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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 Giáo d&c cho m*i ng-.i v0a là m&c tiêu v0a là nhi7m v& mà UNESCO 

kêu g*i và hành ?@ng trong nhiBu thCp kE nay. TIt cJ m*i ng-.i, trong ?ó 

bao gNm trO có nhu cPu ?Qc bi7t ?Bu có cR h@i tìm hiTu và h-Ung lVi t0 

giáo d&c cR bJn — giáo d&c là quyBn cYa con ng-.i.  

ThuCt ngZ “trO có nhu cPu ?Qc bi7t” là m@t thuCt ngZ khá m]i mO trong 

giáo d&c ?Qc bi7t U Vi7t Nam. Hi7n nay trong giáo d&c ?Qc bi7t U Vi7t Nam, 

chúng ta sb d&ng cách phân lodi trO có nhu cPu ?Qc bi7t theo cách tifp cCn 

cYa Mh, bao gNm 4 nhóm là trO khuyft tCt, trO tài njng, trO có nguy cR bk 

h*c và trO có khó khjn do sl khác bi7t vB ngôn ngZ và vjn hoá. 

Bên cdnh thuCt ngZ trO có nhu cPu ?Qc bi7t, chúng ta còn thIy thuCt ngZ 

“trO em có hoàn cJnh ?Qc bi7t” trong m@t sp vjn bJn, tài li7u. Trong LuCt 

BJo v7, Chjm sóc và Giáo d&c trO em thông qua ngày 15/6/2004 và có 

hi7u llc t0 ngày 1/1/2005 có sb d&ng thuCt ngZ “trO em có hoàn cJnh 

?Qc bi7t”. Trong ?ó quan ni7m “TrO em có hoàn cJnh ?Qc bi7t bao gNm 

trO em mN côi không nRi n-Rng tla, trO em bx bk rRi; trO em khuyft tCt, 

tàn tCt; trO em là ndn nhân cYa chIt ?@c hoá h*c; trO em nhizm 

HIV/AIDS; trO em phJi làm vi7c nQng nh*c, nguy hiTm, tifp xúc v]i chIt 

?@c hdi; trO em phJi làm vi7c xa gia ?ình; trO em lang thang; trO em bx 

xâm hdi tình d&c; trO em nghi7n ma tuý; trO em vi phdm pháp 

luCt”. Trong module này, chúng ta s� tCp trung vào m@t sp nhóm trO  

có nhu cPu ?Qc bi7t, ?ó là trO em khuyft tCt (khuyft tCt trí tu7, khuyft  

tCt vCn ?@ng, khifm thính, khifm thx, tl kE); trO nhizm HIV và trO phát 

triTn s]m. 

Hi7u quJ giáo d&c ph& thu@c vào nhiBu yfu tp trong ?ó có giáo viên. 

Giáo viên cPn hiTu và ?áp �ng sl ?a ddng vB nhu cPu cYa tIt cJ trO em 

trong l]p trong ?ó có trO có nhu cPu ?Qc bi7t. �T làm ?-Vc vi7c này, giáo 

viên cPn có nhZng kifn th�c vB trO có nhu cPu ?Qc bi7t, hiTu bift ?Qc 

?iTm cYa nhZng trO này. N�m trong ch-Rng trình bNi d-�ng th-.ng 

xuyên giáo viên mPm non vB njng llc phát hi7n và cá bi7t hoá trong 

chjm sóc, giáo d&c trO, Module này s� giúp các giáo viên hiTu ?-Vc thf 

nào là trO có nhu cPu ?Qc bi7t, bift ?-Vc các nhóm trO nhu cPu ?Qc bi7t, 

?Qc ?iTm cYa t0ng lodi trO trong nhóm trO có nhu cPu ?Qc bi7t và phát 

hi7n ?-Vc trO có nhu cPu ?Qc bi7t trong l]p. 

Module gNm các hodt ?@ng sau: 
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TT Tên ho&t ()ng S, ti.t 

1 Tìm hi'u khái ni,m “tr0 có nhu c3u 45c bi,t” 2 ti9t 

2 Phân lo>i tr0 có nhu c3u 45c bi,t 3 ti9t 

3 @5c 4i'm cAa tr0 có nhu c3u 45c bi,t 4 ti9t 

4 Phát hi,n tr0 có nhu c3u 45c bi,t 3 ti9t 

5 HF trG tr0 có nhu c3u 45c bi,t 3 ti9t 

 

B. MỤC TIÊU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

Module này giúp giáo viên m3m non hi'u 4RGc th9 nào là tr0 có nhu c3u 

45c bi,t; trang bT cho giáo viên m3m non các ki9n thUc, kW nXng chXm sóc 

tr0 có nhu c3u 45c bi,t trong trRZng m3m non nhR: khái ni,m, 45c 4i'm 

cAa t\ng lo>i tr0 có nhu c3u 45c bi,t nhR tr0 phát tri'n s]m, tr0 khuy9t 

t^t trí tu,, khuy9t t^t v^n 4`ng, khi9m thính, khi9m thT, khuy9t t^t ngôn 

ngb giao ti9p, tr0 có rci lo>n td ke, tr0 nhifm HIV, cách phát hi,n tr0 có 

nhu c3u 45c bi,t và cách thUc chXm sóc, giáo dic tr0. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Hkc xong module này, hkc viên có th': 

—  Nêu 4RGc khái ni,m là tr0 có nhu c3u 45c bi,t. 

—  Li,t kê các lo>i tr0 có nhu c3u 45c bi,t. 

—  Mô tp 45c 4i'm cAa t\ng lo>i tr0 có nhu c3u 45c bi,t: tr0 khuy9t t^t nghe, 

nhìn, nói, v^n 4`ng, trí tu,; td ke; tr0 nhifm HIV; tr0 phát tri'n s]m. 

—  Phát hi,n tr0 có nhu c3u 45c bi,t trong l]p. 

—  Có thái 4` tôn trkng sd 4a d>ng trong l]p hkc và cc grng 4áp Ung các 

nhu c3u 4a d>ng tr0 trong 4ó tr0 có nhu c3u 45c bi,t. 

C. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN MODULE 

—  BXng hình vt tr0 có nhu c3u 45c bi,t.  

—  Givy A0, bút d>, givy màu. 

—  Phi9u bài t^p. 

—  Tài li,u hkc t^p và tài li,u tham khpo. 
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D. NỘI DUNG  

Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm ”trẻ có nhu cầu đặc biệt”  

1.1. CHUẨN BỊ 

—  Ph" l"c 1: Các tr,-ng h0p 2i4n hình. 

—  Gi9y A0 và bút dB 

—  Th-i gian: 90 phút 

1.2. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG  

Tr,Fc 2ây ng,-i ta th,-ng hi4u “giáo d"c 2Kc biLt” là viLc giáo d"c cho 

trN khuyPt tQt trong môi tr,-ng chuyên biLt hoKc các trung tâm khác biLt 

so vFi hL thVng giáo d"c phW thông bình th,-ng. Chính vì cách hi4u này 

nên nhiYu khi nói 2Pn “giáo d"c 2Kc biLt” nhiYu ng,-i ng[m hi4u 2ó là 

giáo d"c cho trN khuyPt tQt. Tuy nhiên, trN khuyPt tQt ch] là m^t trong sV 

các 2Vi t,0ng c_a giáo d"c 2Kc biLt. Ngoài trN khuyPt tQt ra, các 2Vi t,0ng 

khác cang có nhu c[u 2Kc biLt là trN có nbng khiPu (trN thông minh hay 

th[n 2dng), trN có nguy cf bg hhc và trN gKp khó khbn do si khác biLt vY 

ngôn ngj và vbn hoá. 

k Anh, khái niLm trN có nhu c[u 2Kc biLt 2Y cQp 2Pn nhjng trN có khiPm 

khuyPt hoKc gKp nhiYu khó khbn trong hhc tQp hfn so vFi h[u hPt các trN 

khác cùng 2^ tuWi. k Mn, khái niLm này bao gdm bVn 2Vi t,0ng là trN 

khuyPt tQt, trN tài nbng, trN có nguy cf bg hhc và trN có khó khbn do si 

khác biLt vY ngôn ngj và vbn hoá. Co bVn nhóm trN này 2Yu c[n nhQn 

2,0c si hp tr0 c_a các ch,fng trình và dqch v" giáo d"c 2Kc biLt. 

Trong LuQt Boo vL, Chbm sóc và Giáo d"c trN em c_a ViLt Nam thông qua 

ngày 15/6/2004 2Y cQp 2Pn “trN em có hoàn conh 2Kc biLt”. Trong 2ó 

quan niLm “Tr# em có hoàn c-nh ./c bi2t bao g6m tr# em m6 côi không 

n9i n:9ng t;a, tr# em b= b> r9i; tr# em khuyBt tCt, tàn tCt; tr# em là nEn 

nhân cGa chHt .Ic hoá hKc; tr# em nhiLm HIV/AIDS; tr# em ph-i làm vi2c 

n/ng nhKc, nguy hiVm, tiBp xúc vYi chHt .Ic hEi; tr# em ph-i làm vi2c xa 

gia .ình; tr# em lang thang; tr# em b= xâm hEi tình d\c; tr# em nghi2n ma 

tuý; tr# em vi phEm pháp luCt”. 

Có th4 2qnh nghna vY trN có nhu c[u 2Kc biLt nh, sau: "Tr# có nhu c_u 

./c bi2t là nh`ng tr# khi mà nh`ng khác bi2t ho/c nh`ng khiBm khuyBt 
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c!a chúng xu*t hi-n . m0c 12 mà nh4ng ho6t 12ng nhà tr89ng ph;i 

18<c thay 1>i 1? 1áp 0ng nhu cAu c!a trB” 

1

.   

"ôi khi, thu*t ng- “tr0 có nhu c3u 45c bi7t” còn 4:;c thay th> b?ng 

thu*t ng- “tr0 45c bi7t” hay “tr0 có nhu c3u giáo dCc 45c bi7t”. Tr0 4:;c 

coi là có nhu c3u giáo dCc 45c bi7t chG khi nó 4òi hHi phJi thay 4Ki 

ch:Lng trình giáo dCc. BOi vì nh-ng khác bi7t, 45c bi7t cQa tr0 xuSt hi7n 

O phTm vi, mVc 4W khi>n cho tr0 c3n nh-ng thay 4Ki cQa ch:Lng trình 

giáo dCc ho5c c3n các dXch vC giáo dCc 45c bi7t 4Y phát triYn khJ nZng 

cQa chúng. Bên cTnh 4ó, trong nhi]u tài li7u còn s_ dCng thu*t ng- “tr0 

thi7t thòi” hay “tr0 có hoàn cJnh khó khZn”. Tuy nhiên, các thu*t ng- 

này m`i chG nói lên 4:;c hoàn cJnh sang và trTng thái cQa tr0 mà ch:a 

nói 4:;c tr0 có nhu c3u 45c bi7t hay không.  

Tr0 có nhu c3u giáo dCc 45c bi7t có nh-ng “khác bi7t” ho5c nh-ng 

“khi>m khuy>t” Jnh h:Ong 4>n tr0. Nh-ng “khác bi7t” 4ó có thY là do 

ngucn gac vZn hoá, ngucn gac ngôn ng-, 45c 4iYm cL thY...  

1.3. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

1)  Hgc viên chia thành 7 nhóm, mii nhóm mWt nghiên cVu 4iYn hình và 

thJo lu*n v] nhu c3u 45c bi7t cQa tjng tr:kng h;p; giáo viên 4ã làm gì và 

c3n phJi làm gì 4Y 4áp Vng  nhu c3u cQa tr0. 

2)  Các nhóm trình bày nh-ng ý t:Ong 4ã thJo lu*n và chia s0 v`i các  

nhóm khác. 

3) Rút ra k>t lu*n v] khái ni7m là tr0 có nhu c3u 45c bi7t 

Hoạt động 2. Phân loại trẻ có nhu cầu đặc biệt  

2.1. CHUẨN BỊ  

—  Thông tin v] các nhóm tr0 có nhu c3u 45c bi7t. 

—  Phi>u bài t*p 1 (PhC lCc 2). 

—  GiSy A0, bút dT. 

—  Thki gian: 120 phút 

2.2. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

Nh: trên 4ã trình bày, khái ni7m “tr0 có nhu c3u 45c bi7t” gcm ban 

nhóm 4ai t:;ng là tr0 khuy>t t*t, tr0 nZng khi>u tài nZng, tr0 có nguy cL 

                                                                 

1

 Kirk, Gallagher ,Anastasiow, Giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt, Tái bản lần thứ 8, 1997. 
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b! h$c và tr* dân t.c thi0u s3 (5 M7 g$i là tr* có khó kh<n do s> khác bi@t 

vA ngôn ngC và v<n hoá). Theo tính toán cIa các chuyên gia giáo dMc NOc 

bi@t, tr* có nhu cQu NOc bi@t chiRm m.t b. phUn Náng k0 trong s3 h$c 

sinh các trVWng h$c. KhoYng 9 — 10% là h$c sinh khuyRt tUt, 3 — 5% là h$c 

sinh có n<ng khiRu. Ta l@ này còn phM thu.c vào tcng trVWng 5 tcng Nda 

phVeng có nhCng h$c sinh có nguy ce Núp lgp hoOc có nguhn g3c v<n 

hoá, ngôn ngC Na ding. 

VUy, d>a vào nhCng tiêu chí nào N0 xác Ndnh NVlc b3n nhóm tr* này là 

tr* có nhu cQu NOc bi@t? n0 xác Ndnh tr* có nhu cQu giáo dMc NOc bi@t, 

các tác giY Kirk, Gallagher và Anastasiow (1997) Nã c<n ct vào 5 tiêu chí  

nhV sau: 

(1) nOc Ni0m trí tu@; 

(2) KhY n<ng giác quan; 

(3) KhY n<ng giao tiRp; 

(4) nOc Ni0m hành vi và cYm xúc; 

(5) nOc Ni0m ce th0. 

Ngoài ra, yRu t3 môi trVWng và hoàn cYnh s3ng c{ng NVlc coi là m.t 

trong nhCng tiêu chí N0 xác Ndnh tr* có nhu cQu NOc bi@t. NhV vUy, Nây là 

nhCng tiêu chí NVlc coi là c<n ct N0 xác Ndnh các nhóm tr* có nhu cQu 

NOc bi@t.  

