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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo viên là m�t trong nh�ng nhân t� quan tr�ng quy�t ��nh ch�t l��ng 

giáo d!c và �ào t"o ngu#n nhân l$c cho ��t n�%c. Do v(y, *+ng, Nhà n�%c 

ta �-c bi/t quan tâm ��n công tác xây d$ng và phát tri3n ��i ng4 giáo viên. 

M�t trong nh�ng n�i dung ���c chú tr�ng trong công tác này là b#i d�7ng 

th�8ng xuyên (BDTX) chuyên môn, nghi/p v! cho giáo viên. 

BDTX chuyên môn, nghi/p v! cho giáo viên là m�t trong nh�ng mô hình 

nh?m phát tri3n ngh@ nghi/p liên t!c cho giáo viên và ���c xem là mô 

hình có �u th� giúp s� �ông giáo viên ���c ti�p c(n v%i các ch�Dng trình 

phát tri3n ngh@ nghi/p.  

Ti�p n�i chu kì II, chu kì III BDTX giáo viên mGm non, phH thông, B� 

Giáo d!c và *ào t"o �ã xây d$ng ch�Dng trình BDTX giáo viên và quy 

ch� BDTX giáo viên theo tinh thGn �Hi m%i nh?m nâng cao ch�t l��ng và 

hi/u qu+ cJa công tác BDTX giáo viên trong th8i gian t%i. Theo �ó, các 

n�i dung BDTX chuyên môn, nghi/p v! cho giáo viên �ã ���c xác ��nh, 

c! th3 là: 

—  B#i d�7ng �áp Mng yêu cGu th$c hi/n nhi/m v! nNm h�c theo c�p h�c 

(n�i dung b#i d�7ng 1); 

—  B#i d�7ng �áp Mng yêu cGu th$c hi/n nhi/m v! phát tri3n giáo d!c ��a 

ph�Dng theo nNm h�c (n�i dung b#i d�7ng 2); 

—  B#i d�7ng �áp Mng nhu cGu phát tri3n ngh@ nghi/p liên t!c cJa giáo viên 

(n�i dung b#i d�7ng 3). 

Theo �ó, h?ng nNm mSi giáo viên ph+i xây d$ng k� ho"ch và th$c hi/n 

ba n�i dung BDTX trên v%i th8i l��ng 120 ti�t, trong �ó: n�i dung b#i 

d�7ng 1 và 2 do các cD quan qu+n lí giáo d!c các c�p chV �"o th$c hi/n 

và n�i dung b#i d�7ng 3 do giáo viên l$a ch�n �3 t$ b#i d�7ng nh?m 

phát tri3n ngh@ nghi/p liên t!c cJa mình. 

B� Giáo d!c và *ào t"o �ã ban hành Ch�Dng trình BDTX giáo viên mGm 

non, phH thông và giáo d!c th�8ng xuyên v%i c�u trúc g#m ba n�i dung 

b#i d�7ng trên. Trong �ó, n�i dung b#i d�7ng 3 �ã ���c xác ��nh và th3 

hi/n d�%i hình thMc các module b#i d�7ng làm cD sX cho giáo viên t$ l$a 

ch�n n�i dung b#i d�7ng phù h�p �3 xây d$ng k� ho"ch b#i d�7ng h?ng 

nNm cJa mình. 

*3 giúp giáo viên t$ h�c, t$ b#i d�7ng là chính, B� Giáo d!c và *ào t"o  

�ã giao cho C!c Nhà giáo và Cán b� qu+n lí cD sX giáo d!c chJ trì xây 
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d$ng b� tài li/u g#m các module t�Dng Mng v%i n�i dung b#i d�7ng 3 

nh?m ph!c v! công tác BDTX giáo viên t"i các ��a ph�Dng trong c+ 

n�%c. Z mSi c�p h�c, các module ���c x�p theo các nhóm t�Dng Mng v%i 

các chJ �@ trong n�i dung b#i d�7ng 3. 

MSi module b#i d�7ng ���c biên so"n nh� m�t tài li/u h�%ng d[n t$ h�c, 

v%i c�u trúc chung g#m: 

—  Xác ��nh m!c tiêu cGn b#i d�7ng theo quy ��nh cJa Ch�Dng trình BDTX 

giáo viên;  

—  Ho"ch ��nh n�i dung giúp giáo viên th$c hi/n nhi/m v! b#i d�7ng; 

—  Thi�t k� các ho"t ��ng �3 th$c hi/n n�i dung;  

—  Thông tin cD b+n giúp giáo viên th$c hi/n các ho"t ��ng; 

—  Các công c! �3 giáo viên t$ ki3m tra, �ánh giá k�t qu+ b#i d�7ng. 

Tuy nhiên, do �-c thù n�i dung cJa t]ng l^nh v$c cGn b#i d�7ng theo 

Chu_n ngh@ nghi/p giáo viên nên m�t s� module có th3 có c�u trúc khác. 

Tài li/u ���c thi�t k� theo hình thMc t$ h�c, giúp giáo viên có th3 h�c X 

m�i lúc, m�i nDi. B?ng các ho"t ��ng h�c t(p chJ y�u trong mSi module 

nh�: ��c, ghi chép, làm bài th$c hành, bài t(p t$ �ánh giá, bài ki3m tra 

nhanh, bài t(p tình hu�ng, tóm l��c và suy ng[m,… giáo viên có th3 t$ 

l^nh h�i ki�n thMc cGn b#i d�7ng, �#ng th8i có th3 th+o lu(n nh�ng v�n 

�@ �ã t$ h�c v%i �#ng nghi/p và t(n d!ng cD h�i �3 áp d!ng k�t qu+ 

BDTX trong ho"t ��ng gi+ng d"y và giáo d!c cJa mình. 

Các tài li/u BDTX này sb ���c bH sung th�8ng xuyên h?ng nNm �3 ngày 

càng phong phú hDn nh?m �áp Mng nhu cGu phát tri3n ngh@ nghi/p �a 

d"ng cJa giáo viên mGm non, giáo viên phH thông và giáo viên t"i các 

trung tâm giáo d!c th�8ng xuyên trong c+ n�%c. 

B� tài li/u này lGn �Gu tiên ���c biên so"n nên r�t mong nh(n ���c ý ki�n 

�óng góp cJa các nhà khoa h�c, các giáo viên, các cán b� qu+n lí giáo d!c 

các c�p �3 tác gi+ c(p nh(t, bH sung tài li/u ngày m�t hoàn thi/n hDn. 

M�i ý ki�n �óng góp xin gdi v@ C!c Nhà giáo và Cán b� qu+n lí cD sX  

giáo d!c — B� Giáo d!c và *ào t"o (Toà nhà 8C — Ngõ 30 — T" Quang Bdu — 

P. Bách Khoa — Q. Hai Bà Tr�ng — TP. Hà N�i) ho-c Nhà xu�t b+n *"i h�c 

S� ph"m (136 — Xuân Thul — P. D�ch V�ng — Q. CGu Gi�y — TP. Hà N�i). 

C�c Nhà giáo và Cán b� qu�n lí c� s� giáo d�c — B� Giáo d�c và �ào t�o
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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Giáo d!c THPT không ph+i là c�p giáo d!c phH c(p X Vi/t Nam. Tuy 

nhiên, do nhu cGu và s$ phát tri3n t�t y�u cJa xã h�i, tV l/ h�c sinh sau 

khi h�c xong THCS sb h�c ti�p THPT chnc chnn sb ngày càng cao. S� h�c 

sinh THPT, theo th�ng kê cJa B� Giáo d!c và *ào t"o nNm 2010 là 

2.900.000. Theo nghiên cMu cJa Vi/n Khoa h�c Giáo d!c Vi/t Nam thì 

trong tHng s� h�c sinh THPT sb có kho+ng hDn 100.600 em là h�c sinh có 

các d"ng khuy�t t(t khác nhau. Khi s� l��ng h�c sinh �i h�c THPT ngày 

càng tNng thì s� h�c sinh có khuy�t t(t �i h�c c4ng sb tNng.  

Giáo d!c trong tr�8ng THPT có vai trò r�t quan tr�ng trong vi/c chu_n b� 

�3 h�c sinh b�%c vào m�t giai �o"n m%i là tham gia �ào t"o ngh@ nghi/p 

phù h�p v%i b+n thân và �áp Mng ���c nhu cGu cJa xã h�i. *+m b+o �3 

h�c sinh có khuy�t t(t ���c bình �qng tham gia giáo d!c THPT và chu_n 

b� cho các em chJ ��ng ch�n l$a các ngành ngh@ có th3 phát huy ���c 

m-t m"nh cJa mình và tìm ���c chS �Mng xMng �áng trong xã h�i là 

trách nhi/m cJa nhà tr�8ng, gia �ình và c+ c�ng �#ng.  

Cho ��n nay, hàng nNm có hàng trNm h�c sinh khuy�t t(t thi �S và theo 

h�c t"i các tr�8ng cao �qng, �"i h�c trên toàn qu�c. Tuy nhiên, tV l/ h�c 

sinh khuy�t t(t thi �S cao �qng và �"i h�c v[n còn r�t ít n�u so sánh v%i 

các b"n không b� khuy�t t(t. Theo nghiên cMu cJa các chuyên gia giáo 

d!c �-c bi/t, n�u tH chMc giáo d!c, d"y h�c t�t trong môi tr�8ng giáo d!c 

thân thi/n thì h�c sinh khuy�t t(t có th3 phát huy t�i �a nNng l$c, khnc 

ph!c ���c nh�ng h"n ch� và có th3 tham gia hoàn toàn bình �qng v%i 

các h�c sinh cùng tuHi trong m�i ho"t ��ng, k3 c+ h�c t(p. B+o �+m cho 

h�c sinh khuy�t t(t THPT bình �qng v@ cD h�i trong giáo d!c và phát 

tri3n �3 s�ng t$ l(p, hòa nh(p c�ng �#ng còn là trách nhi/m cJa các l$c 

l��ng xã h�i mà tr�%c h�t là cJa nhà tr�8ng và gia �ình. Làm th� nào �3 

giúp h�c sinh khuy�t t(t �"t ���c nh�ng k�t qu+ mong mu�n trong giáo 

d!c THPT là m!c tiêu cJa tài li/u này.   

Tài li/u giáo d!c hòa nh(p trong giáo d!c THPT ���c thi�t k� theo 

module. Module này sb cung c�p cho giáo viên và cán b� qu+n lí giáo 

d!c c�p THPT m�t s� ki�n thMc, k^ nNng cD b+n v@ nh(n d"ng, xác ��nh 

h�c sinh có các d"ng khuy�t t(t khác nhau và cách tH chMc giáo d!c, d"y 
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h�c c4ng nh� t(p h�p các l$c l��ng c�ng �#ng cùng tham gia giáo d!c 

hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t. Thông qua nh�ng thông tin trong tài li/u 

này, giáo viên c4ng sb có nh(n thMc t�t hDn v@ các nNng l$c c4ng nh� 

nhu cGu cGn �áp Mng cJa trs khuy�t t(t và trách nhi/m cJa nhà tr�8ng, 

xã h�i trong vi/c b+o �+m các �i@u ki/n cGn thi�t �3 h�c sinh khuy�t t(t 

có th3 tham gia giáo d!c hòa nh(p t"i ��a ph�Dng và có thái �� �úng �nn 

trong giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t. Tài li/u này ���c thi�t k� 

�3 giáo viên, cán b� qu+n lí giáo d!c c�p THPT có th3 t$ nghiên cMu và 

th$c hành.  

Module g#m các n�i dung sau:   

TT N�i dung S� tit 

1 H�c sinh khuy�t t(t. 2 

2 

M�t s� v�n �@ cD b+n v@ giáo d!c hòa nh(p h�c sinh 

khuy�t t(t. 

3 

3 Quy trình giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 5 

4 D"y h�c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 3 

5 TH chMc giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 2 

 

B. MỤC TIÊU 

Sau khi h�c xong module này, giáo viên THPT có th3:  

Kin th�c:  

— Trình bày ���c khái ni/m v@ h�c sinh khuy�t t(t, các tiêu chí cD b+n xác 

��nh h�c sinh khuy�t t(t và các nguyên nhân gây khuy�t t(t cJa h�c sinh. 

— Mô t+ các nNng l$c và nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t c�p THPT. 

— Nêu lên ���c các hình thMc tH chMc và quy trình giáo d!c hòa nh(p h�c 

sinh khuy�t t(t. 

— Nói v@ các n�i dung, ph�Dng pháp giáo d!c, d"y h�c hòa nh(p trong 

tr�8ng, l%p thu�c c�p THPT có h�c sinh khuy�t t(t, h�c hòa nh(p. 
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K� n�ng: 

— Nh(n bi�t ���c h�c sinh có các d"ng khuy�t t(t khác nhau. 

— Xây d$ng khung quy trình giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 

— TH chMc và qu+n lí l%p có h�c sinh khuy�t t(t, c�p THPT h�c hòa nh(p. 

Thái ��:  

— Tin t�Xng vào kh+ nNng tham gia giáo d!c hòa nh(p cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

— vng h� và v(n ��ng c�ng �#ng tham gia hS tr� giáo d!c hòa nh(p h�c 

sinh khuy�t t(t.  

 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1  

HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các dạng khuyết tật ở học sinh THPT.  

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy th�ng kê các d"ng khuy�t t(t cJa h�c sinh THPT. 

2. Thông tin phản hồi 

— H�c sinh THPT có th3 mnc ph+i m�t s� khi�m khuy�t v@:  

+  C�u trúc cJa cD th3: Th]a ho-c thi�u b� ph(n nào �ó cJa cD th3. Ví d!: 

Thi�u m�t tay, th]a 1 chân (3 chân), không có mnt, có c!c u l%n X l�ng... 

+  S$ phát tri3n sai l/ch v@ chMc nNng cJa các cD quan trong cD th3. Ví d!: 

Có tay nh�ng không cGm, nnm ���c ho-c có tai nh�ng không nghe ���c 

âm thanh X tGn s� bình th�8ng ho-c có não b� nh�ng nNng l$c t� duy r�t 

h"n ch�, d�%i mMc bình th�8ng... 

+  S$ phát tri3n sai l/ch v@ hành vi. Ví d!: Thích �ánh, c�u chí ng�8i khác, 

không mu�n giao ti�p v%i b�t cM ai, luôn có nh�ng cd chV, �i/u b� b�t 

th�8ng, l/ch chu_n...  

+  Ph�i h�p cJa 2 hay c+ 3 y�u t� v]a nêu trên. Ví d!: Mnt nhìn kém và 

không có chân ho-c chân cd ��ng khó khNn, tai nghe kém và nh(n thMc 

r�t ch(m... 
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— D$a vào các khi�m khuy�t ho-c sai l/ch v@ chMc nNng cJa nh(n thMc, cJa 

m�t ho-c nhi@u giác quan, cJa m�t ho-c nhi@u cD quan v(n ��ng hay 

cJa hành vi có th3 chia thành các nhóm khuy�t t(t chính mà h�c sinh 

THPT th�8ng mnc ph+i nh� sau:  

+ Khuy�t t(t trí tu/. 

+ Khuy�t t(t th� giác (khi�m th�). 

+ Khuy�t t(t thính giác (khi�m thính). 

+ Khuy�t t(t v(n ��ng. 

+ Khuy�t t(t ngôn ng�. 

+ Khuy�t t(t khác (tim b_m sinh, m�t c+m giác, t$ kV...).  

+ *a t(t (có t] 2 khuy�t t(t trX lên). 

M�t s� d"ng khuy�t t(t có th3 nh(n bi�t ngay ���c chV thông qua quan sát. 

M�t s� d"ng khuy�t t(t khác cGn ph+i có quá trình quan sát lâu dài, tV mV, 

k�t h�p v%i �ánh giá b?ng các công c! chuyên dùng thì m%i có th3 xác 

��nh ���c. Vi/c xác ��nh �úng d"ng khuy�t t(t mà h�c sinh mnc ph+i r�t 

quan tr�ng trong tH chMc giáo d!c, d"y h�c và hS tr� h�c sinh trong các 

ho"t ��ng, sinh ho"t. Không nên chV d$a vào m�t hai bi3u hi/n bên ngoài 

�3 �ánh giá và x�p lo"i khuy�t t(t cJa h�c sinh. Tr�8ng h�p r�t hay g-p 

là h�c sinh có khuy�t t(t này nh�ng l"i b� x�p vào d"ng khuy�t t(t khác. 

