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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI LIỆU 

HS khuyết tật trí tuệ (HS KTTT) cấp tiểu học gặp nhiều khó khăn khi tham 

gia vào chương trình giáo dục cho HS tiểu học (HSTH). Để giúp giáo viên có 

những kiến thức và kĩ năng cần thiết trong quá trình tiếp cận, hỗ trợ và dạy học 

cho HS KTTT ở môi trường giáo dục hòa nhập (GDHN) chúng tôi xin được giới 

thiệu cuốn tài liệu “Chiến lược dạy học và hỗ trợ HS KTTT học hòa nhập cấp 

tiểu học” với sự hỗ trợ của tổ chức Unicef và Dự án giáo dục HS em của Bộ 

giáo dục & đào tạo. 

1. Mục tiêu của tài liệu  

1.1. Kiến thức: cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về HS KTTT (khái niệm, 

nguyên nhân, một số đặc điểm tâm lí); nội dung, cách thức điểu chỉnh trong dạy 

học hòa nhập và đặc biệt là các biện pháp hỗ trợ HS KTTT ở những kĩ năng cơ 

bản, quan trọng (giao tiếp, xã hội, học đường) cũng như cách thức quản lí hành 

vi của HS KTTT trong quá trình học hòa nhập.  

1.2. Kỹ năng: cung cấp kĩ năng nhận diện HS KTTT trong lớp tiểu học hoà 

nhập; kĩ năng phân tích đặc điểm tâm lý; kĩ năng xác định khó khăn và lập kế 

hoạch hỗ trợ HS KTTT học hoà nhập; kĩ năng điều chỉnh trong dạy học hòa 

nhập cho HS KTTT và hỗ trợ HS KTTT phát triển các kĩ năng cơ bản (giao tiếp, 

xã hội, học đường); kĩ năng đánh giá và lập kế hoạch quản lí hành vi của HS 

KTTT. 

1.3. Thái độ: tin tưởng vào khả năng học hoà nhập của HS KTTT khi có sự hỗ 

trợ từ phía giáo viên, gia đình, bạn bè và cộng đồng. 

2. Cấu trúc của tài liệu  

Tài liệu bao gồm 03 mô đun: 

- Mô đun 1: cung cấp những kiến thức và kĩ năng cơ bản giúp nhận diện, phân 

tích đặc điểm tâm lý, xác định một số dạng tật có kèm theo KTTT trong lớp tiểu 

học hòa nhập tiểu học. 



- Mô đun 2: cung cấp những gợi ý cho việc điểu chỉnh trong dạy học hòa nhập 

cho HS KTTT học hòa nhập tiểu học. 

- Mô đun 3: cung cấp những biện pháp tổ chức các hoạt động hỗ trợ HS KTTT 

trong lớp học hòa nhập tiểu học. 

Giáo dục hòa nhập HS KTTT cấp tiểu học còn gặp nhiều khó khăn và thách 

thức, tài liệu này vì vậy có thể chưa đáp ứng hết nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn 

của các giáo viên trong những điều kiện dạy học hòa nhập khác nhau. Chúng tôi 

rất mong nhận được sự phản hồi của các giáo viên, các đồng nghiệp để tài liệu 

được hoàn thiện hơn trong những lần biên soạn tiếp theo.  
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MÔ ĐUN 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

TRÍ TUỆ CẤP TIỂU HỌC 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng: 

- Kiến thức: học viên nắm được khái niệm, đặc điểm tâm lý và những khuyết tật 

khác có kèm theo KTTT. 

- Kỹ năng: học viên nhận ra các dấu hiệu, phân tích đặc điểm tâm lý, lưu ý khi 

có HS KTTT học tiểu học hòa nhập. 

Nội dung: 

1.1. Khái niệm khuyết tật trí tuệ 

1.2. Phân loại mức độ khuyết tật trí tuệ 

1.3. Một số đặc điểm tâm lý học sinh khuyết tật trí tuệ 

1.4. Một số dạng khuyết tật có kèm theo khuyết tật trí tuệ 

Chuẩn bị: 

- Giấy A0, A4, bút dạ, băng dính giấy. 

- Băng hình. 

Hoạt động: 

1.1. Nhiệm vụ 1: Khái niệm khuyết tật trí tuệ 

1.1.1. Hoạt động  

- Học viên xem video tiết học nhóm và tiết học cá nhân về HS KTTT 

- Học viên trả lời câu hỏi: “Theo thầy/cô thế nào là HS KTTT? những biểu hiện 

bên ngoài của HS KTTT? ”    

- Giảng viên trình bày và phân tích khái niệm KTTT 

1.1.2. Thông tin phản hồi 

Dựa trên tiêu chí phân loại tuổi theo cấp học và tiêu chí chẩn đoán về 

KTTT của Hiệp hội rối nhiễu tâm thần Mỹ đưa ra trong Sổ tay chẩn đoán và 

thống kê những rối nhiễu tâm thần V (DSM-V, 2013): 

Khuyết tật trí tuệ là một rối loạn diễn ra trong suốt quá trình phát triển, bao 

gồm sự thiếu hụt cả về trí tuệ và chức năng thích ứng về khái niệm, xã hội và 

các lĩnh vực thực hành.  
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A. Bị thiếu hụt các chức năng trí tuệ như lý luận, giải quyết vấn đề, lập kế 

hoạch, tư duy trừu tượng, phán xét, kỹ năng học tập, học hỏi từ trải nghiệm. Các 

thiếu hụt này được kiểm chứng thông qua các đánh giá lâm sàng và cá nhân, 

kiểm tra trí thông minh đã được tiêu chuẩn hóa.   

B. Bị thiếu hụt trong chức năng thích ứng dẫn đến thất bại trong việc đáp 

ứng các tiêu chuẩn phát triển văn hóa xã hội, độc lập cá nhân và trách nhiệm xã 

hội. Không có sự hỗ trợ, những thiếu hụt trong chức năng thích ứng này sẽ dẫn 

đến những hạn chế một hoặc nhiều hoạt động trong cuộc sống hàng ngày như 

thông tin liên lạc, tham gia xã hội, sống độc lập; và trong nhiều môi trường như 

gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng.  

C. Những thiếu hụt về trí tuệ và chức năng diễn ra trong suốt quá trình phát triển.  

1.2. Nhiệm vụ 2: Phân loại mức độ khuyết tật trí tuệ 

1.2.1. Hoạt động  

- Học viên cho biết hiện nay có những cách phân loại KTTT nào? Vì sao cần 

phân loại mức độ KTTT? 

- Giảng viên trình bày và lý giải lý do cần phân loại mức độ KTTT. 

1.2.2. Thông tin phản hồi 

Theo bảng phân loại của DSM-VI có 4 mức độ KTTT như sau: 

Mức độ KTTT Chỉ số trí tuệ 

Nhẹ  IQ từ 50 – 55 đến 70  

Trung bình  IQ từ 35 – 40 đến 50 – 55  

Nặng  IQ từ 20 – 25 đến 35 – 40  

Rất nặng  IQ dưới 20 hoặc 25  
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Theo AAMR sử dụng tiêu chí thích nghi về mặt xã hội làm cơ sở để phân loại 4 

mức độ hỗ trợ 

Mức độ hỗ trợ Diễn giải 

Hỗ trợ không 

thường xuyên 

Hỗ trợ dựa trên nhu cầu. Hình thức hỗ trợ này có đặc điểm 

là không liên tục, một người không phải lúc nào cũng cần 

được hỗ trợ hoặc chỉ cần sự hỗ trợ ngắn hạn trong suốt cuộc 

đời. Hỗ trợ không thường xuyên có thể ở mức độ cao hoặc 

thấp 

Hỗ trợ có giới 

hạn 

Mức độ hỗ trợ tuỳ theo thời điểm, hạn chế về thời hạn 

nhưng không giống với hình thức hỗ trợ không thường 

xuyên, hình thức hỗ trợ này cần ít nhân viên hơn, và kinh 

phí thấp hơn. 

Hỗ trợ mở rộng Hỗ trợ diễn ra đều đặn ví dụ như là hỗ trợ hàng ngày tại 

những môi trường nhất định có thể là ở nhà hoặc tại nơi làm 

việc và không hạn chế về thời gian. 

Hỗ trợ toàn diện Hỗ trợ thường xuyên và ở mức độ cao; hỗ trợ trong nhiều 

môi trường; và trong suốt cuộc đời. Hỗ trợ toàn diện đòi hỏi 

sự tham gia của nhiều người, hình thức hỗ trợ này mang tính 

chất can thiệp nhiều hơn so với hỗ trợ mở rộng và hạn chế 

hoặc hỗ trợ hạn chế về thời gian 
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Tác dụng của việc phân loại mức độ KTTT: 

Thông thường, các loại sách báo hay tạp chí thường sử dụng thuật ngữ 

KTTT nhưng không nói rõ là KTTT ở mức độ nào. Những ai đã có kinh nghiệm 

làm việc với HS KTTT đều biết rằng mức độ hoạt động của trí tuệ cho người ta 

những cơ sở đoán biết và kỳ vọng về mức độ hành vi của đứa HS, biết điều kiện 

về thể chất và cuối cùng là mức độ và hình thức chăm sóc cần thiết cho đứa HS. 

Ví dụ: HS KTTT loại nặng và nghiêm trọng thường mắc cả chứng động 

kinh; Bé trai gãy nhiễm sắc thể X thường KTTT ở mức nhẹ và trung bình.  

Cách phân loại các mức độ KTTT, theo DSM –IV theo điểm trắc nghiệm, 

tức là chủ yếu căn cứ vào các dấu hiệu được lượng hoá. Việc phân mức độ 

KTTT như trên giúp các nhà sư phạm có cơ sở đoán biết và kỳ vọng ở mức độ 

hành vi của HS. Tuy nhiên, để xác định đúng mức độ và tính chất KTTT của 

mỗi đứa HS, cần phải phân tích định tính thông qua phương pháp lâm sàng. Phát 

hiện ra nguyên nhân của nó, từ đó có mức độ và hình thức chăm sóc, giáo dục 

thích hợp.  

1.3. Nhiệm vụ 3: Đặc điểm tâm lý của HS KTTT 

1.3.1. Hoạt động 

- Học viên nghiên cứu thông tin phản hồi “Đặc điểm tâm lý của HS KTTT” 

- Làm việc theo nhóm nhỏ (mỗi nhóm nghiên cứu 1 đặc điểm) và trả lời các câu 

hỏi như sau:  

+ So sánh sự khác biệt giữa đặc điểm của HS KTTT so với HSTH bình thường? 

+ Mô tả đặc điểm của 01 trường hợp HS KTTT? 

1.3.2. Thông tin phản hồi 

1.3.2.1. Đặc điểm cảm giác- tri giác của HS KTTT 

- Thời gian tri giác chậm chạp: HS KTTT tri giác các đối tượng chậm hơn HS bình 

thường, trong một thời gian nhất định thì khối lượng thông tin các em thu nhận 
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được ít hơn so với HS bình thường (chỉ bằng 40% so với HS bình thường). Tri giác 

thị giác của HS cũng rất hạn chế, khả năng phân biệt bắt chước các hình dạng kém. 

HS bình thường khi muốn tri giác một đồ vật quen thuộc chỉ cần nhìn qua là gọi 

được tên, nhưng với HS KTTTquá trình này đòi hỏi nhiều thời gian hơn. 

- Khả năng phân biệt hạn chế: Khi chúng ta đưa cho HS KTTT một bức tranh 

và yêu cầu HS quan sát rồi kể lại những gì thấy trong tranh, hầu hết các em đều 

không hiểu được bố cục bức tranh, không phân biệt được nét mặt vui, buồn của 

nhân vật trong tranh, không phân biệt được các đối tượng gần giống nhau, chẳng 

hạn chư con chuột và con dơi, cái la bàn và cái đồng hồ, con sóc và con mèo… 

Nhiều HS gặp khó khăn khi phân biệt màu sắc, hình dáng, độ lớn, đặc biệt là 

những đồ vật có hình dạng gần giống nhau như hình vuông hay hình chữ nhật. 

HS cũng rất khó để phân biệt và nhận biết âm thanh. 

- Thiếu tích cực trong quá trình tri giác: Trong quá trình quan sát, HS thường có 

biểu hiện không muốn xem xét kĩ càng các chi tiết, không muốn hiểu rõ nội dung 

cần tri giác mà chỉ muốn tri giác qua loa, hời hợt. Do thần kinh bị yếu nên quá 

trình tri giác thính giác của HS gặp khó khăn và có biểu hiện kém phát triển. 

Không phân biệt tốt âm thanh là nguyên nhân gây ra sự kém phát triển về ngôn 

ngữ và tư duy và khả năng định hướng trong môi trường xung quanh. 

- Ngưỡng cảm giác của HS có nhiều bất thường: 

Phần lớn cảm giác của HS KTTT nhạy cảm hơn so với HS bình thường, có 

nghĩa là ngưỡng cảm giác phía dưới và ngưỡng cảm giác phía trên của HS thấp, 

do đó độ nhạy của cảm giác cao. Chẳng hạn như, ngưỡng cảm giác phía dưới 

của người bình thường là những sóng ánh sáng 390 m ngưỡng cảm giác phía 

trên là 780 m và với một lượng sóng ánh sáng chưa tới 780 m, HS  KTTT đã 

cảm thấy khó chịu. Với âm thanh cũng vậy, HS không chịu được những âm 

thanh quá lớn, những tiếp xúc quá mạnh, bất ngờ, gây đau hoặc các mùi cũng 

như các vị có cường độ lớn. 

Một số HS KTTT không nhạy cảm hoặc quá nhạy cảm với các kích thích: 

Trường hợp này không nhiều và rơi vào một số HS thuộc nhóm HS KTTT đi 
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kèm các hội chứng như tự kỷ, AD/HD, Rett…HS rất thiếu hoặc quá nhạy cảm 

với các âm thanh, ánh sáng cũng như các kích thích khác. 

- Khó khăn trong quá trình tri giác không gian:  

Khả năng bao quát các sự vật của HS KTTT hạn chế, HS khó có khả năng 

tri giác cùng một lúc nhiều đối tượng mà chỉ có thể tri giác tốt khi tập trung vào 

một đối tượng. 

Tính bất thường trong tri giác đặc điểm này rơi vào một số HS KTTT đi kèm 

tự kỷ và tăng động, giảm chú ý. Khi quan sát đối tượng, HS bình thường thì nhìn 

thấy tổng thể của nó, nhưng HS KTTT chỉ nhìn tới chi tiết của đối tượng đó thôi. 

- Hoạt động của hệ thống cảm giác tiền đình khó khăn như: Khả năng giữ thăng 

bằng của HS không được tốt, HS cần được người lớn chú ý luyện tập và hướng 

dẫn từ khi còn nhỏ; một số HS KTTT cũng gặp khó khăn về khả năng định 

hướng không gian như phân biệt phải trái, trên dưới… 

1.3.2.2. Đặc điểm trí nhớ của HS KTTT 

Những GV dạy HS KTTT đã đưa ra nhận xét chung là các em thường khó 

khăn trong việc ghi nhớ tài liệu học tập, nếu không có sự luyện tập thường 

xuyên thì HS sẽ quên hết mọi kiến thức. Đó là hiện tượng chậm nhớ chóng quên 

ở những HS này. Đây cũng là hệ quả tất yếu khi hoạt động thần kinh cấp cao của 

HS KTTT có những vấn đề như trên đã giới thiệu. Một số đặc điểm cụ thể về trí 

nhớ của HS KTTT là: 

- Ghi nhớ máy móc tốt hơn ghi nhớ có ý nghĩa: HS KTTT thường nhớ các sự 

kiện, đồ vật các kiến thức như cách học vẹt, không hiểu ý nghĩa vì các em ít 

phân tích thông tin. Chẳng hạn do chỉ ghi nhớ các dấu hiệu bên ngoài nên các 

em nhầm lẫn con chó và con mèo vì đều thấy chúng có bốn chân và một số đặc 

điểm bên ngoài giống nhau. Cũng do yếu về tư duy nên HS KTTTcó sự hạn chế 

về khả năng tìm ra những dấu hiệu cơ bản nhất của sự việc và hiện tượng cần 

ghi nhớ, đặc biệt trong hoạt động học tập, HS KTTT khó khăn trong việc ghi 

nhớ kiến thức. Từ đó, chất lượng trí nhớ của HS bị suy giảm nhiều và việc ghi 

nhớ trực tiếp đối với các em dễ dàng hơn ghi nhớ gián tiếp. Ngoài ra, về trí nhớ 
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ngôn ngữ, các HS KTTT cũng gặp không ít khó khăn, HS chỉ có ghi nhớ được 4 

đến 5 từ mà cô giáo đọc cho nghe trong 6 lần với tốc độ đọc là mỗi từ một giây. 

Tuy rằng ghi nhớ máy móc tốt hơn ghi nhớ có ý nghĩa, nhưng điều đó đồng 

nghĩa với việc để “học thuộc lòng” một thông tin nào đó, HS KTTTmất nhiều 

thời gian hơn và thông tin lưu giữ không bền vững. 

- Ghi nhớ trực tiếp tốt hơn ghi nhớ gián tiếp: Ghi nhớ trực tiếp là cách ghi nhớ 

không thông qua mã hoá hay biểu tượng, còn ghi nhớ gián tiếp là hình thức ghi 

nhớ thông qua mã hoá biểu tượng. HS KTTT thường không thể mã hoá thông tin 

tốt và cũng không biết “đọc” các kí hiệu mã hoá. 

- Gặp khó khăn cả ghi nhớ có chủ định và ghi nhớ không chủ định:  Ở HS bình 

thường, ghi nhớ có chủ định tốt hơn ghi nhớ không chủ định (ví dụ khi yêu cầu 

các em đọc hai câu chuyện có mức độ khó như nhau, câu chuyện nào thực 

nghiệm viên yêu cầu các em phải ghi nhớ, các em sẽ nhớ tốt hơn câu chuyện 

không được yêu cầu phải nhớ). Trong khi đó, ở HS khuyết tật trí tuệ, vì các em 

không có động cơ học tập nên ghi nhớ có chủ định không tốt hơn so với ghi nhớ 

không chủ định. 

- Khó nhớ, nhanh quên, tái hiện không chính xác: HS KTTT để ghi nhớ một nội 

dung nào đó cần thời gian để tiếp thu và luyện tập lâu hơn HS bình thường, hơn 

nữa, khi tái hiện thông tin, các em còn tỏ ra rất kém, ví dụ có thể làm mất bớt 

thông tin, lẫn nội dung này sang nội dung kia… 

- Không có động cơ ghi nhớ: Chúng ta đã biết quá trình ghi nhớ không chỉ phụ 

thuộc vào nội dung, tính chất của đối tượng cần ghi nhớ mà còn phụ thuộc vào 

sở thích, động cơ, mục đích học tập cộng với các kĩ thuật ghi nhớ mỗi cá nhân 

sử dụng. Ví dụ, đối với nội dung và tính chất của đối tượng cần ghi nhớ: chúng 

ta thường dễ ghi nhớ các nội dung tài liệu có tính lôgic cao, có hình ảnh hay biểu 

đồ tóm tắt, ngược lại với các nội dung lộn xộn, chỉ toàn chữ viết sẽ rất khó nhớ. 

Đối với sở thích, động cơ, mục đích học tập và kĩ thuật ghi nhớ: chúng ta sẽ dễ 

dàng nhớ các nội dung mà chúng ta thích học, buộc phải học (sát kì thi chẳng 

hạn!), và khi chúng ta sử dụng các thủ thuật ghi nhớ  như: phân loại, xây dựng 
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biểu đồ…, còn nếu với các nội dung chúng ta không thích học, học không vì 

mục đích gì và chỉ đọc suông thì rất khó nhớ, và khó nhớ lâu. Đối với HS khuyết 

tật trí tuệ, do khả năng tự ý thức của các em thấp, nên hầu hết các em không có 

động cơ học tập, chính vì vậy để giúp các em ghi nhớ, GV cần tập trung vào 

nhân tố nội dung, tính chất tài liệu (làm cho nội dung bài học được sinh động, 

hấp dẫn) chứ rất khó tập trung vào việc thay đổi động cơ hay chiến thuật ghi nhớ của 

các em. 

Phát triển trí nhớ và khắc phục sự quên cho các em là một việc hết sức khó 

khăn và phức tạp. GV cần nhận định dạng ghi nhớ phù hợp với từng HS (nghi 

nhớ hình ảnh, ghi nhớ ngôn ngữ…), thay đổi tài liệu học tập, tăng cường các 

hoạt động để bài học thêm sinh động và hấp dẫn. 