Tr* có nhu cQu NOc bi@t cQn có nhCng h| trl NOc bi@t vA giáo dMc. Vì 

nhCng nhu cQu NOc bi@t này, tr* Nòi h!i nhCng NiAu chanh vA phVeng 

pháp N0 h$c hi@u quY. Có ít nh�t khoYng 75% tr* có nhu cQu NOc bi@t có 

nhu cQu vA h$c 5 mtc trung bình và các nhu cQu này NVlc Náp tng trong 

môi trVWng giáo dMc hòa nhUp. 

Trong giáo dMc mQm non, chúng ta s� NA cUp chI yRu NRn N3i tVlng tr* 

khuyRt tUt và tr* có n<ng khiRu hoOc tr* phát tri0n sgm. Còn nhCng N3i 

tVlng khác nhV tr* có nguy ce phYi b! h$c và tr* có s> khác bi@t vA v<n 

hoá và ngôn ngC thVWng NVlc chú ý nhiAu hen 5 giáo dMc ph� thông. 

Sau Nây là nhCng NOc trVng ce bYn nh�t cIa các loii tr* có nhu cQu  

NOc bi@t. 

2.2.1. Trẻ phát triển sớm (năng khiếu và tài năng) 

Nhóm tr* này còn có tên g$i khác là thQn Nhng, tr* thông minh NOc bi@t 

hay nhCng tr* phát tri0n sgm. 
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Theo %&nh ngh)a B, Giáo d1c M) (1998), tr< n=ng khi?u là nhCng tr< thD 

hiEn khF n=ng tiGm tàng trong khF n=ng thIc hiEn J mKc %, cao m,t 

cách %áng kD so vNi nhCng tr< khác cùng tuPi, cùng kinh nghiEm hoQc 

môi trSTng. NhCng tr< này thD hiEn mKc %, cao J chKc n=ng trí tuE, sáng 

tYo và các l)nh vIc nghE thuZt, sJ hCu m,t khF n=ng lãnh %Yo khác 

thSTng hoQc xu]t s^c trong nhCng l)nh vIc h_c v]n c1 thD. Chúng %òi hci 

các d&ch v1 hoQc các hoYt %,ng khác vNi chSdng trình thông thSTng cfa 

trSTng h_c. NhCng tr< phát triDn sNm xu]t hiEn J m_i nhóm v=n hoá, m_i 

ting lNp xã h,i và trong t]t cF các l)nh vIc khF n=ng cfa con ngSTi.  

Tr< phát triDn sNm SNc tính chi?m khoFng 3 — 5% tn lE h_c sinh trong 

trSTng h_c. Có nhCng tr< là tr< n=ng khi?u, có nhCng tr< có tài n=ng và 

cong có nhCng tr< vpa có n=ng khi?u, vpa có tài n=ng.  

Tr< n=ng khi?u có nhCng khF n=ng nPi tr,i, có nhCng n=ng khi?u %Qc 

biEt vG m,t sr l)nh vIc nhS là nghE thuZt, âm nhYc, h,i hoY hay khF n=ng 

lãnh %Yo xu]t chúng... tó là nhCng khF n=ng thiên bvm cfa tr<.  

Tr< tài n=ng hay còn g_i là nhCng tr< thông minh %Qc biEt là nhCng tr< có 

chn sr thông minh vSwt tr,i, có khF n=ng thIc hiEn và tiGm n=ng thIc 

hiEn J mKc %, cao %Qc biEt khi so sánh vNi nhCng tr< khác J cùng %, tuPi 

và cùng môi trSTng srng. Chn sr IQ cao vSwt tr,i là m,t trong nhCng c=n 

cK %D xác %&nh tr< thông minh, có tài. tzng thTi, tr< có thD thD hiEn sI 

xu]t s^c vSwt tr,i vG m,t môn khoa h_c c1 thD nào %ó, kD cF khoa h_c lí 

thuy?t l{n khoa h_c Kng d1ng nhS Toán h_c, Hoá h_c, VZt lí, Sinh h_c...  

2.2.2. Nhóm trẻ khuyết tật 

tây là nhóm tr< chi?m tn lE cao nh]t và cong nhZn %Swc sI h� trw và 

quan tâm sNm nh]t và nhiGu nh]t cfa giáo d1c %Qc biEt trong sr nhCng 

tr< có nhu ciu giáo d1c %Qc biEt. 

Tu� theo nhCng tiêu chí khác nhau, có nhiGu cách phân loYi khuy?t tZt 

nhS cách phân loYi cfa TP chKc Y t? Th? giNi (1989), H,i %zng Giáo d1c 

Hoa Kì (1997)... C=n cK vào mKc %, nghiêm tr_ng cfa khi?m khuy?t, 

khuy?t tZt %Swc xác %&nh J brn mKc %, là: khuy?t tZt r]t nQng, khuy?t tZt 

nQng, khuy?t tZt mKc trung bình và khuy?t tZt nh�. C=n cK vào các dYng 

khi?m khuy?t, theo H,i %zng Giáo d1c Hoa Kì, khuy?t tZt gzm 11 dYng. 

tó là: tI kn, %i?c mù, %i?c, khi?m thính, khi?m th&, rri loYn cFm xúc, 

khuy?t tZt trí tuE, có khó kh=n vG h_c, %a tZt, khuy?t tZt thD ch]t, khuy?t 

tZt sKc kho<. 
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T!i Vi%t Nam, d,a trên nh1ng khó kh5n mà tr7 m8c ph;i, khuy>t t?t bao 

gBm 6 d!ng sau: khi>m thF; khi>m thính; khuy>t t?t v?n JKng; khuy>t t?t 

trí tu% trong Jó bao gBm c; t, kL, t5ng JKng gi;m t?p trung, rMi lo!n hành 

vi và c;m xúc, tr7 m8c hKi chQng Down; khó kh5n vT ngôn ng1 và giao 

ti>p; Ja t?t. Tr;i qua nhiTu th?p kL cXa giáo dZc J[c bi%t, Vi%t Nam Jã 

phát tri]n J^_c h% thMng giáo dZc J[c bi%t h` tr_ cho tr7 khi>m thính, 

khi>m thF và khuy>t t?t trí tu%; Jã b8t Jau quan tâm J>n JMi t^_ng khuy>t 

t?t vT ngôn ng1 và giao ti>p. Tuy nhiên, ccng có s, nham ldn trong vi%c 

se dZng thu?t ng1 khuy>t t?t trí tu% vfi khuy>t t?t vT hgc và trong nhóm 

khuy>t t?t trí tu% thì bao gBm c; nhiTu d!ng khuy>t t?t khác nh^ t5ng 

JKng gi;m t?p trung, t, kL, tr7 Down... 

Theo quan ni%m cXa giáo dZc, tr7 khuy>t t?t là nhóm tr7 bF khi>m khuy>t 

mKt hay nhiTu bK ph?n cj th], giác quan (th] chlt) ho[c chQc n5ng (tinh 

than), bi]u hi%n d^fi nhiTu d!ng khác nhau, làm suy gi;m kh; n5ng th,c 

hi%n khi>n cho tr7 g[p nhiTu khó kh5n trong lao JKng, sinh ho!t, hgc 

t?p, vui chji. 

D^fi Jây là mKt sM d!ng khuy>t t?t th^nng g[p: 

a. Tr% khuy*t t,t trí tu. 

Khuy>t t?t trí tu% là mKt trong nh1ng nghiên cQu sfm nhlt trong lpnh v,c 

giáo dZc J[c bi%t. qFnh nghpa vT d!ng t?t này Jã có s, nhlt quán chung. 

Theo Hi%p hKi Khuy>t t?t Trí tu% Mp (AAMR) n5m 1992, JFnh nghpa ch?m 

phát tri]n J^_c J^a ra nh^ sau: 

Khuy$t t't trí tu* là nh.ng h0n ch$ c2 34nh trong nh.ng ch6c n7ng th8c 

t0i. Nó 3=>c bi@u hi*n 3Ac tr=ng bBi ch6c n7ng trí tu* d=Di m6c trung 

bình, thi$u hHt hai hay nhiJu hành vi thích 6ng xã hNi: giao ti$p, t8 phHc 

vH, kR n7ng xã hNi, kR n7ng s2ng t0i gia 3ình, sT dHng ti*n ích công cNng, 

34nh h=Dng cá nhân, s6c khXe và an toàn, các kR n7ng hZc t'p, gi[i trí và 

làm vi*c. Khuy$t t't trí tu* x[y ra tr=Dc 18 tu^i. 

Trí tu% d^fi mQc trung bình là J[c Ji]m nyi b?t cXa khuy>t t?t trí tu%. 

ChQc n5ng trí tu% J^_c Jánh giá b{ng tr8c nghi%m IQ. Tr8c nghi%m này 

J^_c Jánh giá thông qua nh1ng bài t?p b{ng lni và không lni vT các khía 

c!nh lí gi;i và gi;i quy>t vln JT. MQc JK kh; n5ng chung J^_c xây d,ng 

trên cj s~ so sánh k>t qu; cXa mKt tr7 vfi nh1ng tr7 khác cùng JK tuyi. 

Có nghpa là tr7 có bi]u hi%n vT trí tu% rlt thlp so vfi mQc trung bình khi 

so sánh vfi b!n cùng tuyi. Tuy nhiên, nh^ Heward (1996) Jã nhln m!nh, 
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 ánh giá: ch) s+ trí tu0 là m4t khoa h8c không chính xác và ch) s+ IQ có 

th? thay  Ai theo thCi gian. 

Bên cGnh ch) s+ trí tu0 thHp, trK còn b4c l4 nhNng thiOu hPt vQ nhNng 

hành vi thích Rng. Hành vi thích Rng là nhNng nTng lUc xã h4i giúp trK 

 áp Rng  XYc nhNng  òi hZi c[a môi trXCng xã h4i. NhNng  òi hZi kì 

v8ng vQ hành vi thích Rng là khác nhau ^ t_ng lRa tuAi và ^ t_ng nQn 

vTn hoá.  

Vì thO, trK khuyOt tat trí tu0  XYc  bc trXng b^i hai dHu hi0u là khd nTng 

trí tu0 dXei mRc trung bình và thiOu hPt hành vi thích Rng. Ch) m4t mình 

ch) s+ IQ thHp thì chXa  [  ? kOt luan là trK bg khuyOt tat trí tu0. TrK có 

khó khTn vQ h8c tap phdi b4c l4 ngay cd khi ^ nhà, ^ trXCng và ^ c4ng 

 ing. NhNng r+i loGn này ngày càng tr^ nên rõ ràng trong su+t giai  oGn 

phát tri?n (trXec 18 tuAi). NhNng ngXCi len bg khiOm khuyOt khd nTng  

trí tu0 do chHn thXong, tai nGn, +m  au thì không  XYc coi là khuyOt tat 

trí tu0. 

b. Tr% khuy*t t,t v,n /0ng 

TrK khuyOt tat van  4ng là nhNng trK có co quan van  4ng bg tAn thXong, 

bi?u hi0n  qu tiên c[a chúng là có khó khTn khi ngii, nrm, di chuy?n, 

cqm nsm... Do  ó, trK gbp rHt nhiQu khó khTn trong sinh hoGt cá nhân, 

vui choi, h8c tap và lao  4ng. Tuy vay,  a s+ trK có khó khTn vQ van  4ng 

có b4 não phát tri?n bình thXCng nên các em vvn tiOp thu  XYc chXong 

trình phA thông, làm  XYc nhNng công vi0c có ích cho bdn thân, gia  ình 

và xã h4i. 

Nhóm này bao gim nhNng trK bGi não, nRt  +t s+ng, loGn dXwng co, 

khuyOt tat bxm sinh, chRng viêm khep, loãng xXong, r+i loGn chRc nTng 

chuy?n hoá dinh dXwng (Safford, 1989). Khd nTng h8c tap c[a trK có th? 

hobc không bg dnh hX^ng. BGi não là m4t nhóm  bc trXng b^i vHn  Q van 

 4ng do tAn thXong não sem trong quá trình phát tri?n. }Ra trK có th? bg 

co cRng hobc yOu m4t bên thân, ch) ^ hai chân hobc toàn b4 co th?. 

ChRng loGn dXwng co tr̂  nên rõ ràng khi trK lên 3, vei vi0c các co yOu  i 

khi trK len lên. Tat nRt  +t s+ng cA là vHn  Q di truyQn ^  ó  +t s+ng 

không  óng lGi hoàn toàn, dvn  On không có khd nTng  iQu khi?n co th?. 

ChRng xXong th[y tinh, xXong bg gãy d� dàng và chRng viêm khep trK 

thXCng xuyên bg sXng  au các khep xXong. 
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c. Tr% khi)m thính  

Là nh%ng tr) có s-c nghe b0 suy gi4m 6áng k9 làm h;n ch< kh4 n=ng giao ti<p 

và 4nh hBCng tDi quá trình xH lí thông tin bKng âm thanh. 

Theo ngôn ng( ph* thông: -i/c là m4t thính giác hoàn toàn, không nghe 

9:;c ho<c gi=m sút nhi@u v@ thính giác, nghe không rõ. Theo cách 9Fnh 

nghGa cIa ngành Y thì 9i/c là suy gi=m ho<c m4t toàn bN hay mNt phOn 

sPc nghe.  

*  Các m-c 6O gi4m thính lPc: 

Bình th01ng 0 — 20 dB (

*

)  

NhS 20 — 40 dB -i/c mPc I 

V\a 40 — 70 dB -i/c mPc II 

N<ng 70 — 90 dB -i/c mPc III 

Sâu > 90 dB -i/c mPc IV 

*  Các loci 9i/c: 

—  -i/c dây thOn kinh thính giác: Do bF t*n th:eng t/ bào lông thính giác 

ho<c dây thOn kinh tai trong.  

Nh(ng ng:fi bF 9i/c dây thOn kinh thính giác th:fng bF 9i/c t\ mPc 9N 

nhS cho 9/n mPc 9N sâu. Vigc m4t thính lhc loci này chi j mNt sk gi=i tOn 

nh4t 9Fnh chP không ph=i t4t c=. Nguyên nhân là do kh= nmng ti/p nhnn 

âm thanh bF =nh h:jng ngay c= khi âm thanh 9ã 9:;c khuy/ch 9ci.  