Ví d!: H�c sinh khi�m thính mMc �� nhx lúc nghe ���c, lúc không, do �ó 

không hi3u ���c ng�8i khác nói ho-c h�c sinh khi�m th� do nhìn lúc 

th�y lúc không nên không hi3u và b� x�p vào d"ng có khuy�t t(t trí tu/. 

Do �ó, khi nh(n th�y các bi3u hi/n b�t th�8ng cJa h�c sinh thì cGn ph+i 

c_n th(n cho h�c sinh �i khám y t� và quan sát trong th8i gian dài �3 xác 

��nh �úng d"ng c4ng nh� mMc �� khuy�t t(t cJa h�c sinh.  

Hoạt động 2: Thống kê một số quan niệm và khái niệm thường 

gặp khi nói về học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu m�t s� quan ni/m và khái ni/m th�8ng g-p khi nói v@ h�c 

sinh khuy�t t(t. 
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2. Thông tin phản hồi 

* Quan ni/m: 

 — H�c sinh b� khuy�t t(t là do qul d� nh(p vào ho-c vì b+n thân hay có ai 

�ó trong gia �ình thu�c các th� h/ tr�%c ho-c hi/n t"i mnc t�i nên b� 

(thánh, thGn, tr8i...) tr]ng ph"t... vì v(y h�c sinh ph+i t$ ch�u trách nhi/m 

�3 gánh hình ph"t �ó ho-c b� lo"i ra khzi c�ng �#ng.  

— Quan ni/m h�c sinh khuy�t t(t là ng�8i không còn nNng l$c nên trX 

thành gánh n-ng cho gia �ình, xã h�i, là ks Nn bám, là “Máy Nn vô 

d!ng”... Theo quan ni/m này thì h�c sinh khuy�t t(t không cGn và không 

nên �i h�c mà chV cGn cho Nn �J s�ng ho-c bz m-c cho s� ph(n. 

— H�c sinh khuy�t t(t r�t �áng th�Dng, là ng�8i gánh t�t c+ v(n h"n cho 

m�i ng�8i trong gia �ình nên t�t c+ m�i ng�8i cGn có trách nhi/m chNm 

lo, bù �np �-c bi/t và làm h� m�i vi/c... Theo �ó, h�c sinh khuy�t t(t 

không cGn ph+i h�c ho-c làm b�t cM vi/c gì. M�i ho"t ��ng, sinh ho"t 

nh�ng ng�8i xung quanh ph+i có trách nhi/m lo cho h�c sinh khuy�t t(t 

m�t cách �Gy �J.  

— H�c sinh khuy�t t(t là ng�8i b/nh nên tr�%c h�t cGn ch�a tr� y t� ��n 

mMc t�i �a, khi không th3 ch�a tr� ���c thì ph+i ch�u. Khi quá t(p trung 

vào ch�a tr� y t� mà bz bê công tác giáo d!c thì sb d[n ��n h(u qu+ 

nghiêm tr�ng trong s$ phát tri3n cJa h�c sinh. R�t d~ hình dung n�u 

th$c hi/n ch�a tr� 5 — 10 nNm nh�ng không có chuy3n bi�n m%i ngh^ t%i 

giáo d!c thì �ã quá mu�n, th8i gian cJa h�c sinh �ã trôi �i m�t cách vô 

ích và h�c sinh sb khó h�c cùng các em có chênh l/ch l%n v@ tuHi c4ng 

nh� mMc �� phát tri3n tâm sinh lí.  

 — H�c sinh khuy�t t(t c4ng là thành viên nh� m�i ng�8i trong xã h�i, m�i 

ng�8i ai c4ng có nh�ng khó khNn nh�t ��nh nên cGn ph+i t$ mình v��t 

qua. N�u không v��t qua ���c thì t$ ch�u. Quan �i3m này không nh(n 

th�y s$ khác bi/t cD b+n gi�a khó khNn do khuy�t t(t (khó khNn n?m 

trong cá th3 ng�8i) và các khó khNn do hoàn c+nh bên ngoài gây ra. V%i 

quan �i3m này thì h�c sinh khuy�t t(t sb không có tr� giúp �3 tham gia 

vào các ho"t ��ng sinh ho"t, h�c t(p và các ho"t ��ng chung cJa xã h�i 

mà ph+i t$ tìm cách khnc ph!c. T�t nhiên, �a s� h�c sinh có khuy�t t(t sb 
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không th3 th$c hi/n ���c �i@u này và t�Dng lai gGn là b� lo"i ra khzi các 

ho"t ��ng cJa c�ng �#ng. 

— H�c sinh khuy�t t(t là m�t thành viên trong xã h�i nên cGn ���c h�Xng 

nh�ng thành qu+ phát tri3n cJa xã h�i, ���c h�Xng quy@n bình �qng v@ 

ch�a tr� y t�, tham gia giáo d!c và các ho"t ��ng khác trong xã h�i và 

���c hS tr� khi cGn thi�t �3 phát tri3n t�t nh�t nNng l$c, s�ng t$ l(p, hòa 

nh(p c�ng �#ng. *ây là quan �i3m nhân vNn, hi/n �"i. Trong xã h�i m�i 

ng�8i �@u khác nhau và �@u có nh�ng khó khNn nh�t ��nh. Tuy nhiên, 

khó khNn cJa mSi ng�8i có khác nhau. Quan tr�ng là ph+i t"o �i@u ki/n 

�3 t�t c+ các thành viên �@u có cD h�i ���c tham gia m�i ho"t ��ng, 

���c h�Xng m�i thành qu+ cJa xã h�i và ���c phát tri3n t�i �a nNng l$c 

b+n thân nh?m c�ng hi�n l"i cho xã h�i. Vì v(y h�c sinh khuy�t t(t là 

nhóm có khó khNn nhi@u nh�t trong ti�p c(n các ho"t ��ng, d�ch v! xã 

h�i cGn ���c quan tâm, hS tr� nhi@u hDn �3 có th3 �"t ���c công b?ng 

v@ cD h�i phát tri3n nNng l$c b+n thân và c�ng hi�n.    

* Khái ni/m v@ h�c sinh khuy�t t(t: 

—  Các cách g�i tên dân dã, gnn mác: ngu, �Gn, ��n, �ui, mù, què, thông manh, 

�i�c, ng�ng, ng�...  

 Nh�ng khái ni/m gnn mác này chV d$a vào các khi�m khuy�t mà h�c 

sinh mnc ph+i ch�a chú tr�ng t%i nNng l$c cJa mSi cá nhân h�c sinh và 

là m�t trong nh�ng nguyên nhân làm tách h�c sinh khuy�t t(t ra khzi 

t(p th3, gây hi/u Mng tiêu c$c cho c+ h�c sinh khuy�t t(t và h�c sinh 

không có khuy�t t(t.  

— Khái ni/m nhân vNn: 

+ Theo pháp lu(t Vi/t Nam, h�c sinh THPT khi vào h�c l%p 10 có �� tuHi t] 

15 — 17 tuHi. Nh� v(y khi h�c xong 3 nNm THPT thì tuHi cJa h�c sinh sb là 

kho+ng 18 — 20 tuHi. Theo �ó, h�c sinh THPT có �� tuHi t] 15 ��n 20. 

Trong nh�ng tr�8ng h�p �-c bi/t, theo quy ��nh cJa Lu(t PhH c(p giáo 

d!c trung h�c thì h�c sinh là ng�8i khuy�t t(t, có hoàn c+nh �-c bi/t khó 

khNn có th3 h�c mu�n hDn t�i �a t%i 3 nNm (bình th�8ng h�c sinh h�c 

xong ti3u h�c là 11 tuHi nh�ng trong phH c(p thì hoàn thành tr�%c 15 

tuHi). Nh� v(y, h�c sinh khuy�t t(t c�p THPT là h�c sinh có th3 X �� tuHi 

kho+ng 15 ��n 22 tuHi.  
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+  H�c sinh khuy�t t(t b� h"n ch� v@ c�u t"o ho-c sai l/ch trong phát tri3n 

các chMc nNng ho-c hành vi nên cGn ���c tr� giúp, can thi/p, ph!c h#i 

chMc nNng, phát tri3n k^ nNng �-c thù �3 có th3 tham gia các ho"t ��ng 

h�c t(p và sinh ho"t cùng v%i các b"n và v%i c�ng �#ng.  

+ H�c sinh khuy�t t(t có nh�ng nNng l$c cá nhân cGn ���c hS tr�, t"o �i@u 

ki/n v@ ph�Dng pháp giáo d!c, d"y h�c, các ph�Dng ti/n ph!c v! h�c 

t(p, sinh ho"t và tham gia các ho"t ��ng ngoài xã h�i, ���c giáo d!c 

trong môi tr�8ng thân thi/n, phù h�p �3 phát tri3n h�%ng t%i s�ng t$ 

l(p, hòa nh(p c�ng �#ng. 

Nh� v(y, h�c sinh khuy�t t(t c�p THPT là h�c sinh �ang h�c THPT v%i �� 

tuHi t] 15 — 22 có khi�m khuy�t v@ c�u t"o th3 ch�t, phát tri3n sai l/ch các 

chMc nNng cJa cD th3 ho-c hành vi mà h(u qu+ cJa nó/chúng làm +nh 

h�Xng t%i các ho"t ��ng sinh ho"t, h�c t(p bình th�8ng cJa h�c sinh �3 

có th3 hoàn thành ch�Dng trình THPT. Vì v(y h�c sinh khuy�t t(t c�p 

THPT cGn ���c hS tr� và giáo d!c trong môi tr�8ng thân thi/n, phù h�p 

�3 có th3 tham gia m�i ho"t ��ng, s�ng t$ l(p, hòa nh(p c�ng �#ng. 

Nh� v(y, h�c sinh THPT có các d"ng khuy�t t(t khác nhau sb ���c hi3u 

theo nh�ng khái ni/m nh� sau:  

—  H�c sinh khi�m th� c�p THPT là h�c sinh �ang h�c THPT v%i �� tuHi t]  

15 — 22, có khuy�t t(t v@ th� giác, sau khi �ã có các ph�Dng ti/n tr� giúp v[n 

g-p khó khNn trong các ho"t ��ng h�c t(p và sinh ho"t cGn sd d!ng mnt.  

 Ph! thu�c vào s$ +nh h�Xng cJa khuy�t t(t th� giác, trs khi�m th� ���c 

phân ra làm 2 lo"i là mù và nhìn kém: 

+ Trs mù (���c chia làm 2 mMc ��): 

•   Mù hoàn toàn: Th� l$c = 0 vis, th� tr�8ng = 0

o

 v%i c+ hai mnt. Trs không 

còn c+m giác sáng t�i. 

•   Mù th$c t�: Th� l$c còn 0,005 ��n 0,04 vis, th� tr�8ng còn nhz hDn 10

o 

v%i 

mnt nhìn t�t hDn khi �ã ���c các ph�Dng ti/n tr� giúp.  

+ Trs nhìn kém ���c chia làm 2 mMc ��: 

•   Nhìn quá kém: Th� l$c còn t] 0,05 ��n 0,08 vis; v%i mnt nhìn t�t hDn, khi 

�ã có các ph�Dng ti/n tr� giúp. Trs g-p r�t nhi@u khó khNn trong h�c t(p 

khi sd d!ng mnt và cGn ���c giúp �7 th�8ng xuyên trong sinh ho"t và 

h�c t(p.  
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•  Nhìn kém: Th� l$c còn t] 0,09 — 0,3 vis v%i mnt nhìn t�t hDn, khi �ã có các 

ph�Dng ti/n tr� giúp ho-c th� l$c và th� tr�8ng gi+m không nhi@u nh�ng 

do các nguyên nhân khác nhau nh�: gi(t nhãn cGu, lác, mù màu… làm 

trs g-p khó khNn trong vi/c dùng mnt �3 ho"t ��ng. Trs nhìn kém có kh+ 

nNng t$ ph!c v!, ít cGn s$ giúp �7 th�8ng xuyên cJa m�i ng�8i, còn chJ 

��ng trong m�i ho"t ��ng h?ng ngày. 

— H�c sinh khi�m thính c�p THPT là h�c sinh �ang h�c THPT v%i �� tuHi 

t] 15 — 22, b� m�t ho-c suy gi+m v@ sMc nghe kéo theo nh�ng h"n ch� v@ 

phát tri3n ngôn ng� nói c4ng nh� kh+ nNng giao ti�p gây khó khNn cho 

h�c sinh trong các ho"t ��ng h�c t(p và sinh ho"t bình th�8ng.  

CNn cM vào kh� n�ng nghe còn l�i ���c �o b?ng âm thanh �Dn trong gi+i 

tGn t] 500 hz ��n 4000 hz, t(t khi�m thính ���c chia thành 4 mMc �� sau: 

M�c �� Kh� n�ng nghe 

MMc 1: *i�c nhx (t] 20 — 40 dB) 

Còn nghe ���c hGu h�t nh�ng âm thanh 

nh�ng không nghe ���c ti�ng nói thGm. 

MMc 2: *i�c v]a (t] 41 — 70 dB) 

Có th3 nghe ���c nh�ng âm thanh to, nghe 

���c ti�ng nói chuy/n bình th�8ng. 

MMc 3: *i�c n-ng (t] 71 — 90 dB) 

ChV nghe ���c ti�ng nói to, sát tai. 

MMc 4: *i�c sâu (trên 90 dB) 

HGu nh� không nghe ���c tr] m�t s� âm 

thanh th(t to nh� ti�ng s�m, ti�ng tr�ng to. 

H�c sinh b� khi�m thính X mMc �� 1 và 2 th�8ng ���c g�i là h�c sinh 

ngh~nh ngãng, X mMc �� 3 và 4 là h�c sinh �i�c.  

— H�c sinh khuy�t t�t trí tu� c�p THPT là h�c sinh �ang h�c THPT v%i  

�� tuHi t] 15 — 22, có chMc nNng trí tu/ d�%i mMc trung bình và h"n ch� 

v@ hai ho-c nhi@u hDn nh�ng l^nh v$c hành vi thích Mng nh�: Giao ti�p, 

t$ ph!c v!, s�ng t"i gia �ình, xã h�i, sd d!ng các ti/n ích công c�ng,  

t$ ��nh h�%ng, k^ nNng h�c ��8ng chMc nNng, gi+i trí, lao ��ng, sMc khos 

và an toàn. 

ChMc nNng trí tu/ th�8ng ���c �o b?ng chV s� IQ (Intelligence Quotient). 

Tuy nhiên, các tiêu chí xác ��nh trí tu/ theo IQ v[n có nhi@u b�t c(p và 



20  |  MODULE THPT 38 

không b+o �+m �� tin c(y. Do �ó �3 xác ��nh h�c sinh có khuy�t t(t trí 

tu/ thì cGn ph+i xem xét �#ng th8i c+ các k^ nNng v]a nêu trên. 

— H�c sinh khó kh�n v� h�c c�p THPT là h�c sinh �ang h�c THPT v%i �� 

tuHi t] 15 — 22, có khó khNn trong l^nh h�i ki�n thMc, k^ nNng cJa m�t 

ho-c m�t vài môn h�c c! th3. 

M�t s� h�c sinh có chV s� trí tu/ IQ phát tri3n bình th�8ng nh�ng r�t khó 

khNn trong vi/c h�c môn h�c c! th3. Ví d! m�t h�c sinh h�c r�t t�t môn 

Ng� vNn và m�t s� môn khác nh�ng r�t khó khNn khi h�c môn Toán 

ho-c ng��c l"i h�c r�t t�t môn Toán nh�ng r�t khó khNn trong h�c môn 

Ng� vNn hay h�c sinh h�c môn Toán và môn Ng� vNn bình th�8ng 

nh�ng không sao l^nh h�i ���c ki�n thMc âm nh"c. K�t qu+ h�c kém 

không ph+i do h�c sinh l�8i hay bz h�c mà có c� gnng m�y c4ng không 

th3 h�c ���c. R�t nhi@u h�c sinh trong nhóm này b� x�p nhGm vào nhóm 

h�c sinh khuy�t t(t trí tu/.    

