. 

Một trong những khó khăn mà trẻ khiếm thính hay gặp là: trẻ thường gắn khái niệm 
với một sự vật, hiện tượng cụ thể. Ví dụ: khi hình thành khái niệm "cốc" trẻ được quan sát 
một cái cốc thuỷ tinh cụ thể. Khi đưa cho trẻ một cái cốc khác có hình dáng và độ lớn 
khác, trẻ không thừa nhận cái đó cũng là cái "cốc". ở đây rút ra một điều: trẻ gặp khó khăn 
trong giai đoạn nhận thức lí tính. Vì vậy, đối với trẻ khiếm thính, cần hình thành những 
khái niệm cho trẻ từ rất nhiều sự vật, hiện tượng tương đồng. Hướng dẫn trẻ tự rút ra 
những cái chung, những dấu hiệu bản chất của khái niệm. 

Trẻ khiếm thính thường gặp khó khăn trong biểu đạt khái niệm. Trẻ có thể biểu đạt 
bằng chữ viết, nhưng không thể biểu đạt bằng tiếng nói. Nhiều trường hợp, trẻ hiểu được 
khái niệm và chỉ biểu đạt sự hiểu ấy bằng cử chỉ điệu bộ của riêng mình, nhưng có thể 
người khác không hiểu được. Vì vậy, giáo viên là người gần gũi với trẻ nhất, cần cố gắng 
tìm hiểu để có thể hiểu được trẻ thông qua các kí hiệu đó. 
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Khi sử dụng tranh ảnh để hình thành những khái niệm cho trẻ khiếm thính, giáo 
viên cần lưu ý một số điểm sau: 

Khả năng tri giác bằng mắt ở trẻ khiếm thính rất tốt. Tuy nhiên trẻ không biết cách 
quan sát, thường phiến diện, thường ngay lập tức phát hiện ra những cái bất bình thường, 
những điểm gây ấn tượng nhất mà bỏ qua những nội dung chính. Vì vậy, giáo viên nên 
hướng dẫn trẻ quan sát: quan sát gì, quan sát từ đâu, rút ra những điều gì... bằng những câu 
hỏi gợi ý. 

2.2.2. Tìm hiểu cách hướng dẫn trẻ khiếm thính lĩnh hội khái niệm tượng hình 

Để lĩnh hội những khái niệm tượng hình, trẻ khiếm thính gặp rất nhiều khó khăn. 
Bởi vậy giáo viên cần tư duy tìm hiểu được bản chất của khái niệm. Mấy điểm cần chú ý: 

- Nên tập trung giúp trẻ nhận biết được dấu hiệu bản chất của khái niệm. 

- Cụ thể hoá khái niệm tượng hình. Tất cả các khái niệm tượng hình đều bắt nguồn từ 
những khái niệm cụ thể. 

- Cho phép trẻ diễn đạt khái niệm tượng hình bằng những cử chỉ, kí hiệu cụ thể. 

Lưu ý:  Tránh hiện tượng nhầm lẫn vì hiểu sai khái niệm do không nắm được dấu hiệu bản 
chất. 

Sau khi đã đưa khái niệm tượng hình về hình ảnh cụ thể, bằng cách cho trẻ được 
quan sát hình ảnh minh hoạ, bằng mô hình hoặc cảnh đống lửa đang cháy ánh lửa lúc sáng, 
lúc tối, lúc to, lúc nhỏ. Trẻ hiểu khái niệm qua hình ảnh minh hoạ trên. 

 Trong quá trình hướng dẫn, giáo viên chú ý cung cấp và sử dụng kết hợp các 
phương tiện giao tiếp cho trẻ như: chữ viết, nói, kí hiệu, CCNT... 

2.2.3. Tìm hiểu cách hướng dẫn trẻ khiếm thính lĩnh hội khái niệm tượng thanh 

Do bị mất hoặc giảm khả năng nghe nên trẻ rất ít có khả năng hoặc không thể hiểu 
được hết những khái niệm mang tính âm thanh. Thực tế, trẻ khiếm thính hiểu những khái 
niệm từ ngữ tượng thanh thông qua khái niệm cụ thể. Vì vậy, dạy trẻ những khái niệm 
dạng này, giáo viên cần cung cấp những hình ảnh cụ thể gần gũi với trẻ. 

  Chuyển từ khái niệm tượng thanh sang khái niệm cụ thể làm cho trẻ khiếm thính 
dễ dàng hơn trong việc lĩnh hội. Song, chưa giúp trẻ hoàn toàn hiểu được bản chất của khái 
niệm. Muốn trẻ hiểu khái niệm cụ thể đó thì phải được thể hiện như thế nào? Bằng cách tạo 
ra tình huống như: mưa rơi tí tách hay sắm vai gà gáy dựa trên hình ảnh cụ thể. Trẻ khiếm 
thính được quan sát hình ảnh, hành động thông qua các tình huống hay sắm vai. 

Ngoài ra, trong quá trình hướng dẫn giáo viên chú ý đến việc đồng thời cung cấp từ , kí 
hiệu cho trẻ khiếm thính. 
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