Do vny mNt ng:fi bF 9i/c dây thOn kinh thính giác cpng không c=i thign 

9:;c kh= nmng nghe ngay c= khi 9eo máy tr; thính. 

—  -i/c hqn h;p: do nh(ng v4n 9@ v@ tai ngoài, tai gi(a và tai trong gây ra. 

Nh(ng ng:fi này th:fng có mPc 9N 9i/c sâu. 

—  -i/c trung :eng: do t*n th:eng dây thOn kinh ho<c t/ bào cIa hg thOn 

kinh trung :eng. Nh(ng ng:fi này th:fng có mPc 9N 9i/c sâu. 

 

                                                                 

*

 Viết tắt của Decibel, đơn vị đo cường độ âm thanh.  
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d.  Tr% khi)m th,  

Là nh%ng tr) có khuy/t t0t th1 giác (nhìn kém, mù), g;p nhi=u khó kh>n 

trong các ho@t ABng cCn sE dGng mHt ngay cJ khi Aã có các phLMng tiNn 

trO th1. 

N!m 1992, T) ch,c Y t/ th/ gi2i WHO 67a ra khái ni=m v? khi/m th@  

nh7 sau: 

Khi/m th1 là chSc n>ng th1 giác cTa mBt ngLUi b1 giJm n;ng th0m chí sau 

khi Aã ALOc Ai=u tr1 ho;c Ai=u chXnh t0t khúc x@ t[t nh\t mà th1 l]c v_n  ̀

mSc th\p ta dLbi 6/18 cho A/n v_n còn phân biNt ALOc sáng t[i, ho;c th1 

trLUng thu hip dLbi 10

0

 kk ta Aikm A1nh th1 ` mHt t[t hMn, tuy nhiên 

ngLUi Aó v_n còn có khJ n>ng sE dGng phCn th1 giác còn l@i Ak th]c hiNn 

các công viNc trong cuBc s[ng.   

Nhìn kém là sH suy giJm nghiêm trLng các ch,c n!ng th@ giác, nghMa là 

th@ lHc 6o 67Oc d72i 6/18 hay th@ tr7Tng nhU hVn 20

0

. KZ cJ khi 6i?u tr@ 

ho[c dùng các d]ng c] trO th@ quang hLc, th@ lHc v_n không t!ng.  

Mù (hoàn toàn) là ng7Ti không còn khJ n!ng nhen bi/t bgng th@ giác kZ 

cJ nhen ra sáng thi. 

e.  Tr% có r0i lo3n ph6 t7 k8 

Rhi lojn phát triZn di=n rlng là mlt thuet ngm rlng bao gnm rhi lojn tH 

ko và rhi lojn phát triZn di=n rlng không 6[c tr7ng và hli ch,ng 

Asperger. Gsn 6ây nhmng rhi lojn này cung 67Oc nhóm lji d72i cái tên là 

rhi lojn ph) tH ko. Nhmng trw có rhi lojn ph) tH ko th7Tng có sH trì hoãn 

trong ngôn ngm và kM n!ng xã hli xuzt hi=n tr72c 3 tu)i. Có thZ trw cung 

có nhmng hành vi rep khuôn, 6@nh hình thZ hi=n b}i kM n!ng chVi gi2i 

hjn và mhi ben tâm dai d~ng không bình th7Tng v2i thói quen chVi 6[c 

thù và khó thay 6)i. �,a trw có thZ quá nhjy cJm v2i nhmng loji cJm 

giác t� môi tr7Tng. Rhi lojn ph) tH ko là mlt rhi lojn rlng v2i mlt sh trw 

} m,c 6l nh� thì có trí thông minh trung bình 6/n trên trung bình, mlt 

sh trw b@ n[ng thì kèm theo khuy/t tet trí tu=. 

g.  Tr% có khó kh:n v< giao ti)p, ngôn ng@ và lBi nói  

Là tr) có nh%ng biku hiNn sai lNch cTa các y/u t[ ng% âm, ta v]ng, ng% 

pháp so vbi ngôn ng% chunn khi sE dGng trong giao ti/p hàng ngày. 

�ây là mlt trong sh khuy/t tet ph) bi/n. Theo Van Riper (1978), lTi nói b@ 

coi là bzt th7Tng “khi nó rzt khác v2i lTi nói c�a nhmng ng7Ti khác, sH 
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khác bi't này r-t d/ nh0n ra; làm 5nh h67ng 9:n giao ti:p ho=c khi:n 

cho c5 ng6>i nói và ng6>i nghe c5m th-y khó chBu”. NhGng khó khHn 

trong vi'c giao ti:p vIi nhGng ng6>i xung quanh mà nguyên nhân không 

ph5i là do bB s6ng hPng hay cQ quan c-u âm bB tRn th6Qng thì có thT k:t 

lu0n 9ó là khuy:t t0t ngôn ngG và l>i nói. 

h.  Tr% có khó kh)n v, s.c kh/e 

U 9ây t0p trung vào 9Vi t6Wng trX bB 5nh h67ng b7i HIV/ AIDS: bao gam 

trX nhi/m HIV và nhGng trX có nguy cQ cao nhi/m HIV/ AIDS bB gây ra do 

vi rút suy gi5m mi/n dBch ng6>i (HIV). HIV tham gia phá hue h' thVng 

mi/n dBch tf nhiên 7 trX, làm cho trX r-t d/ bB mhc ph5i các loii b'nh 

viêm nhi/m hay nguy cQ (9au Vm có thT nghiêm trPng do h' thVng mi/n 

dBch 9ã bB suy y:u nh6 b'nh thue 90u ho=c cúm). 

2.3. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

—   Chia nhóm, mmi nhóm 5 ng6>i (theo biTu t6Wng ho=c mã màu).  

—  Phát cho mmi nhóm mpt t> gi-y A0 và bút di. Cr mmi nhóm làm vi'c vIi 

1 phi:u d6Ii 9ây: 

+  Nhóm 1: Phi:u sV 1.                                      

+  Nhóm 2: Phi:u sV 2.       

+  Nhóm 3: Phi:u sV 3.                                                      

+  Nhóm 4: Phi:u sV 4.                

+  Nhóm 5: Phi:u sV 5.                               

Dành 30 phút 9T các nhóm hoàn t-t công vi'c. Khi có chuông reo thì các 

nhóm sy di chuyTn theo chizu kim 9ang ha 9T xem xét k:t qu5 c|a các 

nhóm bin, có thT nh0n xét và bR sung. 

— C5 lIp cùng trao 9Ri vz t~ng phi:u bài t0p. 

—  Xem mpt 9oin bHng video vz trX có nhu c�u 9=c bi't và th5o lu0n sau khi 

xem xong: trX trong 9oin bHng thupc nhóm nào, nhGng nhu c�u c|a trX 

7 9ây là gì, làm th: nào 9T 9áp rng.  

—  TRng k:t:  

TrX có nhu c�u 9=c bi't bao gam các nhóm trX khuy:t t0t, trX có khác 

bi't vz vHn hoá và ngôn ngG, trX có nhu c�u 9=c bi't vz src kh�e, trX phát 

triTn sIm. TrX có nhu c�u 9=c bi't tr6Ic h:t là trX em sau mIi 9:n nhGng 

nhu c�u 9=c bi't. NhGng trX này c�ng c�n 96Wc chHm sóc, giáo d�c nh6 

nhGng trX khác. Tuy nhiên do có nhGng nhu c�u 9=c bi't nh6 khi:m 
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khuy$t v( th) ch+t ho-c tinh th0n, ho-c nh2ng v+n 4( v( s6c kh7e hay 

khác bi<t v( v=n hoá... nên trA c0n có nh2ng 4i(u chCnh trong chDEng 

trình ch=m sóc, giáo dIc cJng nhD nh2ng kK thuLt ch=m sóc, giáo dIc 

4-c thù 4) có th) phát tri)n tOi 4a.  

Hoạt động 3. Tìm hiểu đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt  

3.1. CHUẨN BỊ  

—   Thông tin: T-c 4i)m cUa tVng loXi trA có nhu c0u 4-c bi<t. 

—  Phi$u bài tLp 2. 

—  Gi+y kh] A0 và bút dX. 

—  Thai gian: 180 phút.   

3.2. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

3.2.1. Đặc điểm của trẻ phát triển sớm 

TrA n=ng khi$u và tài n=ng cJng là nhóm trA có nhu c0u giáo dIc 4-c 

bi<t. M-c dù chúng thDang không phei 4Oi m-t vfi nh2ng k$t que hhc 

tLp th+p, nh2ng bài thi trDit nhDng nh2ng khe n=ng 4-c bi<t cUa chúng 

4òi h7i vi<c dXy hhc 4-c bi<t. TrA tài n=ng và thông minh có th) hhc r+t 

nhanh và xu+t slc trong t+t ce các lKnh vmc ho-c mnt vài lKnh vmc cI th) 

nào 4ó. TrA thDang phát tri)n vDit xa các bXn cùng trang l6a. Mnt sO trA 

tài n=ng r+t sáng tXo; mnt sO trA khác thDang có khe n=ng 4-c bi<t p 

nh2ng lKnh vmc cI th) nhD mK thuLt, âm nhXc, krch và lãnh 4Xo. Nh2ng 

cE hni 4) phát tri)n khe n=ng sáng tXo và n=ng khi$u có th) có p ngay 

trong môi trDang lfp hhc cUa trA.  

Các nghiên c6u trên th$ gifi chC ra rvng trA mwu giáo phát tri)n sfm có 

xu hDfng vDit trni v( trí nhf hEn là trí thông minh t]ng quát, k$t que 

hhc tLp ho-c suy luLn không gian (Roedell, 1980). 

Khe n=ng hhc tLp cUa trA mwu giáo tài n=ng th) hi<n r+t 4a dXng, p nhi(u 

hình th6c khác nhau. Sm 4Xt 4Dic các kK n=ng hhc tLp sfm có th) không 

nh+t thi$t liên quan tfi m6c 4n trí thông minh. Mnt sO trA có chC sO thông 

minh trên 160 nhDng chDa 4Xt 4Dic các kK n=ng v( 4hc ho-c làm toán, 

trong khi mnt sO khác có chC sO thông minh là 116 lXi 4hc trôi chey khi 

mfi 3 tu]i.  

TrA mwu giáo tài n=ng th) hi<n nh2ng khe n=ng khác nhau p m6c 4n cao 

trong các lKnh vmc nhLn th6c khác nhau, nhD phát tri)n n]i trni khe n=ng 

suy luLn không gian và tV vmng; khe n=ng nhf khác thDang; kK n=ng làm 
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toán %&c bi*t ho&c các k- n.ng %0c s2m. Tr7 phát tri9n s2m có s; n<i tr=i 

> m=t l-nh v;c nào %ó nhBng không nhDt thiEt các l-nh v;c khác cFng 

xuDt sIc. Không phKi cL là tr7 n.ng khiEu và tài n.ng thì %Nu xuDt chúng 

> tDt cK nhPng l-nh v;c. Có m=t sR tr7 rDt xuDt sIc > khK n.ng này nhBng 

lTi có th9 có nhPng khó kh.n tiNm Un nào %ó, chWng hTn nhB thiEu %=ng 

cX, k- n.ng xã h=i kém, th[m chí còn có nguy cX %úp l2p... Có nhPng tr7 

là tr7 khuyEt t[t nhBng có tài n.ng ho&c có n.ng khiEu %&c bi*t nào %ó. 

3.2.2. Đặc điểm của nhóm trẻ khuyết tật 

a.  Tr% khuy*t t,t trí tu. 

NhPng tr7 có khuyEt t[t trí tu* %Tt %B_c các k- n.ng v2i tRc %= ch[m hXn so 

v2i nhPng tr7 khác. Tr7 khuyEt t[t trí tu* thB`ng có nhPng bi9u hi*n không 

bình thB`ng vN nghe, nhìn, chú ý; %=ng kinh và nhPng vDn %N tâm then 

khác. Có nhiNu mLc %= khuyEt t[t trí tu*, nhBng heu hEt tr7 (trg tr7 khuyEt 

t[t trí tu* > mLc nghiêm tr0ng) %Nu có th9 h0c %B_c nhPng k- n.ng m2i. 

Tr7 khuyEt t[t trí tu* có khó kh.n %áng k9 vN h0c. Do khK n.ng trí tu* 

dB2i mLc trung bình, tr7 có th9 h0c ch[m hXn và bl thiEu hmt m=t hay 

nhiNu l-nh v;c h0c t[p so v2i các bTn cùng lLa tu<i. NhPng nhi*m vm  

h0c t[p %òi hpi khK n.ng lí giKi và suy ngh- tB duy trgu tB_ng là rDt khó 

v2i tr7. 

Trong nhóm tr7 khuyEt t[t trí tu* có nhiNu mLc %=. Tr7 khuyEt t[t trí tu* 

mLc %= nhq thì có nhiNu khK n.ng h0c và sRng %=c l[p hXn và cen ít s; 

hr tr_ hXn nhPng tr7 mLc %= n&ng hXn. 

—  Nhu ceu h0c t[p: Tr7 khuyEt t[t trí tu* h0c các k- n.ng h0c t[p > mLc %= 

ch[m hXn các h0c sinh bình thB`ng cùng %= tu<i. Tr7 h0c ch[m hXn nên 

tr7 thB`ng chBa sun sàng bIt %eu vào các phBXng pháp dTy h0c > trB`ng 

ngay %B_c.  

Tr7 khuyEt t[t trí tu* g&p m=t sR khó kh.n > m=t sR khía cTnh vN h0c. Tr7 

có th9 g&p khó kh.n khi t[p trung, ghi nh2, chuy9n tKi thông tin và các k- 

n.ng h0c t[p tg môi trB`ng này sang môi trB`ng khác. Các nhi*m vm h0c 

t[p %òi hpi vi*c giKi quyEt nhPng lí giKi trgu tB_ng, giKi quyEt vDn %N và 

sáng tTo linh hoTt trong nhPng tình huRng %&c bi*t. Ví dm, tr7 khuyEt t[t 

trí tu* thB`ng b=c l= khK n.ng giKi quyEt các nhi*m vm h0c t[p liên quan 

%En nhPng lí giKi kém hXn so v2i nhPng vDn %N tính toán tr;c tiEp. 