 *  Cho t%i nay, Vi/t Nam v[n ch�a có tiêu chí chung �3 xác ��nh và phân 

lo"i h�c sinh khuy�t t(t. 

Hoạt động 3: Thảo luận về tính quy luật trong phát triển sinh lí 

của con người và ảnh hưởng của các dạng khuyết tật khác 

nhau đến sự phát triển sinh lí của học sinh khuyết tật THPT. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy trao �Hi cùng �#ng nghi/p v@ tính quy lu(t trong phát tri3n sinh 

lí cJa con ng�8i và +nh h�Xng cJa các d"ng khuy�t t(t khác nhau ��n s$ 

phát tri3n sinh lí cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

— Con ng�8i �@u phát tri3n sinh lí theo quy lu(t chung. Dù có khuy�t t(t, 

các giai �o"n phát tri3n sinh h�c cJa ng�8i v[n không thay �Hi. Sau 15 

tuHi thì h�c sinh khuy�t t(t THPT �ã d(y thì gi�ng nh� các b"n không có 

khuy�t t(t và nh�ng bi3u hi/n phát tri3n cD th3 cJa h�c sinh khuy�t t(t 

nh� nam sb có ria mép, v7 gi�ng, n� thì ng$c nhô cao... c4ng t�Dng t$ 

nh� các b"n không có khuy�t t(t. 

— Các d"ng khuy�t t(t X các mMc �� khác nhau, có +nh h�Xng tiêu c$c t%i 

s$ phát tri3n sinh lí cJa con ng�8i, trong �ó có h�c sinh khuy�t t(t THPT. 

Tuy nhiên +nh h�Xng tiêu c$c �ó không ph+i là quy lu(t mà chJ y�u là 
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do môi tr�8ng và s$ h"n ch� cJa giáo d!c mang l"i. Ví d!: H�c sinh 

khuy�t t(t v(n ��ng m�t chân và không ���c tr� giúp, giáo d!c �úng sb 

có th3 l$c kém hDn b"n không khuy�t t(t vì không th3 v(n ��ng nhi@u 

nh� b"n ho-c sb phát tri3n không cân ��i do v(n ��ng không cân b?ng 

gi�a hai phGn cJa cD th3. V(n ��ng không �J sb làm gi+m c+ chMc nNng 

cJa các cD quan khác cJa cD th3 nh� tuGn hoàn, hô h�p, tiêu hoá... 

— H�c sinh khuy�t t(t ���c h�c t(p, sinh ho"t trong môi tr�8ng thân thi/n 

v%i ph�Dng pháp giáo d!c, d"y h�c phù h�p sb khnc ph!c ���c nh�ng 

h"n ch� do h(u qu+ cJa khuy�t t(t �3 phát tri3n nNng l$c cá nhân, s�ng 

t$ l(p, hòa nh(p c�ng �#ng. Ví d!: H�c sinh khuy�t t(t v(n ��ng v]a nêu 

trên n�u ���c tr� giúp v@ chân gi+ và ���c h�%ng d[n t(p luy/n �úng 

cùng v%i �ó là nh�ng ng�8i xung quanh, nh�t là các b"n cùng h�c ���c 

h�%ng d[n cách ho"t ��ng cùng nhau v%i b"n khuy�t t(t v(n ��ng và cD 

sX v(t ch�t tr�8ng/l%p, nDi sinh s�ng ���c c+i t"o phù h�p v%i vi/c di 

chuy3n cJa h�c sinh này thì nh�ng +nh h�Xng làm sai l/ch s$ phát tri3n 

nêu trên sb ���c khnc ph!c ho-c h"n ch� r�t nhi@u. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu năng lực và nhu cầu của học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

T]ng nhóm h�c viên li/t kê nh�ng nNng l$c và nhu cGu cJa h�c sinh có 

các d"ng khuy�t t(t khác nhau và trao �Hi v%i �#ng nghi/p �3 bH sung 

l[n nhau. 

2. Thông tin phản hồi 

* V@ nNng l$c: 

— MSi cá nhân �@u có nh�ng nNng l$c X nh�ng mMc �� khác nhau. Theo 

Gardner, nhà tâm lí h�c M^, thì trong b+n thân mSi con ng�8i có r�t 

nhi@u nNng l$c mà chúng ta ch�a sd d!ng ho-c sb sd d!ng. Gardner xác 

��nh 8 d"ng nNng l$c cJa con ng�8i g#m: ngôn ng ; t" duy lôgic/toán 

h�c; không gian/h(i ho�; âm nh�c; h"*ng n(i/n(i tâm; h"*ng ngo�i/ giao 

ti�p xã h(i; v�n .(ng th/ l0c và thiên nhiên.  

— T�t c+ h�c sinh có các d"ng và mMc �� khuy�t t(t khác nhau v[n có 

nh�ng nNng l$c và k3 c+ tài nNng riêng. Ví d!: H�c sinh khuy�t t(t trí tu/ 

r�t có th3 sb có th3 l$c t�t hDn bình th�8ng; h�c sinh khi�m th� có thính 

l$c, xúc giác t�t hDn; h�c sinh khi�m thính có th� giác t�t hDn...  
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—  Nh�ng nNng l$c này có m�t s� �ã b�c l� nh�ng còn r�t nhi@u nNng l$c 

v[n còn ti@m _n và cGn ph+i tìm hi3u �3 t"o �i@u ki/n hS tr�, thúc �_y 

cho chúng phát tri3n. 

* V@ nhu cGu:  

—  Nhu cGu cJa con ng�8i, trong �ó có h�c sinh khuy�t t(t theo Abraham 

Maslow ���c th3 hi/n theo các thang b(c t] th�p t%i cao. Theo mMc �� 

t] th�p ��n cao, các nhu cGu g#m: nhu cGu t#n t"i (Nn, u�ng, thX); nhu 

cGu an toàn (NDi X, quGn áo...); nhu cGu ph! thu�c và ���c ph! thu�c 

(S�ng trong t(p th3); nhu cGu ���c tôn tr�ng (Tôn tr�ng và ���c ng�8i 

khác trong xã h�i tôn tr�ng); nhu cGu phát tri3n (T�i �a theo nNng l$c 

cJa b+n thân)... Nhu cGu cJa con ng�8i là vô h"n nên sau các nhu cGu 

này sb có nhu cGu khác. Ví d! sau nhu cGu phát tri3n có th3 sb là các nhu 

cGu ���c sáng t"o và nhu cGu ���c c�ng hi�n... Tuy nhiên cGn chú ý là 

cùng m�t lúc con ng�8i có c+ nhu cGu th�p và nhu cGu cao. Trong m�t s� 

th8i �i3m nh�t ��nh nhu cGu cao có th3 trX thành c�p thi�t hDn c+ nhu 

cGu th�p.  

Các nhu cGu cNn b+n cJa con ng�8i theo Abraham Maslow: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— H�c sinh khuy�t t(t c�p THPT �ang X �� tuHi thanh niên nên có nh�ng 

nhu cGu gi�ng nh� các b"n không có khuy�t t(t nh�: Ch�n l$a ngh@ h�c, 

tìm hi3u b"n khác gi%i, xây d$ng k� ho"ch t�Dng lai... 

Nhu cGu ���c t#n t"i 

Nhu cGu ���c an toàn 

Nhu cGu ���c ph! thu�c 

Nhu cGu ���c tôn tr�ng 

Nhu cGu ���c phát tri3n 
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Hoạt động 5: Thực tập xác định năng lực và nhu cầu của học sinh 

khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy l�y m�t ví d! v@ h�c sinh khuy�t t(t t"i tr�8ng/��a ph�Dng, kèm 

theo thông tin bH sung v@ d"ng khuy�t t(t, hoàn c+nh gia �ình, �i@u ki/n 

��a ph�Dng, sau �ó �@ xu�t m�t s� nhu cGu �3 h�c sinh này có th3 tham 

gia h�c t(p, sinh ho"t cùng v%i các b"n trong tr�8ng/l%p và c�ng �#ng.  

2. Thông tin phản hồi 

—  H�c sinh khuy�t t(t, tùy thu�c vào d"ng và mMc �� khuy�t t(t, luôn có 

nh�ng nNng l$c ti@m _n cGn ���c xác ��nh. Các nNng l$c này th3 hi/n X 

nhi@u khía c"nh khác nhau, t] th3 l$c cho ��n tài nNng. 

— Vi/c tìm hi3u nNng l$c cJa h�c sinh không nên d$a vào hình d"ng bên 

ngoài mà cGn thông qua quá trình quan sát, �-c bi/t trong các ho"t 

��ng, sinh ho"t hàng ngày cJa h�c sinh.   

—  M�i h�c sinh khuy�t t(t �@u có nhu cGu cá nhân cGn ���c �áp Mng �3 có 

th3 tham gia vào ho"t ��ng chung cJa xã h�i, phát tri3n và hòa nh(p 

c�ng �#ng.  

—  Nhu cGu cJa h�c sinh r�t �a d"ng. *a s� h�c sinh �@u có nhu cGu v@ c+i 

t"o môi tr�8ng xung quanh (c+ môi tr�8ng xã h�i và môi tr�8ng t$ 

nhiên). M�t s� h�c sinh có nhu cGu v@ ph�Dng ti/n tr� giúp cho cá nhân 

(Tai nghe, kính tr� th�, xe lNn...). S� khác có nhu cGu tình c+m ho-c t� 

v�n ho-c kinh phí... 

—  T"i các ��a ph�Dng khác nhau, h�c sinh có cùng d"ng và mMc �� khuy�t 

t(t ch�a hqn �ã có cùng nh�ng nhu cGu cGn �áp Mng �3 tham gia h�c t(p 

và sinh ho"t gi�ng nhau. Ví d!: Xe lNn cGn cho h�c sinh khuy�t t(t v(n 

��ng chân X vùng �#ng b?ng/thành th� nh�ng hGu nh� không th$c s$ 

cGn cho h�c sinh mi@n núi, vùng sâu, vùng xa, X nhà sàn và không có 

��8ng b?ng phqng.     

Hoạt động 6: Chơi trò đóng vai học sinh có khuyết tật.  

1. Nhiệm vụ 

— Các nhóm h�c viên chDi trò chDi �óng vai h�c sinh có khuy�t t(t.  

— Sau khi chDi, k3 l"i nh�ng khó khNn mình g-p ph+i khi h�c sinh là khuy�t 

t(t r#i ��a ra k�t lu(n v@ nh�ng khó khNn do khuy�t t(t gây ra cho h�c sinh.  
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2. Thông tin phản hồi 

—  M�i khuy�t t(t dù X d"ng nào chNng n�a �@u có nh�ng +nh h�Xng tiêu 

c$c t%i s$ phát tri3n cJa h�c sinh. 

—  Nh�ng khuy�t t(t khác nhau +nh h�Xng t%i quá trình tâm lí, ho"t ��ng 

nh(n thMc, phát tri3n ngôn ng� và nhân cách cJa h�c sinh theo các khía 

c"nh và mMc �� khác nhau. Vì v(y, h�c sinh khuy�t t(t cGn ���c hS tr� 

thêm v@ y t�, giáo d!c, xã h�i �3 có th3 tham gia vào ho"t ��ng chung. 

Hoạt động 7: Liệt kê những khó khăn do môi trường gây ra cho 

học sinh có một dạng khuyết tật nhất định.  

1. Nhiệm vụ 

Hãy li/t kê nh�ng khó khNn do môi tr�8ng gây ra cho h�c sinh có m�t 

d"ng khuy�t t(t nh�t ��nh. 

2. Thông tin phản hồi  

—  *i@u ki/n thiên nhiên (��a hình, khí h(u, th8i ti�t...) gây nh�ng khó khNn 

cho h�c sinh có các d"ng khuy�t t(t khác nhau. Cùng m�t �i@u ki/n môi 

tr�8ng t$ nhiên gi�ng nhau nh�ng h�c sinh có khuy�t t(t khác nhau sb 

ch�u s$ +nh h�Xng không gi�ng nhau.  

—  S+n ph_m cJa xã h�i ���c làm ra t(p trung chJ y�u vào vi/c ph!c v! cho 

ng�8i không có khuy�t t(t nên gây khó khNn cho s$ tham gia cJa h�c 

sinh khuy�t t(t.  

—  Xã h�i, �-c bi/t là giáo viên, các b"n cùng l%p ch�a ���c cung c�p thông 

tin v@ nNng l$c và nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t c4ng nh� cách thMc 

giao ti�p v%i h�c sinh khuy�t t(t. 

— *i@u ki/n kinh t� — xã h�i l"c h(u và nh(n thMc còn th�p là nguyên nhân 

chính khi�n môi tr�8ng xã h�i, k3 c+ tr�8ng h�c, ch�a trX thành môi 

tr�8ng thân thi/n và phù h�p v%i s$ tham gia ho"t ��ng h�c t(p và sinh 

ho"t cJa h�c sinh khuy�t t(t 

— Các d�ch v! hS tr� còn y�u và ch�a �áp Mng ���c nhu cGu cJa h�c sinh 

khuy�t t(t. Các d�ch v! chJ y�u có th3 nhnc ��n là d�ch v! t� v�n (cho c+ 

giáo viên, h�c sinh, ph! huynh và nh�ng ng�8i quan tâm), m"ng l�%i các 

cD sX cung c�p ph�Dng ti/n, trang thi�t b�, �# dùng �-c bi/t... 
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— Khuy�t t(t gây c+m giác t$ ti khi giao ti�p và ch�n b"n khác gi%i, +nh 

h�Xng r�t nhi@u t%i cu�c s�ng tình c+m cJa h�c sinh khuy�t t(t.  

Dù mMc �� +nh h�Xng cJa khuy�t t(t nhi@u hay ít nh�ng n�u ���c b+o 

�+m giáo d!c trong môi tr�8ng thân thi/n và ���c hS tr� �áp Mng các 

nhu cGu phù h�p thì h�c sinh khuy�t t(t v[n có th3 l^nh h�i ki�n thMc, 

rèn luy/n k^ nNng và �"o �Mc �3 phát tri3n, t$ tin, s�ng t$ l(p, hòa nh(p 

c�ng �#ng.  

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

— Nêu m(t s5 tiêu chí c6 b�n ./ xác .�nh h�c sinh khuy�t t�t. 

— H�c sinh khuy�t t�t có th/ tham gia giáo d8c và các ho�t .(ng xã h(i ."9c 

không? T�i sao? 

— H�c sinh khuy�t t�t g<p nh ng khó kh�n nào khi tham gia h�c t�p và 

sinh ho�t trong c(ng .=ng? 

Nội dung 2 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH 

KHUYẾT TẬT 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm “kĩ năng đặc thù”. 

1. Nhiệm vụ 

B"n tham kh+o thông tin d�%i �ây và nêu khái ni/m “K^ nNng �-c thù”. 

2. Thông tin phản hồi  

K^ nNng là nNng l$c gi+i quy�t v�n �@ ho-c th$c hi/n hành ��ng nào �ó 

�3 �"t ���c k�t qu+ �ã ��nh s�n v%i chi phí v@ th8i gian và ngu#n l$c ít nh�t. 

K^ nNng ���c hình thành và phát tri3n do k�t qu+ cJa giáo d!c ho-c các 

ho"t ��ng s�ng hàng ngày cJa cá nhân. Có th3 chia k^ nNng làm hai 

nhóm chính: k^ nNng chung và k^ nNng �-c thù.  

Các k^ nNng chung bao g#m các k^ nNng mà m�i ng�8i trong xã h�i �@u cGn 

có và th$c hi/n theo ph�Dng cách t�Dng ��i gi�ng nhau nh�: V(n ��ng 

cJa cD th3, �i l"i, giao ti�p b?ng l8i nói, k^ nNng ��c, vi�t ch� phH thông… 

K^ nNng �-c thù là nh�ng k^ nNng mà m�t ng�8i hay m�t nhóm ng�8i sd 

d!ng �3 th$c hi/n hành ��ng riêng ho-c sd d!ng ph�Dng cách khác �3 
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gi+i quy�t v�n �@ mà m�i ng�8i v[n th�8ng gi+i quy�t theo cách chung. 