Trên cơ sở đặc điểm trí nhớ của HS KTTT, các GV cần chú ý phát triển trí 

nhớ cho các em:  

- Tăng cường sự chú ý của HS vào bài học 

- Giúp HS phân biệt và tập trung vào các kiến thức trọng tâm 

- Kết nối các kién thức mới với các kiến thức cũ 

- Nhắc lại và tái hiện thông tin 

- Cấu trúc hoá kiến thức, sử dụng biểu đồ, tranh ảnh, hoạt động thực tế 

1.3.2.3. Đặc điểm tư duy của HS KTTT 

- Tư duy mang tính cụ thể, trực quan, yếu về khái quát hoá là đặc điểm tư duy 

đầu tiên của HS khuyết tật trí tuệ. Điều này được thể hiện rõ trong quá trình học 

tập của HS, nhiều em khi thực hiện nhiệm vụ phân loại đối tượng, quan sát tranh 

thường đưa ra những nhận xét không đúng về bản chất của đối tượng. Ví dụ các 

em xếp bướm và hoa vào một nhóm, mèo và chuột vào một nhóm. khi được hỏi 

tại sao các em nói rằng bởi vì bướm thường đậu trên hoa, mèo thường vồ chuột. 

Thực nghiệm này chứng tỏ tư duy của HS KTTT chỉ  dừng lại ở tư duy trực 

quan, chú ý vào các hình ảnh riêng lẻ. Các em rất khó khăn trong việc khái quát 

hoá bản chất của sự vật hay hiện tượng. 
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- Thiếu tính liên tục trong tư duy: Trong qua trình học tập, một số HS khi giải 

quyết nhiệm vụ thường bộc lộ đặc điểm: ban đầu khi mới thực hiện nhiệm vụ, 

các em có thể làm đúng, nhưng sau một thời gian thì sai sót càng nhiều, HS 

chóng mệt mỏi, ít chú ý tới công việc. Những HS này khi giải quyết nhiệm vụ ở 

nhà thường cho kết quả đúng nhưng khi ở lớp học lại thường đưa ra những câu 

trả lời thiếu suy nghĩ, không phù hợp với nội dung. Có một số em tỏ ra chăm 

chỉ, cố gắng học tập nhưng hiệu quả không cao. Nhiều GV thường lầm tưởng 

đây là những HS có khả năng tốt nên hay giao nhiệm vụ khó, do vậy lại càng 

khiến các em học kém đi. Nguyên nhân của hiện tượng này theo Páplốp là do 

trương lực thần kinh của HS bị yếu làm cho sự chú ý của HS không ổn định, 

thường xuyên dao động, HS không có khả năng tập trung trong thời gian đủ lâu 

về một đối tượng nào đó. 

- Hiện tượng yếu vai trò điều chỉnh của tư duy: thể hiện ở chỗ khi được giao 

nhiệm vụ HS hăng hái làm ngay, hoặc khi GV đưa ra câu hỏi các em giơ tay xin 

trả lời ngay lập tức, không có suy nghĩ kĩ càng, nghĩa là thiếu giai đoạn định 

hướng nên kết qủa bao giờ cũng có sai sót và phải làm đi làm lại nhiều lần, 

những HS này ít khi nhận ra sai lầm của bản thân mình. 

Trên cơ sở những đặc điểm tư duy của HS KTTT cần phải đặt ra nhiệm vụ 

phát triển tư duy cho các em. Một trong những nội dung của công việc này là 

hình thành tư duy, hướng vào sự phát triển hành động có định hướng và tính tích 

cực trong nhận thức… Hình thành tư duy được coi là quá trình biện chứng thống 

nhất nơi mà mỗi loại tư duy đều là một thành tố cấu thành thiết yếu của toàn bộ 

quá trình tư duy chung. Các giờ học hình thành tư duy được chia thành các 

hướng sau:  

- Xây dựng ở HS tiền đề để phát triển tư duy trực quan thực tế. 

- Hình thành các hoạt động có mục đích công cụ trong quá trình thực hiện các 

giờ học và vui chơi. 

- Hình thành khái niệm khái quát về các đồ vật, tình huống. 

- Hình thành kĩ năng phân tích tình huống. 
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- Hình thành phương thức định hướng trong điều kiện thực tiễn có vấn đề và 

cách giải quyết chúng. 

- Hình thành phương pháp thử như là phương pháp cơ bản để giải quyết các 

nhiệm vụ thực tiễn có vấn đề và khái quát hoá các kinh nghiệm đó bằng ngôn 

ngữ nói. 

- Hình thành kĩ xảo phân biệt đồ vật theo hình ảnh, ngôn từ một cách tự giác 

- Dạy cho HS biết cách giải quyết các bài tập lôgic đơn giản. 

1.3.2.4. Đặc điểm về ngôn ngữ và giao tiếp 

Vốn từ của HS KTTT nghèo nàn. Các em ít dùng những câu phức tạp, câu 

có liên từ, khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ để diễn tả ý kiến của bản thân 

hoặc trả lời các câu hỏi không rõ nghĩa hay chỉ trả lời một phần câu hỏi. 

HS KTTT khó hiểu các từ có tính trừu tượng hoặc mang nghĩa bóng. Trong 

quá trình giao tiếp, các em rất khó đáp ứng được những yêu cầu của người khác, 

đặc biệt là những yêu cầu nhiều nhiệm vụ cùng một lúc (thông thường các em 

chỉ thực hiện được một phần yêu cầu đó).  

Ngôn ngữ diễn đạt của HS KTTT hạn chế nhiều, đặc biệt là trong giao tiếp, 

các em hay tỏ ra lúng túng, mất tự tin với người đối diện. Do vậy, đôi lúc các em 

hay lảng tránh, né tránh với mọi người để không phải trả lời, đàm thoại. Ngôn 

ngữ của các em còn mang nhiều tính chất rập khuôn. 

Với những đặc điểm về ngôn ngữ như vậy, HS KTTT sẽ thường gặp một số 

khó khăn trong học tập như: khó hiểu, thậm chí không hiểu các mệnh lệnh, yêu 

cầu của giáo viên trên lớp, do đó mà các em không thực hiện được theo; các em 

cũng khó tham gia hoạt động nhóm cùng giải quyết một nhiệm vụ trong nhóm 

bạn, từ đó các em bị hạn chế vào các hoạt động học tập và càng khó khăn trong 

việc hòa nhập cùng với các bạn cùng trang lứa...   

Những khó khăn về ngôn ngữ đã gây nên nhiều trở ngại trong hoạt động 

giao tiếp của HS KTTT như: HS thường mất nhiều thời gian để tiếp nhận và 

biểu đạt thông tin bằng ngôn ngữ nói và viết. Hạn chế khả năng đặt câu hỏi 

một cách trực tiếp, mức độ cao có thể không giao tiếp được trong một số 
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tình huống nhất định. Hạn chế khả năng chơi cùng nhóm bạn và hòa nhập cùng 

các bạn. 

Một số bất thường trong sự phát triển ngôn ngữ giao tiếp của HS KTTT 

- Nói lắp: Một số HS mắc tật nói lắp trong một thời gian dài. Đôi khi tật nói lắp 

liên quan đến yếu tố thần kinh như buồn rầu, lo lắng, căng thẳng, vố từ nghèo 

nàn... Điều quan trọng với HS bị nói lắp là tránh làm cho HS lo lắng về điều 

này. Tật lắp cũng phát sinh do những vấn đề ngôn ngữ như khó nhớ ra từ, ghép 

câu hoặc phát âm.  

- HS nói ở nhà nhưng không nói ở trường: Nhiều HS không nói trong thời gian 

đến trường, vì HS xấu hổ hoặc lí do nào đó. Giáo viên nên cố gắng tìm hiểu lí 

do, gần gũi và nói chuyện với HS. Giáo viên có thể đến thăm nhà của HS. 

- HS nói quá nhiều: Một vài HS KTTT nói suốt ngày, ít câu có nghĩa. HS nhắc 

lại câu HS đã nghe được. Những HS này cần được giúp để phát triển các kĩ năng 

phản ứng và lắng nghe. 

- HS nghe hiểu ngôn ngữ nói nhưng không tự nói: Những HS này thường không 

chủ động trong khi giao tiếp. HS có thể hiểu được những câu đơn giản song 

không chủ động nói. Cần có sự động viên khuyến khích rất lớn. 

- HS phát âm thiếu, nhầm lẫn từ: Nhiều HS KTTT có khó khăn khi phát âm. 

Chúng thường phát âm không chính xác như thiếu từ, phát âm sai phụ âm đầu, 

phụ âm cuối, các dấu thanh, nguyên âm... Nhiều khi, người nghe phải thật chú ý 

và thường xuyên tiếp xúc với HS mới có thể hiểu được HS nói gì. 

1.3.2.5. Đặc điểm tình cảm - xã hội 

Về cơ bản, HS KTTT cũng có quá trình phát triển tình cảm - xã hội giống 

như mọi học sinh khác, chỉ khác biệt ở chỗ là những giai đoạn phát triển khác 

nhau sẽ kéo dài hơn HS bình thường và quá trình phát triển sẽ chấm dứt sớm 

hơn. Tuy nhiên, HS KTTT cũng có một số đặc trưng riêng về mặt tình cảm, xã 

hội như: ở các HS KTTT có nhiều loại phản ứng mang tính xúc cảm khác nhau 
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như: tự vệ – công kích, tự vệ – thụ động một cách HS con, các em thường thờ ơ 

và gần như vô cảm với những sự vật hiện tượng xung quanh; các em cũng 

thường không thích những trò chơi tập thể, trò chơi sắm vai, mô phỏng, ít quan 

tâm đến bạn bè cùng lứa tuổi, ít chủ động chơi cạnh bạn; các em rất khó khăn 

trong việc hợp tác với bố mẹ, anh chị, cô giáo trong hoạt động sinh hoạt và học 

tập thường ngày. 

Cùng với đặc điểm về mặt tình cảm, xã hội trên, cộng với những khó khăn 

về ngôn ngữ và nhận thức, việc tham gia vào quá trình học tập, bao gồm các 

hoạt động như: giao lưu bạn bè, tham gia các hoạt động nhóm và tập thể, tương 

tác với giáo viên...của HS KTTT càng gặp những khó khăn.   

Giáo viên cần lưu ý: 

- Dạy cho HS biết cách nhận biết cảm xúc của người xung quanh; Khuyến khích 

sự chia sẻ và đồng cảm ở HS, dạy cho HS các tình huống thể hiện sự đồng cảm 

của bản thân với các trạng thái xúc cảm của người đối diện 

- Tìm hiểu mục tiêu của người khác: Với HS KTTT khó hiểu được các mục tiêu 

của người khác, bởi mục tiêu đó không thể hiện trực quan. HS khó liên kết đợc 

các tình huống có tính chất liên hệ 

- Tìm hiểu nguyên tắc xã hội: Với HS KTTT biết được các nguyên tắc xã hội song 

không thể áp dụng được các nguyên tắc đó trong các tình huống nhất định 

- Hiểu biết cảm xúc: HS KTTT khó có thể hiểu được các suy nghĩ biểu hiện ra 

bên ngoài. Do vậy, HS khó khăn trong việc đoán biết ý định của người khác để có 

những phương thức cũng như những hành động phù hợp trong giao tiếp 

1.4. Nhiệm vụ 4: Một số dạng khuyết tật thường kèm theo KTTT 

1.4.1. Hoạt động 

- Học viên xem 3 video cho biết: trong video có những hội chứng và rối loạn 

nào đi kèm với KTTT? 

- Giảng viên nhận xét đánh giá 



 

13 

 

1.4.2. Thông tin phản hồi 

1.4.2.1. Hội chứng Down 

- Khái niệm: 

Người đầu tiên mô tả hội chứng này vào năm 1866 là bác sĩ nhi khoa người 

Anh John Langdon Down, lúc đó ông đặt tên cho hội chứng này là “Chứng đần 

Mông Cổ”. Vào năm 1960, người ta phát hiện nguyên nhân gây ra hội chứng này 

là do rối loạn nhiễm sắc thể (NST), gọi là bệnh ba nhiễm sắc thể ở cặp số 21. 

Down là hội chứng gây nên bởi việc thừa vật chất di truyền trong nhiễm sắc 

thể (NST) 21 ở con người. Mọi HS Down trên thế giới nhìn bề ngoài đều tương đối 

giống nhau và rất dễ được nhận diện dù chúng có khác nhau về chủng tộc, màu da 

và giới tính. 

-  Mức độ phổ biến: 

Hội chứng Down là một trong những dạng khó khăn về học phổ biến nhất, 

trung bình có 1 HS Down trong số 1000 HS được sinh ra trong một năm.  

Độ tuổi sinh con của người mẹ Tỉ lệ sinh con bị Down 

Ở độ tuổi 25 1/3000 

Ở độ tuổi 40 1/100 

Trên 47 tuổi 1/10 

Nếu một cặp vợ chồng đã sinh ra một đứa con bị Down tỉ lệ sinh ra 

một HS Down khác luôn luôn cao hơn so với những cặp vợ chồng 

khác cùng tuổi, tỉ lệ rủi ro là 1/100 đối với những cặp vợ chồng dưới 

30 tuổi. 
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-  Phân loại: 

Tiêu chí phân loại hội chứng Down dựa trên cách thức và số lượng tế bào 

mang bộ nhiễm sắc thể bất thường ở cặp số 21. Theo đó, có 3 dạng Down cơ 

bản: Dạng tam bội, Dạng khảm và Dạng sai vị trí 

Dạng tam bội Dạng khảm Dạng sai vị trí 

Có 3 NST ở cặp số 21 

trong tất cả các tế bào  

Có 3 NST ở cặp số 21 

trong một số tế bào  

Một phần của NST 21 bị 

mắc vào NST khác  

Chiếm 95% tổng số 

người bị Down  

Chiếm 1% đến 2% 

tổng số người bị 

Down  

Chiếm 3% đến 4% tổng số 

người bị Down  

- Các đặc điểm nhận dạng bên ngoài của HS có hội chứng Down 

    

Hình 1. Một số biểu hiện bên ngoài của hội chứng Down 

+ Hộp sọ có hình dạng khác: đầu ngắn, đường kính của hộp sọ ngắn. 

+ Tóc mỏng, thẳng và thưa.  

+ Biểu hiện trên mặt: mặt tròn, mũi tẹt, có nếp quạt (là một nếp gấp hình 

bán nguyên ở da che lấy khoé trong của mắt), tai nhỏ. 

+ 50% HS Down có khoé mắt ngoài cao hơn khoé mắt trong, 80% có nốt 

Brushfield (là những nốt trắng nằm ở mép ngoài tròng đen); 25% rung giật nhãn 

cầu (cử động nhãn cầu của mắt sang hai bên nhan và khó tự chủ);  
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+ 65% luôn há miệng nhỏ (lưỡi thè ra ngoài), tai nhỏ. 

+ Gáy mỏng và dẹt. 

+ Bàn chân phẳng, ngón chân chim, ngón chân cái toè (ngón chân cái choẽ 

ra, khoảng cách giữa ngón chân cái và ngón chân thứ hai khá xa). Khớp háng, cổ 

chân, khuỷu lỏng lẻo. 

+ Cứ 10 HS Down có 1 HS bị tổn thương đốt sống cổ gây nên tổn thương 

tuỷ sống và bị liệt 

+ Bàn tay ngắn, to, các ngón tay ngắn, ngón út thường khoèo (ngón úp 

quặp vào trong vì đốt giữa của ngón út có hình tam giác), đường vân tay kéo dài 

quan bốn ngón tay  

+ Trương lực cơ giảm và các khớp lỏng. 

- Các vấn đề tâm lý và thể chất thường gặp ở HS có hội chứng Down  

Các vấn đề về tâm lý: HS Down được coi là HS KTTT điển hình, với một 

số đặc điểm về mặt phát triển tâm lý như sau: 

+ KTTT từ mức độ rất nặng đến nhẹ.  

+ Có những mức độ khó khăn trong học tập khác nhau từ nhẹ tới nặng. 

+ Những nhân tố của môi trường xã hội có vai trò quan trọng trong sự phát 

triển của HS không kém những nhân tố di truyền. 

+ HS Down có quá trình phát triển chậm hơn so với những HS đồng trang 

lứa, đạt được các mốc phát triển ở thời điểm chậm hơn và do đó kéo dài hơn về 

mặt thời gian trong tong giai đoạn phát triển. Vì vậy, khoảng cách về sự phát 

triển giữa HS Down và HS bình thường tăng dần theo lứa tuổi. 

+ Các kĩ năng của HS Down sẽ tiếp tục phát triển trong suốt cuộc đời. 

+ HS Down ít có các hành vi không phù hợp, là những HS tình cảm, dễ tiếp 

xúc, nhanh quen với người lạ. 

+ HS Down không phải gặp hạn chế về mọi mặt trong quá trình phát triển, 

HS có những đặc điểm đặc thù về mặt học tập với những thế mạnh và điểm yếu 
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riêng. Những đặc điểm sau đây, cùng với các nhu cầu cá nhân của HS cần được 

lưu ý tới: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các vấn đề về thể chất: 

+ 40% HS Down có bệnh tim bẩm sinh 

+ 10% HS nhỏ bị Down và 30% người lớn bị Down thiểu năng tuyến giáp. 

+ 35% HS Down bị lác mắt; 75% bị đục thuỷ tinh thể; 70% bị cận thị, 10% 

có giác mạc hình chóp (giác mặc lồi ra phía trước). Ba tật cuối cùng (đục thuỷ 

tinh thể, cận thị, giác mạc hình chóp) sẽ tiến triển chậm hơn trong suốt cuộc đời 

của HS Down. 

Những 

điểm 

mạnh 

có thể 

hỗ trợ 

cho 

hoạt 

động 

học tập 

của HS: 

 

Khả năng học tập và sử dụng kí hiệu, cử chỉ điệu bộ và 

các hỗ trợ thị giác. 
 

Khả năng học tập và sử dụng ngôn ngữ viết. 
 

Khả năng học tập các HV và thái độ đúng mực đối với 

bạn đồng trang lứa và người lớn 

Khả năng học được cách sử dụng các đồ dùng học tập và 

các hoạt động cần đến sự thao tác bằng tay với các đồ vật 

 

Những 

hạn chế 

có thể 

gây trở 

ngại 

cho 

hoạt 

động 

học tập 

của HS 

Hạn chế trong chức năng nhận thức 

Hạn chế về kĩ năng vận động tinh và vận động thô 

Suy giảm chức năng của bộ nhớ thính giác ngắn hạn 
 

Khó khăn về thị giác và thính giác 

Khả năng chú ý thấp. 

Khó khăn trong việc ghi nhớ chắc chắn kiến thức và tái hiện 

Khó khăn trong khả năng tổng hợp và suy luận 

Khó khăn trong khả năng làm theo trật tự 
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+ HS có hội chứng Down thường có ráy tai làm cản trở khả năng tiếp thu âm 

thanh; viêm tai giữa kinh niên, 60% bị điếc dẫn truyền và điếc bẩm sinh. 

+ HS Down có vấn đề về ruột bẩm sinh, khoảng 6% có đường ruột nhỏ. 

+ Hay mắc bệnh bạch cầu, sai khớp đốt sống cổ. 

+ Khó uống đối với HS sơ sinh, khó nhai nuốt với HS lớn hơn. 

-  Những điều giáo viên cần lưu ý trong quá trình CS & GD HS Down 

+ Cân nhắc về mức độ phát triển khả năng học tập của HS Down. HS 

Down được đánh giá là nhóm HS có cơ hội hoà nhập trong lớp học và trong 

cộng đồng lớn, vì các em khá thân thiện, ít có hành vi không phù hợp. Tuy 

nhiên, cần lưu ý về khả năng học tập của HS. Các em có những khó khăn về mặt 

học tập khác nhau, từ KTTT mức độ nhẹ đến mức độ nặng. Do vậy, cần điều 

chỉnh chương trình, phương pháp cho phù hợp HS Down. 

+ Có những kì vọng về hành vi giống như những HS khác. Đây là kì vọng 

nên có ở giáo viên và cha mẹ, vì thực tế HS Down rất có triển vọng trong việc 

học tập và bắt chước được những hành vi phù hợp. 

+ Trong lớp các em cần có thêm sự hỗ trợ của nhóm bạn, vì những khiếm 

khuyết về mặt ngôn ngữ ở HS Down có thể hạn chế sự tiếp nhận thông tin và các 

hướng dẫn từ giáo viên.  

+ Trực quan hoá về những tình huống học tập sắp tới, ví dụ các thẻ nhắc 

việc, các đồ vật trực quan, làm mẫu các nhiệm vụ cần thực hiện. 