—  NhPng nhu ceu vN hành vi: Tr7 khuyEt t[t trí tu* thB`ng g&p nhPng vDn 

%N vN hành vi hXn nhPng ngB`i bTn bình thB`ng cùng lLa tu<i do tRc %= 
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h!c ch$m h&n. Nh*ng k- n.ng hành vi trong l6p h!c c8a tr: có th< phù 

h>p v6i m?c @A phát tri<n c8a chính tr: nhDng lEi không phù h>p v6i các 

bEn khác cùng tuIi trong l6p h!c. MAt yLu tM n*a có th< xOy ra @Mi v6i tr: 

khuyLt t$t trí tuP là sR kiên nhTn và khO n.ng chú ý rWt thWp. ViPc @úp l6p 

nhiYu lZn, trD>t nhiYu môn h!c và thWt bEi trong nh*ng tình huMng 

mang tính xã hAi càng làm giOm khO n.ng c8a tr: trong viPc kiên nhTn 

c^ng nhD @Ang c& h!c t$p. 

—  Nh*ng nhu cZu xã hAi: Tr: khuyLt t$t trí tuP có th< không @D>c các bEn 

cùng tuIi chWp nh$n vY mbt xã hAi. ThiLu các k- n.ng xã hAi, tr: có th< bc 

bd r&i hobc bc loEi tre. Khó kh.n trong viPc thiLt l$p các mMi quan hP xã 

hAi, quan hP liên cá nhân này có th< là do sR ch$m khôn c8a tr:. Các k- 

n.ng xã hAi c8a tr: phát tri<n không tMt trong tD&ng quan v6i tr: cùng 

tuIi. Nh*ng rMi loEn vY hành vi c8a tr: khiLn cho các bEn trong l6p 

không thích ch&i hay kLt bEn v6i tr:. Thói quen, sl thích vY ch&i và giOi 

trí c8a tr: c^ng có th< không phù h>p v6i l?a tuIi. 

—  Nh*ng nhu cZu vY th< lRc: Không phOi tWt cO các cá nhân khuyLt t$t trí 

tuP @Yu có nhu cZu @bc biPt vY th< lRc; thay vào @ó có tr: lEi rWt gidi trong 

l-nh vRc th< chWt. Tuy nhiên, có nhiYu tr: gbp nh*ng khó kh.n nào @ó 

trong các k- n.ng v$n @Ang. Khi so sánh v6i các bEn cùng tuIi, tr: thDnng 

bAc lA khO n.ng kém h&n khi thRc hiPn các nhiPm vp @òi hdi các k- n.ng 

v$n @Ang d:o dai, kLt h>p, @A mEnh và sR khéo léo (Bruininks, 1977). 

H&n n*a, tr: khuyLt t$t trí tuP có kèm theo vWn @Y vY giOm s?c nghe và 

khO n.ng nhìn nhiYu h&n là tr: bình thDnng. 

—  Các dcch vp @bc biPt: Tr: khuyLt t$t trí tuP @D>c h!c trong nhiYu môi 

trDnng. MAt sM tr: h!c trong nh*ng l6p chuyên biPt nhDng lEi @D>c tham 

gia mAt sM hoEt @Ang ngoEi khoá v6i các bEn cùng tuIi bình thDnng. 

NhiYu tr: h!c ch8 yLu trong l6p hoà nh$p nhDng mAt phZn thni gian lEi 

dành cho các dcch vp giáo dpc @bc biPt. C^ng giMng nhD tWt cO h!c sinh 

có nhu cZu giáo dpc @bc biPt khác, viPc quyLt @cnh m?c @A hoà nh$p c8a 

tr: khuyLt t$t trí tuP là tuz thuAc và dRa vào nhu cZu và khO n.ng c8a cá 

nhân tr:. 

b.  Tr% khuy*t t,t v,n /0ng  

Tr: khuyLt t$t v$n @Ang là nh*ng tr: có c& quan v$n @Ang bc tIn thD&ng, 

bi<u hiPn @Zu tiên c8a chúng là có khó kh.n khi ng{i, n|m, di chuy<n, 

cZm n}m... Do @ó, tr: gbp rWt nhiYu khó kh.n trong sinh hoEt cá nhân, 

vui ch&i, h!c t$p và lao @Ang. Tuy v$y, @a sM tr: có khó kh.n vY v$n @Ang 
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có b$ não phát tri.n bình th01ng nên các em v7n ti8p thu :0;c ch0<ng 

trình ph= thông, làm :0;c nhBng công viCc có ích cho bEn thân, gia :ình 

và xã h$i. 

TrK khuy8t tNt vNn :$ng là m$t nhóm trK rOt :a dQng, chúng có th. mSc 

nhiTu vOn :T phUc tQp nh0 bV hen suyXn, bQch cYu, tiêu chEy hoZc nhBng 

khi8m khuy8t khác nh0 nUt :[t s[ng, bQi não, loQn d0\ng c< bSp và t=n 

th0<ng c$t s[ng. Vì nguyên nhân gây ra rOt :a dQng và lQi có nhiTu loQi 

bCnh nên các bi.u hiCn ban :Yu c^ng nh0 tu=i xuOt hiCn bCnh c^ng rOt 

khác nhau. Tuy nhiên, trK khuy8t tNt vNn :$ng v7n có th. có nhBng :i.m 

chung cYn xem xét khi :iTu ch`nh môi tr01ng, cách dQy hac và :b dùng 

dQy hac. 

Các dVch ve :Zc biCt có th. :0;c cung cOp thông qua sg :iTu ch`nh cha 

giáo viên hoZc các chuyên gia trV liCu vNn :$ng, y tá hac :01ng giúp trK 

có ch8 :$ in kiêng, u[ng thu[c :iTu trV và ki.m soát các giji hQn hoQt 

:$ng cha trK. TrK có khó khin khi di chuy.n ví de nhBng trK phEi :i bkng 

nQng hoZc xe lin thì nhBng :iTu kiCn vT môi tr01ng cYn phEi :0;c thay 

:=i, :iTu ch`nh :. cho phép trK :0;c ti8p cNn, chlng hQn cYu thang máy, 

:01ng tr0;t dành cho xe lin, nhà vC sinh có tay vVn... NhBng :b dùng dQy 

hac c^ng cYn phEi :0;c :iTu ch`nh :. giúp trK có khó khin khi cYm bút 

vi8t có th. cYm bút vi8t :0;c.  

*  NhBng tác nhân gây hQn ch8 vNn :$ng: 

—  Y#u c&: Khó vNn :$ng m$t b$ phNn c< th. theo cách bình th01ng. TrK 

gZp khó khin nhiTu h<n khi tìm hi.u môi tr01ng xung quanh và hac 

thông qua vNn :$ng. 

—  Co c)ng c&: M$t phYn c< th. co cUng không vNn :$ng :0;c, :Zc biCt r vài 

t0 th8 nhOt :Vnh. TrK có khuynh h0jng vNn :$ng theo nhBng m7u hình 

không thay :=i. 

—  C& và kh1p ph3n h4i kém: B$ não không nhNn :0;c thông tin cYn thi8t 

:. :0a ra nhBng :iTu ch`nh cYn thi8t. 

—  Th9ng b;ng kém: Dáng :iCu và thing bkng là nTn tEng cha vNn :$ng. Các 

vOn :T r :ây th01ng là t=ng h;p các y8u t[ k. trên. 

*  NhBng khó khin :i liTn vji khuy8t tNt vNn :$ng: 

—  Khó khin trong l1i nói và ngôn ngB. 

—  Khó khin trong in u[ng và nu[t. 

—  Khi8m thính. 
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—  Khi%m th( và các v-n /0 v0 tri giác th( giác. 

—  Nh5n th6c không gian kém và các v-n /0 v0 tri giác. 

—  Các v-n /0 v0 t5p trung và thi%u kh> n?ng chú ý. 

—  BCnh /Dng kinh. 

—  MCt mFi và thGHng hay /au y%u. 

—  SK thay /Li gây khó kh?n cho trP. 

—  Các v-n /0 v0 xGRng khSp, thGHng >nh hGUng /%n hông, cDt sWng và  

bàn chân. 

c.  Tr% khi)m thính 

Khuy%t t5t có liên quan /%n viCc m-t ho\c h]n ch% kh> n?ng ti%p nh5n 

các tín hiCu âm thanh /G_c g`i là khi%m thính. Khi trP nghe khó t6c là trP 

m-t kh> n?ng nghe mDt cách /áng kb nhGng trP vcn có kh> n?ng vi%t và 

kh> n?ng nghe còn l]i cea trP /G_c phát huy nhH vào các thi%t b( tr_ giúp 

âm thanh và nhfng hC thWng khuy%ch /]i. NgGHi /i%c còn r-t ít ho\c m-t 

hgn kh> n?ng nghe do v5y mà các thi%t b( âm thanh không tr_ giúp /G_c. 

DKa trên m6c /D khuy%t t5t mà trP khi%m thính có thb sj dkng ngôn ngf 

kí hiCu, các bài /`c và sj dkng nhfng phGRng tiCn khác nhau /b hl tr_ 

cho viCc giao ti%p cea trP. 

m\c /ibm cea trP khi%m thính là:  

—  CR quan phân tích thính giác b( phá hey U m6c /D này hay m6c /D khác.  

— CR quan phân tích thính giác b( phá hey làm cho trP không còn kh> n?ng 

tri giác th% giSi âm thanh vô cùng phong phú cea môi trGHng xung 

quanh, /\c biCt âm thanh ngôn ngf, không bpt chGSc và tK hình thành 

ti%ng nói, /6a trP trU thành m-t ngôn ngf nói (câm).  

NhG v5y, /Wi vSi trP khuy%t t5t thính giác n\ng (/i%c) thì h5u qu> dcn /%n 

là câm, gây r-t nhi0u khó kh?n trong quá trình giáo dkc. Tuy nhiên, n%u 

/G_c giáo dkc tWt, k(p thHi trP vcn có thb nghe, nói /G_c, có thb h`c /G_c 

v?n hoá, ngh0 nghiCp và phát tribn tình c>m, /]o /6c... nhG nhfng trP 

bình thGHng khác.  

d.  Tr% khi)m th/ 

Khuy%t t5t liên quan /%n viCc m-t ho\c h]n ch% kh> n?ng ti%p nh5n 

thông tin hình >nh /G_c g`i là khi%m th(. Theo TL ch6c Y t% Th% giSi, 

khi%m th( gvm hai d]ng là mù và nhìn kém. Mù là tình tr]ng m-t hoàn 

toàn kh> n?ng nhìn, còn nhìn kém là tình tr]ng m-t th( giác mDt phwn 
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ho"c kh& n(ng th+ giác b+ h/n ch0 1áng k2 ngay c& khi ng56i 1ó 1ã s: 

d<ng các ph5>ng ti?n trA th+ B mDt tEt nhFt. C(n cI vào các y0u tE nh5 

th+ lNc, th+ tr56ng, 1P nh/y c&m t5>ng ph&n, sDc giác 12 xác 1+nh các 

d/ng khác nhau cRa khuy0t tSt th+ giác. 

MPt sE trU nhìn kém có th2 s: d<ng thi0t b+ quang hYc phóng 1/i ho"c 

nhZng 1i[u ch\nh phi quang hYc phù hAp. HYc sinh mù không th2 s: 

d<ng các thi0t b+ hình &nh nh5 mPt d<ng c< hYc tSp mà thay vào 1ó là 

c&m nhSn thông qua s6 và nghe. DNa vào nhu cbu trU mù, có th2 s: d<ng 

chZ nci Braille, máy tính chuyên d<ng và nhZng thi0t b+ hg trA khác 

trong hYc tSp. MPt sE trU có nhu cbu 15Ac huFn luy?n 1"c bi?t 12 có th2 

1+nh h5hng và di chuy2n an toàn B nhZng khu vNc lân cSn. 

Khi#m th' là nh+ng khuy#t t0t v2 m3t nh4 h5ng m3t, mù lòa, không ;< 

s>c nh0n bi#t th# giAi h+u hình bCng m3t hoEc nhìn thFy không rõ ràng.  

j"c 1i2m cRa trU khuy0t tSt th+ giác: 

—  Trí tu? phát tri2n bình th56ng, trung 5>ng thbn kinh phát tri2n nh5 mYi 

trU em khác;  

—  Các c> quan phân tích phát tri2n bình th56ng (trp c> quan th+ giác b+ 

khuy0t tSt);  

—  Các em có hai c> quan phân tích: thính giác và xúc giác rFt phát tri2n, 

n0u 15Ac ph<c hsi chIc n(ng, huFn luy?n shm và khoa hYc, hai c> quan 

phân tích này hoàn toàn có th2 làm chIc n(ng thay th0 chIc n(ng th+ 

giác b+ phá hRy; 

—  Ngôn ngZ, t5 duy, hành vi, cách Ing x: cRa nhZng trU em này cung giEng 

nhZng trU em bình th56ng. Tuy nhiên các em cung có nhZng tsn t/i nhFt 

1+nh nh5 ngôn ngZ thi0u hình &nh; không th2 vi0t và 1Yc bvng chZ 

phwng; tr5hc khi 10n tr56ng, vEn tri thIc, khái ni?m nghèo nàn;  

—  Ít di chuy2n nên th2 lNc có b+ gi&m sút, sN phEi hAp các ho/t 1Png c> bDp 

thi0u linh ho/t, chSp ch/p và dz 15a các em 10n sN tN ti, thi0u ni[m tin B 

b&n thân. 