Nh�ng k^ nNng �-c thù có th3 là: 

1) K^ nNng ngh@ nghi/p. 

2) K^ nNng ���c phát tri3n t$ nhiên �3 thích nghi v%i hoàn c+nh s�ng trong 

nh�ng �i@u ki/n ��a hình, kinh t� — xã h�i nh�t ��nh.  

3) K^ nNng �-c thù có th3 là nh�ng k^ nNng mà chV nh�ng ng�8i có tài nNng 

làm b?ng cách �-c bi/t mà v[n �"t hi/u qu+ chung. 

4) K^ nNng �-c thù c4ng có th3 là k^ nNng do nh�ng ng�8i vì b� h"n ch� cJa 

th3 ch�t ho-c tinh thGn mà bnt bu�c ph+i th$c hi/n.  

— Theo cách riêng �3 �"t k�t qu+. 

— BH sung thêm �3 �"t ���c k�t qu+ ��nh s�n nh� m�i ng�8i và tham gia 

vào ho"t ��ng chung cJa xã h�i.  

Các k^ nNng ���c hình thành theo mô hình sau:  

 

    KÜ N¨NG  
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Hoạt động 2: Tìm hiểu bản chất của giáo dục chuyên biệt, giáo 

dục hội nhập và giáo dục hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

Hãy nêu b+n ch�t cJa giáo d!c chuyên bi/t, giáo d!c h�i nh(p và 

giáo d!c hoà nh(p.  

2. Thông tin phản hồi 

H�c sinh khuy�t t(t hi/n �ang h�c theo các hình thMc tH chMc giáo d!c 

khác nhau nh�: 

*  H�c sinh khuy�t t(t h�c riêng ho-c h�c cùng v%i các b"n có chung d"ng 

khuy�t t(t t"i cD sX riêng — giáo d!c chuyên bi/t.  

Trong môi tr�8ng giáo d!c chuyên bi/t h�c sinh có cùng d"ng khuy�t t(t 

h�c cùng v%i nhau do giáo viên d"y chuyên bi/t d"y theo ch�Dng trình 

���c so"n riêng, theo sách giáo khoa, thi�t b�, �# dùng d"y h�c riêng. 

Ch�Dng trình d"y h�c chuyên bi/t th�8ng ���c biên so"n d$a theo 

ch�Dng trình giáo d!c phH thông nh�ng có �i@u chVnh (gi+m thi3u m�t 

s� phGn, tNng thêm th8i gian, thêm ch�Dng trình giáo d!c �-c thù...) phù 

h�p v%i ��i t��ng h�c sinh khuy�t t(t c! th3. H�c sinh có th3 X n�i trú 

ngay trong tr�8ng chuyên bi/t ho-c X v%i gia �ình và bán trú t"i tr�8ng h�c. 

Tr�8ng chuyên bi/t tH chMc n�i trú cho h�c sinh khuy�t t(t ���c g�i là 

tr�8ng chuyên bi/t n�i trú. 

*  H�c sinh khuy�t t(t có th8i gian và n�i dung h�c riêng ho-c v%i các b"n 

có cùng d"ng khuy�t t(t, th8i gian và các n�i dung còn l"i ���c tham gia 

trong l%p phH thông v%i các b"n cùng tuHi theo ch�Dng trình chung — 

giáo d!c h�i nh(p ho-c giáo d!c bán hòa nh(p. Trong giáo d!c bán hòa 

nh(p, h�c sinh khuy�t t(t ���c h�c v%i b�n hình thMc chJ y�u sau: 

— M�t trong nh�ng hình thMc tH chMc d"y h�c bán hòa nh(p là h�c sinh 

khuy�t t(t sd d!ng th8i gian trong buHi h�c h�c cùng các b"n không 

khuy�t t(t theo n�i dung giáo d!c phH thông. Th8i gian còn l"i trong 

ngày h�c sinh khuy�t t(t h�c riêng v%i các b"n cùng có d"ng khuy�t t(t 

�3 cJng c� ki�n thMc ho-c h�c m�t s� n�i dung giáo d!c �-c thù nh�: 

ch� cái ngón tay, cd chV �i/u b� cho h�c sinh khi�m thính; ch� nHi,  

��nh h�%ng di chuy3n cho h�c sinh khi�m th�; hình thành bi3u t��ng m%i, 

�i@u chVnh hành vi cho h�c sinh khuy�t t(t trí tu/... 



28  |  MODULE THPT 38 

— Hình thMc thM hai là h�c sinh khuy�t t(t h�c trong l%p riêng trong tr�8ng 

phH thông nh�ng sb tham gia cùng các b"n không có khuy�t t(t m�t s� 

ho"t ��ng trong gi8 ra chDi, trong các sinh ho"t ngo"i khoá... 

— Hình thMc thM ba là h�c sinh khuy�t t(t h�c t"i cD sX giáo d!c chuyên 

bi/t nh�ng có m�t s� n�i dung trong th8i gian nh�t ��nh sb tham gia h�c 

t(p và sinh ho"t chung v%i các b"n t"i tr�8ng THPT. 

— Hình thMc thM t� là h�c sinh khuy�t t(t h�c riêng m�t th8i gian (hè, ngày nghV) 

v%i nh�ng n�i dung cJng c� ho-c h�c các môn h�c �-c thù nh�ng trong 

th8i gian cJa nNm h�c thì h�c cùng v%i các b"n phH thông và có s$ tr� 

giúp thêm khi cGn thi�t.  

*  H�c sinh khuy�t t(t h�c trong l%p phH thông t"i nDi sinh s�ng v%i các b"n 

cùng �� tuHi do cùng giáo viên d"y theo ch�Dng trình chu_n qu�c gia 

nh�ng có s$ hS tr� phù h�p �3 tham gia sinh ho"t, ho"t ��ng chung — 

giáo d!c hòa nh(p.  

*ây là hình thMc giáo d!c ���c B� Giáo d!c và *ào t"o ch�n làm h�%ng 

chJ �"o trong giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t. H�c theo hình thMc này, h�c 

sinh có cD h�i ���c giao l�u, chia ss v%i các b"n �#ng trang lMa, không b� 

phân bi/t ��i xd. Tuy nhiên, do có nh�ng khó khNn nh�t ��nh vì khuy�t 

t(t gây ra nên h�c sinh khuy�t t(t cGn nh(n ���c s$ hS tr� t] phía gia 

�ình, nhà tr�8ng và xã h�i �3 có th3 tham gia h�c t(p, sinh ho"t cùng các 

b"n. N�u không tH chMc t�t, �úng ph�Dng pháp thì h�c sinh khuy�t t(t 

có th3 sb b� tách r8i khzi t(p th3 ngay trong l%p/tr�8ng và m!c tiêu hòa 

nh(p sb không �"t nh� mong mu�n.   

Hoạt động 3: So sánh môi trường và điều kiện giáo dục học sinh 

khuyết tật giữa ba hình thức giáo dục. 

1. Nhiệm vụ 

Hãy so sánh môi tr�8ng và �i@u ki/n giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t gi�a ba 

hình thMc giáo d!c: chuyên bi/t, h�i nh(p, hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— Giáo d!c chuyên bi/t có nh�ng �u �i3m và h"n ch� sau:  
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+ �u �i3m: H�c sinh ���c h�c riêng ho-c v%i các b"n có cùng d"ng t(t nên 

tránh ���c m-c c+m; có giáo viên (ng�8i d"y) ���c �ào t"o sâu v@ chuyên 

môn giáo d!c m�t ��i t��ng c! th3; ch�Dng trình d$a trên ch�Dng trình 

phH thông có �i@u chVnh phù h�p hDn; ���c trang b� các ph�Dng ti/n 

chuyên dùng giúp ph!c h#i chMc nNng và phát tri3n k^ nNng �-c thù; 

���c t(p trung hS tr� kinh phí t] các nhà h+o tâm, các tH chMc xã h�i;  

cD sX v(t ch�t tr�8ng h�c ���c thi�t k� phù h�p v%i �-c �i3m cJa h�c sinh.  

+ H"n ch�: Không th�8ng xuyên ti�p xúc v%i xã h�i nên g-p nhi@u khó 

khNn khi ra tr�8ng; Nhi@u h�c sinh ph+i s�ng xa gia �ình +nh h�Xng t%i 

s$ phát tri3n tâm lí, nh�t là tình c+m; Ch�Dng trình �i@u chVnh làm m�t 

cD h�i bình �qng cJa h�c sinh khi h�c các c�p h�c cao hDn; Các ph�Dng 

ti/n, d�ch v! ngoài xã h�i r�t �a d"ng nên h�c sinh sb khó thích Mng vì �ã 

quen v%i ph�Dng ti/n chuyên dùng; S� l��ng h�c sinh khuy�t t(t h�c 

trong cD sX chuyên bi/t r�t ít. 

— Giáo d!c h�i nh(p có nh�ng �u �i3m và nh�ng h"n ch� sau: 

+ �u �i3m: H�c sinh có ���c nh�ng m-t m"nh cD b+n cJa giáo d!c chuyên 

bi/t nh�ng l"i ���c ti�p xúc nhi@u hDn v%i xã h�i bên ngoài nên khi ra 

�8i d~ thích nghi hDn; S� l��ng h�c sinh khuy�t t(t ���c �i h�c nhi@u hDn. 

+ H"n ch�: Môi tr�8ng giáo d!c không Hn ��nh làm cho h�c sinh khó 

thích nghi; H�c sinh ph+i h�c m�t lúc hai ch�Dng trình nên d~ gây quá 

t+i khi ph�Dng pháp tH chMc không t�t và ph�Dng ti/n ch�a �áp Mng �Gy �J; 

Giáo viên d"y h�c trong th8i gian và n�i dung h�c chung v%i h�c sinh 

không có khuy�t t(t th�8ng không bi�t cách tH chMc ho"t ��ng cùng 

nhau gi�a hai ��i t��ng h�c sinh và không bi�t rõ v@ �-c �i3m riêng cJa 

h�c sinh khuy�t t(t; M�i liên k�t cJa các n�i dung và cách thMc ho"t 

��ng gi�a gi8 d"y trong l%p phH thông và l%p chuyên bi/t th�8ng không 

ch-t gây khó khNn cho h�c sinh.  

— Giáo d!c hòa nh(p có nh�ng �u �i3m và nh�ng h"n ch� sau: 

+ �u �i3m: H�c sinh khuy�t t(t ���c h�c v%i các b"n cùng tuHi không có 

khuy�t t(t, tNng giao ti�p nên k^ nNng xã h�i phát tri3n t�t hDn; H�c sinh 

���c h�c theo ch�Dng trình chung nên cD h�i bình �qng và h�c lên cJa 

trs thu(n l�i hDn; H�c sinh khuy�t t(t ���c s�ng t"i gia �ình cùng ng�8i 

thân nên tình c+m Hn ��nh và tình tr"ng cJa gia �ình c4ng t�t hDn; Khi ra 
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�8i h�c sinh ít b7 ng7, d~ s�ng t$ l(p và hòa nh(p c�ng �#ng; T(n d!ng 

���c các cD sX h" tGng và ngu#n nhân l$c s�n có ngay t"i ��a ph�Dng;  

+ H"n ch�: Cán b� qu+n lí tr�8ng h�c ch�a ���c �ào t"o v@ qu+n lí tr�8ng 

có h�c sinh khuy�t t(t theo h�c. Giáo viên ch�a ���c �ào t"o, b#i d�7ng 

v@ chNm sóc, giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t; CD sX v(t ch�t tr�8ng h�c phH 

thông ch�a chú ý t%i s$ tham gia cJa h�c sinh khuy�t t(t; Ph�Dng ti/n 

chuyên dùng t"i tr�8ng phH thông nghèo nàn ho-c ch�a có; Trs ít nh(n 

���c s$ hS tr� cJa các cá nhân, tH chMc xã h�i.      

Hoạt động 4: Trao đổi về mục tiêu của giáo dục. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy trao �Hi cùng �#ng nghi/p và tham kh+o thông tin d�%i �ây �3 

xác ��nh m!c tiêu cJa giáo d!c. 

2. Thông tin phản hồi 

— B�n m!c tiêu giáo d!c cJa UNESCO: H�c �3 bi�t, h�c �3 làm, h�c �3 

s�ng cùng nhau và h�c �3 làm ng�8i. 

— Giáo d!c hòa nh(p h�%ng t%i c+ 4 m!c tiêu trên m�t cách nhanh nh�t. 

— M!c tiêu cJa giáo d!c theo Lu(t Giáo d!c "M!c tiêu giáo d!c là �ào t"o 

con ng�8i Vi/t Nam phát tri3n toàn di/n, có �"o �Mc, tri thMc, sMc khos, 

th_m m^ và ngh@ nghi/p, trung thành v%i lí t�Xng ��c l(p dân t�c và 

chJ ngh^a xã h�i; hình thành và b#i d�7ng nhân cách, ph_m ch�t và 

nNng l$c cJa công dân, �áp Mng yêu cGu cJa s$ nghi/p xây d$ng và b+o 

v/ TH qu�c". 

Hoạt động 5: Xác định mục tiêu của giáo dục hòa nhập học sinh 

khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy trao �Hi cùng �#ng nghi/p và tham kh+o thông tin d�%i �ây �3 

xác ��nh m!c tiêu cJa giáo d!c hoà nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

Giáo d!c hòa nh(p sb �"t ���c m!c tiêu kép ��i v%i c+ h�c sinh khuy�t 

t(t và c�ng �#ng, trong �ó quan tr�ng nh�t là m!c tiêu giáo d!c ��i v%i 

m�i h�c sinh. 
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* M!c tiêu cJa giáo d!c hòa nh(p ��i v%i h�c sinh khuy�t t(t: 

— Giáo d!c nh?m giúp h�c sinh khuy�t t(t ph!c h#i chMc nNng, phát tri3n 

các nNng l$c n�i t"i d$a theo quy lu(t bù tr]. 

— *áp Mng nhu cGu cD b+n, b+o �+m bình �qng v@ cD h�i cho h�c sinh 

khuy�t t(t trong ti�p c(n các thành qu+ chung cJa xã h�i, tham gia các 

ho"t ��ng h�c t(p, vui chDi và gi+i trí. 

— Giúp h�c sinh khuy�t t(t có ki�n thMc, k^ nNng �3 ti�p t!c h�c nâng cao 

trình �� h�c v�n.  

— *�nh h�%ng ngh@, chu_n b� tâm th� cho h�c sinh khuy�t t(t s�ng t$ l(p, 

hòa nh(p c�ng �#ng. Trong m�t s� tr�8ng h�p �-c bi/t chV cGn h�c sinh 

h�c hòa nh(p xong bi�t t$ ph!c v! cho b+n thân �ã là m�t thành công 

l%n, vì khi �ó sb gi+m ���c m�t nhân l$c ph!c v! riêng cho h�c sinh 

khuy�t t(t và nh�t là gi+m t+i cNng thqng v@ m-t tâm lí cho nh�ng ng�8i 

xung quanh. 

* M!c tiêu cJa giáo d!c hòa nh(p ��i v%i c�ng �#ng: 

— Nh(n thMc cJa c�ng �#ng v@ s$ khác bi/t v@ nNng l$c cJa mSi cá nhân 

trong c�ng �#ng luôn t#n t"i nh�ng n�u c�ng �#ng bi�t t(n d!ng m-t 

m"nh cJa mSi ng�8i và hS tr� �3 cùng nhau phát tri3n thì c+ c�ng �#ng 

sb phát tri3n. 

— H�c sinh khuy�t t(t ���c tham gia giáo d!c thì tâm lí cJa gia �ình có h�c 

sinh khuy�t t(t sb ���c gi+i tza. Giúp gia �ình có ni@m tin, ��ng l$c trong 

giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t, t] �ó chJ ��ng ph�i h�p cùng nhà tr�8ng 

�3 giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t.  