+ Khả năng nghi nhớ của HS Down không tốt, và khi ghi nhớ các em cũng 

khó khăn trong việc nhắc lại, tái hiện kiến thức. Hơn nữa tư duy trừu tượng ở các 

em cũng kém phát triển, do vậy giáo viên nên tăng cường đồ dùng trực quan trong 

các tiết dạy. 

+ HS Down cũng là nhóm HS có khả năng chú ý thấp, do vậy thời lượng 

học tập không nên quá dài đối với các em, nội dung học cũng không nên nặng, 

mà thiên về học mà chơi - chơi mà học. 

+ Cần chú ý là môi trường học tập có thể hạn chế khả năng tiếp nhận thông tin 

của HS từ các hình ảnh trực quan, ví dụ như đồ đạc, bàn ghế nếu như chúng quá cao 

hay quá to. 
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+ Sắp xếp chỗ ngồi, do HS Down thường có vấn đề về thị giác, thính giác và 

khả năng chú ý, tốt nhất giáo viên nên sắp xếp HS ngồi ở đầu bàn, nơi giáo viên có 

thể chú ý tới em nhiều nhất và các bạn khác thì chú ý tới em ít nhất. 

+ Cần chú ý tới các lĩnh vực đặc biệt HS Down cần nhiều sự hỗ trợ: Phát triển 

ngôn ngữ và giao tiếp; Phát triển các kĩ năng tự phục vụ; Phát triển kĩ năng vận động 

thôvà vận động tinh. 

1.4.2.2. Rối loạn tăng động giảm tập trung chú ý (Attention Deficit/Hyper-

activity Disoder - AD/HD) 

- Khái niệm 

Rối loạn tăng động giảm tập trung chú ý (AD/HD- Attention Deficit/ 

Hyperactivity Disoder) là một dạng rối nhiễu về mặt phát triển diễn ra trong suốt 

thời kì thơ ấu, với những triệu chứng quá hiếu động - hấp tấp và giảm tập trung 

xuất hiện trước 7 tuổi. Các biểu hiện này mâu thuẫn với mức độ phát triển và 

phải xuất hiện ít nhất ở trong hai môi trường. [DSM-IV] 

AD/HD là một trạng thái sinh học gây ra các kiểu khó khăn vĩnh viễn biểu 

hiện ở một hoặc nhiều hành vi dưới đây:  

Thiếu 

chú ý 

Khó khăn trong việc tham gia hoặc tập trung vào một công việc cụ 

thể. Người có rối nhiễu thiếu chú ý có thể ngay lập tức trở thành 

một đối tượng gây nhiễu cho người khác. Hành vi thiếu chú ý cũng 

có thể gây ra những khó khăn như duy trì tổ chức (ví dụ đánh mất 

đồ vật), duy trì thời gian, hoàn thành công việc, và mắc những lỗi 

do bất cẩn 

Hiếu 

động 

Khó kiềm chế hành vi. Kiểu người này luôn vận động không ngừng. 

Họ có thể có quá nhiều hành vi như liên tục bồn chồn, đung đưa 

chân và vặn vẹo người liên tục trên ghế 

Hấp tấp Khó kiểm soát phản ứng. Kiểu người này không ngừng lại và suy 

nghĩ trước khi hành động. Họ nói và làm bất cứ điều gì vừa thoát ra 
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khỏi ý nghĩ mà không bao giờ để ý đến hậu quả. Họ có thể nói 

những điều không hợp lý và hối tiếc sau đó, buột ra câu trả lời cho 

một câu hỏi mà thậm chí người hỏi còn chưa kịp hỏi hết câu, hoặc 

gặp nhiều khó khăn khi phải đợi đến lượt. 

Hầu hết những định nghĩa hay thuật ngữ hiện đang được sử dụng đối với 

rối loạn AD/HD đều vẫn còn được các nhà chuyên môn bàn cãi. Những định 

nghĩa được đưa ra hầu hết là các định nghĩa mang tính mô tả các triệu chứng của 

rối loạn. Tuy nhiên khi một định nghĩa được xây dựng theo hình thức là một 

định nghĩa mô tả nó cũng có những tồn tại nhất định. Một số nghiên cứu đã chỉ 

ra rằng có một số hành vi cụ thể trên khách thể nghiên cứu là hệ quả trực tiếp 

của AD/HD, nhưng đồng thời những hành vi đó cũng xuất hiện ở các rối nhiễu 

khác không phải là AD/HD. Sau đây là một số thuật ngữ được nhiều nhà chuyên 

môn sử dụng khi nhắc tới rối loạn AD/HD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Theo Hệ thống phân loại quốc tế các bệnh và các vấn đề sức khoẻ liên quan (Xuất bản lần thứ 

10) (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10) 

Thuật ngữ của DSM –IV 

Trong lần xuất bản mới nhất vẫn sử dụng thuật ngữ AD/HD. DSM –IV chia 

AD/HD thành ba dạng: Dạng giảm tập trung là cơ bản (thường được viết 

tắt là ADD - Attention Deficit Disorder); Dạng hiếu động hấp tấp và Dạng 

kết hợp. Những cá nhân có triệu chứng giống như AD/HD nhưng không đủ 

các tiêu chí để chẩn đoán là AD/HD theo ba dạng trên được gọi là “AD/HD 

không điển hình” (AD/HD Not Otherwise Specified). 
 

Thuật ngữ của ICD
1
 

Những HS có triệu chứng của AD/HD được gọi là “Rối nhiễu 

Hyperkinetic”. Dạng rối nhiễu này còn được ICD phân loại thành “Rối 

nhiễu hoạt động và tập trung”(Disturbance of Activity and Attention); “Các 

rối nhiễu Hyperkinetic khác” (Other Hyperkinetic Disorders); “Rối nhiễu 

Hyperkinetic không điển hình” (Hyperkinetic Disorders, Unspecified). 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Statistical_Classification_of_Diseases_and_Related_Health_Problems
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Theo DSM-IV, hiện nay rối loạn AD/HD không chỉ tồn tại với 3 biểu hiện 

chính như đã đề cập ở trên mà người ta xem xét AD/HD còn đi kèm với các biểu 

hiện khác như: chịu đựng sự thất bại kém, thường xuyên bùng phát các cơn cáu 

giận, cư xử hách dịch, thiếu tự trọng... Một tỉ lệ cao HS AD/HD được chẩn đoán 

kèm với Rối loạn tính khí (Mood Disorders), Rối loạn chống đối (Oppositional 

Defiant Disorders), Rối loạn lo âu (Anxiety Disorders). 

- Mức độ phổ biến 

AD/HD là dạng rối nhiễu xuất hiện ở HS em trại tất cả các quốc gia trên 

thế giới với các nền văn hoá khác nhau. Có khoảng 5% đến 8% HS em AD/HD 

trong tổng dân số, tỉ lệ ở người lớn AD/HD là 4% đến 8%, 10% ở nam giới và 

4% ở nữ giới. 

- Nguyên nhân 

Nguyên nhân sinh học: 

Di truyền là nguyên nhân gây ra 50 – 92% các hành vi quá hiếu động-hấp 

tấp và giảm tập trung. Khi khoa học di truyền phát triển, người ta có khả năng sẽ 

tìm ra gen gây AD/HD. Trong nhiều nghiên cứu di truyền, các nhà khoa học đã 

gợi ý rằng AD/HD không phải là một tình trạng bệnh lí mà là một đặc điểm của 

con người.  

Một số thuật ngữ khác 

 Hội chứng giảm tập trung (Attention-deficit syndrome - ADS): 

Thuật ngữ này tương đương với thuật ngữ AD/HD, được đưa ra vì các 

nhà chuyên môn không muốn gọi AD/HD  là một “Rối nhiễu”/Disorder. 

Giảm chức năng não bộ tối thiểu (Minimal cerebral dysfunction  - 

MCD). Thuật ngữ này tương đương với thuật ngữ AD/HD, tuy nhiên được 

sử dụng rộng rãi ở Mỹ hơn so với các quốc gia khác. 

Suy giảm khả năng tập trung, kiểm soát vận động và tri giác 

(Deficits in Attention, Motor control and Perception (DAMP). Thuật ngữ 

này được sử dụng khi HS mang  AD/HD kèm dyspraxia. Thường được sử 

dụng ở Đan Mạch và Thuỵ Điển. 
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Tất cảc chúng ta ít nhiều đều có những đặc điểm của AD/HD. Tuy nhiên 

người được chẩn đoán là có AD/HD khi những đặc điểm này của học trở nên 

mạnh mẽ, không kiểm soát được và ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động học tập và 

sinh hoạt của họ. 

Các nghiên cứu về gen di truyền xác nhận có nhiều loại gen ảnh hưởng lên 

HV của con người, đặc biệt khi những gen này liên quan tới quá trình sản xuất 

dopamine. Các giả thuyết về loại gen mã hoá quá trình sản xuất dopamine rất 

tương thích với các nghiên cứu não bộ, từ nghiên cứu này, có bằng chứng cho 

thấy một số khu vực trên não của người mang AD/HD có nồng độ dopamine cao 

hơn bình thường.  

Các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm ra cách thức di truyền AD/HD, một số 

cho rằng có một nhóm gen gây nên AD/HD, một số khác lại cho rằng chỉ một 

loại gen duy nhất nào đó gây ra AD/HD. Nhìn chung các nhà khoa học nghiêng 

nhiều về giả thuyết cho rằng AD/HD là do một nhóm gen gây nên. Nghiên cứu 

khẳng định rằng AD/HD xuất hiện từ sự kết hợp một số loại gen, trong đó có 

gen ảnh hưởng lên quá trình luân chuyển dopamine. Những loại gen được đề cập 

bao gồm gen DAT1, gen DRD4, và gen DBH TaqI. Sử dụng máy scan SPECT, 

các nhà khoa học nhận thấy những người mắc AD/HD có lưu lượng máu lưu 

thông thấp hơn so với người bình thường và có mức lưu thông dopamine ở thể 

vân vùng trước trán nhiều hơn. 

Các nghiên cứu gia đình chỉ ra rằng có khoảng 40% cha mẹ có con bị 

ADHD chính họ cũng mang những triệu chứng AD/HD và khoảng 30% những 

cặp anh chị em trong tổng số gia đình có HS mang AD/HD cùng bị AD/HD. 

Các nghiên cứu trên HS sơ sinh khẳng định so với các dạng rối nhiễu khác, 

AD/HD có tính di truyền cao hơn. Các nghiên cứu đó cũng xác nhận các triệu 

chứng AD/HD mang tính cộng hưởng và tích luỹ, giống như chiều cao, cân nặng 
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hay huyết áp, khi các triệu chứng AD/HD xuất hiện với mức độ và tần suất cao 

hơn bình thường, rối loạn AD/HD sẽ hình thành ở HS. 

Những vấn đề về gen nảy sinh có thể do di truyền từ các thế hệ hoặc do khi 

mang thai, người mẹ hút thuốc, uống rượu, sử dụng ma tuý, ăn uống thiếu dinh 

dưỡng hoặc bị nhiễm độc hoá chất. 

Nguyên nhân môi trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các căng thẳng, ngược đãi, thiếu kích thích từ môi trường 

 Một số nhà khoa học cho rằng mối tương tác giữa cha mẹ và HS từ tuổi ấu thơ 

có thể là nguyên nhân gây nên AD/HD. HS em có nguy cơ bị AD/HD cao hơn 

nếu sống trong môi trường thiếu kích thích, bị ngược đãi và có các căng thẳng 

trong gia đình. Tuy nhiên, tỉ lệ ADHD do nguyên nhân này không đáng kể, đôi 

khi sự căng thẳng của gia đình là hệ quả của việc trong gia đình có HS AD/HD 

chứ không phải là nguyên nhân gây nên AD/HD. 

Chế độ dinh dưỡng 

Những nghiên cứu khác nhau đã tìm ra sự khác nhau về quá trình trao 

đổi chất giữa HS AD/HD và HS bình thường, nếu một HS không có khả 

năng hấp thu hay chuyển đổi một số loại chất nào đó từ thức ăn, có thể 

sẽ dẫn tới AD/HD. Vào năm 1990, nhà hoá học Neil Ward đã chứng 

minh rằng HS AD/HD bị thiếu chất kẽm khi sưe dụng thức ăn được 

nhuộm tartrazine. Một số nghiên cứu khác chỉ ra rằng, việc thiếu hụt 

một số acid béo, đặc biệt là acid béo omega-3 có thể gây nên AD/HD. 

Các giả thuyết này được đưa ra khi nhiều nghiên cứu nhận thấy những 

HS được ăn dặm từ 6 tháng tuổi (hoặc hơn một chút) có ít nguy cơ bị 

AD/HD hơn so với những HS ăn dặm muộn, vì những loại thức ăn sẵn 

dành cho HS nhỏ thường không có đủ acid béo omega-3. 
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-  Tiêu chí chẩn đoán AD/HD 

Người ta dựa vào các tiêu chí của DSM-VI  để chẩn đoán AD/HD  

A. Mắc phải (1) hoặc (2): 

(1): Sáu hoặc hơn các triệu chứng giảm tập trung sau đây kéo dài trong ít 

nhất 6 tháng ở mức độ thích nghi không tốt và mâu thuẫn với mức phát triển: 

 

 

 

 

 

 

Giảm 

tập 

trung 

a. Thường khó tập trung các vào các chi tiết hoặc thường mắc lỗi do cẩu 

thả khi làm bài ở trường, ở nơi làm việc hay trong các hoạt động khác. 

b. Thường khó duy trì sự tập trung vào nhiệm vụ hoặc hoạt động giải trí. 

c. Thường có vẻ không chăm chú vào những điều người đối thoại đang nói. 

d. Thường không theo dõi các hướng dẫn và không làm hết bài tập ở 

trường, các việc vặt và hoặc những nhiệm vụ khác ở nơi làm việc (không 

phải HV chống đối hay không hiểu được lời hướng dẫn). 

e. Thường khó tổ chức các nhiệm vụ và hoạt động. 

f. Thường tránh né, không thích hoặc miễn cưỡng tham gia các hoạt động 

đòi hỏi phải duy trì nỗ lực trí tuệ (ví dụ như học bài ở trường hoặc bài tập 

về nhà) 

g. Thường quên những thứ quan trọng cho nhiệm vụ hoặc hoạt động (Vd 

như: đồ chơi, bài tập giao về nhà, bút chì, bút hay đồ dùng học tập) 

h. Thường dễ bị sao lãng bởi kích thích bên ngoài. 

i. Thường đãng trí trong các hoạt động hàng ngày. 

 (2): Sáu hoặc hơn các triệu chứng quá hiếu động-hấp tấp sau đây kéo dài trong 

ít nhất 6 tháng ở mức độ thích nghi không tốt và mâu thuẫn với mức phát triển: 

 

 

 

Quá 

hiếu 

a. Thường hay cựa quậy chân tay hoặc cả người khi ngồi. 

b. Thường rời khỏi ghế trong lớp học hoặc trong những trường hợp cần ngồi 

cố định. 

c. Thường chạy hoặc leo trèo quá mức trong những tình huống không phù 

hợp. 
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động d. Thường khó khăn khi chơi hoặc tham gia một cách yên tĩnh vào các hoạt 

động giải trí. 

e. Thường “luôn tay luôn chân” hoặc thường hành động như thể “được gắn 

động cơ”. 

f. Thường nói quá nhiều 

g. Thường quên những thứ quan trọng cho nhiệm vụ hoặc hoạt động (Vd 

như: đồ chơi, bài tập giao về nhà, bút chì, bút hay đồ dùng học tập) 

h. Thường dễ bị sao lãng bởi kích thích bên ngoài. 

i. Thường đãng trí trong các hoạt động hàng ngày. 

 

Hấp 

tấp 

a. Thường đưa ra câu trả lời trước khi người hỏi đặt xong câu hỏi. 

b. Thường khó chờ đến lượt mình. 

c. Thường cắt ngang hoặc nói leo người khác (ví dụ như chen vào cuộc 

trò chuyện hay thứ tự chơi trò chơi). 

 

B. Một vài triệu chứng quá hiếu động-hấp tấp hoặc giảm tập trung gây ra sự kém 

khả năng xuất hiện trước 7 tuổi. 

C. Có một dạng khuyết tậ nào đó từ những triệu chứng này bộc lộ trong hai môi 

trường hoặc hơn (như ở trường/ ở nơi làm việc và ở nhà). 

D. Phải có bằmg chứng lâm sàng rõ ràng về sự suy yếu đáng kể trong các chức 

năng xã hội, học tập và nghề nghiệp. 

E. Những triệu chứng không xuất hiện riêng biệt trong các loại Rối loạn phát triển 

diện rộng, Bệnh loạn tinh thần, hoặc các rối loạn tinh thần khác và không thể xếp 

vào một dạng rối loạn trí tuệ nào (như rối loạn tâm trạng; Rối loạn lo lắng; Rối 

loạn không giao tiếp hay rối loạn nhân cách). 

Diễn dịch kết quả: 

Nếu cả tiêu chí A1 và A2 đều có 

trong 6 tháng qua 

Rối loạn tăng động/ giảm tập trung dạng 

liên kết 

Nếu có tiêu chí A1 nhưng không có Rối loạn tăng động/ giảm tập trung dạng 



 

25 

 

tiêu chí A2 có trong 6 tháng qua giảm tập trung. 

Nếu có tiêu chí A2 nhưng không có 

tiêu chí A1 có trong 6 tháng qua 

Rối loạn tăng động/ giảm tập trung dạng 

tăng động-hấp tấp. 

-  Đặc điểm các dạng AD/HD 

 

a. Dạng 

giảm tập 

trung là 

chủ yếu 

 

Thường khó tập trung cao vào các chi tiết hoặc thường mắc lỗi do cẩu thả khi 

làm bài ở trường, ở nơi làm việc hoặc trong các hoạt động khác. Công việc 

thường lộn xộn và thực hiện một cách cẩu thả, không cân nhắc kĩ lưỡng. 

Thường khó duy trì sự tập trung vào các nhiệm vụ hoặc các hoạt động giải 

trí và khó có thể chịu đựng được nhiệm vụ cho tới khi hoàn thành. 

Thường có vẻ mơ màng, thẫn thờ, hay quên, đầu óc như “đang ở một thế 

giới khác”. Có vẻ như không nghe những gì người khác đang trực tiếp nói 

với mình. 

Thường không theo dõi hết các chỉ dẫn và không làm hết bài tập ở trường, 

các nhiệm vụ trong các hoạt động khác. Thường chuyển từ hoạt động chưa 

hoàn thành này sang hoạt động khác và cuối cùng chẳng hoàn thành việc 

nào cả. 

Thường khó tổ chức các công việc và các hoạt động. 

Thường tránh né, không thích hoặc miễn cưỡng tham gia các hoạt động đòi 

hỏi phải duy trì nỗ lực trí tuệ (như các bài giảng ở lớp). 

Hay làm mất mát và hư hỏng đồ vật. Quên các nhiệm vụ. 

Dễ bị lôi cuốn bởi các kích thích bên ngoài. HS có thể bỏ nhiệm vụ đang làm 

để theo dõi một kích thích bên ngoài mà HS bình thường bỏ qua, như tiếng còi 

tàu, ai đó nói chuyện, có người đi qua… 

 

 

 

b. Dạng 

tăng 

động là 

Thường ngọ nguậy chân tay hoặc nhúc nhích trên ghế (nhúc nhích với các 

đồ vật, vỗ tay, đung đưa bàn chân hoặc cả chân). 

Thường rời khỏi chỗ ngồi trong lớp học hay trong các hoạt động khác ở 

những tình huống yêu cầu phải ngồi cố định một chỗ. 

Thường chạy nhảy quá mức trong những tình huống đáng ra không nên 
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chủ yếu 

 

làm thế. 

Thường khó khăn khi chơi hoặc khó tham gia một cách bình tĩnh vào các 

hoạt động giải trí. 

Thường luôn chân, luôn tay và hành động như thể “được gắn động cơ” 

Thường nói quá nhiều hoặc gây ồn ào trong các hoạt động cần sự im lặng 

Biểu hiện hấp tấp (đi kèm với biểu hiện tăng động): 

Thường không kiên nhẫn, khó kiềm chế phản ứng, trả lời trước khi người 

khác hỏi hết câu hỏi. 

Khó khăn để đợi đến lượt. 

Thường ngắt lời hoặc nói leo theo người khác. Đi linh tinh vào những chỗ không 

được phép. Trạng thái hấp tấp khiến HS hay bị các tai nạn vô tình. 

c. Dạng 

kết hợp 

HS ở dạng kết hợp có các biểu hiện của tình trạng thiếu tập trung lẫn 

quá hiếu động. Đôi khi, các em mất tập trung lơ đãng như “đang ở 

một thế giới khác”, đồng thời lại có vấn đề với sự quá hiếu động, hấp 

tấp. 