Khi nói v[ trU khuy0t tSt cbn chú ý rvng nhZng khuy0t tSt cRa trU không 

1+nh danh trU, không nói cho ta bi0t trU 1ó là ng56i nh5 th0 nào. Dù trU 

có B d/ng khuy0t tSt nào 1i nZa thì tr5hc h0t trU 1ó v}n là mPt trU em nh5 

bao trU em bình th56ng khác. Vi?c xác 1+nh các d/ng khuy0t tSt này 

không ph&i 12 1+nh danh hay gDn nhãn mác cho trU. ji[u quan trYng 

nhFt và cbn thi0t nhFt 1ó là xác 1+nh 15Ac nhZng 1"c 1i2m và kh& n(ng 
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trong &ó nh)n m+nh &,n nh-ng &i/m m+nh &/ t0 &ó hi/u &23c nhu c5u 

c6a tr8 c9ng nh2 tìm ra &23c nh-ng cách th<c khác nhau &/ &áp <ng 

&23c nh-ng nhu c5u r)t khác nhau và r)t &Ac biCt &ó. 

e.  Tr% có khó kh*n v- giao ti3p, ngôn ng7 và l:i nói 

Khó khFn vG nói ch6 y,u là bi/u hiCn khó khFn vG khJ nFng phát âm rõ 

ràng và quá trình phát âm hoAc viCc t+o ra lNi nói, &Ac biCt là P tr8 nhQ. 

MSt sU bi/u hiCn khác nh2 có v)n &G vG giVng và vG &S trôi chJy nh2 nói 

bX ngYt, lYp bYp. Tr8 có th/ bQ qua t0 khi nói, hoAc phát âm sai nh-ng t0 

thông th2Nng. 

Ngôn ng- nói không ch\ bao g]m viCc di_n &+t các nSi dung thông &iCp 

c6a ng2Ni nói mà còn bao g]m cJ viCc ti,p nhan thông &iCp c6a ng2Ni 

nghe. Tr8 có khó khFn vG ngôn ng- có th/ gAp khó khFn P mSt trong hai 

quá trình trên hoAc cJ hai quá trình trên. NhiGu tr8 có bi/u hiCn phát 

tri/n ngôn ng- cham P mVi mAt, nhiGu tr8 thì ch\ có bi/u hiCn gAp khó 

khFn P mSt hoAc mSt vài khía c+nh ce th/ nào &ó nh2 gAp khó khFn vG 

cú pháp, t0 vgng hay ng- nghha. 

Trong lip hoà nhap, tr8 có khó khFn vG ngôn ng- có nh-ng nhu c5u hVc 

tap và xã hSi r)t &Ac biCt. Ngoài viCc nhan &23c sg hl tr3 c6a chuyên gia 

trX liCu ngôn ng- — lNi nói, tr8 c5n &23c hl tr3 các kh nFng vG nghe, vG t0 

vgng, ng- pháp hoAc các kh nFng di_n &+t bnng lNi. Trong lhnh vgc xã hSi, 

tr8 có khó khFn vG giao ti,p th)y r)t khó khFn trong các mUi quan hC liên 

cá nhân. Nh-ng tr8 này c5n có sg hl tr3 &/ có th/ tham gia thgc sg vào 

các t2ong tác xã hSi trong lip hVc, chpng h+n nh2 k,t h3p nhiGu ph2ong 

tiCn giao ti,p cùng mSt lúc nh2 viCc dùng ngôn ng- bnng lNi k,t h3p vii 

tranh Jnh và ngôn ng- kí hiCu. 

g.  Tr% có r;i lo<n ph= t> k? 

*  RUi lo+n pht tg k\ có 3 &Ac &i/m chính th2Nng gAp:  

—  Khi,m khuy,t vG kh nFng xã hSi. 

—  Khi,m khuy,t vG kh nFng giao ti,p. 

—  Có hành vi hoAc sP  thích bX h+n hxp hoAc &Xnh hình. 

RUi lo+n tg k\ có nhiGu m<c &S, tap h3p l+i thành mSt dJi và &23c gVi là 

“pht tg k\”. MAc dù các tr8 có rUi lo+n tg k\ &Gu có mSt vài &Ac &i/m 

t2ong tg nhau (khi,m khuy,t vG kh nFng xã hSi, khi,m khuy,t vG kh nFng 

giao ti,p, có hành vi hoAc sP thích h+n hxp hoAc &Xnh hình), tr8 em bX tg 

k\ m<c &S nAng r)t khác vii tr8 em bX tg k\ m<c &S trung bình. Trong 
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bi"u %& d()i %ây, ph/ T1 k3 %(4c th" hi7n trong m=t th" liên t@c, %= 

nAng giBm dCn tD trái sang phBi: t1 k3 mIc %= nAng nhJt K phía trái (t1 k3 

%i"n hình) và mIc nhR (trong %ó h=i chIng Asperger là th(Vng gAp nhJt) 

K bên phía phBi. GiYa hai c1c nhR nhJt và nAng nhJt có nhiZu r[i lo\n 

khác trong %ó có m=t s[ r[i lo\n có %Ac %i"m gi[ng t1 k3 mIc %= nAng và 

m=t s[ h=i chIng có %Ac %i"m gi[ng t1 k3 mIc %= nhR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

*  ^Ac %i"m c_a tr` có r[i lo\n t1 k3: 

— Giao tibp:    

+  Không phát tri"n ngôn ngY nói hoAc phát tri"n rJt chfm (khoBng 50% tr  ̀

em t1 k3 không phát tri"n ngôn ngY nói). 

+  Nh\i lVi (lAp lVi), th(Vng lAp l\i nhYng gì ng(Vi khác nói hoAc nhkc l\i 

liên t@c nhYng tD, c@m tD không có ý nghma.  

+  Nghe ng(Vi khác nói nh(ng không có phBn Ing hoAc phBn Ing chfm. 

+  Không giao tibp bnng mkt hoAc rJt ít. Không c(Vi hoAc có các co ch3 %i7u 

b= khác hoAc có nh(ng rJt ít.   

+  Không cho ng(Vi khác ch\m vào ng(Vi hoAc không có phBn Ing %[i v)i 

các co ch3 yêu th(png, trìu mbn. 

— T(png tác xã h=i:  

+  Ít hoAc không hi"u cBm xúc c_a ng(Vi khác thfm chí không có phBn Ing 

tr()c s1 hi7n di7n c_a nhYng ng(Vi khác. 

+  Không nói vZ nhYng thI tr` bibt hoAc không quan tâm %bn vi7c th" hi7n 

cho ng(Vi khác bibt. 

+  Không t(png tác v)i ai hoAc ch3 t(png tác v)i m=t hoAc hai ng(Vi 

(th(Vng thì b[ hoAc mR). 

NhR 

T1 k3 %i"n hình H=i chIng Asperger Các h=i chIng t1 k3 khác 

Ph/ t1 k3 

N!ng 
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+  Ít ho&c không th, hi.n tình c0m trìu m4n và không có ph0n 9ng tr:;c 

các tình c0m trìu m4n. 

+  Không bi4t cách k4t b@n. 

— Trí tu.: Kho0ng 75 — 80% trJ em tL kM bN thi,u nOng trí tu.. TrJ em tL kM 

m9c PQ n&ng th:Rng bN thi,u nOng trí tu. m9c PQ n&ng. 

— Hành vi: 

+  ChM thích mQt vài PU vVt ho&c mQt nhóm các PU vVt nh: khoá, chìa khoá, 

mQt mi4ng vVt li.u gì Pó, cành cây, chai l\...  

+  Th:Rng thLc hi.n nh]ng hành PQng ho&c thói quen vô ngh_a.  

+  L&p l@i nhiau lbn mQt sd hành vi, ví df: sgp x4p thành hàng các PU vVt, 

lgc tay, khoa tay ho&c các vVt khác tr:;c mgt... 

+  Có các ci PQng ho&c di chuy,n vfng va. 

+  L&p l@i các hành vi gây tjn h@i cho b0n thân mình nh: cgn tay, Pkm vào Pbu. 

+  COng thlng ho&c t9c giVn khi thói quen bN thay Pji ho&c vN trí P, PU vVt bN 

thay Pji. 

Tóm l@i, trJ tL kM có kh0 nOng giao ti4p xã hQi kém to khi còn rkt nhq. TrJ 

th:Rng tránh né sL ti4p xúc vVt lí (nh: âu y4m, ôm kp) và trJ không th, 

thLc hi.n vi.c giao ti4p bung mgt. TrJ không có t:vng tác v;i b@n bè hay 

ng:Ri l;n. TrJ có cách dùng ngôn ng] không bình th:Rng bao gUm c0 

vi.c P\c không ng] Pi.u, hay l&p l@i máy móc lRi nói cya ng:Ri khác. TrJ 

có ít và thVm chí không có ngôn ng]. TrJ có th, có nhiau hành vi xa l@, 

hành vi Pi,n hình nh: PQng tác lgc ng:Ri, nh0y nhót không ngong nghM. 

TrJ cbn sL giúp Pz trong cách 9ng xi hàng ngày nh: cách m&c qubn áo, 

On udng, nghM ngvi. Nguyên nhân cya tL kM v}n ch:a P:~c làm rõ và cách 

làm vi.c tdt nhkt v;i nhóm trJ này còn Pang P:~c bàn cãi. 

h.  Tr% nhi(m HIV/ AIDS 

AIDS bN gây ra do vi rút suy gi5m mi(n d7ch ng9:i (HIV). HIV tham gia 

phá hu� h. thdng mi�n dNch tL nhiên � trJ, làm cho trJ rkt d� bN mgc ph0i 

các lo@i b.nh viêm nhi�m hay nguy cv (Pau dm có th, nghiêm tr\ng do 

h. thdng mi�n dNch Pã bN suy y4u nh: b.nh thu� PVu ho&c cúm). Vi rút 

HIV có th, lây lan qua P:Rng tình dfc, ti4p xúc máu ho&c dùng chung 

bvm kim tiêm nhi�m b.nh. B.nh AIDS � trJ th:Rng mgc ph0i do m� bN 

nhi�m rUi truyan vi rút sang con. Kho0ng 80% trJ nhq P:~c ch�n Poán 

mang vi rút HIV là do lây to m� (Batshaw & Perret, 1992). SL lây nhi�m có 

th, x0y ra trong thRi gian mang thai, lúc sinh n� và Pôi khi qua cho con bú 
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(Conlon, 1992). Theo nghiên c3u, h5u h6t các tr:;ng h<p b?nh nhi mAc 

AIDS xGy ra khi thai còn nLm trong bMng mN; khoGng 30 — 50% trU sW sinh 

do các mN mang vi rút HIV c]ng b^ nhi_m b?nh; :`c tính rLng khoGng 

6.000 c6n 30.000 trU b^ nhi_m AIDS. C3 mdi trU mAc AIDS lei có khoGng  

2 — 3 tr:;ng h<p khác mang vi rút HIV (Rathlev, 1994). Rosen và Granger 

(1992) dk coán rLng nhi_m HIV sl trm thành nguyên nhân pho bi6n nhpt 

gây khuy6t tqt phát trirn. Nó là mtt trong nhung nguyên nhân pho bi6n 

gây chqm phát trirn tinh th5n (Armstrong và các cvng nghi?p, 1993). 

Nhi_m HIV gây ra nhiwu áp lkc l`n cxi v`i gia cình. M{c dù tình treng 

b?nh lí m mdi trU có khác nhau và c]ng không d_ dk coán song các b?nh 

AIDS góp ph5n gây ra nhung tình treng chqm phát trirn cáng kr và suy 

giGm sk phát trirn vqn ctng, nhqn th3c, ngôn ngu và k~ n�ng xã hti. 

Thoái lui phát trirn và thoái hoá ch3c n�ng c]ng không phGi là nhung 

hi?n t:<ng hi6m g{p. 

Mtt sx nhung vpn cw khác c]ng liên quan t`i b?nh AIDS m trU nh� là: 

—  K~ n�ng vqn ctng tinh và thô kém phát trirn. 

—  Nhi_m khu�n và vi rút mãn tính. 

—  Không phát trirn.  

—  Tiêu chGy cpp tính.  

—  To gan và lá lách. 

—  GiGm cân. 

—  GiGm chú ý. 

—  Liên tMc g{p vpn cw vw tiêu hoá. 

—  Ton th:Wng h? th5n kinh trung :Wng. 

—  Khi6m khuy6t vw giác quan. 

TrU có AIDS rpt c5n các d^ch vM can thi?p s`m và giáo dMc c{c bi?t. 

3.3. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

1) H�c viên thGo luqn và ciwn thông tin vào phi6u bài tqp c�a nhóm: �{c 

cirm c�a t�ng loei trU có nhu c5u c{c bi?t. 

2)  ThGo luqn nhóm l`n: các nhóm trình bày c{c cirm trU có nhu c5u c{c bi?t 

theo nhi?m vM cã giao tr:`c l`p, các nhóm khác bo sung và phGn hvi. 

3)  GiGng viên tong k6t. 
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Hoạt động 4. Phát hiện trẻ có nhu cầu đặc biệt  

4.1. CHUẨN BỊ 

—  Các b&ng ki+m tra thính l3c, th5 l3c, khuy8t t9t trí tu:, khuy8t t9t v9n 

<=ng, khuy8t t9t ngôn ng?, t3 k@, trA phát tri+n sDm 

—  GiFy A0 và bút dL. 

— ThOi gian: 90 phút.   

4.2. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

PhS lSc 4.1., 4.2.  

4.3. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

*  SYp x8p thành 7 nhóm cho "HoLt <=ng <i+m d`ng xe buýt". Trong hoLt 

<=ng này, hcc viên có ce h=i tìm hi+u nhigu bi:n pháp khác nhau <+   

xác <5nh các nhu chu cá nhân cja trA <ki vDi  các chlc nmng phát tri+n 

khác nhau. 

Nhóm 1. Ki+m tra thính l3c. 

Nhóm 2.  Ki+m tra th5 l3c. 

Nhóm 3. B&ng ki+m nh9n bi8t trA khuy8t t9t trí tu:. 

Nhóm 4. Nh9n bi8t trA khuy8t t9t ngôn ng? và lOi nói. 

Nhóm 5. B&ng ki+m nh9n bi8t rki loLn t3 k@. 

Nhóm 6. Nh9n bi8t trA khuy8t t9t v9n <=ng. 

Nhóm 7. Nh9n bi8t trA phát tri+n sDm. 

*  t mui <i+m d`ng xe buýt sv có hoLt <=ng trao <wi thA thông tin và hxDng 

dyn vg cách tìm hi+u <zc <i+m t`ng loLi trA có nhu chu <zc bi:t. Sau khi 

<ã <cc qua thông tin trên thA, mui nhóm sv dành 10 phút <+ trao <wi vg 

vFn <g sau: Tóm t%t nh(ng *+c *i.m *. nh/n d1ng, phát hi5n tr7 có nhu 

c9u *+c bi5t theo t=ng lo1i. 