— H�c sinh không có khuy�t t(t hi3u hDn và bi�t cách ho"t ��ng cùng v%i 

b"n khuy�t t(t ngh^a là bi�t chia ss, h�p tác v%i nh�ng ng�8i có �i@u ki/n, 

hoàn c+nh khác nhau trong ho"t ��ng. M!c tiêu giáo d!c lòng nhân ái, 

tinh thGn h�p tác, hS tr� l[n nhau trong cu�c s�ng ���c th$c hi/n trong 

giáo d!c hòa nh(p. 

— H�c sinh khuy�t t(t ���c giáo d!c, h�c t(p và phát tri3n �3 s�ng t$ l(p, 

c�ng hi�n cho xã h�i �#ng ngh^a v%i vi/c gia �ình, xã h�i b%t ph+i chNm lo, 

t�n kém thêm c+ nhân l$c, v(t l$c và kinh phí �3 nuôi d�7ng h�c sinh 

khuy�t t(t tr�ng th8i gian dài sau THPT.  
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Hoạt động 6: Thống kê các điều kiện cần thiết để thực hiện giáo 

dục hòa nhập học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy th�ng kê các �i@u ki/n cGn thi�t �3 giáo d!c hoà nh(p h�c sinh 

khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

— V@ phía h�c sinh:  

Chu_n b� tâm th�, ki�n thMc, k^ nNng và hành vi Mng xd xã h�i �3 tham gia 

các ho"t ��ng sinh ho"t, h�c t(p cùng các b"n không khuy�t t(t. V%i mSi 

h�c sinh có d"ng khuy�t t(t khác nhau thì cGn ph+i chu_n b� thêm m�t 

s� k^ nNng �-c thù �3 có th3 tham gia ho"t ��ng cùng nhau v%i các b"n 

không khuy�t t(t. Ví d!: h�c sinh khi�m th� (mù) thì cGn có k^ nNng ��c 

vi�t ch� nHi Braille �J �3 theo k�p các b"n ��c ch� phH thông, t$ di chuy3n, 

��nh h�%ng trong khu v$c tr�8ng/l%p, t$ ph!c v! b+n thân... H�c sinh 

khuy�t t(t trí tu/ thì ���c rèn luy/n �3 có th3 t$ ki3m soát ���c hành vi, 

t$ ph!c v! b+n thân... 

— V@ phía nhà tr�8ng:  

+ Cán b� qu+n lí ���c b#i d�7ng ki�n thMc v@ qu+n lí tr�8ng/l%p có h�c 

sinh khuy�t t(t tham gia h�c t(p. 

+ Giáo viên ���c b#i d�7ng ki�n thMc k^ nNng và thái �� trong làm vi/c 

v%i h�c sinh khuy�t t(t và tH chMc các ho"t ��ng cùng nhau gi�a h�c 

sinh khuy�t t(t và h�c sinh không có khuy�t t(t trong l%p h�c hòa nh(p. 

*#ng th8i, giáo viên c4ng ph+i ���c cung c�p ki�n thMc, k^ nNng giáo 

d!c, d"y h�c hòa nh(p; sd d!ng và thi�t k� �# dùng d"y h�c cho l%p 

hòa nh(p; l(p k� ho"ch d"y h�c, �ánh giá k�t qu+ giáo d!c, d"y h�c h�c 

sinh khuy�t t(t... 

+ CD sX v(t ch�t, trang thi�t b�, �# dùng d"y h�c cJa nhà tr�8ng cGn ���c 

c+i t"o, �i@u chVnh phù h�p v%i s$ tham gia h�c t(p cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

+ H�c sinh không có khuy�t t(t ���c b#i d�7ng cách tham gia và tH chMc 

các ho"t ��ng h�c t(p và sinh ho"t cùng các b"n khuy�t t(t.  
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— V@ phía c�ng �#ng: 

+ Ph! huynh h�c sinh và toàn th3 c�ng �#ng, �-c bi/t là ph! huynh h�c 

sinh khuy�t t(t ���c tuyên truy@n và th$c hi/n các quy ��nh v@ quy@n 

���c tham gia giáo d!c cJa h�c sinh khuy�t t(t. Nh(n thMc cJa ph! huynh 

v@ quy@n, nNng l$c và nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t c4ng nh� trách 

nhi/m cJa gia �ình, c�ng �#ng trong vi/c b+o �+m quy@n ���c tham gia, 

hoàn thành phH c(p giáo d!c cJa h�c sinh THPT ���c nâng cao. 

+ CD sX h" tGng t"i ��a ph�Dng ���c c+i t"o phù h�p, b+o �+m s$ tham gia 

ho"t ��ng c�ng �#ng cho h�c sinh khuy�t t(t nói riêng và ng�8i khuy�t 

t(t nói chung. 

+ Xây d$ng ���c m"ng l�%i d�ch v! hS tr� giáo d!c hòa nh(p h�c sinh 

khuy�t t(t t"i c�ng �#ng.    

Hoạt động 7: Bổ sung thông tin về các điều kiện thực hiện giáo 

dục hoà nhập học sinh khuyết tật. 

Các nhóm h�c viên th+o lu(n, so sánh v%i các �i@u ki/n chung v]a nêu trên. 

Hoạt động 8: Thống nhất về các điều kiện cần thiết để thực hiện 

giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

Các nhóm h�c viên trao �Hi th�ng nh�t v@ các �i@u ki/n cGn thi�t �3 th$c 

hi/n giáo d!c hoà nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 

2.  Thông tin phản hồi  

Các �i@u ki/n cD b+n �3 th$c hi/n giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t 

bao g#m:  

— CD sX pháp lí b+o �+m và khuy�n khích th$c hi/n giáo d!c hòa nh(p h�c 

sinh khuy�t t(t. 

— ChV �"o, h�%ng d[n c! th3 cJa h/ th�ng qu+n lí giáo d!c. 

— Ngu#n nhân l$c b+o �+m �3 th$c hi/n giáo d!c hòa nh(p h�c sinh 

khuy�t t(t có ch�t l��ng. 

— Nh(n thMc và s$ Jng h� cJa c�ng �#ng v@ giáo d!c hòa nh(p h�c sinh 

khuy�t t(t. 
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— Ch�Dng trình giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t ph+i m@m dso, ���c xây d$ng 

có tính mX, t"o cD h�i cho m�i h�c sinh khuy�t t(t có cD h�i tham gia.  

Các quy ��nh v@ �ánh giá k�t qu+ giáo d!c cJa h�c sinh khuy�t t(t cGn 

m@m dso linh ho"t, phù h�p v%i ��i t��ng. 

— CD sX v(t ch�t, ph�Dng ti/n giáo d!c, d"y h�c b+o �+m �3 h�c sinh 

khuy�t t(t có th3 tham gia vào giáo d!c. 

— H/ th�ng d�ch v! �áp Mng ���c nhu cGu tham gia giáo d!c cJa h�c sinh 

khuy�t t(t và t� v�n k�p th8i cho h�c sinh, nhà tr�8ng, ph! huynh và 

c�ng �#ng v@ giáo d!c hoà nh(p h�c sinh khuy�t t(t.   

Hoạt động 9: Đề xuất phương án thích nghi với những điều kiện 

hiện tại để có thể thực hiện giáo dục hòa nhập học sinh 

khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy �@ xu�t ph�Dng án thích nghi v%i nh�ng �i@u ki/n hi/n t"i �3 có 

th3 th$c hi/n giáo d!c hoà nh(p h�c sih khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

Th�ng kê các �i@u ki/n �ã có ph!c v! cho giáo d!c hòa nh(p h�c sinh 

khuy�t t(t t"i ��a ph�Dng. 

 So sánh v%i các �i@u ki/n cD b+n th$c hi/n giáo d!c hòa nh(p và th$c t� 

��a ph�Dng �3 xây d$ng ph�Dng án thích h�p nh�t.  

Hoạt động 10: Góp ý cho các phương án thích nghi các điều kiện 

địa phương để tổ chức giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy góp ý ph�Dng án thích nghi các �i@u ki/n ��a ph�Dng �3 tH chMc 

giáo d!c hoà nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

— Các thông tin v@ chV �"o, qu+n lí giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t t"i ��a ph�Dng: 

VNn b+n chV �"o, h�%ng d[n (n�u có); thông tin v@ s� l��ng, �� tuHi,  

gi%i tính, vi/c tham gia giáo d!c cJa h�c sinh có các d"ng khuy�t t(t...  

— S$ s�n sàng cJa nhà tr�8ng, c�ng �#ng v@ giáo d!c hòa nh(p h�c sinh 

khuy�t t(t. 
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— Ch�t l��ng ngu#n nhân l$c và h/ th�ng d�ch v! giáo d!c hòa nh(p h�c 

sinh khuy�t t(t. 

— Ph�Dng ti/n ph!c v! giáo d!c, d"y h�c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t... 

— So sánh �i@u ki/n lí thuy�t và các vi/c cGn làm ngay t"i ��a ph�Dng �3 

b+o �+m cho vi/c tham gia giáo d!c hòa nh(p cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 

— Giáo d8c hòa nh�p là gì? T�i sao cEn th0c hi�n giáo d8c hòa nh�p? 

— Nêu các .i�u ki�n c6 b�n b�o .�m ./ h�c sinh khuy�t t�t có th/ tham gia 

giáo d8c hòa nh�p. 

— F/ h�c sinh khuy�t t�t t�i .�a ph"6ng có th/ tham gia giáo d8c hòa nh�p 

thì cEn ph�i làm gì? 

 

Nội dung 3 

QUY TRÌNH GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

Hoạt động 1: Thực hiện thí nghiệm để làm sáng tỏ khái niệm về 

quy trình. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy th$c hi/n thí nghi/m �3 làm sáng tz khái ni/m quy trình. 

2. Thông tin phản hồi 

— Quy trình là thM t$ các b�%c cGn ti�n hành trong th$c hi/n m�t ho"t 

��ng �3 �"t m!c tiêu m�t cách nhanh nh�t v%i ch�t l��ng cao. 

— Vi/c làm sai quy trình sb không th3 �"t ���c k�t qu+ theo nh� mong 

mu�n ho-c sb t�n nhi@u th8i gian, v(t l$c hDn. 

— L�y m�t s� thí nghi/m trong th$c t� �3 chMng minh khi th$c hi/n ho"t 

��ng nào �ó mà theo �úng các b�%c thì chnc chnn sb có hi/u qu+ cao 

hDn và ng��c l"i n�u sai quy trình k�t qu+ sb không theo ý mu�n. Ví d!, 

pha n�%c chanh �á. N�u trong quy trình mà cho �á vào tr�%c, cho ��8ng 

vào sau thì ��8ng sb không tan ���c ho-c �un sôi n�%c mnm r#i m%i 

cho rau, th�t vào thì h�Dng v� sb không t�t nh� mong mu�n. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu về quy trình giáo dục.   

1. Nhiệm vụ 

H�c viên th+o lu(n nhóm, th�ng nh�t quan �i3m v@ quy trình giáo d!c. 

2. Thông tin phản hồi 

— Giáo d!c hòa nh(p là xây d$ng m�t môi tr�8ng xã h�i mà trong �ó t�t c+ 

m�i ng�8i (h�c sinh khuy�t t(t, h�c sinh không có khuy�t t(t và c�ng �#ng) 

tham gia ho"t ��ng cùng nhau và cùng phát tri3n. Ngh^a là có s$ thay �Hi 

cD b+n v@ ch�t chM không ph+i chV là nhóm tHng c�ng t�t c+ nh�ng ng�8i 

tham gia. 

— *3 th$c hi/n giáo d!c hòa nh(p thì cGn tuân thJ m�t s� b�%c c! th3. 

Giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t có 4 b�%c cD b+n là:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 3: Tìm hiểu những khả năng và nhu cầu của học sinh 

khuyết tật.  

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu nh�ng kh+ nNng và nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

— H�c sinh khuy�t t(t có nhi@u kh+ nNng và cGn ���c �áp Mng nhu cGu �3 

phát tri3n.  

Tìm hi3u kh+ nNng, nhu 

cGu cJa trs khuy�t t(t 

Xây d$ng m!c tiêu, 

l(p k� ho"ch giáo d!c 

Th$c hi/n k� ho"ch 

giáo d!c 

*ánh giá k�t qu+ 

giáo d!c 



GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  |  37  

Dù có nh�ng khó khNn nh�t ��nh do khuy�t t(t gây nên nh�ng h�c sinh 

khuy�t t(t v[n có r�t nhi@u kh+ nNng v@ th3 ch�t, nh(n bi�t các s$ v(t, 

hi/n t��ng xung quanh b?ng nh�ng giác quan còn l"i, phát tri3n các k  ̂

nNng chung và k^ nNng �-c thù, nhi@u trs có nNng khi�u �-c bi/t.  

Tuy nhiên, �3 phát tri3n nh�ng nNng l$c cJa mình thì h�c sinh khuy�t 

t(t cGn nh(n ���c nh�ng hS tr� v@ ngu#n l$c phù h�p và khuy�n khích 

v@ tinh thGn, �-c bi/t là khía c"nh tình c+m �3 phát tri3n. 

— N�i dung tìm hi3u kh+ nNng, nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t:  

+ Các nhóm kh+ nNng g#m: Kh+ nNng phát tri3n th3 ch�t và ph!c h#i các 

chMc nNng; kh+ nNng phát tri3n nh(n thMc, các k^ nNng xã h�i; kh+ nNng 

�-c bi/t. 

+ Các nhóm nhu cGu: hS tr� phát tri3n th3 ch�t, tinh thGn; tình c+m;  

can thi/p y t�, xã h�i, lu(t; ch�n ngh@ sb theo h�c; phát tri3n và ph!c 

v! c�ng �#ng... 

Trong tìm hi3u nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t có th3 áp d!ng theo 

thang b(c nhu cGu cJa Abraham Maslow.  

+ Các v�n �@ liên quan: nh�ng sX thích, mong mu�n cJa h�c sinh và 

nguy/n v�ng cJa gia �ình h�c sinh; môi tr�8ng giáo d!c nDi h�c sinh 

sinh s�ng và h�c t(p. 

Hoạt động 4: Trao đổi về các phương pháp và phương tiện sử dụng 

để tìm hiểu khả năng và nhu cầu của học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

Các nhóm h�c viên trao �Hi v@ các ph�Dng pháp và ph�Dng ti/n sd d!ng 

tìm hi3u kh+ nNng và nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

— Các ph�Dng pháp tìm hi3u kh+ nNng và nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t:  

+ Ph�Dng pháp sd d!ng phi�u hzi. 

+ Ph�Dng pháp quan sát. 

+ Ph�Dng pháp phzng v�n sâu. 
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+ Ph�Dng pháp h#i cMu t� li/u. 

— H�c sinh khuy�t t(t c�p THPT �ã có �J nNng l$c �3 t$ tr+ l8i câu hzi.  

Vì v(y tìm hi3u nNng l$c và nhu cGu cJa h�c sinh sb t(p trung vào chính 

vi/c kh+o sát các em.  

— Dù sd d!ng b�t kì ph�Dng pháp nào thì c4ng cGn chú ý t%i các y�u t� nh�: 

khuy�t t(t cJa h�c sinh, th8i gian, ��a �i3m, ��i t��ng... �3 th$c hi/n các 

ph�Dng pháp m�t cách hi/u qu+.   

Hoạt động 5: Thảo luận về mục tiêu và tính hiện thực, hiệu quả của 

mục tiêu. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên th+o lu(n theo nhóm v@ m!c tiêu và tính hi/n th$c, hi/u qu+ 

cJa m!c tiêu. 

2. Thông tin phản hồi 

— B�n m!c tiêu giáo d!c cJa UNESCO. 

— Xác ��nh m!c tiêu theo SMART. SMART là t] vi�t tnt cJa ti�ng Anh k�t 

h�p g#m các ch� cái �Gu cJa các t] sau:  

S — Specific: C! th3, rõ ràng, d~ hi3u và không quá chung chung. 

M — Measurable: *ong, �o, ��m ���c.  

A — Achievable: Có th3 �"t ���c. 