- Những điều cần lưu ý trong quá trình chăm sóc và giáo dục HS AD/HD 

Để có thể chăm sóc và giáo dục tốt cho HS AD/HD, điều quan trọng nhất là 

các nhà chuyên môn, giáo viên và cha mẹ phải có quan điểm và thái độ đúng 

đắn về những vấn đề HS AD/HD gây nên trong gia đình và lớp học. Các GV 

hoặc các nhà chuyên môn có thể ngăn được một vài hậu quả thường có nguy cơ 

đi kèm với AD/HD bằng việc hỗ trợ và giúp HS thích nghi, thay vì kết tội và xử 

phạt HS. Chúng ta sẽ giúp HS AD/HD một cách dễ dàng hơn nếu hiểu được 

những đặc trưng của rối loạn này, cụ thể là hiểu được những kết quả có thể có từ 

hành vi của HS: 

  

Về quá trình nuôi dưỡng và giáo dục 

Vì HS thường hành động khác với những điều người ta mong đợi nên HS 

thường hay xung đột với môi trường của mình, với cha mẹ, GV… Do 

vậy, cần giữ thái độ ôn hòa đối với HS. 
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Xu hướng hỗ trợ hiện nay đối với mọi nhóm HS khuyết tật là hướng hỗ trợ 

tổng thể, hướng hỗ trợ này bao gồm nhiều hoạt động hỗ trợ, trị liệu khác nhau, với 

sự tham gia của nhiều nhà chuyên môn, bao gồm: nhà tâm lý, bác sĩ, giáo viên, 

cha mẹ, các chuyên gia trị liệu hành vi, ngôn ngữ… nhằm hướng vào tất cả các 

lĩnh vực phát triển của HS. Hướng hỗ trợ tổng thể dành cho HS AD/HD thường 

bao gồm các lĩnh vực sau đây: Giáo dục; Trị liệu hành vi; Trị liệu ngôn ngữ; Sử 

dụng thuốc; Dinh dưỡng; Trị liệu nghề nghiệp 

- Sự cố định chính là chìa khoá nhằm hỗ trợ HS AD/HD. HS AD/HD nghèo nàn 

trong khả năng ứng phó với các thay đổi, ngay cả khi đó là những thay đổi hợp 

lí. Các em cần có được những cấu trúc hay định hình rõ rệt về các hoạt động 

hàng ngày. 

Đa số HS AD/HD đều kèm theo KTTT từ mức độ nặng tới khó khăn 

về học. 

Một số HS có trí tuệ thông minh bình thường, tuy nhiên kết quả học tập 

cũng không khả quan, do HS giảm khả năng tập trung nên đã ảnh hưởng 

đến việc tiếp nhận thông tin và tiếp thu kiến thức. 

Về những thành tựu học tập của HS 

Thông thường, HS có khó khăn về học tập bởi vì HS không có khả năng 

sắp xếp thông tin, không có khả năng tập trung vào nhiệm vụ. Đồng thời 

HS cũng gặp khó khăn với việc định hướng trong không gian, với nhận 

thức về các tri tiết, trí nhớ, ngôn ngữ và kĩ năng vận động. 

 

Về các chức năng tình cảm xã hội 

HS thường gặp rất nhiều trải nghiệm gây cho HS cảm giác bực mình, có 

thể bị coi thường, cảm thấy tự ti, thiếu tự tin, và nỗi lo sợ có thể đưa đến 

HV thái quá hoặc sự nản chí, HS không kiểm soát tốt các cảm xúc của 

mình, hay nổi giận. HS thường bị bạn bè xa lánh và thường có vấn đề 

với những người lớn tuổi. 
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- Những HS AD/HD là những HS như có hai con người trong một, vừa rất thông 

minh lại vừa rất ngốc nghếch. Các em thực sự gặp khó khăn khi phải tổ chức các 

nhiệm vụ và thời gian, do vậy điều giáo viên nên làm là hướng dẫn các em chia nhỏ 

nhiệm vụ thành các bước nhỏ và thực hiện từng bước một. 

- Vị trí ngồi của các em cũng rất quan trọng, nên cho các em ngồi ở bàn đầu (nơi 

gần bảng nhất) hoặc nơi mà giáo viên có thể dễ dàng chú ý nhất. Đặc biệt, nếu các 

em thuận tay phải nên cho các em ngồi ở phía ngoài cùng dãy bàn bên phải lớp, 

ngược lại, nếu các em thuận tay trái nên cho các em ngồi ở phía ngoài cùng dãy bàn 

bên trái lớp, để khi các em viết, tay em sẽ không chạm vào tay ai cả, và sẽ không 

có thêm một kích thích xao lãng nào xuất hiện khi em viết. 

- Tránh để HS ngồi ở vị trí trung tâm lớp, ở vị trí có nhiều HS nghịch ngợm hay 

ngồi trên một ghế đơn với nhiều HS khác. Hãy hạn chế tối đa các kích thích gây 

xao lãng đến quá trình học tập của HS AD/HD. Khi có nhiệm vụ học tập được 

đưa ra, hãy tạo một không gian yên tĩnh, tránh khỏi các xao lãng (không nên cho 

HS AD/HD ngồi gần cửa sổ). 

- Sử dụng các mầu sắc, hình ảnh để giúp HS nắm được các cấu trúc về hoạt 

động, thời gian, vị trí… 

 

- Đưa ra các nhiệm vụ học tập vừa sức phù hợp với khả năng duy trì chú ý của 

HS AD/HD. Thay đổi các hoạt động học tập một cách tuần tự để các em có thể 

theo dõi và thực hiện một cách hiệu quả.  

8h đến 9h 

 Học vẽ 

  

 

9h đến 9h15 

phút  

Ra  chơi

10h đến 10h 

30 phút  

Thể dục

9h15 phút đến 

đến 10h  

Học Toán



 

29 

 

- Ghi nhớ rằng những HS AD/HD là những HS dễ khiến cho mọi người xung 

quanh HS căng thẳng, do vậy cần hết sức kiên nhân và cố gắng giữ trạng thái ở 

mức cân bằng, điều này là đúng với cả GV và cha mẹ. 

- Một số HS trong nhóm HS AD/HD học được tốt nhất nếu có hình ảnh minh 

hoạ. Do vậy nên tăng cường đồ dùng trực quan khi dạy các em, giúp các em có 

cơ hội được nhìn, sờ… đồ vật. Thay vì yêu cầu các em phải ghi nhớ các thông 

tin chỉ dựa theo ngôn ngữ, hãy sinh động hoá bài học. 

 

1.4.2.3. Bại não 

-  Khái niệm 

Bại não là thuật ngữ được dùng để chỉ một nhóm các rối loạn có ảnh hưởng 

tới sự di chuyển của cơ thể và sự phối hợp các cơ. 

Về mặt Y học, bại não được định nghĩa là sự rối loạn về di chuyển và/hoặc 

tư thế, không tiếp diễn nhưng cũng không thay đổi, gây ra bởi sự tổn thương 

hoặc biến bị của bộ não trong quá trình phát triển. 

Bại não không phải là một bệnh tiếp diễn. Tổn thương não (nguyên nhân 

thực thể trực tiếp gây nên bại não) chỉ xảy ra một lần và sẽ không xấu đi. Những 

người bị tổn thương não có thể có tuổi thọ như người bình thường. Mặc dù tổn 

thương não là không tiến triển, nhưng ảnh hưởng của bại não có thể thay đổi 

theo thời gian. Trong một vài trường hợp, ảnh hưởng của bệnh có thể được giảm 

nhẹ, nhất là khi được luyện tập, phục hồi chức năng. Ví dụ một HS bại não 

không kiểm soát được hoạt động cầm nắm của tay, nhưng khi được luyện tập có 

  
 

Các con xếp 

hàng  
Nhìn cô giáo 
hướng dẫn 

đọc chữ 

Nhìn tay phải 
của cô 
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thể dần điều khiển tay để tự mặc quần áo. Ngược lại, có những ảnh hưởng của 

tật ngày một nghiêm trọng hơn, ví dụ: do bị bại não, cơ của HS bị co chặt, nếu 

nó ảnh hưởng lên phần xương chậu và cột sống, quá trình phát triển xương của 

HS sẽ gặp khó khăn, gây ra sự cong vẹo, bất thường về hình dáng, nhất là vào 

giai đoạn HS đang lớn. Bại não không lây lan và không thể chữa khỏi, những 

HS đã mắc bại não sẽ phải mang nó suốt đời. 

- Mức độ phổ biến 

Tại các nước phát triển, tỉ lệ mắc bại não dao động từ 1,8 - 2,3% tổng số 

HS sơ sinh sống. Tỉ lệ mắc bại não ở các nước phát triển đang có xu hướng tăng 

lên. Tại Việt Nam: tỉ lệ mắc bại não chiếm 1,8% HS em (Theo nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Minh Thuỷ, 2004). 

-  Nguyên nhân 

Nguyên nhân thực thể gây nên bại não chính là tổn thương não, tuy nhiên, 

trong nhiều trường hợp người ta không thể tìm được nhân tố nào đã dẫn tới tổn 

thương đó. Dưới đây là một số yếu tố nguy cơ có thể dẫn tới tổn thương não, từ đó 

gây nên tật bại não. 

Các yếu tố nguy cơ trước khi sinh (gây nên bại não bẩm sinh): 

Các bệnh truyền nhiễm trong quá trình mang thai (sởi Đức, Rubella, 

cytomegalovirus và toxoplasmois…), bệnh vàng da, không tương hợp Rh, đột 

quỵ, chấn thương, bào thai ngộ độc rượu, mẹ dùng cocain, đẻ non và thiếu cân. 

Các yếu tố nguy cơ trong khi sinh (gây nên bại não mắc phải): 

HS bị ngạt khi sinh, sinh ngược, sinh nở khó khăn (sinh quá lâu gây trạng 

thái thiếu ôxy ở HS sắp sinh). 

Thế giới  Nhật Mĩ Australia 

1/400 1950-1970: 3/2000 

1980-nay: 5/2000 

500.000 người 

bị bại não  

Cứ 18 giờ thì có 1 

HS bị BN ra đời  
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 Các yếu tố nguy cơ sau khi sinh (gây nên bại não mắc phải): 

Khoảng 10% đến 20% HS em mắc bại não là do những vấn đề sau khi sinh. 

Bại não mắc phải có thể do ngạt thở (ngạt thở do những vật bên ngoài như đồ 

chơi, mẩu thức ăn, hạt đỗ, ngộ độc, gần chết đuối); bị tổn thương não do tai nạn 

(bị đập đầu do tai nạn, bị đánh vào đầu, lắc HS quá mạnh khiến não bị đập vào 

hộp sọ với áp lực cao); các bệnh truyền nhiễm (viêm màng não, viêm não), chảy 

máu não. 

Các nhà khoa học đã kiểm tra hàng ngàn bà mẹ mang thai, theo dõi họ qua 

quá trình sinh nở và giám sát sự phát triển thần kinh của đứa HS trong giai đoạn 

đầu. Họ đã phát hiện ra một số nhân tố nguy cơ làm tăng khả năng bị bại não ở HS: 

+ HS ra ngược 

+ Biến chứng khi sinh (các vấn đề về hô hấp và cơ bắp) 

+ Sang chấn trong quá trình sinh nở dẫn tới các biến dạng ở các bộ phận 

ngoài hệ thống cột sống (vẹo cột sống, xương hàm quá nhỏ…) 

+ Điểm Apgar thấp 

+ HS nhẹ cân và bị thiếu tháng 

+ Sinh nhiều con cùng lúc (đa thai). 

+ Biến dị của hệ thống thần kinh (tật đầu nhỏ) 

+ Chảy máu hoặc hiện tượng thừa protein nghiêm trọng ở người mẹ trong 

giai đoạn cuối thai kì. 

+ Thừa hoc-mon tuyến giáp, KTTT hoặc có các tai biến động kinh. 

+ Tai biến động kinh khi sinh. 

Nhận biết các dấu hiệu này sẽ giúp bác sĩ theo dõi HS mắc các bệnh lâu dài 

về hệ thần kinh. Các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng nếu con mình có một 

trong những nhân tố nêu trên, hầu hết những HS này không có hoặc không mắc 

bại não. 

- Phân loại bại não 

Bại não có thể được phân loại dựa trên các tiêu chí: trương lực cơ, các phần 

của cơ thể bị ảnh hưởng và mức độ biểu hiện. Trong đó phân loại theo tiêu chí 
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trương lực cơ là cách phân loại được sử dụng rộng rãi nhất, và cách phân loại 

dựa theo tiêu chí mức độ biểu hiện có thể được lồng ghép để phân loại những 

HS trong từng dạng đã được phân loại theo hai tiêu chí trên. 

a. Tiêu chí trương lực cơ 

HS bại não bị tổn thương vùng não có chức năng điều khiển cơ bắp. Tuỳ 

theo vị trí xảy ra tổn thương não và mức độ của chấn thường mà cơ của HS có 

thể quá lỏng, quá chặt hoặc liên tục thay đổi. Trương lực cơ giữ cho cơ thể trong 

các tư thế khác nhau, và sự thay đổi trương lực cơ giúp cơ thể tạo ra các vận 

động và di chuyển. 

HS bại não không có khả năng thay đổi trương lực cơ một cách nhẹ nhàng 

và hợp lí, do vậy cử động của các em thường giật cục hoặc run rẩy. 

Theo tiêu chí trương lực cơ, người ta phân ra một số dạng bại não như sau: 

+ Bại não thể co cứng: Là dạng bãi não mà cơ luôn quá chặt và không có khả 

năng giãn ra. HS em bại não thể co cứng thường có vận động giật cục, khó chuyển từ 

tư thế này sang tư thế khác. Khoảng 50% người bị bại não ở dạng co cứng. 

  

Hình 2. Bại não thể co cứng 

+ Bại não thể thất điều (mất khả năng kiểm soát và điều hoà các vận động 

di chuyển): Là dạng bãi não mà cơ luôn thay đổi giữa các bộ phận khiến HS 

trông luôn mất thăng bàng và run rẩy. 

 
 

Hình 3. Bại não thể thất điều 
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+ Bại não thể múa vờn: Là dạng bãi não mà cơ luôn thay đổi tại cùng một bộ 

phận, là tình trạng cơ thể mất khả năng điều khiển cử động của các cơ. Bại não thể 

mứa vờn khó giữ tư thế thẳng và vững khi ngồi trên hoặc đi lại, thường biểu hiện 

nhiều cử động trên mặt, cánh tay, phần trên của cơ thể mặc dù không chủ đích. 

Khoảng 25% người bị bại não ở dạng múa vờn. 

  

Hình 4. Bại não thể múa vờn 

Bại não hỗn hợp: Là dạng bãi não gây nên khi HS vừa có biểu hiện của bại 

não co cứng lẫn múa vờn. Khoảng 25% người bị bại não ở dạng hỗn hợp. 

b. Tiêu chí các phần cơ thể bị ảnh hưởng 

Dựa theo tiêu chí các phần cơ thể bị ảnh hưởng, bại não bao gồm các dạng: 

+ Liệt một chi: Bại não chỉ tác động tới một chi (chân hoặc tay). Dạng bại não 

này không phổ biến và thường phối hợp với dạng liệt nửa người ở mức độ nhẹ. 

+ Liệt hai chi: Là trường hợp bại não khiến HS bị liệt ở hai chân hoặc hai 

tay, nhưng hầu hết là liệt hai chân, trường hợp liệt hai tay là rất hiếm. Khi HS bị 

liệt hai chân, HS gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và chạy nhảy, HS có thể 

giữ thẳng người và sử dụng hai tay thành thạo. 

+ Liệt nửa người: Là trường hợp khi bại não tác động tới một phía cơ thể 

HS, do vậy HS sẽ gặp khó khăn về vận động của tay trái, chân trái hoặc tay phải, 

chân phải, phần còn lại của cơ thể vẫn hoạt động bình thường. Nhiều HS bị liệt 

nửa người vẫn vẫn có thể đi lại, chạy nhảy nhưng trông chúng cử động không 

được bình thường hoặc khập khiễng. 
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+ Liệt tứ chi: Là trường hợp khi bại não tác động tới cả bốn chi của HS, 

HS bị liẹt tứ chi gặp rất nhiều khó khăn khi cử động và di chuyển vị trí, hầu hết 

phải cần tới xe lăn. 

 

 

 

 

 

 

c. Theo tiêu chí mức độ biểu hiện 

Dựa theo tiêu chí mức độ biểu hiện, bại não thường được phân loại theo ba 

dạng: nặng, trung bình và nhẹ. Tuy nhiên, cách phân loại này thường được lồng 

ghép để tiếp tục phân loại khi HS đã được phân loại theo các tiêu chí nêu trên. 

Tiêu chí mức độ thường dựa trên mức độ độc lập và mức độ cần tới các hỗ trợ ở 

HS bại não. 

Bại não nặng Bại não trung bình Bại não nhẹ 

Gần như không thể di chuyển 

và tự thực hiện các hoạt động 

từ đơn giản như chăm sóc bản 

thân (ăn, uống, đi vệ sinh) đến 

các hoạt động phức tạp hơn 

như học tập nếu không có sự 

hỗ trợ hầu hết của người khác 

hoặc dụng cụ: xe lăn, ghế ngồi 

cố định... 

HS có thể tự làm được các 

việc đơn giản như: di 

chuyển, ăn, uống, đi vệ 

sinh nhưng khó khăn nhiều 

trong việc thực hiện các 

hoạt động đòi hỏi sự tinh 

xảo như: đánh răng, viết, 

cắt..., cần sự hỗ trợ từ 

người khác và các dụng cụ. 

HS có thể làm được 

nhiều việc như tự 

chăm sóc bản thân và 

có thể thực hiện các 

kĩ năng trường lớp 

đòi hỏi. Có thể tự di 

chuyển hoặc cần hỗ 

trợ nhưng không 

đáng kể.  

-  Đặc điểm của các dạng bại não phân loại theo tiêu chí trương lực cơ 

a. Bại não thể co cứng 

Khi HS có trương lực cơ luôn cao khiến các cơ luôn co chặt lại sẽ dẫn tới 

tình trạng bại não thể co cứng. HS em bại não thể co cứng thường có vận động 

Liệt một chi hoặc hai chi 

 

Liệt nửa người Liệt tứ chi 

 

Hình 9. Bại não xét theo các phần cơ thể bị ảnh hưởng 
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giật cục, khó chuyển từ tư thế này sang tư thế khác, chậm chạp trong việc bắt 

đầu một cử động mới hoặc buông một vật đang cầm ra. 

Dưới đây là một số biểu hiện của HS bại não thể co cứng ở tư thế nằm: 

 

 

Hoặc: người ưỡn cong, hoặc cúi đầu về phía trước, hai tay co trước ngực, 

hoặc hai tay bắt chéo vào nhau, đầu ngửa ra sau. (Xem hình dưới đây) 

 
 

 

Khi HS bắt đầu tập đi, HS có thể đứng với hai chân bắt chéo vào nhau như 

chiếc kéo, đứng nhón gót. Hoặc hai đầu gối hướng vào nhau, hai bàn chân toẽ ra. 

  

b. Bại não thể thất điều 

HS mắc bại não thể thất điều thường rung người liên tục hoặc run rẩy như 

người già, nhất là khi chúng cố gắng thực hiện các vận động tinh như viết hay 

cắt bằng kéo. HS cũng khó giữ thăng bằng và đi lại loạng choạng. Điển hình của 

HS bại não thể thất điều là biểu hiện rối tầm, tức là HS không thể dùng ngón tay 

Đầu quay về một phía 

Một tay thẳng 

Chân khép lại, đầu gối co 

Một tay 

co 

Đầu ngửa về sau 

Ngón cái quặp vào 
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trỏ để chỉ chính xác ngay lập tức một vị trí nhỏ (ví dụ như chỉ vào mũi mình). 

Do những cử động rung và những vấn đề trong phối hợp hoạt động của các cơ 

nên HS mất nhiều thời gian để viết hoặc làm các công việc yêu cầu vận động 

tinh xảo. 

b. Bại não thể múa vờn 

HS bị bại não múa vờn khó giữ tư thế thẳng và vững khi ngồi trên hoặc đi lại, 

thường biểu hiện nhiều cử động trên mặt, cánh tay, phần trên của cơ thể mặc dù 

không chủ đích. Có một số HS bại não múa vờn thường phải nỗ lực và tập trung rất 

lớn mới có thể đưa tay vào một vị trí nào đó, ví dụ như vươn tay ra để lấy một cái 

cốc. Vì sự thay đổi trương lực cơ và khó khăn trong việc giữ vững tư thế nên HS hầu 

như không thể cầm các vật nhỏ như bàn chải đánh răng, bút, thìa… 

- Bại não thể hỗn hợp 

Khi bị bại não thể hỗn hợp, HS có biểu hiện của trạng thái cơ cứng lẫn múa 

vờn, có những bộ phận cơ luôn tăng khiến HS vận động giật cục, có một số bộ 

phận khác (thường là tay) lại có các vận động tự do không thể kiểm soát. 