*  Khi tFt c& các nhóm <ã có ce h=i <+ th} nghi:m t`ng bi:n pháp và ghi lLi 

các câu tr& lOi cho các câu h~i, mOi t`ng nhóm trình bày các câu tr& lOi 

trxDc lDp.  

*  Yêu chu hcc viên làm vi:c thành t`ng nhóm <+ suy ngh� vg các bi:n pháp 

v`a tìm hi+u, và các bi:n pháp <ó <ã giúp hc hi+u và <áp lng các nhu 

chu cja trA trong lDp hcc nhx th8 nào.  
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Hoạt động 5. Hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt  

5.1. CHUẨN BỊ  

—  Tài li%u. 

—  Trò ch-i. 

—  Gi/y A0 và bút d8. 

—  Th9i gian: 90 phút.   

5.2. THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG 

5.2.1. Hỗ trợ trẻ phát triển sớm  

@ nhiAu quCc gia, nhiAu trE9ng hFc Gã cung c/p nhIng hJ trK GLc bi%t 

cho nhóm trP này. NhiAu trP tài nRng GEKc phép Gi hFc sUm trEUc tuVi, 

hFc nhWy cóc hXt chE-ng trình Gào t8o, có thZ nhWy cóc m[t hoLc m[t 

vài lUp, th\m chí nhWy cóc cW c/p hFc. Có nhIng trP l8i GXn hFc _ nhIng 

trE9ng GLc bi%t hoLc lUp GLc bi%t. Tuy nhiên, phV biXn nh/t là trP Gi hFc 

_ trE9ng phV thông bình thE9ng, nhEng ngoài th9i gian hFc _ trE9ng, trP 

hFc thêm hoLc tham gia vào các ho8t G[ng hJ trK GLc bi%t nhE h[i thWo, 

hay các chE-ng trình giáo dcc nâng cao, các chE-ng trình giáo dcc nRng 

khiXu hay các dfch vc hJ trK GZ phát triZn khW nRng xu/t chúng chng nhE 

nRng khiXu cia trP. 

Ngay cW khi trP Gi hFc _ trE9ng phV thông bình thE9ng, nhà trE9ng chng 

cjn phWi có nhIng GiAu chknh cjn thiXt. NhIng GiAu chknh này là GZ 

nhIng trP tài nRng không cWm th/y nhàm chán, buln tP vì chE-ng trình 

hFc quá dm, GZ G[ng c- hFc t\p cia trP không bf giWm sút vì trP lúc nào 

chng cWm th/y dm dàng G8t GEKc kXt quW cao, GZ trP không bf tách bi%t 

trong mCi tE-ng tác vUi các b8n trong lUp vì trP th/y các b8n khác trong 

lUp không gini bong mình. MLc dù có tài nRng nhEng trP chng cjn GEKc 

hEUng drn GZ tài nRng /y GEKc phát triZn. Ngoài vi%c d8y nhIng kiXn 

thsc trong chE-ng trình, giáo viên nên cung c/p thêm cho trP nhIng 

phjn nâng cao, mang tính thách thsc GZ trP khám phá, tìm hiZu. tCi vUi 

nhIng trP nRng khiXu, nhIng GiAu chknh cia nhà trE9ng su t8o GiAu ki%n 

cho nRng khiXu cia trP GEKc phát triZn. 

DEUi Gây là m[t sC gKi ý GZ duy trì và tRng cE9ng tính sáng t8o và nRng 

khiXu cia trP phát triZn sUm: 

*  T8o ra m[t môi trE9ng d8y hFc giàu kích thích: TrP cjn GEKc d8y trong 

m[t môi trE9ng có tính kích thích trP giWi quyXt v/n GA, vUi m[t giáo viên 
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sáng t&o, v*i nh-ng tài li0u, 23 dùng d&y h7c 29c bi0t và có s< t< do 2= 

phát tri=n tài n@ng. 

*  SD dEng phFGng pháp nhHm t@ng cFJng tính sáng t&o: Giáo viên nên 

nhi0t tình và luôn 2Qng viên khích l0 trS sáng t&o bHng cách chTp nhUn 

nh-ng suy nghV, cách giWi quyYt, ho&t 2Qng m*i mS, khác l& cZa trS và 

bao dung v*i nh-ng l\i l]m cZa trS khi chúng mu_n thD nghi0m theo 

cách m*i. 

*  NhUn thbc 2Fcc s< nguy hi=m cZa giáo dEc chính quy 2_i v*i tính sáng 

t&o cZa trS: M9c dù chFGng trình giáo dEc bet buQc là c]n thiYt 2_i v*i 

trS song mQt m9t nó không có lci 2_i v*i vi0c phát tri=n tính sáng t&o và 

tài n@ng cZa trS nhTt là khi nó quá d<a vào cách suy nghV cf, cbng nhec 

và máy móc. 

*  SD dEng kinh nghi0m xã hQi hoá thích hcp: Cha mj nên giWm b*t tính 

2Qc 2oán và tránh 2Fa ra nh-ng quy 2knh quá khet khe khiYn trS không 

dám th= hi0n nh-ng suy nghV cZa bWn thân. Cha mj cfng nên th= hi0n s< 

tôn tr7ng 2_i v*i s< 2Qc lUp cZa con h7, 2Fa nh-ng 2ánh giá, nhUn xét 

khiYn trS yên tâm và 2Fcc khích l0. TrS nên 2Fcc tiYp xúc và h7c to 

nh-ng cá nhân sáng t&o khác. 

*  H&n chY s< ki=m soát: TrS 2Fcc l<a ch7n trong các ho&t 2Qng cZa mình. 

Chúng nên 2Fcc t< do 2= quyYt 2knh ho&t 2Qng, vUt li0u sD dEng, cách 

thbc ho&t 2Qng... TrS nên 2Fcc d&y 2= t< quan sát và t< 2ánh giá nhHm 

tránh s< phE thuQc vào 2ánh giá bên ngoài. Giáo viên nên cho trS có thJi 

gian t< h7c và t< hF*ng dqn trong không khí thân mUt. 

*  KhuyYn khích thái 2Q làm vi0c phù hcp: Giáo viên nên khuyYn khích trS 

nhìn thTy s< vui thích trong công vi0c cZa chúng và thoWi mái tham gia 

vào các ho&t 2Qng khác. TrS nên 2Fcc khuyYn khích 2= lo&i bs ranh gi*i 

r&ch ròi gi-a chGi và công vi0c. u3ng thJi trS nên 2Fcc kích thích 2= t@ng 

s< quan tâm t*i công vi0c. 

*  H&n chY sD dEng ph]n thFvng: Nên h&n chY sD dEng ph]n thFvng 29c 

bi0t là khi nó 2Fcc 2Fa ra mQt cách thwng then nhF mQt s< trW giá cho 

mQt ho&t 2Qng nào 2ó. Tuy nhiên nh-ng ph]n thFvng có giá trk 29c bi0t 

2Fcc 2Fa ra v*i tF cách là ph]n thFvng thêm cho s< hoàn thành công 

vi0c có th= làm t@ng tính sáng t&o. 

5.2.2. Hỗ trợ trẻ khuyết tật trí tuệ 

TrS khuyYt tUt trí tu0 là nhóm trS 2a d&ng 2Fcc 29c trFng bvi nh-ng h&n 

chY vx khW n@ng nhUn thbc và hành vi thích bng. u= giúp trS h7c tUp t_t 
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h!n giáo viên c+n ,i-u ch/nh v- môi tr45ng, ,7 dùng d:y h<c và ph4!ng 

pháp h4?ng d@n. 

T:o ra mDt môi tr45ng phong phú, giàu yFu tG kích thích cho trJ khuyFt 

tKt trí tuL là mDt ,òi hOi cPc kì quan tr<ng ,Gi v?i sP phát triTn cUa các 

cháu. CWng nh4 tXt cY nhZng trJ em khác, giáo viên và cha m\ nên tKp 

trung chú ý ,Fn các s^ thích cUa trJ. PhYi quan sát trJ ho`c c+n hOi bG 

m\ cUa trJ xem trJ thích ,7 ch!i, thcc dn ho`c ho:t ,Dng nào. Phát huy 

s^ thích cUa trJ là mDt trong nhZng cách ,T ta khen ngei trJ khi chúng 

,ang làm mDt viLc gì ,ó.  

CWng nh4 tXt cY nhZng ,ca trJ khác, viLc duy trì n- nFp là mDt cách ,T 

t:o cYm giác an toàn và kích thích trJ tP tin h!n. gi-u này cPc kì quan 

tr<ng ,Gi v?i trJ nhO bh khuyFt tKt trí tuL. MDt nFp sinh ho:t ,i-u ,D sj 

giúp trJ ghi nh? ,`c biLt là trJ g`p khó khdn trong viLc ghi nh? các h:ng 

mkc ho`c ho:t ,Dng nlm ngoài thói quen. T:o mDt thói quen, duy trì nó 

và chumn bh cho trJ tr4?c nhZng sP thay ,ni có thT xYy ra trong thói quen 

là nhZng công viLc c+n thiFt. Ngoài ra, giáo viên nên ,Ym bYo dành ,U 

th5i gian cho trJ hoàn thành công viLc ,4ec giao vì chúng có thT c+n 

nhi-u th5i gian h!n mcc bình th45ng.  

Không giGng nh4 trJ bình th45ng, trJ khuyFt tKt trí tuL không ,:t ,4ec 

nhZng kq ndng nhKn thcc, ngôn ngZ ho`c xã hDi trong quá trình t4!ng 

tác xã hDi và ch!i v?i b:n bè hay ng45i l?n nFu không có sP chU ,Dng ht 

tre ,T phát triTn các kq ndng. Do vKy, mDt yêu c+u quan tr<ng ,Gi v?i giáo 

viên là phYi tiFn hành kiTm tra th5i gian biTu ,T biFt xem trong ngày trJ 

có c! hDi ,T giao tiFp xã hDi và h<c nói khi ^ nhà cWng nh4 ^ tr45ng hay 

không. Yêu c+u này cWng là vXn ,- ,4ec ,- cKp ,Fn ^ ph+n cuGi ch4!ng 

này, ck thT là  ̂ ph+n can thiLp dPa vào ho:t ,Dng. Ch!i theo kF ho:ch 

v?i trJ bình th45ng là mDt cách tGt ,T trJ ,4ec phát triTn ngôn ngZ và xã 

hDi hoá bYn thân. 

V?i trJ khuyFt tKt trí tuL, càng sy dkng nhi-u ,7 dùng trPc quan càng tGt. 

g`c biLt, trong khi d:y nhZng khái niLm trzu t4eng nh4 lên, xuGng, 

trong, ngoài ho`c nhZng kq ndng ti-n h<c ,45ng nh4 nhKn m`t chZ, sG, 

màu s{c ho`c hình d:ng, ,i-u quan tr<ng là giáo viên phYi có nhi-u cách 

ck thT hoá nhZng khái niLm trzu t4eng ,ó. D:y các khá niLm thông qua 

ch!i cWng là mDt cách hiLu quY ,Gi v?i trJ khuyFt tKt trí tuL.  

SP thay ,ni các ,7 ch!i yêu thích ngay trong mDt ho:t ,Dng quen thuDc 

sj giúp trJ kh{c sâu nhZng khái niLm ,ã biFt, ,7ng th5i còn có thT 



ĐẶC ĐIỂM CỦA TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT  |   
33 

khuy$n khích tr+ phát tri/n k0 n1ng khái quát hoá mà v8n duy trì ;<=c  

s? thích.  

Có nhiCu ;D dùng dFy hGc mà tr+ khuy$t tHt trí tuI ? mJc ;K nLng có th/ 

cMn ;$n. SO dPng các hình khQi có kích th<Rc khác nhau hoLc các loFi 

hKp ;D chUi vRi nhiCu loFi công tWc (th/ hiIn các mJc ;K tY dZ ;$n khó) 

có th/ kích thích tr+ chHp ch\ng thO sJc mình, chúng có th/ thành công 

hoLc ch_p nhHn mKt sQ thO thách. TFi các góc chUi ta do và góc ;Gc, có 

th/ ;/ sbn các trò chUi ghép hình và sách, truyIn ? nhiCu mJc ;K khó dZ 

khác nhau.  

Ceng t<Ung ta nh< vHy, ;iCu quan trGng là ta phfi có sa laa chGn ;D chUi 

hay ;D dùng dFy hGc vRi chg ý kích thích tr+ t<Ung tác xã hKi. Trí nhR cga 

tr+ khuy$t tHt trí tuI có th/ bl hFn ch$. m/ gifi quy$t v_n ;C này, ta có th/ 

sO dPng các ;D dùng trac quan ;/ kích thích hành vi cga tr+. Ví dP, n$u 

;Lt fnh trên mpi mKt ;D vHt thì tr+ có th/ nhìn vào ;ó và nhHn ra cái nào 

là cga mình. qnh chPp các b<Rc rOa tay có th/ ;<=c ;Lt hay dán ngay 

cFnh labô, vYa vRi chiCu cao cga tr+, nh< vHy sr có tác dPng giúp tr+ ;Kc 

lHp hUn khi thac hiIn công viIc này. 

Mpi tr+ ;Cu có nh\ng ;i/m mFnh cga riêng mình ngay cf tr+ khuy$t tHt 

trí tuI ceng vHy. Khi lHp k$ hoFch hoFt ;Kng, hãy tHp trung vào cái mà tr+ 

có khf n1ng làm ;/ nâng cao cU hKi thành công, kích thích lòng ta trGng, 

duy trì s? thích và hFn ch$ tình trFng c1ng thvng.  