R — Realistic: Th$c t�, không vi3n vông. 

T — Timely: Th8i h"n c! th3 �3 �"t m!c tiêu �ã �-t ra. 

— M!c tiêu ���c xây d$ng cho các ho"t ��ng nói chung và cho giáo d!c 

hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t nói riêng cGn tuân thJ theo 5 tiêu chí trên 

�3 có th3 �i vào th$c ti~n. Tuy/t ��i tránh xây d$ng m!c tiêu theo d"ng 

“Kh_u hi/u” nh�: c� gnng; phát tri3n; ph�n ��u; tNng c�8ng... 

— M!c tiêu giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t cGn nh?m t%i vi/c ph!c h#i chMc nNng, 

phát tri3n k^ nNng �-c thù, h"n ch� +nh h�Xng cJa khuy�t t(t, phát huy t�i 

�a kh+ nNng giúp trs s�ng t$ l(p và hòa nh(p c�ng �#ng. M!c tiêu giáo 

d!c h�c sinh khuy�t t(t g#m m!c tiêu ngnn h"n và m!c tiêu dài h"n. 
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Hoạt động 6: Thực hiện xây dựng mẫu bản kế hoạch giáo dục cá nhân. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy xây d$ng m[u b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

2. Thông tin phản hồi 

— K� ho"ch giáo d!c cá nhân là b+n k� ho"ch ���c xây d$ng và phát tri3n 

cho m�t h�c sinh khuy�t t(t. K� ho"ch giáo d!c cá nhân mô t+ ch�Dng 

trình ���c �i@u chVnh ho-c thay th� và các d�ch v! cGn ���c cung c�p 

cho m�t h�c sinh c! th3. K� ho"ch giáo d!c cá nhân là công c! cJa k� 

ho"ch h�p tác gi�a nhà tr�8ng, ph! huynh và h�c sinh. H�c sinh khuy�t 

t(t c�p THPT �ã �J �� chín �3 tham gia tr$c ti�p vào vi/c xây d$ng k� 

ho"ch giáo d!c cá nhân cho b+n thân. Do �ó, h�c sinh khuy�t t(t sb là 

thành viên không th3 thi�u trong vi/c xây d$ng k� ho"ch giáo d!c cá 

nhân. Trong t]ng tr�8ng h�p c! th3, khi cGn thi�t k� ho"ch giáo d!c cá 

nhân còn là k� ho"ch h�p tác cJa nhóm tham gia r�ng hDn bao g#m nhà 

tr�8ng, gia �ình, trs và các chuyên gia giáo d!c �-c bi/t, các chuyên gia 

thích h�p thu�c nhi@u l^nh v$c khoa h�c, công ngh/ và các cá nhân, tH 

chMc ngoài c�ng �#ng. K� ho"ch giáo d!c cá nhân có k� ho"ch ngnn h"n 

và k� ho"ch dài h"n phù h�p v%i m!c tiêu. 

— M[u cJa b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân:  

M!c tiêu: …………………………… Th8i gian th$c hi/n: ………………......  

Ho)t ��ng 

Ph+,ng pháp, 

ph+,ng ti.n 

Ng+/i  

th0c hi.n 

Kt qu� 

d0 kin 

Ghi chú 

Ho"t ��ng 1: 

... 

    

Ho"t ��ng 2: 

... 

    

Ho"t ��ng 3: 

... 

    

Ho"t ��ng 4: 

... 
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— Các ho"t ��ng trong b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân cGn nêu tên ho"t 

��ng c! th3 và theo thM t$ �3 có th3 �"t ���c m!c tiêu �@ ra trong th8i 

h"n cJa b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

— Các ph�Dng pháp th$c hi/n ph+i phù h�p v%i ho"t ��ng và m!c tiêu. 

Ph�Dng ti/n �3 th$c hi/n cGn phù h�p v%i ph�Dng pháp ���c ch�n. 

— Ng�8i th$c hi/n ghi c! th3 tên cá nhân. Tránh sd d!ng danh t] chung 

nh� ph! huynh, giáo viên, h�c sinh. 

— K�t qu+ d$ ki�n ghi c! th3 nh�ng mong mu�n sau m�t th8i gian nh�t 

��nh h�c sinh có th3 �"t ���c. 

— M!c ghi chú ghi nh�ng phát sinh, ti�n tri3n ��t xu�t cJa h�c sinh ho-c 

nh�ng thay �Hi, �i@u chVnh cGn thi�t �3 ho"t ��ng �"t hi/u qu+ cao hay 

nh�ng m!c tiêu �ã �"t ���c/không th3 �"t ���c theo mong mu�n.  

Hoạt động 7: Thảo luận chung vấn đề “Kế hoạch giáo dục cá nhân 

cần thực hiện thế nào?”. 

1. Nhiệm vụ 

Các nhóm h�c viên th+o lu(n v@ vi/c th$c hi/n k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

2. Thông tin phản hồi  

 — Th$c hi/n k� ho"ch giáo d!c cá nhân cGn tuân thJ theo m!c tiêu và k� 

ho"ch �ã ���c th�ng nh�t gi�a giáo viên, ph! huynh và nhóm th$c hi/n 

k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

— M�i thay �Hi trong m!c tiêu, các ho"t ��ng hay k�t qu+ ghi trong b+n k� 

ho"ch cGn ���c th+o lu(n và thông báo cho t�t c+ các thành viên tham 

gia th$c hi/n b+n k� ho"ch. Tránh vi/c tùy ti/n thay �Hi k� ho"ch vì nh� 

v(y sb phá v7 s$ h�p tác, liên k�t trong th$c hi/n k� ho"ch. 

— Nh�ng ng�8i tr$c ti�p tham gia th$c hi/n k� ho"ch giáo d!c cá nhân cGn 

��nh kì g-p m-t trao �Hi �3 th�ng nh�t ho"t ��ng.   

Hoạt động 8: Đề xuất những phát sinh có thể khi thực hiện kế 

hoạch giáo dục cá nhân. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy �@ xu�t nh�ng phát sinh có th3 khi th$c hi/n k� ho"ch giáo d!c 

cá nhân. 
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2. Thông tin phản hồi 

— K� ho"ch giáo d!c cá nhân là vNn b+n ���c thi�t l(p d$a trên th$c tr"ng 

và h�%ng theo k�t qu+ d$ ki�n theo l�ch trình c! th3. Tuy nhiên, xã h�i và 

các �i@u ki/n môi tr�8ng xung quanh l"i luôn v(n ��ng và thay �Hi nên 

không th3 tránh khzi có nh�ng thay �Hi, �i@u chVnh �3 phù h�p hDn.  

— *i@u chVnh m!c tiêu và k� ho"ch giáo d!c cá nhân trong khi �ang th$c 

hi/n, tr�%c giai �o"n �ánh giá �ã �n ��nh, cGn có s$ th�ng nh�t cJa t�t c+ 

các thành phGn có tên trong b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

Hoạt động 9: Thảo luận chung về việc đánh giá kết quả giáo dục 

hòa nhập học sinh khuyết tật. Sự khác nhau giữa đánh giá 

học sinh khuyết tật và đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập 

học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên th+o lu(n theo nhóm v@ vi/c �ánh giá k�t qu+ giáo d!c hoà nh(p 

h�c sinh khuy�t t(t và nêu s$ khác nhau gi�a vi/c �ánh giá h�c sinh 

khuy�t t(t v%i �ánh giá k�t qu+ giáo d!c hoà nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

— K�t qu+ giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t cGn ���c �ánh giá theo 

m!c tiêu �ã �@ ra trong b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân và nh�ng m!c 

tiêu �ã ���c th�ng nh�t �i@u chVnh, bH sung trong quá trình th$c hi/n. 

— Giáo d!c hòa nh(p có s$ tham gia cJa c+ giáo viên, ph! huynh, b"n cùng 

tuHi cJa h�c sinh khuy�t t(t và c�ng �#ng cho nên �ánh giá k�t qu+ giáo 

d!c hoà nh(p không th3 không �ánh giá s$ hòa nh(p và phát tri3n cJa 

các thành t� này. 

— *ánh giá h�c sinh khuy�t t(t là khái ni/m không phù h�p trong giáo d!c 

hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t. Trong giáo d!c hòa nh(p, v�n �@ ��i xd và 

thái �� bình �qng trong quan h/ v%i m�i h�c sinh cGn �-t lên hàng �Gu. 

B+n ch�t cJa �ánh giá giáo d!c hòa nh(p là nh?m thu th(p và phân tích 

thông tin �3 xác ��nh nhu cGu cJa t]ng cá nhân h�c sinh khuy�t t(t và 

nhóm h�c sinh h�c cùng h�c sinh khuy�t t(t c4ng nh� cJa giáo viên d"y 

h�c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t v%i m!c �ích sd d!ng cho vi/c l(p k� 

ho"ch c+i thi/n k�t qu+ giáo d!c.  



42  |  MODULE THPT 38 

— Trong giáo d!c hòa nh(p, vi/c �ánh giá k�t qu+ giáo d!c cJa h�c sinh 

khuy�t t(t cGn ���c th$c hi/n nh� �ánh giá k�t qu+ giáo d!c ��i v%i t�t 

c+ h�c sinh nh�ng có chú ý t%i các y�u t� �-c thù do có s$ +nh h�Xng 

cJa khuy�t t(t ��i v%i h�c sinh khuy�t t(t.  

Hoạt động 10: Tìm hiểu các nội dung đánh giá kết quả giáo dục 

hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

Hãy nêu n�i dung �ánh giá k�t qu+ giáo d!c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— Các n�i dung �ánh giá k�t qu+ giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t h�c hòa 

nh(p cGn tuân thJ theo k� ho"ch giáo d!c cá nhân và ph+i d$a trên tiêu 

chí chung ��i v%i h�c sinh cùng kh�i l%p h�c. 

— *ánh giá k�t qu+ giáo d!c hòa nh(p cGn chú tr�ng t%i c+ s$ tác ��ng cJa 

giáo d!c hòa nh(p t%i h�c sinh không có khuy�t t(t trong tr�8ng/l%p.  

— *ánh giá vai trò cJa các thành viên tham gia th$c hi/n K� ho"ch giáo 

d!c cá nhân và nh(n thMc cJa c�ng �#ng v@ giáo d!c hoà nh(p là nh�ng 

thành t� không th3 thi�u trong �ánh giá k�t qu+ giáo d!c hoà nh(p h�c 

sinh khuy�t t(t. 

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

— Trình bày 4 b"*c c6 b�n cHa quy trình giáo d8c hòa nh�p h�c sinh khuy�t t�t. 

— Mô t� n(i dung chính cEn có cHa m(t b�n k� ho�ch giáo d8c cá nhân cho 

h�c sinh khuy�t t�t h�c hòa nh�p. 

— Nêu s0 khác bi�t gi a .ánh giá h�c sinh khuy�t t�t và .ánh giá k�t qu� 

giáo d8c h�c sinh khuy�t t�t. 
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Nội dung 4 

DẠY HỌC LỚP CÓ HỌC SINH KHUYẾT TẬT HỌC HÒA NHẬP 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về lớp học có học sinh khuyết tật học  

hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu nh�ng hi3u bi�t cJa mình v@ l%p có h�c sinh khuy�t t(t h�c 

hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— L%p h�c có h�c sinh khuy�t t(t h�c hoà nh(p là l%p h�c phH thông, trong 

�ó có t�i �a 2 h�c sinh khuy�t t(t h�c v%i các b"n cùng tuHi theo ch�Dng 

trình chung, do cùng giáo viên d"y. Trong nh�ng tr�8ng h�p �-c bi/t, s� 

l��ng h�c sinh khuy�t t(t trong l%p có th3 nhi@u hDn theo quy�t ��nh cJa 

cán b� qu+n lí giáo d!c. Ví d! trong tr�8ng chV có 1 l%p 11 nh�ng có nhi@u 

hDn 2 h�c sinh khuy�t t(t �ang h�c l%p 11. 

— H�c sinh khuy�t t(t h�c theo ch�Dng trình chung nh�ng có s$ �i@u chVnh 

nh�t ��nh phù h�p v%i �-c �i3m phát tri3n và nhu cGu cJa cá nhân theo 

k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

— CD sX v(t ch�t và ph�Dng ti/n trong l%p h�c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t 

���c �i@u chVnh, c+i t"o �3 phù h�p v%i s$ tham gia ho"t ��ng h�c t(p và 

sinh ho"t cJa h�c sinh có d"ng khuy�t t(t. 

— H�c sinh không có khuy�t t(t ���c chu_n b� �3 tham gia và tH chMc các 

ho"t ��ng h�c t(p, sinh ho"t cùng v%i b"n khuy�t t(t.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu về yêu cầu đối với giáo viên dạy học 

trong lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên th+o lu(n nhóm v@ yêu cGu ��i v%i giáo viên d"y l%p có h�c sinh 

khuy�t t(t h�c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

Giáo viên d"y h�c t"i l%p h�c có h�c sinh khuy�t t(t h�c hòa nh(p cGn: 

— Th$c hi/n t�t nhi/m v! giáo d!c phH thông cho t�t c+ h�c sinh trong l%p. 
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— TH chMc, qu+n lí l%p có h�c sinh khuy�t t(t h�c hòa nh(p. 

— Có ph�Dng pháp tH chMc ho"t ��ng cùng nhau cJa t�t c+ h�c sinh trong 

l%p theo m!c tiêu chung và m!c tiêu riêng cho h�c sinh khuy�t t(t. 

— Có ki�n thMc và k^ nNng �ánh giá nNng l$c, nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t 

t(t và thái �� tôn tr�ng, ��i xd bình �qng v%i t�t c+ h�c sinh trong l%p. 

— Th$c hi/n �ánh giá k�t qu+ giáo d!c phù h�p v%i m!c tiêu giáo d!c cJa 

t]ng ��i t��ng h�c sinh trong l%p. 

— Bi�t v(n ��ng và huy ��ng ngu#n l$c c�ng �#ng tham gia hS tr� giáo d!c 

hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t.  

Hoạt động 3: Xác định mục tiêu bài dạy học phù hợp với tất cả 

các đối tượng học sinh trong lớp học hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy xác ��nh m!c tiêu bài d"y h�c phù h�p v%i t�t c+ ��i t��ng h�c 

sinh l%p h�c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— Trong l%p h�c hòa nh(p thì m!c tiêu cJa t]ng ti�t h�c c! th3 ��i v%i t�t 

c+ h�c sinh không có khuy�t t(t v@ cD b+n gi� nguyên.  

— M!c tiêu cGn �"t ��i v%i h�c sinh khuy�t t(t tùy thu�c vào ti�t h�c và 

��i t��ng h�c sinh sb ���c gi� nguyên ho-c �i@u chVnh cho phù h�p 

v%i ��i t��ng. Vi/c �i@u chVnh có th3 là tNng cao ho-c gi+m mMc �� d$a 

trên nNng l$c cJa h�c sinh khuy�t t(t. Ví d!: H�c sinh khi�m th� sb ���c 

gi+m nhx yêu cGu trong gi8 h�c th3 d!c, vb nh�ng sb ���c yêu cGu cao 

hDn trong các ho"t ��ng �òi hzi s$ tinh t�8ng cJa thính giác nh� môn 

Âm nh"c.  

Hoạt động 4: Tìm hiểu về các cách thức điều chỉnh nội dung 

chương trình dạy học trong lớp có học sinh khuyết tật học 

hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu cách thMc �i@u chVnh n�i dung ch�Dng trình d"y h�c trong 

l%p h�c có h�c sinh khuy�t t(t h�c hoà nh(p. 
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2. Thông tin phản hồi 

— Trong l%p có h�c sinh khuy�t t(t h�c hòa nh(p, giáo viên có trách nhi/m 

b+o �+m n�i dung ch�Dng trình theo quy ��nh nh�ng cGn th$c hi/n �i@u 

chVnh m�t s� n�i dung ch�Dng trình cho phù h�p v%i h�c sinh khuy�t t(t. 

*i@u chVnh n�i dung có nhi@u mMc �� nh�ng dù theo mMc �� nào chNng 

n�a thì v[n cGn �+m b+o theo �úng yêu cGu cJa ch�Dng trình và không 

+nh h�Xng t%i ch�t l��ng d"y h�c. 