- Các dấu hiệu phát hiện sớm HS bại não 

Những dấu hiệu sớm của bại não thường xuất hiện trước 3 tuổi, cha mẹ 

thường là người đầu tiên nghi ngờ rằng con họ không phát triển các kĩ năng vận 

động một cách bình thường. Những đứa HS bại não thường đạt tới các mốc phát 

triển một cách chậm chạp. Hiện tượng này gọi là trì hoãn phát triển. 

Việc chẩn đoán bại não không dễ dàng, đặc biệt là trong giai đoạn trước 

một tuổi và với bại não dạng nhẹ. Hầu hết HS bại não được phát hiện vào 

khoảng 18 tháng tuổi trở lên. 

Các ảnh hưởng của bại não là khác nhau đối với từng cá thể. Nhưng nhìn 

chung có thể phát hiện các dấu hiệu bại não sớm như sau: 

Khi mới sinh, HS có biểu hiện mềm nhẽo, tuy nhiên cũng có khi rất bình thường. 

 

 

 

 

Bình thường 
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Khi mới sinh, HS có thể không thở được như HS bình thường, từ đó dẫn tới 

sắc thái xanh xao và mềm nhẽo ở HS. Chính việc không thở được có thể dẫn tới 

những tổn thương não ngay khi sinh vì não không được cung cấp đủ ôxy. 

HS thể hiện sự chậm trễ trong quá trình phát triển về mọi mặt khi so sánh 

với các HS khác, đặc biệt là chậm trễ trong việc đạt các mốc phát triển về vận 

động như: cứng cổ, lật, ngồi, đứng, bò.. 

        - HS không vận động tay, hoặc có thể chỉ 

sử dụng một tay, hoặc sử dụng hai tay nhưng 

không vào cùng thời điểm 

        - Các vấn đề về ăn uống. HS có thể rất khó 

khăn trong việc ngậm vú mẹ và bú sữa, nhai 

thức ăn hay uống nước. HS thường bị trớ khi 

nhỏ, nghẹn khi lớn hơn. Về vấn đề ăn uống, HS 

bại não sẽ còn tiếp tục gặp các khó khăn ngay cả 

khi lớn lên. 

        - Cơ thể khiến người chăm sóc khó khăn 

trong việc chăm sóc HS hoặc gây trở ngại cho 

chính HS khi chăm sóc chính mình. Cơ thể HS có 

thể trở nên co cứng khi HS phải mặc đồ, tắm giặt 

hay vui chơi. Khi lớn hơn HS có thể khó học được 

cách tự ăn một mình, tự mặc quần áo, đi vệ sinh 

hoặc kết bạn. 

       - HS thường khóc rất nhiều khi bé, như thể 

HS rất căng thẳng. Có HS khi lại hoàn toàn im 

lặng, không khóc cũng kkhông cười. 

        - Kĩ năng giao tiếp sớm của HS hạn chế. HS 

không đáp ứng hay tương tác với người chăm sóc 

như những HS bình thường. HS có vẻ mềm nhẽo, 

không có các cử chỉ bằng tay, và không kiểm 

soát được cơ mặt của mình. Thông thường, HS sẽ 

học nói rất chậm, về sau có thể nói nhưng nói 

khó nghe hoặc nói một cách khó khăn. 
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-  Những khó khăn thường gặp ở HS bại não 

Ảnh hưởng lớn nhất của bại não đối với một cá nhân là về vận động, bao 

gồm vận động tinh và vận động thô, tiếp theo là các vấn đề về thần kinh và từ đó 

dẫn tới các khó khăn trong học tập. Dưới đây là những khó khăn thường gặp 

nhất ở HS bại não. 

a. Khó khăn về vận động tinh: 

+ Viết, cầm nắm, các hoạt động tinh xảo: Hầu hết HS bại não đều gặp rất 

nhiều khó khăn khi phải thực hiện các vận động tinh như cầm nắm, bao gồm: 

bàn chải đánh răng, thìa, bút viết, do vậy HS không tự chăm sóc được chính 

mình và bị cản trở trong học tập. 

+ Nói: Thông thường, HS bại não nói khó khăn và khó nghe, khi nỗ lực 

phát âm, khuôn mặt HS tron có phần kì cục, và đôi khi sự nỗ lực lại càng khiến 

HS phát âm khó hơn. 

+ Ăn: Một số HS bại não vẫn giữ những phản xạ môi miệng sơ sinh (ví dụ 

như cắn, bú mút) làm cho việc ăn uống trở nên khó khăn. Nhiều HS bại não 

không thể cắn, nhai và nuốt thức ăn được, chúng cũng gặp khó khăn khi hút từ 

ống hút hay mút kem. Hầu hết HS bại não có vấn đề với cử động khép miệng và 

do đó HS thường há miệng, chảy nước miếng. 

b. Các vấn đề về tâm lý, thần kinh: 

+ Các cơn tai biến, động kinh: Khoảng 50% HS bại não có các cơn tai 

biến, nghĩa là thỉnh thoảng có những hoạt động bất thường trong não làm HS 

ngừng hành động đang thực hiện. Hoạt động bất thường của não hay xảy ra ở 

những vùng đã có chấn thương dẫn đến bại não. Cơn tai biến thường kéo dài 

trong vài giây hoặc vài phút và nói chung là không quá nguy hiểm. Có thể sử 

dụng những loại thuốc đặc hiệu để ngăn hoặc giảm những cơn tai biến này. Điều 

chú ý là ngay cả những người bình thường cũng có thể có cơn tai biến. 

+ Rối loạn quá hiếu động/giảm tập trung: Khoảng 20% HS bại não có 

triệu chứng của sự tăng động, giảm tập trung. HS bại não có thể quá hiếu động, 

không thể ngồi yên và bẳn tính. HS có thể nhanh chán, chậm chạp, hay lo lắng 
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và bướng bỉnh. Đôi khi HS quá nhạy cảm với những lời phê bình và thường 

không tự tin. Tất cả những vấn đề đó có thể là hệ quả của quá trình xử lí thông 

tin trên não bộ của HS, HS thường lẫn lọn bên trái và bên phải, trên và dưới, 

trước và sau, đồng thời có vấn đề với sự tập trung. 

+ Khó khăn về học: Khoảng 25% đên 50% HS bại não có khó khăn về học, 

trong đó có KTTT. Có khi HS chỉ gặp khó khăn khi học một số môn nào đó, 

nhưng nếu HS mắc KTTT, HS sẽ học tập khó khăn hơn rất nhiều các HS khác. 

+ KTTT: Có khoảng từ 25 – 60 % HS bại não bị KTTT. HS nên được đánh 

giá bởi các nhà chuyên môn ở các lĩnh vực khác nhau để có thể đưa ra một bức 

tranh tương đối chính xác về khả năng và nhu cầu của HS. Những HS bại não bị 

KTTT cũng rất khác nhau. Có HS bị KTTT mức độ nhẹ, có HS ở mức độ trung 

bình, nặng hoặc rất nặng. Nhìn chung HS bị bại não kèm KTTT học những kĩ 

năng mới chậm hơn những HS khác và khó học để đạt được các kĩ năng như đọc, 

làm toán và giải quyết nhữngvấn đề phức tạp. HS bị bại não kèm KTTT cũng cần 

được khuyến khích hơn là HS khác. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là 

HS KTTT không thể học được. Một chương trình giáo dục và hỗ trợ từ gia đình 

và bạn bè, nhà trường sẽ giúp  HS bại não bị KTTT có thể học được. 

+ Khuyết tật thính giác: Khoảng 5 – 15% HS bại não bị điếc tiếp nhận. 

Điếc tiếp nhận là do tổn thương ở tai trong nơi mà âm thanh được thu nhận bởi 

ốc tai hoặc dây thần kinh thính giác. Loại mất thính lực này thường do tổn 

thương não, bệnh vàng da trong giai đoạn mới sinh, nhiễm độc gây nên, và có 

thể có nhiều mức độ từ nhẹ đến nghiêm trọng. 

+ Khuyết tật thị giác: Do vấn đề về trương lực cơ nên HS bại não có 

những vấn đề về nhìn hơn những HS khác. Chẳng hạn như một nửa số HS bị bại 

não bị lác và bị tật khúc xạ. Trên thực tế, tật lác xuất hiện ngay trong vài tháng 

đầu đời đôi khi là dấu hiệu cảnh báo đầu tiên của các chuyên gia y tế về bại não. 

HS bại não cũng thường dẫn đén chứng giảm sức nhìn, mà chúng ta hay gọi là 

“nhược thị” ở một mắt do lác mắt hoặc đục nhân mắt. Chứng giảm sức nhìn có 
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thể được chữa trị nếu được phát hiện sớm. Một vài HS bị khiếm thị hoặc mù 

hoàn toàn do tổn thương não ở vùng thần kinh thị giác. 

+ Biến dạng các khớp xương: khi cơ có trương lực cơ cao liên tục, cơ sẽ 

bị co thắt lại ở cánh tay, bàn tay, vai, hông, đầu gối và cổ chân. Nếu tình trạng 

co tahứt này kéo dài, các khớp xương sẽ bị biến dạng. biến dạng của xương sống 

có nguyên nhân là do sự mất cân bằng về trạng thái giữa bên trái và bên phải của 

cơ thể, nhất là ở HS bị liệt nửa người và liệt tứ chi. 

- Những điều cần lưu ý trong quá trình chăm sóc và giáo dục HS bại não 

Bại não là tình trạng bệnh lí vĩnh viễn không thể chữa khỏi, nhưng HS bại 

não sẽ giảm được các ảnh hưởng của tật lên các mặt phát triển nếu được hỗ trợ 

phù hợp. Điều quan trọng nhất khi làm việc với HS bại não là phải hiểu rằng: 

cần tập trung để giúp HS phát triển các kĩ năng chứ không phải là cứu chữa HS, 

tư tưởng này sẽ giúp mọi thành viên tham gia vào hoạt động hỗ trợ HS bạ não có 

một phương hướng và cách thức hỗ trợ HS khoa học hơn. 

Khi trong lớp có HS bại não, giáo viên có thể bắt đầu một chương trình 

quản lí HS sớm, bao gồm quan tâm tới kĩ năng vận động, kĩ năng tự phục vụ, kĩ 

năng giao tiếp, kĩ năng học đường và sự phát triển tâm lý tình cảm của HS. Cần 

có sự hợp tác tối đa với các chuyên gia khác, nhất là các bác sĩ, chuyên gia vật lí 

trị liệu, phục hồi chức năng. 

a. Tạo tư thế đúng cho HS bại não: HS bại não gặp khó khăn trong việc kiểm 

soát vận động và di chuyển do đó HS thường có tư thế không bình thường như  

chân tay co quắp, đầu gục xuống, thân nghiêng lệch sang một bên…. Nếu HS 

luôn ở tư thế này thì dẫn đến những hậu quả như các cơ bị co rút, biến dạng 

khớp; ngăn cản HS phát triển các chức năng vận động, sinh hoạt, vui chơi và 

học tập. Vì vậy, HS bại não cần được luyện tập để đạt được tư thế đúng. Tư thế 

đúng là tư thế ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các mẫu tư thế bất thường do bệnh lí 

gây ra và giúp HS đạt được tư thế đối xứng, dễ dàng thực hiện các chức năng 

vận động và sinh hoạt. 



 

41 

 

b. Bài trí không gian lớp học thuận tiện cho việc di chuyển của HS. Nên cho HS 

một chỗ ngồi rộng rãi hoặc một bàn học được thiết kế riêng vì khi thực hiện các 

vận động tinh xảo như viết, thủ công… HS bại não cần nhiều vận động hơn và 

cần không gian để di chuyển tay dễ hơn. 

c. Hiểu rõ các đặc điểm tâm lý của HS, cần cư xử nhẹ nhàng và kiên nhẫn, khi yêu 

cầu HS phát biểu hay thực hiện nhiệm vụ phải thể hiện sự sẵn sàng dành thời gian 

lắng nghe, vì nếu chúng ta thể hiệ sự hối thúc, HS bị áp lực phải làm nhanh sẽ 

khiến HS làm càng chậm hơn và dễ dẫn tới cảm giác sợ thất bại sau đó. 

d. Hiểu rõ các đặc điểm thể chất của HS, nhất là nếu HS bị động kinh hay có tai 

biến, cần nắm rõ cách ứng phó trong tình huống đó. Cũng nên biết loại thuốc HS 

đang sử dụng và ảnh hưởng của nó tới việc học tập (có một số loại thuốc có thể 

khiến HS ủ rũ hoặc ngủ gật trong lớp). Nắm được thời gian biểu HS trị liệu ở các 

cơ sở phục hồi chức năng hoặc trị liệu khác để sắp xếp kế hoạch học tập. 

e. Giúp các HS khác hiểu các vấn đề của HS, để các em giúp đỡ HS trong học 

tập và trong các mối quan hệ bạn bè. 
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MÔ ĐUN 2. ĐIỀU CHỈNH TRONG DẠY HỌC HÒA NHẬP HỌC SINH 

KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ CẤP TIỂU HỌC 

Mục tiêu: 

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng: 

- Trình bày được khái niệm điều chỉnh trong dạy học hòa nhập HS KTTT 

- Hiểu được nội dung của việc điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, 

phương tiện, hình thức tổ chức dạy học và cách đánh giá trong giáo dục hòa 

nhập HS KTTT  

- Có kĩ năng thực hiện các điều chỉnh trong dạy học hòa nhập HS KTTT cấp tiểu học 

Nội dung: 

2.1. Khái niệm điều chỉnh 

2.2. Điều chỉnh mục tiêu dạy học  

2.2.1. Cơ sở của điều chỉnh mục tiêu dạy học 

2.2.2. Cách thức điều chỉnh mục tiêu dạy học 

2.3. Điều chỉnh phương pháp dạy học 

2.3.1. Các phương pháp điều chỉnh 

2.3.2. Điều chỉnh các phương pháp dạy học thông thường 

2.3.3. Sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù 

2.4. Điều chỉnh phương tiện, hình thức tổ chức dạy học và cách đánh giá 

trong giáo dục hòa nhập HS KTTT cấp tiểu học 

2.4.1. Điều chỉnh phương tiện dạy học 

2.4.2. Điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học 

2.4.3. Điều chỉnh cách đánh giá 

Chuẩn bị:  

- Giấy A0, A4, bút dạ, băng dính giấy. 

- Băng hình . 

Hoạt động: 

2.1. Nội dung: Khái niệm điều chỉnh 

2.1.1. Hoạt động 

-  Nêu khái niệm điều chỉnh trong dạy học hòa nhập HS KTTT 
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2.1.2. Thông tin phản hồi 

-  Điều chỉnh trong dạy học hòa nhập HS KTTT là sự thay đổi trong mục tiêu, 

nội dung, phương pháp, phương tiện, các hình thức tổ chức dạy học và đánh giá 

nhằm giúp HS KTTT phát triển tốt nhất trên cơ sở các năng lực của các em. 

2.2. Nội dung: Điều chỉnh mục tiêu dạy học 

2.2.1. Nhiệm vụ 1: Cơ sở của việc điều chỉnh mục tiêu dạy học 

2.2.1.1. Hoạt động 

Động não: Nêu cơ sở của việc điều chỉnh mục tiêu dạy học cho HS KTTT học 

hòa nhập ở tiểu học 

2.2.1.2 Thông tin phản hồi 

Việc điều chỉnh mục tiêu dạy học cho HS KTTT được thực hiện dựa trên 

các cơ sở sau đây: 

- Mục tiêu giáo dục của khối lớp, cấp tiểu học 

Một trong những quan điểm của giáo dục hòa nhập là HS khuyết tật, trong 

đó có HS KTTT được học tập theo chương trình phổ thông có sự điều chỉnh để 

phù hợp với khả năng và nhu cầu của các em. Việc điều chỉnh mục tiêu dạy học 

cho HS KTTT học hòa nhập cần dựa trên chương trình của khối lớp, cấp tiểu 

học để đảm bảo quan niệm tiếp cận đúng đắn về giáo dục hòa nhập cũng như 

đảm bảo quyền của HS KTTT học hòa nhập. 

- Khả năng và nhu cầu của HS 

HS KTTT khác HS không khuyết tật trong lớp về nhiều mặt. Trong đó, mỗi 

HS KTTT lại khác nhau về mức độ KTTT, khả năng và nhu cầu, phong cách 

học tập. Do đó mục tiêu học tập cho các em trong mỗi năm học, học kì, tháng 

học, tuần học hay ngay trong từng bài học cần được xây dựng dựa trên sự phù 

hợp với khả năng và nhu cầu học tập của các em.  

- Điều kiện thực hiện 
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Việc điều chỉnh mục tiêu cho HS KTTT học hòa nhập cũng cần dựa trên 

điều kiện thực hiện của nhà trường, gia đình, lớp học... Trong đó cũng cần kể 

đến trình độ và khả năng thực hiện của GV. Nếu không đánh giá được mức độ 

đáp ứng của các điều kiện này cho phù hợp với mục tiêu đã được điều chỉnh thì 

việc thực hiện mục tiêu cũng khó có thể được thực hiện. 

2.2.2. Nhiệm vụ 2: Điều chỉnh mục tiêu dạy học 

2.2.2.1 Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Nêu cách điều chỉnh mục tiêu trong giáo dục hòa nhập HS KTTT 

2.2.2.2. Thông tin phản hồi 

HS KTTT, đặc biệt là HS KTTT dạng trung bình, nặng, rất nặng có thể 

không theo đuổi được mục tiêu chung của tất cả HS trong lớp. Các em cần được 

điều chỉnh mục tiêu học tập cho phù hợp với khả năng học tập của mình. Điều 

chỉnh mục tiêu được thực hiện trong xây dựng mục tiêu trong quá trình xây 

dựng kế hoạch giáo dục cá nhân và xây dựng mục tiêu cho từng bài học cụ thể. 

Cách thức điều chỉnh mục tiêu dạy học được tiến hành như sau: 

+ Bước 1: Đánh giá khả năng và nhu cầu của HS KTTT 

Ở bước này, GV cần đánh giá được khả năng và nhu cầu của HS KTTT ở 

thời điểm hiện tại để xây dựng mục tiêu cho kế hoạch giáo dục cá nhân cũng 

như mục tiêu cho từng bài học cụ thể.  

+ Bước 2: Xây dựng mục tiêu 

Từ những thông tin về khả năng và nhu cầu của HS KTTT, chúng ta tiến 

hành xây dựng các mục tiêu dạy học và giáo dục cho HS. Mục tiêu cho HS KTTT 

cần cho biết mức độ kì vọng của chúng ta về kiến thức, kĩ năng, thái độ mà HS 

cần đạt tới ở mức độ hiểu, biết, vận dụng, phân tích, tổng hợp hay đánh giá. Để 

xây dựng được mục tiêu theo các mức độ nhận thức này, chúng ta có thể sử dụng 

các động từ mẫu trong mô hình các mức độ nhận thức của Bloom như sau: 
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6 MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO MÔ HÌNH BLOOM 

Mức độ Hàm ý Động từ mẫu 

Biết HS gợi lại 

hoặc nhìn 

nhận thông tin 

Định nghĩa 

Lên danh sách 

Nêu tên 

Điền vào 

Nhớ 

Ghi lại 

Gán 

Sắp xếp lại 

Nhắc lại một 

cách máy móc 

Nhớ lại 

Kể lại 

Sắp xếp thứ tự 

Hiểu HS 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 HS sử dụng 

kiến thức để 

giải quyết vấn 

đề 

Dịch 

Sử dụng 

Giải thích 

Minh họa 

Mô phỏng 

Áp dụng 

Thực hành 

Thể hiện 

Hoạt động 

Phỏng vấn 

Dùng 

Kịch hóa 

Lên kế hoạch 

Vẽ 

Xây dựng 

Phân 

tích 

HS chia thông 

tin thành các 

phần 

Phân biệt 

Thử 

Tranh luận 

Phân tích 

So sánh 

Lập danh mục 

So sánh tương 

phản 

Hỏi 

Đánh giá 

Lập biểu đồ 

Mổ xẻ 

Tính toán 

Bình phẩm 

Giải quyết 

Thử nghiệm 

Điều tra 

Kiểm tra 

Tổng HS giải quyết 

vấn đề bằng 

Phân loại Phác thảo Viết lại 
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hợp 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 HS 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 

Ví dụ: Xây dựng mục tiêu cho HS cả lớp và HS KTTT trong bài 23: Rễ 

cây, môn Tự nhiên và xã hội lớp 3: 

Mục tiêu cho HS cả lớp:  

- Mô tả các đặc điểm chung của rễ cây (mức độ hiểu) 

- Phân loại được các rễ cây quen thuộc ở địa phương mình (mức độ tổng hợp) 

Mục tiêu cho HS KTTT: 

 - Nêu tên các loại rễ cây (Mức độ biết) 

+ Bước 3: Đánh giá 

Sau khi xây dựng được các mục tiêu dạy học và giáo dục, tiến hành các hoạt 

động dạy học và giáo dục, cần đánh giá được tính phù hợp của mục tiêu đã được 

điều chỉnh. Nếu mục tiêu chưa phù hợp cần có điều chỉnh về cách xây dựng mục 

tiêu cũng như cách đánh giá đối với việc đạt được mục tiêu của HS KTTT. 
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2.3. Nội dung: Điều chỉnh phương pháp dạy học 

2.3.1. Nhiệm vụ 1: Các phương pháp điều chỉnh 

2.3.1.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Quan sát Video, nêu và phân tích các phương pháp điều 

chỉnh trong dạy học hòa nhập HS KTTT 

2.3.1.2. Thông tin phản hồi 

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu đồng loạt 

HS KTTT dạng nhẹ có thể gặp ít khó khăn trong các hoạt động và học tập, 

thì chỉ đòi hỏi GV quan tâm hơn như hướng dẫn bằng lời thêm để giúp các em 

tiếp nhận cùng nội dung như HS khác. Tất cả HS trong lớp học đều hướng tới 

mục tiêu học tập chung trong cùng một hoạt động. 