Tr+ bl khuy$t tHt trí tuI có vQn tY vang t<Ung ;Qi nghèo nàn, chúng ít sO 

dPng các c_u trúc câu phJc tFp, ít khi nói và gLp khó kh1n trong viIc k$t 

bFn. ChUi vRi các bFn bình th<xng là mKt ;iCu kiIn tQt ;/ phát tri/n các 

v_n ;C vYa nêu. Tuy nhiên, ngay cf trong khi chUi, giáo viên v8n cMn theo 

dõi và phfn hDi th<xng xuyên (khen ng=i, khuy$n khích...) nh{m phát 

huy tQi ;a tác dPng cga viIc giao ti$p và xã hKi hoá. N$u không ;<=c 

giúp ;}, sa t<Ung tác cga tr+ có th/ ít hUn và hành vi xã hKi cga tr+ sr 

kém phMn chín chWn. ThHm chí nó có th/ bl bFn bè t~y chay và gLp nhiCu 

khó kh1n trong viIc xây dang, duy trì các mQi quan hI xã hKi. Ngoài ra, 

;/ m? rKng khf n1ng giao ti$p xã hKi, cMn ;<a ngôn ng\ vào ch<Ung 

trình dFy hGc trong ;ó có cf các hoFt ;Kng chuy/n ti$p, ta phPc vP, và 

các hoFt ;Kng chUi. Giáo viên th/ h�i ý ki$n cga các chuyên gia trl liIu lxi 

nói vC viIc nên ;<a mPc tiêu ngôn ng\ vào trong các hoFt ;Kng th<xng 

ngày nh< th$ nào. 

Vì trí nhR cga tr+ khuy$t tHt trí tuI có v_n ;C và khf n1ng khái quát cga 

chúng ceng kém nên ;iCu quan trGng là bài hGc phfi ;<=c nhWc ;i nhWc 
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l!i nhi&u l(n v*i nh+ng ng-.i khác nhau, hoàn c6nh và ho!t 89ng khác 

nhau. Có  m9t s? cách kích thích kh6 nAng khái quát cCa trE nh- nhi&u 

ng-.i l*n cùng tham gia d!y kI nAng; lKng ghép viNc kI nAng vào ngay 

trong các ho!t 89ng 8ang x6y ra; trong lúc hQc, có thR sáng t!o ra nh+ng 

ho!t 89ng g(n v*i môi tr-.ng thTt; môi tr-.ng hQc ph6i 8a d!ng.  

 Phân tích nhiNm vW là m9t cách 8-Xc dùng v*i trE khuyYt tTt trí tuN 

nhZm kích thích kh6 nAng lInh h9i. Khi phân tích nhiNm vW, ng-.i ta chia 

nh\ m9t kI nAng hay ho!t 89ng thành các b-*c nh\, d^ n_m b_t h`n. V*i 

trE nh\, ng-.i ta có thR cW thR hoá tbng b-*c nh\ thành tranh, 6nh 8R 

giúp trE tc hoàn thành m9t nhiNm vW nào 8ó.  

5.2.3. Hỗ trợ trẻ khuyết tật vận động  

Vì trE có thR se dWng các thiYt bf 8ã 8-Xc 8i&u chhnh (xe lAn, thiYt bf trX 

giúp cho viNc 8i l!i, ghY ngKi 8kc biNt,...) nên ta c(n thêm diNn tích 8R trE 

có thR 8i l!i 89c lTp n trong l*p. Tr-*c khi trE 8Yn l*p, c(n b? trí l?i 8i 

trong l*p, cea ra cho hXp lí; Cách bài trí n trong phòng hQc ph6i thuTn lXi 

cho viNc 8i l!i cCa trE. Tqt c6 nh+ng n`i nh- giá 8R 8K ch`i, giá sách, giá 

treo áo khoác, bàn, góc ho!t 89ng... ph6i 8-Xc b? trí sao cho tqt c6 các 

hQc sinh trong l*p d^ dàng se dWng; C(n kiRm tra 89 cao gi+a mkt bàn 

mà trE 8ang dùng và chr ngKi 8R trE có thR v*i hokc ch!m tay vào tqt c6 

các ths trên mkt bàn.  

Nên 8R 8K dùng hQc tTp vba v*i t(m m_t và cqt n nh+ng n`i vba v*i 

chi&u cao cCa trE 8R giúp nó 89c lTp h`n. Tuu theo kh6 nAng và mWc 8ích 

cCa trE mà chú ý 8Yn n`i cqt gi+ 8K.  

Chú ý 8Yn chr ngKi và t- thY phù hXp có thR kh_c phWc sc l-u thông 

kém, co qu_p c`, 8au do bf chèn ép và giúp phát triRn kh6 nAng tiêu hoá, 

hô hqp và thR chqt. Ngoài ra, ngKi 8úng t- thY có thR kích thích c6m giác 

an toàn, có 6nh h-nng tích ccc 8Yn viNc se dWng ph(n thân trên và gi6m 

kh6 nAng phát triRn nh+ng bqt th-.ng khác. Có rqt nhi&u t- thY ngKi cho 

trE n nhà cxng nh- n tr-.ng chyng h!n có thR dùng ghY 8kc biNt, ghY góc 

hokc thiYt bf trX giúp trE ngKi, nZm n nhi&u t- thY khác nhau. NYu c(n 

thiYt, có thR dùng c6 m9t s? thiYt bf 8R tránh cho trE kh\i tr-Xt ra ngoài 

ghY (yên ngca, tqm gr, cái nêm, cái 8Nm 8R doãi chân trE ra). Dùng dây 

l-ng, dây vai và dây bu9c 8{ ngcc 8R gi+ trE ngKi thyng l-ng. Ngoài ra, 8R 

giúp trE kiRm soát 8-Xc thân ng-.i, hãy l_p thêm ghY 8R chân. Nh- vTy 

khi mNt, trE có thR nghh ng`i. Tr-*c khi thay 8|i t- thY hay mu?n khuyYn 
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khích tr' b)*c +i ho.c v0n +2ng (có hay không có thi9t b: h; tr<) nên 

tham kh@o ý ki9n cBa chuyên gia.  

Có thF có nhGng tr' cHn +)<c chIm sóc y t9 ho.c có m2t sK nhu cHu vL 

dinh d)Nng. Do v0y, khi muKn tQo dRng m2t môi tr)Sng h; tr< sR phát 

triFn cho chúng, cHn +@m b@o các yêu cHu an toàn và @nh h)Xng phY cBa 

biZn pháp y t9 ho.c dinh d)Nng. Ngoài ra, giáo viên cHn bi9t xem X nhà 

tr' +ã dùng thuKc gì ho.c có In kiêng +.c biZt không. Ví dY, viZc +iLu tr: 

y t9 X nhà có thF dbn +9n nhGng ph@n cng phY nh) làm thay +ei hành vi 

mà tr' vbn có khi +ang X tr)Sng. Do v0y, giáo viên và cha mf cHn ph@i 

trao +ei thông tin th)Sng xuyên v*i nhau vL các vgn +L dinh d)Nng và y 

t9 liên quan. 

Các chuyên gia v0t lí tr: liZu và chuyên gia +iLu tr: nên h<p tác ch.t chi 

v*i giáo viên, cha mf +F cung cgp thông tin và t) vgn nhGng vgn +L cHn 

thi9t cho tjng tr'. Có thF cHn dùng +9n các thi9t b: chuyên dYng +F giúp 

tr' +cng, ngki và nlm vì tr)mng lRc cm cBa tr' có thF b: bgt th)Sng. Gi@m 

tr)mng lRc cm hay tIng tr)mng lRc cm làm c@n trX v0n +2ng và phát triFn 

thF chgt. Có nhiLu loQi thi9t b: +iLu chonh và +:nh v: mà bQn có thF chpn 

dùng cho tr' có t0t v0n +2ng ho.c có vgn +L vL scc kho'. Các thi9t b: 

chân tay gi@ có tác dYng giúp tr' trong môi tr)Sng hpc t0p nh)ng n9u 

không crn th0n si làm hQn ch9 sR v0n +2ng, gây thi9u tho@i mái và trHy 

x)*c da ho.c làm c@n trX +)Sng tiêu hoá n9u không lsp +.t +úng kiFu. 

N9u có các thi9t b: +.c biZt nh) xe lIn, cHn kiFm tra +:nh kì nhlm +@m 

b@o là chúng +)<c lsp +.t phù h<p, tQo c@m giác tho@i mái và v0n hành 

tKt. Ngoài ra, vì scc kho' có hQn, ta ctng nên kiFm tra trpng l)<ng cBa 

các +k dùng dQy hpc v*i mong muKn là tr' si su dYng nó và bi9t là sR 

+iLu chonh cBa ta có tác dYng. 

Giáo viên nên t0n dYng sR giúp +N cBa các chuyên gia chonh tr: và bK mf 

hpc sinh trong viZc +iLu chonh thi9t b: hay +k dùng dQy hpc. CHn nh* là 

v*i các thi9t b: su dYng hàng ngày, ta cho nên +iLu chonh +mn gi@n mà 

thôi +F tránh tr)Sng h<p ng)Si su dYng trX nên quá khác th)Sng. 

Chuyên gia v0t lí tr: liZu và chuyên gia +iLu tr: có thF h; tr< giáo viên blng 

cách gi*i thiZu cho hp bi9t m2t sK thông tin khi su dYng các thi9t b: +iLu 

chonh, thi9t b: nâng, mang và v0n chuyFn mà không làm @nh h)Xng gì +9n 

ng)Si chIm sóc và th0m chí còn làm hp su dYng tR tin hmn. 

Tr' khuy9t t0t v0n +2ng có thF tx ra mZt mxi, kh@ nIng ch:u +Rng kém và 

scc lRc có hQn, th0m chí chúng cho có thF tham gia vào các hoQt +2ng +òi 

hxi ít scc lRc mà thôi. ziLu này khi9n giáo viên và phY huynh hpc sinh 
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ph"i ki&m tra l,i th-i khoá bi&u c" 3 nhà và 3 tr7-ng, th-i l7:ng c;a các 

ho,t <=ng và kh>i l7:ng ch7?ng trình d,y hCc. Giáo viên cGn quyIt <Jnh 

kho"ng th-i gian t>i <a cho tKng ho,t <=ng cL th&, <iMu chNnh th-i l7:ng 

ho,t <=ng hay tìm ra nhOng ph7?ng án <& trP có th& tham gia ít h?n. 

VTi trP hay tU ra mVt mUi và kh" nWng tham gia kém, <iMu quan trCng là 

giáo viên ph"i chuYn bJ kI ho,ch vZn <=ng ngay khi chuYn bJ các ho,t 

<=ng cho c" lTp. Giáo viên cGn suy tính k\ l7]ng vM các ho,t <=ng cGn 

thiIt cho trP c^ng nh7 các thiIt bJ và <_ dùng <& có th& phát huy tác 

dLng t>i <a c;a viVc hCc cho trP.  

Sb h,n chI vM vZn <=ng trong <ó có h,n chI vM ph,m vi di chuy&n, k\ 

nWng vZn <=ng thô và k\ nWng vZn <=ng tinh có th& xuet hiVn và làm "nh 

h73ng tTi viVc hCc nhOng k\ nWng khác. Giáo viên và cha mf nên t,o ra 

m=t môi tr7-ng phong phú vM ngôn ngO cho trP, l_ng ghép ngôn ngO vào 

tet c" các ho,t <=ng hCc tZp và <"m b"o trP có c? h=i vZn <=ng, tiIp xúc 

c" 3 nhà c^ng nh7 3 tr7-ng. 

Trong lTp hay khi 3 nhà, có nhiMu c? h=i mà trP ph"i tU ra mình là ng7-i 

có trách nhiVm (tham gia làm viVc nhà) hay là ng7-i chN huy. Hãy cho 

phép trP tham gia theo kh" nWng <& kích thích kh" nWng chN huy, <=c lZp 

và suy ngh\ tích cbc vM b"n thân.  

o>i vTi giáo viên và cha mf c;a trP khuyIt tZt vZn <=ng, chWm sóc và giáo 

dLc trP là m=t công viVc khó khWn. Do <ó, hC cGn <7:c t7 ven tK các nhà 

chuyên môn. 

Ngoài ra, các b,n cùng lTp c;a trP c^ng cGn <7:c b_i d7]ng kiIn thrc <& 

hi&u biIt h?n vM ng7-i b,n thiIu may msn c;a mình. Giáo viên cGn phát 

hiVn kJp th-i nhOng bi&u hiVn lo lsng hay cWng thtng và trao <ui vTi 

chuyên gia t7 ven 3 tr7-ng <& tren an kJp th-i. T7?ng tb nh7 vZy, cha mf 

và thGy cô giáo c^ng cGn <7:c t7 ven và hv tr: vM m=t thbc tI là trP có 

bVnh có th& sw không s>ng lâu <7:c. Các nhà chuyên môn cGn có hi&u 

biIt sâu ssc vM nhOng nvi <au khu mà cha mf và ng7-i  thân c;a trP có 

th& sw ph"i tr"i qua trong nhOng tr7-ng h:p xeu nhet và nên chuYn bJ 

ph7?ng pháp <& xy lí nIu qu" thZt <iMu xeu ey x"y ra. 

5.2.4. Hỗ trợ trẻ khiếm thính 

Khi <iMu chNnh môi tr7-ng hCc tZp cho trP khiIm thính cGn l7u ý nhOng 

ven <M sau <ây: 

—  CGn chú ý <In <iMu kiVn ánh sáng 3 trong môi tr7-ng. Ph"i <"m b"o r�ng 

nhOng n?i này có <; ánh sáng và ng7-i nói không <rng 3 nhOng n?i t>i 
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ho"c có ánh sáng loá. Tr. có th0 s1 d3ng các tín hi6u th8 giác 90 nh:n 

bi<t l=i nói t>c là 9@c hình mi6ng 90 hC trD khF nGng nghe. 

—  JKi vMi vi6c x<p chC ngPi và v8 trí cQa tr. S trong lMp: Tr. khi<m thính 

nên 9VDc ngPi 9Ki di6n vMi giáo viên ho"c ngPi vW phía bên trái ho"c phFi 

cQa giáo viên tuX thuYc vào tai nào nghe tKt hZn. Có th0 cho phép tr. 9i 

l]i xung quanh lMp 90 nhìn th_y m"t ngV=i nói.  

— Nên 9Yng viên t_t cF nhbng ngV=i chGm sóc nhV bK mc, they cô giáo và 

giáo viên ph3 9"t mình vào v8 trí cQa tr. 90 khi mình nói, tr. có th0 dg 

dàng s1 d3ng các tín hi6u hình Fnh mà hi0u rõ hZn.  