— Vi/c �i@u chVnh n�i dung d"y h�c phù h�p v%i mSi h�c sinh trong l%p là 

công vi/c mà t�t c+ giáo viên �Mng l%p v[n th�8ng xuyên th$c hi/n.  

Trong m�t l%p h�c, kh+ nNng ti�p nh(n ki�n thMc và Mng d!ng cJa mSi 

h�c sinh khác nhau. Giáo viên có kinh nghi/m sb ��a ra 2 ho-c 3 mMc �� 

khác nhau cho cùng m�t n�i dung d"y h�c �3 �áp Mng ���c kh+ nNng cJa 

t�t c+ h�c sinh. Khi có thêm h�c sinh khuy�t t(t trong l%p thì công vi/c 

�i@u chVnh sb phMc t"p hDn, �òi hzi giáo viên ph+i có s$ chu_n b� c_n th(n 

hDn các n�i dung mu�n truy@n �"t cho h�c sinh. Trong k� ho"ch giáo d!c 

cá nhân c4ng �ã có quy�t ��nh v@ nh�ng n�i dung cGn �i@u chVnh riêng 

cho h�c sinh khuy�t t(t. Dù các n�i dung d"y h�c có th3 ���c �i@u chVnh 

nh�ng tuy/t ��i không tách h�c sinh khuy�t t(t ra khzi các ho"t ��ng cJa 

t(p th3 l%p.  

— *i@u chVnh có th3 th$c hi/n theo các hình thMc:  

+ *i@u chVnh �#ng lo"t (cho c+ l%p) �3 phù h�p hDn v%i th$c t� nh?m cách 

�"t m!c tiêu bài d"y h�c m�t cách t�t nh�t. Nhi@u khi thi�t k� bài d"y 

h�c cJa giáo viên �ã r�t c_n th(n và chu �áo nh�ng di~n bi�n trong khi 

th$c hi/n có nhi@u y�u t� không theo �úng “k�ch b+n” vì v(y cGn ph+i 

�i@u chVnh �3 phù h�p hDn trong khi v[n b+o �+m yêu cGu bài d"y h�c.  

+ *i@u chVnh �a trình ��: H�c sinh khuy�t t(t h�c cùng v%i h�c sinh không 

khuy�t t(t, tham gia các ho"t ��ng nh� nhau nh�ng yêu cGu v@ m!c tiêu 

�"t ���c sau gi8 h�c khác nhau. M!c tiêu cJa t�t c+ h�c sinh trong l%p 

�ã ���c quy ��nh trong ch�Dng trình. M!c tiêu riêng cho h�c sinh khuy�t 

t(t d$a vào ch�Dng trình nh�ng theo nNng l$c cJa cá nhân. 

+ *i@u chVnh theo cách trùng l-p giáo án: H�c sinh khuy�t t(t h�c cùng v%i 

h�c sinh không khuy�t t(t, tham gia các ho"t ��ng nh� nhau nh�ng yêu 
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cGu v@ m!c tiêu �"t ���c sau gi8 h�c khác nhau. M!c tiêu cJa t�t c+ h�c 

sinh trong l%p �ã ���c quy ��nh trong ch�Dng trình. M!c tiêu riêng cho 

h�c sinh khuy�t t(t d$a vào k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

+ *i@u chVnh b?ng cách thay th�: H�c sinh khuy�t t(t h�c và tham gia các 

ho"t ��ng cùng v%i h�c sinh không khuy�t t(t. Tuy nhiên hình thMc và 

n�i dung ho"t ��ng có th3 không gi�ng nhau. Ví d!: h�c sinh không 

khuy�t t(t vb hình không gian trong khi �ó h�c sinh khi�m th� tùy theo 

nNng l$c có th3 s8 mô hình ho-c t]ng phGn cJa hình �ó ho-c sb t$ vb 

trong �Gu hình cGn vb. 

Hoạt động 5: Thiết kế mẫu bản kế hoạch bài dạy học hiệu quả 

trong lớp học có học sinh khuyết tật học hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy thi�t k� m[u b+n k� ho"ch d"y h�c hi/u qu+ trong l%p có h�c 

sinh khuy�t t(t h�c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

Gi8 d"y h�c hòa nh(p có hi/u qu+ là gi8 d"y mà k�t qu+ b+o �+m ���c 

m!c tiêu giáo d!c, d"y h�c ��i v%i t�t c+ h�c sinh trong l%p h�c và nh�ng 

mong mu�n cJa giáo viên.  

C�u trúc cJa m�t b+n k� ho"ch bài d"y h�c hi/u qu+ trong l%p có h�c 

sinh khuy�t t(t h�c hòa nh(p bao g#m các phGn cD b+n sau: 

— M!c tiêu bài d"y h�c: 

+ M!c tiêu chung (Dành cho t�t c+ l%p). 

+ M!c tiêu riêng (Dành cho h�c sinh khuy�t t(t). 

— Ph�Dng pháp chJ �"o. 

— Ph�Dng ti/n. 

— D$ ki�n k� ho"ch: 
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Ho)t ��ng 

Th/i gian N�i dung 

Giáo viên C� l7p 

H8c sinh 

khuyt t9t 

Ghi chú 

  MX bài    

 Ho"t ��ng 1: 

.... 

   

 Ho"t ��ng 2: 

..... 

   

 Ho"t ��ng n: 

.... 

   

 
K�t thúc bài 

d"y h�c 

   

(PhGn ghi d$ 

ki�n nh�ng tình 

hu�ng có th3  

và h�%ng  

gi+i quy�t.) 

Hoạt động 6: Thực hành xây dựng mẫu bản kế hoạch của một 

bài dạy học cho học sinh có dạng khuyết tật cụ thể.  

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy xây d$ng m[u k� ho"ch cJa m�t bài d"y cho h�c sinh có d"ng 

khuy�t t(t c! th3. 

2. Thông tin phản hồi 

— M!c tiêu d"y h�c luôn chú tr�ng t%i m!c tiêu chung �ã ���c quy ��nh trong 

ch�Dng trình chu_n qu�c gia. M!c tiêu riêng cGn phù h�p v%i d"ng, mMc �� 

khuy�t t(t cJa h�c sinh khuy�t t(t và theo k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

— Ph�Dng pháp �$Dc ch�n cGn phù h�p v%i n�i dung cJa bài, k^ nNng ho"t 

��ng chung cJa t�t c+ h�c sinh và cJa riêng h�c sinh khuy�t t(t. 

— Ph�Dng ti/n ch�n l$a phù h�p v%i n�i dung bài d"y h�c, ph�Dng pháp 

���c l$a ch�n và ��i t��ng h�c sinh. Ngoài ra, cGn ch�n ph�Dng ti/n 

�Dn gi+n, d~ ki�m, rs ti@n (T�t nh�t là v(t th(t) nh�ng luôn chú tr�ng t%i 

v�n �@ an toàn và v/ sinh ��i v%i t�t c+ h�c sinh.  
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— D$a vào �-c �i3m tâm — sinh lí cJa h�c sinh khuy�t t(t và bài d"y h�c 

���c ch�n �3 thi�t k� các ho"t ��ng phù h�p. Các ho"t ��ng nên �a 

d"ng và chú ý t%i s$ tham gia cùng nhau cJa t�t c+ h�c sinh trong l%p. 

Nh�ng tình hu�ng có th3 s+y ra cGn tiên li/u tr�%c �3 có h�%ng xd lí 

thích h�p. 

Hoạt động 7: Tìm hiểu khái niệm dạy học tương tác và hiệu quả 

của dạy học tương tác trong lớp có học sinh khuyết tật học 

hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu khái ni/m d"y h�c t�Dng tác và hi/u qu+ cJa d"y h�c t�Dng 

tác trong l%p có h�c sinh khuy�t t(t h�c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

— D"y h�c t�Dng tác ���c th$c hi/n theo mô hình trên. Theo �ó, các ho"t 

��ng cJa giáo viên, h�c sinh khuy�t t(t và các h�c sinh cùng tuHi ���c liên 

k�t, gnn li@n v%i nhau, bH sung cho nhau. Trong d"y h�c t�Dng tác không 

có s$ truy@n �"t m�t chi@u. 

— Trong d"y h�c t�Dng tác, vai trò cJa các b"n h�c cJa h�c sinh khuy�t t(t 

cGn ���c �@ cao. Tính t$ l$c, chJ ��ng cJa h�c sinh khuy�t t(t cGn ���c 

��ng viên, khích l/. 

— Giáo viên trong d"y h�c t�Dng tác �óng vai trò ng�8i h�%ng d[n, g�i mX 

và ng�8i cùng ho"t ��ng.  

H�c sinh 

khuy�t t(t 

B"n trong l%p 

cJa h�c sinh 

khuy�t t(t 

Giáo viên 
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Hoạt động 8: Thực hành phương pháp dạy học tương tác trong 

lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập. 

 H�c viên th3 hi/n ph�Dng pháp d"y h�c t�Dng tác trong l%p có h�c sinh 

khuy�t t(t h�c hoà nh(p trong m�t gi8 c! th3. 

Hoạt động 9: Tìm hiểu khái niệm “Cá biệt hoá” trong dạy học tại 

lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu khái ni/m “Cá bi/t hoá” trong d"y h�c t"i l%p có h�c sinh 

khuy�t t(t h�c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— Cá bi/t hoá trong d"y h�c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t là ho"t ��ng 

riêng gi�a giáo viên và h�c sinh khuy�t t(t trong gi8 h�c trên l%p ho-c 

ngoài l%p h�c. 

— D"y h�c cá bi/t hoá nh?m giúp h�c sinh khuy�t t(t l^nh h�i ki�n thMc, 

rèn luy/n k^ nNng và �i@u chVnh hành vi cGn thi�t �3 �"t k�t qu+ giáo d!c 

theo �úng m!c tiêu �-t ra. Không th$c hi/n cá bi/t hoá khi th�y h�c sinh 

khuy�t t(t có th3 t$ mình c� gnng �3 hoàn thành nhi/m v! ���c giao. 

— Th$c hi/n giáo d!c, d"y h�c cá bi/t hoá không ���c �3 +nh h�Xng t%i 

ho"t ��ng chung cJa t�t c+ h�c sinh trong l%p. Vì v(y giáo viên chV có th3 

th$c hi/n cá bi/t hoá ngoài gi8 h�c ho-c trong khi t�t c+ h�c sinh không 

có khuy�t t(t �ang ���c giao nhi/m v! t$ h�c, t$ th$c hi/n nhi/m v! 

nào �ó mà không cGn t%i s$ hS tr� thêm cJa giáo viên. 

Hoạt động 10: Thực hành dạy học cá biệt hoá trong lớp có học 

sinh khuyết tật học hòa nhập. 

H�c viên th$c hành d"y h�c cá bi/t hoá trong l%p có h�c sinh khuy�t t(t 

h�c hoà nh(p. 
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Hoạt động 11: Trao đổi về việc sử dụng và ứng dụng phương 

tiện dạy học phổ thông vào dạy học trong lớp có học 

sinh khuyết tật học hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên trao �Hi theo nhóm v@ vi/c sd d!ng và Mng d!ng ph�Dng ti/n d"y 

h�c phH thông vào d"y h�c trong l%p có h�c sinh khuy�t t(t h�c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— H�c sinh khuy�t t(t h�c cùng v%i các b"n trong l%p phH thông nên tr�%c 

h�t giáo viên ph+i b+o �+m ch�Dng trình và n�i dung d"y h�c theo quy 

��nh cJa B� Giáo d!c và *ào t"o. *i@u �ó có ngh^a là trong l%p h�c sb sd 

d!ng các ph�Dng ti/n d"y h�c phH thông �ã ���c quy ��nh.  

— M-t khác, h�c sinh khuy�t t(t chV có m�t s� h"n ch� nh�t ��nh trong sd 

d!ng các ph�Dng ti/n phH thông và m!c tiêu giáo d!c h�c sinh khuy�t 

t(t là giúp trs s�ng t$ l(p trong xã h�i. Vì v(y, �3 b+o �+m m!c tiêu d"y h�c, 

giáo d!c thì giáo viên cGn sd d!ng t�i �a các ph�Dng ti/n phH thông �3 

d"y h�c trong l%p hòa nh(p. 

— *3 h�c sinh khuy�t t(t có th3 cùng các b"n sd d!ng ph�Dng ti/n phH 

thông thì cGn có nh�ng h�%ng d[n, �i@u chVnh phù h�p. 

Hoạt động 12: Thống nhất về định hướng sử dụng phương tiện 

đặc thù trong dạy học học sinh khuyết tật học hòa nhập.  

1. Nhiệm vụ 

Các nhóm h�c viên th+o lu(n th�ng nh�t v@ ��nh h�%ng sd d!ng ph�Dng 

ti/n �-c thù trong d"y h�c sinh khuy�t t(t h�c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— Nhi@u ph�Dng ti/n d"y h�c phH thông h�c sinh khuy�t t(t không th3 ti�p 

c(n �3 có th3 l^nh h�i ki�n thMc ho-c hình thành k^ nNng. 

— *3 �"t m!c tiêu cJa gi8 d"y h�c và th$c hi/n k� ho"ch giáo d!c cá nhân 

cho h�c sinh khuy�t t(t, giáo viên cGn sd d!ng m�t s� ph�Dng ti/n �-c 

thù phù h�p v%i �-c �i3m nh(n thMc và ho"t ��ng c4ng nh� sX thích cJa 

h�c sinh khuy�t t(t c! th3. 
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— Các ph�Dng ti/n �-c thù, t�t nh�t, nên sd d!ng v(t th(t s�n có t"i ��a 

ph�Dng và �i@u chVnh �3 phù h�p v%i m!c tiêu gi8 d"y h�c và ��i t��ng 

h�c sinh (Chú ý t%i tính �a d!ng cJa ph�Dng ti/n).  

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 4 

—  Nêu nh ng .<c tr"ng c6 b�n cHa l*p h�c có h�c sinh khuy�t t�t h�c hòa nh�p. 

—  Trình bày v� n(i dung cHa b�n k� ho�ch d�y h�c hòa nh�p h�c sinh 

khuy�t t�t có hi�u qu�. 

— F/ giK d�y h�c hòa nh�p h�c sinh khuy�t t�t .�t m8c tiêu thì cEn ph�i 

làm th� nào? 

 

Nội dung 5 

TỔ CHỨC GIÁO DỤC HÒA NHẬP HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

Hoạt động 1: Thống kê một số văn bản pháp quy về giáo dục 

học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy th�ng kê m�t s� vNn b+n pháp quy v@ giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

NNm 1989 có Công �%c Qu�c t� v@ Quy@n trs em: *i@u 18, 23 và 28 nêu rõ 

quy@n ���c h�c t(p và hòa nh(p xã h�i cJa trs khuy�t t(t.  

NNm 1990, H�i ngh� Qu�c t� Giáo d!c cho m�i ng�8i ���c tH chMc X 

Jomtien, Thái Lan �ã ra Tuyên b� chung: M�i ng"Ki, trM em, thanh niên 

và ng"Ki l*n .�u ph�i ."9c h"Nng các c6 h(i giáo d8c ./ .áp Ong các 

nhu cEu h�c t�p c6 b�n cHa h�.  

Tháng 4 nNm 2000, Di~n �àn Giáo d!c th� gi%i tH chMc X Dakar, �ã c! 

th3 hoá Tuyên b� v@ giáo d!c cho m�i ng�8i b?ng vi/c thông qua 

Khuôn khQ hành .(ng Dakar v%i 6 m!c tiêu trong �ó có m!c tiêu 2: 

F�m b�o .�n n�m 2015 tWt c� trM em, nhWt là trM em gái, trM em có 

hoàn c�nh khó kh�n và con em dân t(c thi/u s5 ."9c ti�p c�n và 

hoàn thành giáo d8c ti/u h�c bXt bu(c miYn phí v*i chWt l"9ng t5t.  
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Lu(t Giáo d!c 2005 quy ��nh “H�c t(p là quy@n và ngh^a v! cJa công 

dân... Nhà n�%c th$c hi/n công b?ng xã h�i trong giáo d!c, t"o �i@u 

ki/n �3 ai c4ng ���c h�c hành... Nhà n�%c �u tiên, t"o �i@u ki/n cho... 

ng�8i tàn t(t, khuy�t t(t... th$c hi/n quy@n và ngh^a v! h�c t(p cJa 

mình... Giáo d!c ti3u h�c và giáo d8c THPT là các cWp h�c phQ c�p... 