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu đa trình độ 

Tất cả HS cùng được học một chương trình nhưng theo những mức độ khác 

nhau. Khi thực hiện phương pháp  này, giáo viên cần sắp xếp nội dung căn cứ 

các cấp độ nhận thức khác nhau của HS. Từ đó, mỗi HS được tiếp thu một số 

lượng và mức độ kiến thức nhất định phù hợp với khả năng của mình. 

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu trùng lặp giáo án 

HS KTTT dạng trung bình, nặng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động 

nhận thức, song vẫn tham gia vào hoạt động chung của tiết học nhưng với mục 

tiêu kiến thức khác. Hoạt động học tập của HS KTTT trong lớp học chủ yếu đóng 

vai trò là một phương tiện để đạt mục tiêu khác. Ví dụ, khi các HS khác học bài 

Con cá thì HS KTTT có thể tô màu tranh con cá để rèn kĩ năng vận động tinh. 

- Phương pháp điều chỉnh theo kiểu thay thế 

HS KTTT không thể tham gia vào các hoạt động học tập chung của lớp học 

trong một khoảng thời gian và nội dung học tập cụ thể. HS được yêu cầu phát 

triển những mục tiêu không liên quan đến các bạn học khác trong lớp. Ví dụ: Cả 

lớp thực hiện các phép tính cộng dạng 16+5, HS KTTT học nhận biết các số 1,2. 



 

48 

 

GV khi sử dụng các phương pháp điều chỉnh cần lưu ý:  

+ Sử dụng phương pháp điều chỉnh nào, cho bài học hay cho một nội dung 

cụ thể và vào thời điểm nào hoàn toàn do GV quyết định dựa trên đặc điểm của 

HS và nội dung bài học. 

+ Không có một phương pháp điều chỉnh nào được sử dụng cho duy nhất 

một bài học và không có nội dung bài học nào chỉ sử dụng duy nhất một phương 

pháp.  Đối với một bài học hay một nội dung của bài học với HS cụ thể ở những 

lớp học khác nhau có thể sử dụng các phương pháp điều chỉnh khác nhau. Sẽ 

không có khuôn mẫu phương pháp điều chỉnh chung cho mọi bài học hay mọi 

nội dung bài học.  

+ Sử dụng phương pháp điều chỉnh cho HS KTTT không thể tách rời hoạt 

động của các HS khác trong tiến trình giờ dạy. Việc sử dụng này cần đem lại lợi 

ích không chỉ cho HS KTTT mà còn cho các HS khác đối với việc tham gia các 

hoạt động học tập và lĩnh hội kiến thức, kĩ năng môn học, bài học. 

2.3.2. Nhiệm vụ 2: Điều chỉnh các phương pháp dạy học thông thường 

2.3.2.1 Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Phân tích cách điều chỉnh các phương pháp dạy học thông 

thường trong dạy học hòa nhập HS KTTT. 

2.3.2.2. Thông tin phản hồi  

- Điều chỉnh phương pháp thuyết trình 

+ Sử dụng PP thuyết trình ở mức độ phù hợp với khả năng và nhu cầu của 

HS KTTT. 

+ Kết hợp với các PPDH khác để nâng cao chất lượng học tập cho HS KTTT.  

+ Tìm hiểu một số đặc điểm của HS KTTT, đặc biệt là các vấn đề về ngôn 

ngữ, khả năng nghe. 

+ Nội dung thuyết trình cần dựa trên cơ sở: nhận thức, kĩ năng, khả năng và 

những trải nghiệm của HS 

+ Nội dung thuyết trình cần được cấu trúc hoá, đơn giản hoá giúp, tập trung 

vào những ý chủ chốt… để HS KTTT dễ hiểu, dễ nhớ. 
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+ Ngôn ngữ  sử dụng trong khi thuyết trình cần: Đơn giản, dễ hiểu, sử dụng 

những từ chủ chốt, tốc độ nói chậm, nói có trọng âm 

- Điều chỉnh phương pháp dạy học trực quan 

Đối với đồ dùng trực quan:  

+  Đảm bảo tính an toàn: không dùng những đồ sắc nhọn, những đồ dễ 

vỡ… những mảnh vỡ của chúng có thể rất nguy hiểm với HS KTTT. Rất nhiều 

HS KTTT có những vấn đề về hành vi. Các em có thể dùng chính những đồ 

dùng đó để làm đau mình hoặc làm đau các bạn khác. 

+ Màu sắc, kích cỡ của đồ dùng trực quan: không dùng những màu có thể 

gây kích thích thị giác không tốt đối với HS KTTT. Kích cỡ của đồ dùng trực 

quan cũng phải phù hợp để những HS KTTT có những vấn đề thị giác vẫn có 

thể quan sát được. 

+ Các mô hình, biểu tượng trong trình bày trực quan không nên quá trừu 

tượng vì khả năng tư duy cũng như khả năng tưởng tượng của HS KTTT có nhiều 

hạn chế. Điều đó ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận thông tin từ việc trình bày đồ 

dùng trực quan, hiệu quả dạy học sẽ không cao.  

+ Để tăng cường động cơ học tập cho HS KTTT, khi lựa chọn các đồ dùng 

trực quan, giáo viên cần căn cứ vào sở thích của các em. Những đồ vật mà các em 

ưa thích sẽ kích thích các em học tập tốt hơn.  

Đối với việc trình bày trực quan 

+ Trước khi đưa ra đồ dùng để HS quan sát, giáo viên có thể đặt ra những 

tình huống, đưa ra những gợi ý về đồ vật một cách hấp dẫn để thu hút sự chú ý 

của các em. 

+ Giáo viên nên đưa ra những gợi ý về nội dung quan sát để các em HS có 

thể định hướng được nội dung mà mình sẽ quan sát, những kết luận cần rút ra… 

tránh trường hợp các em HS KTTT không định hướng được mục đích quan sát 

và không đưa ra được kết luận. 

+ Việc trình bày phương tiện trực quan cần diễn ra theo trình tự nội dung 

bài dạy với một tốc độ vừa phải để HS KTTT có thể quan sát kịp. 
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+ Giáo viên cần đặt những câu hỏi mang tính gợi ý bên cạnh việc đưa ra 

những hướng dẫn tỉ mỉ để các em HS KTTT có thể nắm bắt được các hiện tượng 

cần quan sát và đưa ra được những kết luận chính. 

+ Sau khi việc quan sát một đồ dùng nào đó kết thúc, giáo viên cần cất 

ngay đồ dùng đó đi, tránh để quá nhiều đồ dùng trực quan trên bàn làm ảnh 

hưởng đến sự tập trung, chú ý của HS và ngăn chặn những hành vi không phù 

hợp của HS với các đồ dùng đó 

- Điều chỉnh phương pháp vấn đáp 

Đối với câu hỏi đặt ra cho HS KTTT  

+ Câu hỏi mà GV đặt ra không được quá khó. Nên đặt câu hỏi ở mức độ 

phù hợp với khả năng của các em. 

+ Hình thức diễn đạt ngôn ngữ trong câu hỏi cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. 

Đối với kĩ thuật vấn đáp 

+ Nên đưa ra các câu hỏi từ dễ đến khó đề khuyến khích HS 

+ Với những HS có mức độ KTTT nặng, GV có thể cho HS nhắc lại câu trả 

lời của bạn. 

+ Nên đưa ra câu hỏi với tốc độ chậm để HS thu thập được thông tin và 

nắm được yêu cầu đặt ra  

+ Nếu HS chưa rõ, GV cần nhắc lại câu hỏi hoặc có thể đưa nhiệm vụ bằng 

hình ảnh. 

+ Nếu HS chưa hiểu GV cần giải thích lại, nếu cần thiết giáo viên nên điều 

chỉnh cách đặt câu hỏi dễ hiểu hơn. 

+ HS cần được cung cấp thời gian nhiều hơn để đưa ra được câu trả lời, GV 

cần kiên nhẫn, tránh nôn nóng. 

+ Cần hỗ trợ khi HS gặp khó khăn trong việc tìm ra ý tưởng cũng như trong 

việc diễn tả ý tưởng để trả lời câu hỏi. 

+ Trong trường hợp HS không thể trả lời câu hỏi vả tỏ ra nản chí, GV có 

thể thay thế câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác dễ hơn để em có thể trả lời được.  
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Đối với kĩ thuật động viên, khuyến khích khi vấn đáp 

+ GV nên sử dụng nhiều hình thức khuyến khích để tạo sự tự tin cho HS, 

kích thích HS tự tin đưa ra ý kiến của mình.  

+ Khi HS KTTT trả lời được câu hỏi hoặc có một số ý tưởng đúng, GV cần 

động viên, khen thởng kịp thời.  

+ Ngay cả khi HS KTTT không trả lời được câu hỏi, GV vẫn nên có sự an 

ủi kịp thời. Tránh tạo cho các em có cảm giác thất bại nặng nề. Khuyến khích sự  

cố gắng ở lần sau. 

Đối với việc khuyến khích HS phát triển kĩ năng nói, trình bày ý kiến 

+ Cho HS nghe và xem những cuốn băng mà em thích có thu giọng nói và 

hình ảnh của chính em để tăng cường động cơ và tự tin ở các em. 

+ Thảo luận về câu chuyện sau khi đọc, GV dẫn dắt để HS có thể trả lời 

câu hỏi. 

+ GV tham gia vào trò chơi cùng HS, cùng nói về trò chơi 

+ Khi HS nói, GV cần thể hiện sự kiên nhẫn và tập trung chú ý để khuyến 

khích động cơ và sự tự tin ở các em. 

- Điều chỉnh phương pháp trò chơi 

+ Cần lưu ý đến khả năng và nhu cầu của các em, bố trí các em vào vị trí 

chơi thích hợp 

+ Cần chú ý đồ dùng sử dụng trong khi chơi, tránh đồ chơi có thể gây nguy 

hiểm cho HS. Cần đảm bảo an toàn cho mọi HS trong khi chơi 

+ Cần phổ biến luật chơi, nguyên tắc chơi, có thể hình ảnh hoá các thông 

tin của trò chơi để HS KTTT dễ nắm bắt trước khi tham gia trò chơi 

+ Khuyến khích các HS giúp đỡ lẫn nhau 

Điều chỉnh phương pháp luyện tập, thực hành 

+ Với HS KTTT, hình thức luyện tập nên được tổ chức dưới dạng các tiết 

cá nhân, để HS được luyện tập dưới sự kiểm tra, hỗ trợ của GV.   

+ Nên khuyến khích HS khá hơn hỗ trợ HS yếu luyện tập 
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+ GV có thể thành lập nhóm học tập hoặc phân công HS khá hỗ trợ thêm 

cho HS KTTT 

+ Với những kĩ năng khó, GV nên tổ chức để HS có điều kiện luyện tập 

nhiều lần  

+ Tổ chức để HS được luyện tập trong những bối cảnh khác nhau, với các đồ 

dùng khác nhau và với các hình thức khác nhau để các em không bị nhàm chán… 

+ GV phải thường xuyên tiến hành kiểm tra việc luyện tập các kĩ năng của 

HS, vì bản thân các em thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự kiểm tra. 

2.3.3. Nhiệm vụ 3: Sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù 

2.3.3.1. Hoạt động 

- Thảo luận nhóm: Phân tích cách sử dụng của một số phương pháp dạy học đặc 

thù trong giáo dục hòa nhập HS KTTT. 

2.3.3.2. Thông tin phản hồi 

- Phương pháp hình thành 

Phương pháp hình thành đề cập đến việc cung cấp các hành vi gần giống 

hành vi đích. Phương pháp này được dùng để dạy HS các kĩ năng mới. Khi HS 

chuyển từ một bước này sang bước tiếp theo thì các tiêu chí dành cho việc củng 

cố cũng thay đổi vì các mong đợi tăng lên. Mỗi bước trong quá trình định hình 

này sẽ giúp cho những hành vi của HS đến gần hơn với hành vi đích. 

VD khi dạy HS kĩ năng đưa đồ vật. Ban đầu hành vi hướng mắt tới đồ vật 

được GV củng cố. Khi HS đã thể hiện hành vi này một cách ổn định thì sau đó 

hành vi này không được GV củng cố nữa mà hành vi chạm tay vào đồ vật mới 

được củng cố. Tương tự như vậy, cuối cùng hành vi đưa đồ vật vào tay GV mới 

được củng cố. 

- Phương pháp xâu chuỗi 

 Xâu chuỗi là việc dạy cho người học thực hiện theo một chu trình các 

phản hồi chức năng liên quan một cách phù hợp và chính xác nhằm hoàn 

thiện một  thói quen hàng ngày hoặc một bài tập. PPDH này được thực tiễn 
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dạy học chứng minh là hiệu quả đối với HS KTTT và, với các ý nghĩa cụ thể 

như sau: 

Phương pháp này đặc biệt phù hợp khi dạy cho HS KTTT mức độ nặng và rất 

nặng. Việc chia nhỏ kĩ năng thành một chuỗi các kĩ năng nhỏ giúp cho các em có 

thể hiểu và nhớ các nhiệm vụ dễ dàng hơn. 

Phương pháp này rất hữu ích để dạy cho HS những kỹ năng cơ bản, các kĩ 

năng sinh hoạt hàng ngày (như kỹ năng tự phục vụ) đồng thời cũng có thể dùng 

để dạy HS thực hiện bất kỳ một nhiệm vụ nào.  

Phương pháp này cũng trực tiếp liên quan đến việc thực hiện những mục tiêu 

riêng biệt  trong  Kế hoạch giáo dục cá nhân của từng HS.  

Để có thể sử dụng PP này một cách hiệu quả, GV cần có kĩ năng Phân tích 

nhiệm vụ và Hướng dẫn HS thực hiện. 

+ Phân tích nhiệm vụ 

Là việc chia nhỏ một kĩ năng thành các bước đơn giản hơn. Có 2 lí do để lí 

giải vì sao kĩ năng phân tích nhiệm vụ lại là một kĩ năng quan trọng đối với việc 

dạy học cho HS KTTT đó là: Thứ nhất, một kĩ năng nào đó có thể là quá khó nếu 

HS phải thực hiện cùng lúc tất cả các bước; Thứ hai, HS KTTT có thể không có 

khả năng chú ý đủ dài để học được trọn vẹn một kĩ năng. 

Tiến trình phân tích nhiệm vụ diễn ra như sau: 

+) Sử dụng kết quả đánh giá sinh thái để xác định mức độ phát triển 

các kĩ năng của từng cá nhân HS. 

+) Xác định các kỹ năng cần thiết, kĩ năng ưu tiên và điều kiện để việc 

thực hiện các kĩ năng đó được diễn ra tốt nhất và trong môi trường tự nhiên của HS. 

+) Tổ chức cho HS thực hiện nhiệm vụ và quan sát cả các bạn đồng 

lứa thực hiện nhiệm vụ này với những đồ dùng được lựa chọn trong môi trường 

tự nhiên đồng thời ghi chép lại những bước đã  được thực hiện. 
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+) Điều chỉnh các bước cho phù hợp với HS KTTT trên cơ sở phân 

tích các yếu tố cần thiết để HS KTTT có thể tham gia và tính đến đặc điểm về 

mặt học tập cũng như tuổi phát triển và chức năng. 

+) Xác định xem việc phân  tích  nhiệm vụ có hợp lý hay không bằng 

cách để cho HS thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ cho HS ở những bước mà HS chưa 

biết để có thể quan sát và đánh giá việc phân tích nhiệm vụ. 

Viết bản phân tích nhiệm vụ vào bản ghi mẫu, đảm bảo: 

+) Các bước nhỏ phải được sắp xếp trong một chu trình có trật tự lôgic  

+) Chỉ rõ tiêu chí thành công ở từng bước trong cả chuỗi nhiệm vụ 

+) Viết một cách đơn giản sao cho người khác có thể hiểu và áp dụng 

vào quá trình dạy HS một cách rõ ràng. 

+) Mỗi nhiệm vụ trong chuỗi nhiệm vụ có thể được minh hoạ bằng 

ảnh, tranh biểu tượng giúp HS dễ hiểu và dễ nhớ các bước thực hiện nhiệm vụ. 

VD các bước viết số 0: 

1. Cầm bút chì 

2. Đặt tay trái lên mép trái phía trên của quyển vở 

3. Đặt bút vào điểm bắt đầu 

4. Di chuyển bút để tạo thành đường vòng sang trái và giữ nét vẽ như 

vậy cho đến khi quay lại nơi bắt đầu vẽ 

5. Dừng lại khi đến điểm bắt đầu viết 

VD các bước tham gia chơi với các bạn trong nhóm: 

1. Đi về phía các bạn 

2. Đứng đến gần các bạn 

3. Giao tiếp mắt với các bạn 

4. Nói với các bạn “Cho tớ chơi với” 

5. Thực hiện được 1-2 hành động chơi với các bạn trong 1-2 phút 

6. Tham gia chơi với các bạn trong khoảng ½ thời gian của trò chơi 

với 1 số hành động chơi phù hợp 
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+ Hướng dẫn 

Sau khi đã có bản phân tích nhiệm vụ, GV tiến hành hướng dẫn HS thực 

hiện các bước đã phân tích đó. Để hướng dẫn HS, chúng ta có thể sử dụng các 

hình thức xâu chuỗi: 

+) Hình thức chuỗi xuôi / chuỗi tiến: Ban đầu GV hướng dẫn và yêu 

cầu HS thực hiện bước 1, các bước còn lại GV thực hiện. Sau khi HS thực hiện 

thành thục bước 1, GV hướng dẫn HS thực hiện bước 2 và yêu cầu HS thực hiện 

bước 1,2; các bước còn lại GV thực hiện. Tương tự như vậy cho đến khi HS 

thực hiện được tất cả các bước. 

+) Hình thức chuỗi ngược / chuỗi lùi: Ban đầu GV làm bước 1 cho 

đến bước thứ 2 cuối và yêu cầu HS làm bước cuối. Sau khi HS thực hiện thành 

thục bước cuối, GV bước 1 cho đến bước thứ 3 cuối và hướng dẫn HS làm bước 

thứ 2 cuối và yêu cầu HS thực hiện bước thứ 2 cuối và bước cuối. Tương tự như 

vậy cho đến khi HS thực hiện được bước đầu tiên. 

+) Hình thức chuỗi toàn bộ nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS thực hiện 

bước 1 và yêu cầu HS thực hiện. Khi HS thực hiện thành thục bước 1, GV 

hướng dẫn bước 2 và yêu cầu HS thực hiện bước 2. Tương tự như vậy cho đến 

bước cuối cùng. 