M�i công dân trong .( tuQi quy .�nh có ngh^a v! h�c t(p �3 �"t trình �� 

giáo d!c phH c(p.  

Chi�n l��c phát tri3n giáo d!c — �ào t"o 2001 — 2010 �-t m!c tiêu “T"o 

cD h�i cho trs khuy�t t(t ���c h�c t(p X m�t trong các lo"i hình l%p hoà 

nh(p, bán hoà nh(p ho-c chuyên bi/t, �"t tV l/ 50% vào nNm 2005 và 70% 

vào nNm 2010”. 

*-c bi/t trong “K� ho"ch hành ��ng qu�c gia giáo d!c cho m�i ng�8i” 

có quy ��nh “*+m b+o ��n 2015... Thi�u niên trong .( tuQi THPT .�u nh�p 

h�c vào cWp h�c này v*i chWt l"9ng t5t phù h9p v*i .i�u ki�n kinh t�... .�u 

hoàn thành cWp h�c này”. 

Bên c"nh nh�ng vNn b+n quy ��nh chung, Vi/t Nam có vNn b+n pháp 

lu(t riêng v@ ng�8i tàn t(t — Lu(t Ng�8i khuy�t t(t. Lu(t Ng�8i khuy�t t(t 

�ã dành riêng ch�Dng 4 �3 quy ��nh v@ giáo d!c cho ng�8i khuy�t t(t.  

Sau �ây là các quy ��nh cJa ch�Dng 4 Lu(t Ng�8i khuy�t t(t: 

:i;u 27. Giáo d?c ��i v7i ng+/i khuyt t9t: 

1)  Nhà n�%c t"o �i@u ki/n �3 ng�8i khuy�t t(t ���c h�c t(p phù h�p v%i 

nhu cGu và kh+ nNng cJa ng�8i khuy�t t(t.  

2)  Ng�8i khuy�t t(t ���c nh(p h�c X �� tuHi cao hDn so v%i �� tuHi quy ��nh 

��i v%i giáo d!c phH thông; ���c �u tiên trong tuy3n sinh; ���c mi~n, 

gi+m m�t s� môn h�c ho-c n�i dung và ho"t ��ng giáo d!c mà kh+ nNng 

cJa cá nhân không th3 �áp Mng; ���c mi~n, gi+m h�c phí, chi phí �ào t"o, 

các kho+n �óng góp khác; ���c xét c�p h�c bHng, hS tr� ph�Dng ti/n,  

�# dùng h�c t(p.  

3)  Ng�8i khuy�t t(t ���c cung c�p ph�Dng ti/n, tài li/u hS tr� h�c t(p dành 

riêng trong tr�8ng h�p cGn thi�t; ng�8i khuy�t t(t nghe, nói ���c h�c 

b?ng ngôn ng� kí hi/u; ng�8i khuy�t t(t nhìn ���c h�c b?ng ch� nHi 

Braille theo chu_n qu�c gia.  
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4) B� tr�Xng B� Giáo d!c và *ào t"o t"o chJ trì ph�i h�p v%i B� tr�Xng B� Lao 

��ng — Th�Dng binh và Xã h�i, B� tr�Xng B� Tài chính quy ��nh chi ti�t 

Kho+n 2 *i@u này. 

:i;u 28. Ph+,ng th�c giáo d?c ng+/i khuyt t9t: 

1) Ph�Dng thMc giáo d!c ng�8i khuy�t t(t bao g#m giáo d!c hòa nh(p, giáo 

d!c bán hòa nh(p và giáo d!c chuyên bi/t. 

2)  Giáo d!c hòa nh(p là ph�Dng thMc giáo d!c chJ y�u ��i v%i ng�8i khuy�t t(t.  

Giáo d!c bán hòa nh(p và giáo d!c chuyên bi/t ���c th$c hi/n trong 

tr��ng h�p ch�a �� �i�u ki�n �	 ng��i khuy
t t�t hc t�p theo ph�Dng 

th�c giáo d�c hòa nh�p. 

3)  Ng�8i khuy�t t(t, cha, mx ho-c ng�8i giám h� ng�8i khuy�t t(t l$a ch�n 

ph�Dng thMc giáo d!c phù h�p v%i s$ phát tri3n cJa cá nhân ng�8i 

khuy�t t(t. Gia �ình có trách nhi/m t"o �i@u ki/n và cD h�i thu(n l�i �3 

ng�8i khuy�t t(t ���c h�c t(p và phát tri3n theo kh+ nNng c�a cá nhân. 

Nhà n�%c khuy�n khích ng�8i khuy�t t(t tham gia h�c t(p theo ph�Dng 

thMc giáo d!c hòa nh(p. 

:i;u 29. Nhà giáo, cán b� qu�n lí giáo d?c và nhân viên hE trF giáo d?c: 

1)  Nhà giáo, cán b� qu+n lí giáo d!c tham gia giáo d!c ng�8i khuy�t t(t, 

nhân viên hS tr� giáo d!c ng�8i khuy�t t(t ���c �ào t"o, b#i d�7ng c(p 

nh(t v@ chuyên môn, nghi/p v! và k^ nNng �áp Mng nhu cGu giáo d!c 

ng�8i khuy�t t(t. 

2)  Nhà giáo, cán b� qu+n lí giáo d!c tham gia giáo d!c ng�8i khuy�t t(t, 

nhân viên hS tr� giáo d!c ng�8i khuy�t t(t ���c h�Xng ch� �� ph! c�p 

và chính sách �u �ãi theo quy ��nh cJa Chính phJ. 

:i;u 30. Trách nhi.m cIa c, sJ giáo d?c: 

1)  B+o �+m các �i@u ki/n d"y và h�c phù h�p ��i v%i ng�8i khuy�t t(t, 

không ���c t] ch�i ti�p nh(n ng�8i khuy�t t(t nh(p h�c trái v%i quy 

��nh cJa pháp lu(t. 

2)  Th$c hi/n vi/c c+i t"o, nâng c�p cD sX v(t ch�t d"y và h�c ch�a b+o �+m 

�i@u ki/n ti�p c(n ��i v%i ng�8i khuy�t t(t.  
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:i;u 31. Trung tâm hE trF phát triLn giáo d?c hòa nh9p:  

1)  Trung tâm hS tr� phát tri3n giáo d!c hòa nh(p là cD sX cung c�p n�i dung 

ch�Dng trình, thi�t b�, tài li/u d"y và h�c, các d�ch v! t� v�n, hS tr� giáo d!c, 

tH chMc giáo d!c phù h�p v%i �-c �i3m và hoàn c+nh cJa ng�8i khuy�t t(t. 

2)  Trung tâm hS tr� phát tri3n giáo d!c hòa nh(p có nhi/m v! sau �ây:  

a)  Phát hi/n khuy�t t(t �3 t� v�n l$a ch�n ph�Dng thMc giáo d!c phù h�p. 

b)  Th$c hi/n bi/n pháp can thi/p s%m ng�8i khuy�t t(t t"i c�ng �#ng �3 l$a 

ch�n ph�Dng thMc giáo d!c phù h�p. 

c)  T� v�n tâm lí, sMc khze, giáo d!c, h�%ng nghi/p �3 l$a ch�n ph�Dng 

thMc giáo d!c phù h�p. 

d)  HS tr� ng�8i khuy�t t(t t"i gia �ình, t"i cD sX giáo d!c và c�ng �#ng.  

�)  Cung c�p n�i dung ch�Dng trình, thi�t b�, tài li/u d"y và h�c �-c thù phù 

h�p v%i t]ng d"ng t(t, mMc �� khuy�t t(t. 

3)  Vi/c thành l(p và ho"t ��ng cJa trung tâm hS tr� phát tri3n giáo d!c hòa 

nh(p ph+i b+o �+m �i@u ki/n sau �ây: 

a)  Có cD sX v(t ch�t, ph�Dng ti/n thi�t b� và d�ch v! hS tr� phù h�p v%i �-c 

�i3m cJa ng�8i khuy�t t(t. 

b) Có ��i ng4 cán b�, giáo viên, nhân viên hS tr� giáo d!c có trình �� chuyên 

môn phù h�p v%i các ph�Dng thMc giáo d!c ng�8i khuy�t t(t.  

c)  Có n�i dung ch�Dng trình giáo d!c, b#i d�7ng và tài li/u t� v�n phù h�p 

v%i các ph�Dng thMc giáo d!c ng�8i khuy�t t(t. 

4)  ChJ t�ch Jy ban nhân dân tVnh, thành ph� tr$c thu�c trung �Dng thành 

l(p ho-c cho phép thành l(p trung tâm hS tr� phát tri3n giáo d!c hòa nh(p.  

5)  B� tr�Xng B� Giáo d!c và *ào t"o chJ trì, ph�i h�p v%i B� tr�Xng  

B� Lao ��ng — Th�Dng binh và Xã h�i quy ��nh chi ti�t �i@u ki/n thành 

l(p và ho"t ��ng cJa Trung tâm hS tr� phát tri3n giáo d!c hòa nh(p quy 

��nh t"i kho+n 3 *i@u này.  

Bên c"nh các lu(t thì B� Giáo d!c và *ào t"o cùng có nh�ng vNn b+n chV 

�"o cJa Ngành ��i v%i giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t. Ngày 22/5/2006,  

B� Giáo d!c và *ào t"o �ã có Quy�t ��nh s� 23/2006/Q*—BGD*T, ban 

hành quy ��nh v@ giáo d!c hòa nh(p dành cho ng�8i tàn t(t, khuy�t t(t... 

và trong chV �"o th$c hi/n nhi/m v! cJa các nNm h�c luôn có phGn chV 

�"o v@ giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu thực trạng nhận thức của giáo viên, cán 

bộ quản lí giáo dục, gia đình và cộng đồng về giáo dục hòa 

nhập học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu th$c tr"ng nh(n thMc cJa giáo viên, cán b� qu+n lí giáo d!c, 

gia �ình và c�ng �#ng v@ giáo d!c hoà nh(p h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

* Thông tin tr0c ti�p t\ giáo viên THPT và cán b( qu�n lí giáo d8c cWp THPT 

* Chú ý nh ng khía c�nh: 

— Nh(n thMc v@ kh+ nNng và nhu cGu cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

— Quan �i3m cJa các thành phGn xã h�i v@ các hình thMc tH chMc giáo d!c 

h�c sinh khuy�t t(t. 

— Nh(n thMc cJa c�ng �#ng, �-c bi/t là cJa gia �ình, nhà tr�8ng v@ trách 

nhi/m cJa h� trong giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t. 

Hoạt động 3: Thảo luận về các hình thức tuyên truyền có hiệu quả 

tại địa phương để cộng đồng ủng hộ giáo dục hòa nhập. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên th+o lu(n v@ các hình thMc tuyên truy@n có hi/u qu+ t"i ��a 

ph�Dng �3 c�ng �#ng Jng h� giáo d!c hoà nh(p. 

2. Thông tin phản hồi 

— Th�ng kê các ph�Dng ti/n tuyên truy@n �"i chúng t"i ��a ph�Dng thu hút 

���c s$ quan tâm cJa c�ng �#ng. 

— Các hình thMc tuyên truy@n �Dn gi+n nh�ng có hi/u qu+ nh� qua h�c 

sinh, truy@n thanh cJa thôn, xã, h�i ph! huynh, các h�i �oàn th3, sd 

d!ng t8 rDi... 

Hoạt động 4: Tìm hiểu về nhóm bạn của học sinh khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu hi3u bi�t cJa mình v@ nhóm b"n cJa h�c sinh khuy�t t(t. 
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2. Thông tin phản hồi 

– H�c sinh khuy�t t(t có nh�ng khó khNn nh�t ��nh trong ho"t ��ng h�c t(p 

và sinh ho"t nên cGn nh(n ���c s$ hS tr� cJa nh�ng ng�8i xung quanh. 

— H�c sinh khuy�t t(t có nhi@u kh+ nNng và nNng khi�u nên có th3 chia ss 

v%i b"n bè và nh�ng ng�8i s�ng gGn g4i v%i mình. 

— Nhóm b"n cJa h�c sinh khuy�t t(t th�8ng ���c xây d$ng v%i nòng c�t là 

giáo viên �Mng l%p ho-c giáo viên hS tr� cùng v%i ph! huynh, các b"n 

cùng l%p s�ng gGn nhà, các b"n cJa trs t"i c�ng �#ng, các cá nhân tình 

nguy/n và nh�ng ng�8i có chuyên môn khác có th3 hS tr� trs th$c hi/n 

các n�i dung cJa k� ho"ch giáo d!c cá nhân. 

— Nhi/m v! cJa nh�ng thành viên trong Nhóm b"n cJa h�c sinh khuy�t 

t(t bao gi8 cùng ���c xác ��nh r�t rõ ràng, c! th3 và ���c ��a vào trong 

b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân cJa h�c sinh khuy�t t(t. Thông th�8ng 

thì b+n k� ho"ch giáo d!c cá nhân sb ���c xây d$ng v%i s$ tham gia cJa 

t�t c+ các thành viên Nhóm b"n cJa h�c sinh khuy�t t(t (K3 c+ h�c sinh 

khuy�t t(t n�u có th3).  

Hoạt động 5: Thực hành xây dựng nhóm bạn của học sinh 

khuyết tật.  

H�c viên th$c hành xây d$ng nhóm b"n cJa h�c sinh khuy�t t(t. 

Hoạt động 6: Huy động các nguồn lực trong giáo dục học sinh 

khuyết tật. 

1. Nhiệm vụ 

B"n hãy nêu các ngu#n l$c trong giáo d!c h�c sinh khuy�t t(t. 

2. Thông tin phản hồi 

— Các ngu#n l$c trong giáo d!c hòa nh(p h�c sinh khuy�t t(t bao g#m: 

Ngu#n nhân l$c (giáo viên, ph! huynh, các cá nhân quan tâm, các cán 

b� thu�c nhi@u tH chMc, �oàn th3, h�c sinh không có khuy�t t(t...), 

ngu#n v(t l$c (cD sX v(t ch�t, trang thi�t b�, �# dùng ���c t(n d!ng, ���c 

hS tr�), ngu#n kinh phí �óng góp, Jng h�. 

— Huy ��ng ngu#n l$c cGn d$a trên nhu cGu th$c t� cJa h�c sinh khuy�t 

t(t và các ho"t ��ng hS tr� cho sinh ho"t chung gi�a h�c sinh khuy�t t(t 

v%i các b"n không có khuy�t t(t. 
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— B�t cM s$ Jng h� nào cho giáo d!c hòa nh(p c4ng cGn ph+i ���c trân 

tr�ng và sd d!ng �úng m!c �ích. 

— S$ ph�i h�p hành ��ng cJa nhà tr�8ng, gia �ình và các cá nhân, tH chMc 

xã h�i nDi h�c sinh khuy�t t(t h�c hòa nh(p là y�u t� quan tr�ng trong 

b+o �+m huy ��ng ngu#n l$c cho giáo d!c hòa nh(p. 

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 5 

— Nêu m(t s5 c6 sN pháp lí quan tr�ng b�o .�m quy�n và trách nhi�m th0c 

hi�n phQ c�p THPT cHa h�c sinh khuy�t t�t. 

— Trình bày th0c tr�ng nh�n thOc cHa .�a ph"6ng v� vi�c phQ c�p giáo d8c

 THPT cho h�c sinh khuy�t t�t. 

— C(ng .=ng có vai trò gì trong giáo d8c hòa nh�p h�c sinh khuy�t t�t? Làm 

th� nào ./ huy .(ng s0 tham gia cHa c(ng .=ng vào giáo d8c hòa nh�p 

h�c sinh khuy�t t�t.  
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