2.4. Điều chỉnh phương tiện, hình thức tổ chức dạy học và cách đánh giá 

trong giáo dục hòa nhập HS KTTT 

2.4.1. Nhiệm vụ 1: Điều chỉnh phương tiện dạy học 

2.4.1.1. Hoạt động  

- Động não: Nêu cách điều chỉnh phương tiện dạy học cho HS KTTT học hòa 

nhập 

2.4.1.2. Thông tin phản hồi 

Phương tiện dạy học bao gồm các đồ dùng giảng dạy của GV và đồ dùng 

học tập của HS. Ở tiểu học, các đồ dùng dạy và học đã có sẵn cho từng môn học, 

bài học cụ thể. Do đó việc điều chỉnh đồ dùng dạy và học cho HS KTTT được 

thực hiện theo 2 hướng: 
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- Thứ nhất, sử dụng hoặc điều chỉnh các đồ dùng dạy và học có sẵn 

HS KTTT đặc biệt là nhóm HS KTTT mức độ nhẹ vẫn có thể học tập với 

các đồ dùng dạy và học sẵn có, chỉ cần GV có những hướng dẫn cụ thể hơn đối 

với đồ dùng giảng dạy của GV cũng như việc sử dụng đồ dùng học tập của HS. 

Đôi khi HS KTTT không theo dõi được những đồ dùng giảng dạy của GV, khi 

đó GV cần điều chỉnh cho phù hợp hơn với HS. Ví dụ, những đồ dùng quá nhiều 

màu sắc cho thể làm cho HS khó tập trung. Vì vậy có thể dùng giấy màu dán 

thêm vào để làm cho đồ dùng đói ít màu sắc hơn. Hay đôi khi những que tính 

dành cho HS trong học làm tính có thể quá nhỏ, khiến HS KTTT có thể khó thao 

tác. Do đó có thể sử dụng loại que tính to hơn cho HS KTTT. 

- Thứ hai, thiết kế mới các đồ dùng dạy và học cho HS KTTT 

Do tư duy của HS KTTT chủ yếu là tư duy trực quan, do đó trong học tập 

HS cần được học với các đồ dùng trực quan. Ngoài việc sử dụng hoặc điều 

chỉnh những đồ dùng thiết bị sẵn có, GV có thể thiết kế mới các đồ dùng dạy và 

học, đặc biệt là các đồ dùng phục vụ cho việc học của HS. Ví dụ, trong khi HS 

cả lớp có thể tính nhẩm, HS KTTT vẫn cần làm tính với đồ dùng trực quan, 

trong khi đó sở thích của em là ô tô, GV có thể cắt các hình ô tô để HS KTTT sử 

dụng khi làm toán. 

2.4.2. Nhiệm vụ 2: Điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học 

2.4.2.1. Hoạt động  

- Động não: Nêu và phân tích cách điều chỉnh hình thức tổ chức dạy học trong 

giáo dục hòa nhập HS KTTT 

2.4.2.2. Thông tin phản hồi 

Tổ chức dạy học và giáo dục cho HS KTTT có thể tiếp cận theo các hình 

thức sau: 

- Dạy học toàn lớp 

Đây là hình thức được GV sử dụng nhiều. Tuy nhiên HS KTTT sẽ gặp khó 

khăn nếu như GV sử dụng hình thức này một cách thường xuyên vì HS KTTT 
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khó có thể theo kịp các bạn. Để khắc hạn chế của hình thức này, GV cần kết hợp 

với sự hỗ trợ của GV và từ bạn bè của HS KTTT. 

- Tổ chức dạy học theo nhóm 

Dạy học theo nhóm bao gồm nhóm lớn, nhóm nhỏ. Do những hạn chế về 

nhận thức, giao tiếp.... nên việc tham gia học tập theo nhóm lớn là thách thức 

đối với HS KTTT. Do đó để có thể học tập theo hình thức nhóm lớn, HS KTTT 

cần có sự hỗ trợ của GV hoặc một số bạn khác trong nhóm. Với HS KTTT, việc 

học tập trong nhóm nhỏ tỏ ra hiệu quả hơn. Đặc biệt GV cần xây dựng được 

nhóm bạn gần gũi, có kĩ năng hỗ trợ tốt để hỗ trợ HS KTTT trong các hoạt động 

của nhóm nhỏ. Có như vậy mới kích thích được sự tham gia cũng như sự tích 

cực của HS KTTT trong hoạt động nhóm.  

- Hình thức tiếp cận cá nhân 

 Đây là hình thức chủ yếu trong tổ chức dạy học và giáo dục hòa nhập cho 

HS KTTT. HS KTTT có nhiều khó khăn gây cản trở các em trong quá trình 

tham gia học tập. Do đó việc hỗ trợ cá nhân góp phần khắc phục một phần khó 

khăn và giúp HS KTTT tham gia vào các hoạt động trên lớp học hiệu quả hơn. 

Các hình thức tiếp cận cá nhân bao gồm: hỗ trợ cá nhân, tiết học cá nhân, GV hỗ 

trợ. Nội dung này sẽ được trình bày cụ thể ở mô đun 3. 

2.4.3. Nhiệm vụ 3: Điều chỉnh cách đánh giá 

2.4.3.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Nêu căn cứ, nội dung và phương pháp đánh giá kết quả giáo 

dục hòa nhập HS KTTT cấp tiểu học 

2.4.3.2. Thông tin phản hồi  

- Căn cứ đánh giá: Dựa trên kế hoạch 

+ Kế hoạch chung: 

Kế hoạch giáo dục và dạy học thực hiện Chương trình giáo dục của cấp học 

theo qui định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

+ Kế hoạch giáo dục cá nhân:  
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Mỗi HS KTTT có những đặc điểm riêng của mình và có những khó khăn 

thuận lợi trong phát triển. HS KTTT vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển nếu 

có cơ hội.  

Cách đánh giá dựa vào kế hoạch giáo dục cá nhân mang lại nhiều ý nghĩa 

tích cực cho HS KTTT hơn vì những HS này có kế hoạch giáo dục riêng, với 

mục tiêu đã được xác định cụ thể theo từng lĩnh vực. Theo kế hoạch giáo dục cá 

nhân của HS KTTT, nhiều hoạt động, cách giảng dạy, các tiêu chí đánh giá đối 

với HS KTTT cần phải được điều chỉnh. 

- Nội dung đánh giá:  

+ Đánh giá quá trình. Bao gồm: 

+) Đánh giá việc thực hiện giáo án, bài học, môn học. 

+) Các nguyên nhân thành công, chưa thành công và bài học kinh 

nghiệm đối với việc thực hiện giáo án, bài học, môn học. 

+) Những vấn đề đã điều chỉnh có phù hợp với trình độ và nhu cầu 

phát triển của HS KTTT hay chưa? 

+) Các hoạt động tiếp theo để thực hiện kế hoạch dạy học đối với tiết 

học, bài học, môn học. 

+ Đánh giá kết quả: Nội dung đánh giá theo 3 mặt cơ bản sau: 

+) Đánh giá kết quả lĩnh hội kiến thức: kết quả học tập các môn học 

dựa trên kế hoạch giáo dục cá nhân đã xây dựng. 

+) Đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng: ngôn ngữ giao tiếp, lao động 

tự phục vụ, vận động... 

+) Đánh giá thái độ: hành vi, tính cách... 

- Phương pháp đánh giá 

+ Quan sát: 

Quan sát nhằm mục đích thu thập các thông tin về sự phát triển của HS 

trong và sau quá trình học tập bao gồm các lĩnh vực cụ thể: Nhận thức, ngôn ngữ 

và giao tiếp, thái độ hành vi, hòa nhập xã hội,...; đồng thời phát hiện khả năng 

(mặt tích cực) và nhu cầu (khó khăn, những hạn chế cần được hỗ trợ, giúp đỡ) 
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của HS KTTT làm cơ sở cho việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân tiếp theo cho 

HS. Trong đánh giá, cần sử dụng cả 2 hình thức quan sát: quan sát chủ định 

(quan sát có kế hoạch, có hệ thống,  tập trung để tìm những vấn đề cần thiết), 

quan sát không chủ định (quan sát tự nhiên). Quan sát cần được tiến hành trong 

mọi hoạt động của HS: Học tập, vui chơi,... mọi nơi mọi lúc; quan sát lúc HS 

hoạt động một mình hay cùng bạn bè hoặc với người khác; quan sát HS trong 

những trạng thái tâm lý khác nhau, vui, buồn,... 

 + Trò chuyện: 

Trò chuyện là một trong những cách thu thập thông tin về sự hiểu biết của 

HS. Nhiều HS KTTT, do những hạn chế nhất định, rất khó khăn trong tự diễn 

đạt, việc đánh giá bằng trò chuyện sẽ giúp giáo viên xác định được việc nắm bắt 

các tri thức của HS. Trong trò chuyện, điều quan trọng nhất là phải tập trung chú 

ý lắng nghe HS trả lời, tránh áp đặt, bình tĩnh, kiên trì, cởi mở tự nhiên,... 

+ Nghiên cứu sản phẩm của HS:  

Sản phẩm HS làm ra phản ánh năng lực và trình độ của HS. Sản phẩm này 

cho thấy được mức độ nắm bắt và vận dụng kiến thức vào việc thực hiện nhiệm 

vụ. Qua đánh giá sản phẩm của HS, giáo viên thấy được những mặt mạnh và 

khó khăn của HS và từ đó tìm cách giúp đỡ HS phát triển tốt hơn. Sản phẩm của 

HS là những gì HS làm được trong các môn học mĩ thuật, thực hành,... Khi đánh 

giá các sản phẩm của HS, giáo viên phải đối chiếu với tiêu chuẩn, yêu cầu và 

tiến bộ của HS. 

+Tự đánh giá: 

Cần khuyến khích HSKTTT tự đánh giá sau khi thực hiện nhiệm vụ đã đề 

ra (đã làm đạt đến mức độ nào? tốt hay chưa tốt? hoàn thành hay chưa?...). Việc 

đánh giá được đúng khả năng bản thân sẽ giúp HSKTTT tự tin và cố gắng để 

thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tự đánh giá có thể theo hình thức cá nhân HS và 

cũng có thể theo nhóm đôi, nhóm 3 hay các nhóm, tổ tự đánh giá. 
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 + Tập thể đánh giá: 

Tập thể đánh giá là những ý kiến nhận xét của từng cá nhân HS trong nhóm 

đối với một cá nhân nào đó. Tập thể nhận xét đánh giá một cá nhân là thể hiện 

sự quan tâm của mọi thành viên và là xác định khả năng hòa nhập vào cộng 

đồng của HS đó. Những ý kiến đánh giá của các thành viên trong tập thể được 

giáo viên tổng hợp thành ý kiến chung của tập thể.  
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MÔ ĐUN 3. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỌC SINH 

KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TRONG LỚP HÒA NHẬP 

Mục tiêu:  

Sau khi học xong mô đun này, học viên có khả năng: 

- Trình bày được nội dung quản lí lớp học hòa nhập HS KTTT 

- Có kĩ năng tổ chức giáo dục các kĩ năng sống cho HS KTTT trong lớp hòa nhập 

- Có kĩ năng tổ chức các hoạt động hỗ trợ cá nhân và hoạt động tập thể trong 

trường lớp hòa nhập 

- Biết cách tổ chức phối hợp các lực lượng tham gia trong GDHN HS KTTT cấp 

tiểu học. 

Nội dung: 

3.1. Quản lý lớp học hòa nhập  

3.1.1. Nội dung quản lí lớp học hòa nhập 

3.1.2. Cách thức tổ chức quản lí lớp học hòa nhập 

3.2. Giáo dục kĩ năng sống cho HS KTTT học hòa nhập ở tiểu học 

3.2.1. Kĩ năng giao tiếp 

3.2.2. Kĩ năng xã hội 

3.2.3. Kĩ năng tự phục vụ 

3.2.4. Giáo dục giới tính 

3.3. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cá nhân và hoạt động tập thể trong 

trường lớp hòa nhập 

3.3.1. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cá nhân HS KTTT trong lớp hòa nhập 

3.3.2. Tổ chức các hoạt động tập thể cho HS KTTT học hòa nhập  

Chuẩn bị: 

- Giấy A0, A4, Bút dạ, băng dính giấy. 

- Băng hình. 

Hoạt động: 

3.1. Nội dung: Quản lí lớp học hòa nhập HS KTTT 

3.1.1. Nhiệm vụ 1: Nội dung quản lí lớp học hòa nhập HS KTTT 

3.1.1.1. Hoạt động  

- Động não: Nêu các nội dung của quản lí lớp học hòa nhập HS KTTT 
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3.1.1.2. Thông tin phản hồi  

Các nội dung quản lí lớp học hòa nhập HS KTTT bao gồm: 

- Quản lý môi trường tâm lí xã hội  

- Quản lý cơ sở vật chất 

- Quản lí hành vi HS KTTT 

3.1.2. Nhiệm vụ 2 

3.1.2.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Nêu nội dung và cách thức tổ chức quản lí lớp học hòa nhập 

HS KTTT 

3.1.2.2. Thông tin phản hồi  

- Quản lí môi trường tâm lí xã hội 

Là môi trường trong đó diễn ra sự tương tác về tâm lý, tình cảm giữa HS 

với HS, HS với GV, GV với GV, đồng thời là nơi diễn ra quá trình thống nhất 

giáo dục giữa GV với nhà trường và các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường. 

Cách thức quản lí môi trường tâm lí xã hội: 

+ Xem xét và xây dựng mối quan hệ hợp tác của HS với GV, HS với HS và 

HS với HS KTTT 

+ Đảm bảo các yếu tố an toàn về mặt tâm lí của HS nói chung của HS 

KTTT nói riêng, đó là môi trường an toàn, không có bạo lực, không sử dụng 

hình phạt về thể chất và tâm lý đối với mọi HS. 

+ Bồi dưỡng tình cảm và thái độ tốt của HS với trường lớp, thầy cô và bạn bè. 

+ Phát triển tính cách, trình độ khả năng của GV, thái độ của GV đối với 

HS KTTT. 

+ GV cần có quan điểm đúng về tổ chức giáo dục hòa nhập. Những quan điểm 

của GV về giáo dục, kỷ luật và tổ chức lớp học có ảnh hưởng tới hiệu quả GD. GV 

có vai trò hỗ trợ, giúp đỡ mỗi HS trong lớp phát huy hết khả năng của mình. 

+ Trong quá trình tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục, GV khuyến 

khích và khen ngợi những hành vi tốt của HS trong lớp và HS KTTT 

+ Gia đình và các thành viên gia đình quan tâm, động viên hỗ trợ HS 

KTTT. 
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- Quản lí cơ sở vật chất 

Môi trường vật chất của lớp học để hoạt động dạy và học có thể diễn ra 

hiệu quả tới mức có thể. Nội dung của môi trường lớp học liên quan đến cơ sở 

vật chất của lớp học: Phòng học, bàn ghế, bảng, thiết bị phục vụ cho hoạt động 

giảng dạy và học tập như tivi, máy chiếu, tủ đựng đồ dùng phương tiện,... và 

cách bố trí sắp xếp cơ sở vật chất lớp học để làm thế nào cả GV và HS có thể 

hoạt động một cách thuận tiện nhất. 

Cách thức quản lí cơ sở vật chất: 

+ Sắp xếp phòng học gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ có đầy đủ ánh sáng, 

đường ra vào thông thoáng. 

+ Đồ dùng và phương tiện dạy học cần được sắp xếp hợp lí, tạo sự an toàn 

với HS, đặc biệt là những HS KTTT có các vấn đề về hành vi. 

+ Tạo ra nhiều góc trang trí, trưng bày sản phẩm của HS 

+ Xây dựng các bảng nội quy, quy trình cho HS KTTT và bố trí khu vực 

dành cho các bảng này. Các bảng này cần được treo ở nơi HS KTTT nhìn thấy 

và GV dễ quản lí, sử dụng. 

- Quản lí hành vi HS KTTT học hòa nhập 

+ Hình thành những hành vi tích cực 

+) Đáp ứng những hành vi tích cực của HS KTTT: Một chiến lược 

linh hoạt và nhận biết mang tính lâu dài nhằm giảm thiểu những hành vi không 

phù hợp và tăng những hành vi phù hợp được gọi là "đáp ứng những hành vi 

tích cực". Khi HS thể hiện được một hành vi tốt đúng như mong đợi thì GV sẽ 

thừa nhận và thưởng cho hành vi đó. Việc thưởng cho hành vi tốt của HS có thể 

chỉ là một lời khen ngợi, điều này không chỉ có tác dụng đối với việc làm cho 

đứa HS đó biết nên làm gì mà còn có ảnh hưởng tốt đến những HS khác, tạo ra 

một bầu không khí tích cực trong toàn lớp học. 

+) Đưa ra những yêu cầu phù hợp với khả năng của HS KTTT: Khi 

HS tham gia vào hoạt động mới cần đưa ra những yêu cầu phù hợp với sở thích 

của HS và đảm bảo HS có thể thực hiện được và có những động viên khuyến 
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khích với những hành vi tốt của HS, từ đó sẽ ngày càng nâng cao động cơ và 

hiệu quả thực hiện các hành vi tích cực của HS KTTT. 

+ Tăng hành vi mong muốn 

Một trong những kĩ thuật hiệu quả giúp tăng cường những hành vi mong 

muốn của HS KTTT đó là sử dụng các hình thức củng cố. Bao gồm củng cố tích 

cực và củng cố tiêu cực. 

+) Củng cố tích cực: là việc tăng cường sự xuất hiện của một hành vi sau 

khi tác động bằng một kích thích, kết quả nhằm tăng cường hành vi mong muốn. 

Ví dụ: HS KTTT làm đúng một bài toán, GV thưởng cho một bông 

hoa điểm tốt. Việc củng cố này của GV sẽ làm tăng cường sự xuất hiện hành vi 

làm đúng bài tập. 

+) Củng cố tiêu cực: là việc tăng cường sự xuất hiện của một hành vi 

sau khi loại bỏ một kích thích (kích thích này HS thường không thích, thâm chí 

tỏ ra sợ hãi), kết quả nhằm tăng cường hành vi mong muốn. 

Ví dụ: Nếu HS KTTT làm đúng bài toán trên lớp thì GV sẽ không yêu 

cầu HS làm bài tập về nhà nữa (việc làm bài tập về nhà là điều HS không thích). 

Việc này làm tăng cường hành vi làm đúng bài tập ngay trên lớp của HS. 

+ Giảm thiểu những hành vi không mong muốn 

GV có thể sử dụng một trong các chiến lược sau: 

+) Dập tắt hành vi: Dập tắt hành vi yêu cầu GV ngừng ngay việc củng 

cố cho hành vi đó cho đến khi hành vi đó giảm đi. Chiến lược này thường được 

sử dụng trong trường hợp hành vi gây nhiễu cho GV và những người xung 

quanh. Tuy nhiên, bao giờ cũng có một giai đoạn biểu hiện hành vi này tăng lên, 

nếu GV nào không có khả năng phớt lờ hành vi trong giai đoạn này thì chiến 

lược này sẽ không phù hợp. 

+) Trả giá hành vi: GV lấy đi những thứ mà HS mong muốn nếu HS 

có hành vi bất thường. Chẳng hạn như không thưởng cho HS nữa, HS không 

được tham gia một số hoạt động HS yêu thích, tách HS khỏi mọi hoạt động của 
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lớp học trong một khoảng thời gian nhất định… khi em đánh bạn. Khi thực hiện 

trả giá hành vi, GV cần cho HS biết lí do mình phải chịu hậu quả đó. 

3.2. Nội dung: Giáo dục kĩ năng sống 

3.2.1. Nhiệm vụ 1: Dạy kĩ năng giao tiếp 

3.2.1.1. Hoạt động 

- Thảo luận nhóm: Nêu các chiến lược dạy kĩ năng giao tiếp cho HS KTTT học 

hòa nhập ở tiểu học. 

3.2.1.2. Thông tin phản hồi 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhóm để HS KTTT có điều kiện được hoạt 

động, vui chơi cùng bạn bè. Một không khí học tập thân thiện, thoải mái là môi 

trường tốt nhất để các em học kĩ năng giao tiếp. 

- Khuyến khích phụ huynh giao tiếp với HS tại nhà trong bầu không khí và thái 

độ tích cực. 

- Dạy cho HS biết cách thể hiện những kế hoạch của mình và những điều giúp 

cho các em có thể nói chuyện một cách chính xác và trôi chảy (ghi âm cuộc nói 

chuyện của chính các em, luyện tập với bạn bè trước…). 

- Làm mẫu những ngôn ngữ và lời nói chuẩn mực sau đó hướng các em bắt 

chước theo những kiểu mẫu đó. 

- Làm một vài việc cụ thể trong lúc nói và nghe, có thể là: làm theo chỉ dẫn, 

phân loại, chơi tự do, chơi nhóm… Âm nhạc là một cách tốt để thu hút các em 

vào việc diễn tả ngôn ngữ. 

- Tạo cho việc thực hành ngôn ngữ trở nên vui nhộn qua việc tổ chức các trò 

chơi (các trò chơi hàng rào, dấu đồ vật khiến các em phải đưa ra câu hỏi… ). 

- Làm cho ngôn ngữ lý thú và thực tế hơn trong cuộc sống hàng ngày. Điều cần 

thiết là phải sử dụng chúng trong những bối cảnh tự nhiên. 

- Cùng HS bàn luận về một câu chuyện mà em vừa được nghe, một chủ đề mà em 

ưa thích…. Trong khi bàn luận, GV chú ý đặt các câu hỏi cho HS, khuyến khích 

HS diễn đạt ý tưởng của mình. 
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- Dạy kỹ năng nghe cho HS: biết cách nhìn vào người nói và chú ý lắng nghe 

người nói, hiểu các cử chỉ giao tiếp không lời qua nét mặt, cử chỉ của người nói… 

3.2.2. Nhiệm vụ 2: Dạy kĩ năng xã hội 

3.2.2.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Nêu nội dung dạy kĩ năng xã hội và chiến lược dạy kĩ năng 

xã hội cho HS KTTT học hòa nhập ở tiểu học 

3.2.2.2. Thông tin phản hồi 

Nội dung dạy kĩ năng xã hội cho HS KTTT học hòa nhập: 

- Kĩ năng hợp tác: Bao gồm các kĩ năng: chia sẻ, tham gia vào các hoạt động 

cùng người khác, kiên trì hoàn thành nhiệm vụ chung, tuân thủ những qui định 

chung và các kỹ năng hoạt động 1 cách độc lập. 

- Kĩ năng giao tiếp: Biết sử dụng phương tiện giao tiếp một cách phù hợp, chào hỏi, 

tự giới thiệu, biết lắng nghe, trả lời câu hỏi, biết ngắt lời đúng lúc, đặt câu hỏi… 

- Kĩ năng kết bạn: Bao gồm việc làm quen, nói lời cám ơn, đưa ra lời bình 

phẩm, tiếp nhận lời khen, tiếp nhận lời bình phẩm, tham gia vào hoạt động của 

nhóm, bắt tay vào làm việc với mọi người và giúp đỡ người khác… 

- Kĩ năng ứng xử trong một số tình huống: Bao gồm: đưa ra lời phê phán, chấp 

nhận lời từ chối, tiếp nhận sự phê phán, làm theo chỉ dẫn, ứng xử trước sự trêu 

trọc, phản đối lại việc gây sức ép từ phía bạn bè và biết xin lỗi. 

- Kĩ năng giải quyết khó khăn: Bao gồm: thảo luận, đưa ra những nguyên nhân xác 

đáng thuyết phục, giải quyết khúc mắc tìm sự giúp đỡ và yêu cầu được ủng hộ. 

Chiến lược dạy kĩ năng xã hội cho HS KTTT học hòa nhập 

- Tạo điều kiện để HS KTTT được tham gia vào các nhóm  

Việc tham gia vào các nhóm giúp các HS KTTT có thể học được các kĩ 

năng xã hội vô cùng quan trọng như: 

+ Kĩ năng hợp tác với các thành viên trong một nhóm. 

+ Các kĩ năng giao tiếp trực tiếp trong nhóm 

+ Kĩ năng thể hiện tính cá nhân một cách tích cực: thể hiện ý kiến, khẳng 

định trách nhiệm và những đóng góp cá nhân. 
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+ Kĩ năng ứng xử với các tình huống xảy ra trong các hoạt động của nhóm 

+ Kĩ năng ứng xử phù hợp trong nhóm: nhường nhịn lẫn nhau, đóng góp ý 

kiến một cách tích cực... 

- Khuyến khích HS KTTT tham gia các hoạt động xã hội 

Các hoạt động xã hội mà HS KTTT có thể tham gia bao gồm: hoạt động văn 

nghệ – thể thao, các cuộc thi dành cho HS... Các hoạt động này không chỉ diễn ra 

trong phạm vi trường học mà còn diễn ra ngoài cộng đồng. Thông qua các hoạt 

động, HS KTTT không những cảm thấy vui vẻ, tự tin hơn mà còn học được rất 

nhiều những kĩ năng xã hội quan trọng. 

3.2.3. Nhiệm vụ 3: Dạy kĩ năng tự phục vụ 

3.2.3.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Các kĩ năng tự phục vụ cần dạy và chiến lược dạy kĩ năng tự 

phục vụ cho HS KTTT học hòa nhập 

3.2.3.2. Thông tin phản hồi  

Kĩ năng tự phục vụ cần dạy cho HS KTTT: 

HS em bình thường đã có thể tự thực hiện được các kĩ năng tự phục vụ cơ 

bản khi bước vào lớp 1. Tuy nhiên, HS KTTT có thể bị thiếu hụt các kĩ năng và 

không thể thực hiện thành thạo các kĩ năng này ngay cả khi lên lớp 4, lớp 5. Do 

đó khi HS KTTT học hòa nhập ở tiểu học, chúng ta vẫn cần phải dạy các kĩ năng 

cơ bản này cho các em. Trên lớp GV có thể không có thời gian và điều kiện để 

dạy các kĩ năng này cho các em. Do đó nội dung dạy các kĩ năng này nên được 

đưa vào kế hoạch giáo dục cá nhân để bố mẹ HS và các thành viên gia đình dạy 

cho HS. Các kĩ năng tự phục vụ cần dạy cho HS KTTT học  hòa nhập ở tiểu học 

bao gồm: 

+ Kĩ năng ăn uống 

+ Kĩ năng đi vệ sinh 

+ Kĩ năng mặc quần áo và vệ sinh cá nhân: Đánh răng, chải đầu, rửa mặt, 

tay chân, tắm, mặc quần áo, cởi quần áo, tự chọn quần áo thích hợp, tự nhận xét 

về diện mạo của mình hoặc điều chỉnh nếu cần/ 
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Chiến lược dạy kĩ năng tự phục vụ cho HS KTTT   

- Dạy kĩ năng tự phục vụ cho HS KTTT trong các tình huống cụ thể hàng ngày 

(ở nhà và ở trường). 

- Chia kĩ năng thành các bước nhỏ và dạy HS theo từng bước nhỏ, củng cố và 

khen ngợi HS qua từng bước. Có thể sử dụng hình thức xâu chuỗi để dạy các kĩ 

năng này. 

- Sử dụng các bạn đồng trang lứa trong việc hướng dẫn HS KTTT thực hiện các 

kĩ năng. 

3.2.4. Nhiệm vụ 4: Giáo dục giới tính 

3.2.4.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Các nội dung và hình thức tổ chức giáo dục giới tính cho HS 

KTTT học hòa nhập ở tiểu học  

3.2.4.2. Thông tin phản hồi 

Tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính là rất cần thiết trong quá trình 

giáo dục HS KTTT. Ở độ tuổi tiểu học, nhiều HS KTTT đã có những thay đổi về 

cơ thể do các em bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Do đó, giáo dục giới tính cho 

HS KTTT lứa tuổi này là cần thiết. 

Các nội dung giáo dục giới tính cho HS KTTT cấp tiểu học có thể bao gồm: 

- Nhận biết giới tính của bản thân và của người khác 

- Đặc điểm các bộ phận sinh dục của bản thân và vệ sinh đúng cách 

- Một số biểu hiện thay đổi về giới tính 

- Nhận biết những hành vi phù hợp với người cùng giới và người khác giới. 

- Tự bảo vệ bản thân tránh những xâm hại về tình dục 

Các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục giới tính cho HS KTTT:  

- Hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính cho HS KTTTcần gần gũi 

và dễ hiểu với các em, làm cho các em hiểu các nội dung giáo dục giới tính một 

cách nhẹ nhàng. Có thể tổ chức các hoạt động giáo dục giới tính cho HS KTTT 

theo các hình thức sau đây: 
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+ Tổ chức tiết học cá nhân: Hướng dẫn cá nhân cho HS thông qua các tình 

huống được xây dựng để HS giải quyết.  

+ Tích hợp trong các môn học trên lớp: môn khoa học, đạo đức... 

+ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Đây là hình thức chủ yếu, giúp HS 

KTTT lĩnh hội các kiến thức về giới tính một các nhẹ nhàng, dễ hiểu. Để tổ chức 

tốt các hoạt động này, GV cần phối hợp tốt với các hoạt động chung của lớp học 

và sự tham gia của các HS khác trong lớp. 

Có thể tổ chức dưới các hình thức như hoạt động ngoại khóa, tích hợp 

trong các môn học… 

3.3. Nội dung: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cá nhân và hoạt động tập thể 

trong trường lớp hòa nhập 

3.3.1. Nhiệm vụ 1: Tổ chức các hoạt động hỗ trợ cá nhân HS KTTT trong lớp 

hòa nhập 

3.3.1.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Nêu các hình thức và cách thức tổ chức các hoạt động hỗ trợ 

cá nhân HS KTTT học hòa nhập 

3.3.1.2. Thông tin phản hồi  

Hỗ trợ cá nhân là hoạt động hỗ trợ cho một HS trong các hoạt động 

hằng ngày nhằm mục đích khắc phục những khiếm khuyết cho HS mà trong tiết 

chung không thực hiện được hoặc khó tổ chức. 

Các loại hỗ trợ cá nhân cho HS KTTT gồm có 3 loại : 

- Hỗ trợ cá nhân trong lớp học hòa nhập 

HS  KTTT học hòa nhập chung với các bạn bình thường, HS tham gia tất cả 

các hoạt động ở trường tiểu học. GV lồng ghép hỗ trợ cá nhân cho HS KTTT 

trong quá trình tổ chức các hoạt động trong lớp học. Hoạt động hỗ trợ cá nhân 

GV có thể tổ chức trên tiết học, giờ ra chơi, hoạt động ngoài giờ lên lớp...Trên 

tiết học GV có thể cho HS KTTT ngồi gần cô và giao nhiệm vụ để HS thực 

hiện hoặc đưa HS vào tình huống có vấn đề kích thích HS giao tiếp và tương tác 
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với các bạn. GV điều chỉnh nội dung để phù hợp với khả năng và nhu cầu của 

HS KTTT. 

Việc hỗ trợ cá nhân cho HS KTTT đòi hỏi GV cần linh hoạt và nhạy cảm 

để nắm bắt nhu cầu, mong muốn, sở thích cũng như khả năng của HS. Nếu 

như công việc của GV quá bận thì nên sử dụng vòng bạn bè hỗ trợ cho HS 

KTTT trong các hoạt động tại lớp học. 

- Tiết học cá nhân tại trường 

Trong hoạt động hằng ngày vào thời gian thích hợp, không ảnh hưởng 

đến lớp chung GV có thể tách HS ra một phòng riêng để dạy tiết cá nhân 

nhằm giúp HS khắc phục những khiếm khuyết để hòa nhập với các bạn 

(Phòng học cá nhân có thể đặt ngay tại trong trường hoặc ngoài trường do một 

GV đặc biệt phụ trách). 

Nội dung dạy ở tiết cá nhân được dựa trên kế hoạch giáo dục cá nhân. Mỗi 

HS đều có một kế hoạch giáo dục cá nhân, là sự cụ thể hoá các mục tiêu giáo 

dục, các phương pháp để đạt mục tiêu đề ra và tiến hành các hoạt động can thiệp 

– giáo dục nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu và khả năng của HS KTTT. 

Trong quá trình tổ chức tiết cá nhân cho HS KTTT, GV phải có kế hoạch 

tổ chức cụ thể và theo dõi toàn bộ tiến trình hoạt động của GV dành cho HS, 

xem HS có tiến bộ đến đâu để điều chỉnh cho phù hợp. 

Thời gian của một tiết cá nhân khoảng 30-60 phút. Tần suất các tiết cá 

nhân phụ thuộc vào từng HS HS có thể là 1 tiết/ngày hoặc 3 tiết/tuần. Thời 

gian tổ chức tiết cá nhân có thể là vào buổi sáng, buổi chiều. GV cần phải lựa 

chọn địa điểm phù hợp để tổ chức tiết cá nhân dạy HS KTTT, nhằm giảm tối 

đa ảnh hưởng, tác động từ bên ngoài đến hoạt động của GV và của HS. Đặc 

biệt đối với HS KTTT đi kèm với Hội chứng tăng động giảm tập trung thì địa 

điểm tổ chức chức tiết cá nhân phải đảm bảo không có các tác động kích 

thích sự mất tập trung chú ý ở HS. 

Lựa chọn nội dung phù hợp trong kế hoạch để dạy HS. Nội dung đó có thể 

là nội dung mới hoặc ôn tập, củng cố nội dung kiến thức mà HS đã học. Hiện 
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nay ở nước ta chưa có chương trình cho tiết cá nhân mà mỗi GV căn cứ vào 

từng trường hợp HS cụ thể để lựa chọn, xây dựng nội dung tiết cá nhân tiến 

hành tổ chức cho HS KTTT. 

- GV hỗ trợ 

HS KTTT học hòa nhập chung với các bạn bình thường, HS tham gia tất 

cả các hoạt động ở trường. GV hỗ trợ cá nhân cho HS KTTT trong tất cả các 

hoạt động hằng ngày dưới sự điều khiển của GV chủ nhiệm. 

Trên tiết học GV ngồi phía sau HS hoặc ngồi cạnh trợ giúp HS tham gia 

các hoạt động cùng với các bạn. Nếu HS không thực hiện được yêu cầu của 

GV tiết chung thì GV hỗ trợ có thể làm mẫu, trợ giúp cho HS để HS thực 

hiện được nhiệm vụ. GV tạo nhiều cơ hội để HS KTTT được nói và giao tiếp 

với các bạn trong lớp. Trong giờ chơi GV có thể hỗ trợ HS tham gia vào các trò 

chơi hoặc là bạn chơi của HS để giúp HS hiểu luật chơi, biết cách chơi, biết cách 

giao tiếp với các bạn. 

3.3.2. Nhiệm vụ 2: Tổ chức các hoạt động tập thể cho HS KTTT học hòa nhập 

3.3.2.1. Hoạt động  

- Thảo luận nhóm: Nêu các hoạt động tập thể cho HS KTTT học hòa nhập và 

những lưu ý khi tổ chức các hoạt động đó cho HS KTTT trong trường lớp hòa 

nhập 

3.3.2.2. Thông tin phản hồi  

- Tổ chức các lễ hội, sự kiện 

Trong giáo dục giáo dục hòa nhập HS KTTT, chúng ta có thể tổ chức các lễ 

hội, sự kiện như: Ngày quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày người khuyết tật Việt Nam 

(18/4), Ngày quốc tế Thiếu nhi (1/6), Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày 

sinh nhật các bạn,… Các sự kiện này có thể được tổ chức dưới dạng các chủ 

điểm. Khi tổ chức các hoạt động này, có thể tổ chức nhiều loại hình hoạt động 

như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí… 

Những lưu ý khi tổ chức sự kiện, lễ hội cho HS KTTT học hòa nhập: 

+ Thiết kế hoạt động phù hợp với HS để các em được tham gia 



 

72 

 

+ Có sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường 

+ Làm cho HS hiểu được ý nghĩa của các sự kiện 

+ Làm cho HS được vui vẻ khi tham gia các hoạt động 

- Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật 

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật bao gồm: hát, múa, kể chuyện, đọc 

thơ… Với các nội dung này có thể tổ chức dưới các hình thức như: Hội thi, hội 

diễn…(cấp lớp, trường). Đây là các hoạt động giáo dục thường xuyên được tổ 

chức cho HS KTTT ở cơ sở giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt.  

Những lưu ý khi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật cho HS KTTT 

học hòa nhập: 

+ Lựa chọn nội dung và hình thức của hoạt động văn hóa nghệ thuật cho 

phù hợp với khả năng của HS. 

+ Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể. Đặc biệt cần có thông báo sớm để các GV 

có thời gian luyện tập các tiết mục cho các em. 

+ Cần huy động lực lượng hỗ trợ cho HS khi các em tham gia hoạt động. 

- Tổ chức hoạt động thể dục thể thao 

Rèn luyện thể lực cho HS là một việc làm vô cùng quan trọng. Thể lực tốt 

sẽ tạo điều kiện để cơ thể phát triển dễ dàng và kích thích hoạt động của hệ hô 

hấp, tuần hoàn, giúp quá trình tiêu hóa được tốt hơn. Khi có sức khoẻ HS sẽ học 

tập và hoạt động tốt hơn. Với HS KTTT, khả năng duy trì chú ý vào các hoạt 

động trí óc có nhiều hạn chế, các hoạt động thể dục thể thao không chỉ giúp rèn 

luyện thể lực mà còn là hoạt động thư giãn, giúp các em giảm bớt căng thẳng 

sau những giờ học.  

Các hoạt động thể dục thể thao dành cho HS KTTT học hòa nhập có thể tổ 

chức dưới hai hình thức: 

+ Luyện tập thể thao: Đây là hoạt động chúng ta có thể tổ chức hàng ngày 

cho HS. Tham gia các hoạt động thể dục thể thao giúp HS KTTT nâng cao thể 

lực cũng như được thư giãn tinh thần và học tập một cách tự nhiên các phẩm 

chất tính cách như: sự tự tin, tinh thần tập thể, khả năng độc lập…Với HS KTTT 
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cần xem xét xem các em có khả năng ở môn thể thao nào và hướng dẫn các em 

chơi và tập luyện môn thể thao đó. HS KTTT có thể tham gia môn thể thao như: 

bóng đá, bóng bàn, cầu lông, nhảy dây… 

Một số lưu ý khi tổ chức luyện tập thể thao cho HS KTTT: 

+) Chọn thời điểm hợp lý: vào sáng sớm hoặc chiều tối 

+) Thời lượng phải phù hợp sức khỏe của từng em. Đặc biệt lưu ý đến 

thời lượng luyện tập cho các HS KTTT có bệnh tim đi kèm, các em không thể 

tập các bài tập yêu cầu nhiều sức và cường độ mạnh, thời gian kéo dài. 

+) Hướng dẫn và giám sát khi các em chơi 

+ Hội thi thể thao: Các hội thi thể thao tạo cơ hội cho HS KTTT được giao 

lưu, mở rộng quan hệ bạn bè. Có thể tổ chức giao lưu giữa các lớp với nhau, 

giữa trường/ trung tâm này với trường/trung tâm khác. 

Những lưu ý khi tổ chức hội thi thể thao cho HS KTTT: 

+) Lập kế hoạch cho hội thi một cách chi tiết và cụ thể: Lựa chọn nội 

dung thi, quy mô, lựa chọn thời điểm và địa điểm… 

+) Huy động các nguồn lực tài trợ và hỗ trợ 

+) Tổ chức tập luyện các nội dung thi cho HS: bao gồm chọn cá nhân 

hay đội dự thi, phân công luyện tập cho HS … 

+) Đánh giá, rút kinh nghiệm 

- Tổ chức các hoạt động lao động 

Lao động nhằm giúp giáo dục cho HS đức tính kiên trì, gắn trách nhiệm 

của các em với công việc chung. 

Với HS KTTT, các hoạt động lao động đơn giản có thể tổ chức cho các em 

như: vệ sinh trường lớp, trang trí lớp học, quét dọn nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc 

vườn trường hay vườn nhà… 

Những lưu ý khi tổ chức hoạt động lao động cho HS KTTT: 

+ Phân công công việc phù hợp với từng đối tượng HS 

+ Tạo có hội để HS KTTT được tham gia các hoạt động lao động phù hợp 

với khả năng 
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+ Hướng dẫn kĩ lưỡng theo từng bước nhỏ 

+ Giám sát và có hướng dẫn hay hỗ trợ khi cần 

+ Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh HS trong tổ chức các hoạt động lao 

động cho các em. 

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí  

Chơi là một nhu cầu tự nhiên trong sinh hoạt hàng ngày của thiếu nhi. Đối 

với các em, trò chơi tác động đến trí tuệ, tình cảm và thể lực của mỗi em, góp 

phần tạo ra sự đoàn kết, gắn bó và hòa nhập trong tập thể. Với HS KTTT, chơi 

là hoạt động chiếm thời gian khá lớn trong ngày của các em. “Học mà chơi, chơi 

mà học” là một quan điểm rất đúng đắn trong quá trình giáo dục HS em nói 

chung và HS KTTT nói riêng. Do hạn chế ở khả năng trí tuệ cũng như sự thiếu 

hụt trong một số kĩ năng khác, HS KTTT khó có thể ngồi học liên tục trong một 

thời gian dài. Các em có nhu cầu được đi lại, vận động để giảm bớt căng thẳng. 

Do đó trong thực tế dạy học cho HS KTTT, GV thường xuyên tổ chức các hoạt 

động vui chơi để qua đó giúp các em lĩnh hội các nội dung kiến thức một cách 

nhẹ nhàng. Ngoài ra trong các hoạt động giáo dục, vui chơi giải trí cũng là hoạt 

động được tổ chức thường xuyên để hình thành và phát triển nhân cách cho HS 

KTTT. 
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