— Giáo viên không nên 9>ng sau lVng tr. 90 nói; không dùng tay, sách ho"c 

báo che mi6ng khi nói. Tr. khi<m thính có th0 ph3 thuYc r_t nhiWu vào 

vi6c 9@c hình mi6ng 90 l_y thông tin khi they cô giáo 9ang nói.  

— Giáo viên phFi ki0m tra ti<ng 9Yng nWn và ti<ng 9Yng S trong lMp vì khi 

tr. dùng máy trD thính, t_t cF m@i âm thanh hay ti<ng 9Yng có trong môi 

trV=ng 9Wu 9VDc khu<ch 9]i. 

— VW 9iWu chnnh trang thi<t b8, cen lVu ý 9<n các y<u tK nhV máy trD thính, 

khoFng cách và sp yên tqnh. 

—  JKi vMi máy trD thính, giáo viên phFi nrm 9VDc cách s1 d3ng và bFo 

quFn máy trD thính, nh_t là bi<t phFi làm gì khi máy có ti<ng rít. Cha mc 

là nhbng chuyên gia gisi, chính h@ có th0 hVMng dtn giáo viên cách s1 

d3ng các thi<t b8 trD thính mà tr. dùng. Ngoài ra, gia 9ình nên chuun b8 

mYt sK pin dp trb cho tr. S nhà, S trV=ng và phFi thV=ng xuyên ki0m tra 

xem máy có ho]t 9Yng không. Giáo viên cen lVu ý xem máy trD thính có 

phù hDp vMi tr. hay không, núm tai có b8 hsng ho"c b8 nhbng v_n 9W 

khác không. Nên ti<n hành ki0m tra tai 98nh kì xem tai có t_y 9s ho"c 

9au không; ki0m tra xem tr. có 9eo máy không ho"c ki0m tra xem dây có 

cen thay không... Nhbng vi6c này không tKn nhiWu th=i gian mà l]i có th0 

9Fm bFo rwng tr. dùng máy 9úng và phù hDp. 

—  VW khoFng cách, trong t_t cF các ho]t 9Yng, cen quan tâm 9<n vi6c srp 

x<p v8 trí cQa tr. càng gen giáo viên càng tKt 90 giúp tr. nghe tKt hZn.  

—  VW sp yên tqnh: môi trV=ng xung quanh càng yên tqnh, tr. nghe càng rõ 

ràng nh_t là khi nghe ti<ng nói. BSi vì tr. khi<m thính sy nghe r_t khó 

khGn trong môi trV=ng Pn ào và trong phòng có nhiWu ti<ng vang. J0 

giFm bMt ti<ng Pn, giáo viên cK grng cho tr. ngPi càng xa nZi phát ra âm 

thanh càng tKt. Khi có th0, cen 9iWu chnnh âm thanh phát ra t| tivi, 

radio... cho phù hDp. J0 giFm bMt ti<ng vang, ta có th0 s1 d3ng các v:t 



|  MODULE MN 15  
38 

li"u hút âm thanh bên trong phòng nh3 tr4i th4m, chi7u trên sàn nhà, 

t3:ng treo rèm v4i dày... 

—  Khi CiDu chEnh cách dGy hHc, cIn l3u ý tKi nhLng vMn CD nh3 sN  

phát triOn ngôn ngL cQa trR và vi"c sS dTng các kênh thông tin khác khi 

dGy hHc... 

MWt trR khi7m thính có thO chZm phát triOn h[n so vKi bGn bè cùng l]a vì 

sN phát triOn ngôn ngL có liên quan tKi sN phát triOn nhZn th]c ho`c xã 

hWi và vì vi"c không ti7p nhZn C3cc các thông tin thính giác có liên quan 

C7n sN phát triOn. Giáo viên nên sS dTng thêm các kênh thông tin khác 

nh3 xúc giác, the giác ho`c các Cf dùng nh3 tranh 4nh, b4ng biOu ho`c 

cS chE Ci"u bW và nên tGo thêm c[ hWi t3[ng tác xã hWi cho trR.  

Giáo viên cIn trao Cgi vKi các chuyên gia tre li"u ngôn ngL và l:i nói CO 

có nhLng thông tin trNc ti7p vD cách giao ti7p vKi trR. Cing t3[ng tN nh3 

vZy, bGn cùng trang l]a và tMt c4 ng3:i lKn có ti7p xúc vKi trR (C`c bi"t là 

cha mk) nên bi7t cách giao ti7p vKi trR. N7u trR dùng ngôn ngL kí hi"u, 

cIn thu x7p CO nhLng ng3:i liên quan C3cc bfi d3nng vD ngôn ngL kí 

hi"u. Ngoài ra giáo viên và bGn bè cQa trR cing cIn hHc ngôn ngL kí hi"u 

giong nh3 trR. 

Nên sS dTng giHng nói, cS chE Ci"u bW vpa ph4i khi giao ti7p vKi trR 

khi7m thính. Ví dT, chGm nhk vào vai trR CO thu hút sN chú ý cQa nó ho`c 

dùng cS chE Ci"u bW nh3 chE ra phía cSa là nhLng tín hi"u hình 4nh vpa 

ph4i cho phép trR hiOu nhLng gì Cang x4y ra ho`c bi7t cIn Ci Câu. GiHng 

nói cQa giáo viên cIn to, rõ, tN nhiên không c3:ng Ci"u hình mi"ng, toc 

CW nói vpa ph4i phù hcp vKi kh4 ntng ngôn ngL cQa trR. Tuy nhiên, giáo 

viên không nên lGm dTng cS chE Ci"u bW vì nó có thO là roi nhivu tín hi"u 

hình 4nh nhMt là vKi nhLng trR ph4i phT thuWc vào vi"c CHc hình mi"ng.  

5.2.5. Hỗ trợ trẻ khiếm thị 

TrR khi7m the bao gfm trR mù và nhìn kém. MWt trong nhLng nhu cIu 

lKn nhMt cQa trR là Cenh h3Kng và di chuyOn. Khi dGy trR khi7m the cIn 

l3u ý CiDu chEnh vD môi tr3:ng cing nh3 Cf dùng, trang thi7t be dGy hHc 

và ph3[ng pháp dGy hHc. 

Môi tr3:ng cIn C4m b4o có CiDu ki"n ánh sáng tot. TrR nên C3cc x7p 

ngfi w nhLng n[i không có ánh sáng loá, bóng râm hay Cèn nhMp nháy. 

xiDu ki"n ánh sáng  kém hay ánh sáng liên tTc thay Cgi có thO 4nh h3wng 

C7n vi"c sS dTng phIn the lNc còn lGi cQa trR. NhLng khu vNc chính nh3 
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góc $%c, góc ch(i x+p hình c/n có $i0u ki3n ánh sáng ch6t l9:ng cao. 

Ph?i theo dõi mDc $E ti+ng Fn $G giúp trJ khi+m thK sL dMng thính giác 

hi3u qu?.  

C/n chú ý tRi cách bài trí và sVp x+p W lRp h%c. TrJ c/n $9:c ti+p cYn tRi 

t6t c? các khu vZc W trong lRp.  Giáo viên c/n sZ giúp $] c^a mEt chuyên 

gia v0 $Knh h9Rng và di chuyGn $G giúp trJ phát triGn kh? n`ng vYn $Eng 

và vYn $Eng $Ec lYp ngay tai nhà mình hobc W lRp. Kd n`ng $Knh h9Rng 

và di chuyGn tet sf giúp trJ $i lai thuYn ti3n trong môi tr9hng hi3n tai và 

sf giúp trJ trW nên $Ec lYp hoàn toàn trong môi tr9hng sau này.  

Vi3c $i0u chjnh thi+t bK cho trJ khi+m thK sf tYp trung vào ba v6n $0 

chính: thi+t bK hl tr: thK giác, xúc giác hobc thính giác.  

Thi+t bK tr: thK có thG là: giá $%c, màn hình chuyên dMng, $èn công su6t 

lRn, sách vW in chn to, bút da. Khi $i0u chjnh thi+t bK tr: thK, ta ce gVng 

tao ra $E t9(ng ph?n manh.  

Thi+t bK tr: giúp xúc giác cho phép trJ thu $9:c thông tin qua $ôi bàn 

tay. pó có thG là các thi+t bK nh9 sách nqi, chn nqi (dùng máy $ánh chn 

nqi), gi6y n+n, bàn tính ($G h%c toán) và b?n $F nqi. Có nhi0u loai $F 

ch(i bung xúc giác h6p dvn nh9: bóng hobc ch $ôminô, vRi nhnng $F 

ch(i này trJ ph?i bi+t x+p $G tao nên nhi0u hình thù khác nhau. Ngoài ra, 

nên sL dMng các $F dùng day h%c có gVn chn nqi nh9 x+p hình, nhYn bi+t 

hình lRn/nhy... Có thG gVn biGn hi3u nqi W quanh tr9hng và W nhà $G 

giúp trJ nhYn bi+t $F dùng cá nhân hobc phân bi3t gina nhnng thD g/n 

gieng nhau (ví dM các loai vy hEp thDc `n). SZ thay $qi v0 $E cDng, mKn 

c^a mbt ph|ng mà trJ có thG nhYn bi+t qua b9Rc chân sf giúp chúng 

phân bi3t các n(i chen. Giáo viên c}ng có thG dùng th?m trang trí $G 

giúp trJ $i $úng n(i mà chúng muen.  

Thi+t bK tr: giúp thính giác sf cho phép trJ thu $9:c thông tin thính giác. 

pó có thG là các loai $F ch(i phát ra ti+ng kêu nh9 qu? bóng gVn chuông, 

sách nói, $Fng hF nói, b`ng cát sét, bE phYn thu thYp ti+ng nói (mEt 

ph/n m0m vi tính). pi0u r6t quan tr%ng $ei vRi mEt trJ khi+m thK là ngay 

t~ khi còn nhy nó bi+t vRi tay, $i v0 phía tr9Rc hobc theo sát ti+ng $Eng. 

Kd n`ng này r6t quan tr%ng vì trJ sf dùng $+n nó khi muen $i lai $Ec lYp 

trong môi tr9hng c^a mình.  

Khi in tranh ?nh, áp phích, biGn... c/n chú ý $+n vi0n ngoài và nên tránh 

dùng quá nhi0u chi ti+t. TrJ nhìn kém có thG sL dMng các tín hi3u xúc 

giác t~ vi0n ngoài th gi6y mà bi+t xem mình nên bVt $/u t~ $ây (thYm chí 
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có th% s' vào vi,n mép c1a 34 v5t 3% quy9t 3:nh nên 3<t 34 v5t = ch> nào). 

VBi trD nhìn kém, sH dJng quá nhi,u chi ti9t sM làm cho trD khó t5p trung 

vào nhOng nPi dung quan trQng nhRt trên trang sách hay tranh Snh.  

ChU nên 3i,u chUnh và thay 3Vi 34 dùng dXy hQc khi thRy cYn thi9t và dZa 

vào nhu cYu cá nhân c1a trD. Không nên ngh^ r_ng mQi trD khi9m th: 3,u 

cYn sZ 3i,u chUnh gi`ng nha nhau. 

Khi làm vibc vBi trD khi9m th:, cYn lau ý nha sau: 

— Giáo viên và nga'i chgm sóc phSi th`ng nhRt vBi nhau khi haBng dhn 

trD mPt k^ ngng nào 3ó. SH dJng các tj khác nhau 3% mô tS cùng mPt 

34 v5t (áo khoác, áo choàng, áo Rm) có th% làm cho trD khi9m th: dl b: 

nhYm lhn. 

—  Khi làm vibc vBi trD, giáo viên và nga'i chgm sóc nên 3nng = phía sau, 

giúp trD làm 3aqc nhOng gì mà hQ mu`n trD làm và nên phSn h4i tha'ng 

xuyên.  

—  Giáo viên, nga'i chgm sóc nên lsng nghe, giSi thích mQi ti9ng 3Png và 

thông tin th: giác c1a cuPc s`ng hàng ngày cho trD bi9t.  

—  CYn dXy k^ ngng, 3<c bibt là các k^ ngng tZ chgm sóc = mQi nui và vào 

nhOng th'i 3i%m tZ nhiên.  

—  Khuy9n khích trD thu nh5n thông tin.  

Bên cXnh 3ó giáo viên cYn chú ý các hoXt 3Png nha: 

—  Ssp x9p v: trí hqp lí, 31 rPng và thu5n tibn cho trD khi9m th: sH dJng các 

phaung tibn trq th: c1a trD và luôn luôn khuy9n khích trD khi9m th: sH 

dJng các phaung tibn này. 

—  LZa chQn 34 chui, dJng cJ trZc quan kích thích các giác quan c1a trD. 

—  V: trí c1a trD khi9m th: trong lBp hQc: dl ti9p c5n vBi giáo viên, thu5n lqi 

3% quan sát các 34 dùng trZc quan c1a giáo viên mà không b: tách bibt 

vBi các bXn. 

x`i vBi trD nhìn kém, traBc, trong và sau khi dXy, giáo viên phSi chú ý 

xem kính hay các thi9t b: quang hQc có chính xác vBi th: lZc c1a trD 

không. Vibc dùng kính không chính xác có th% làm tVn hXi 39n mst c1a 

trD, làm trD 3au 3Yu ho<c myi mst. N9u thRy hành vi c1a trD thay 3Vi 

(ch{ng hXn nha trD phàn nàn mình b: 3au 3Yu,  dJi mst sau khi 3eo kính 

mBi), cYn phSi thông tin cho b` m| trD 3% có th% 3aa trD 3i ki%m tra lXi. 

Giáo viên phSi chú ý 39n laqng th'i gian mà hQc sinh 3eo kính. Khi trD 

3eo kính lYn 3Yu ho<c mBi thay kính, hãy yêu cYu trD 3eo kính trong mPt 
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kho#ng th(i gian nh+t ,-nh. Ngoài ra, tr3 có th6 ,i7u ch9nh th(i gian 

mang kính tu< c#m nh=n c>a b#n thân. CBng có th6 cCn khuyEn khích 

tr3 ,eo kính hoGc dùng các thiEt b- quang hLc và th=m chí tNo ra cho tr3 

mOt nhu cCu dùng th- giác. Hãy cho tr3 tham gia vào các hoNt ,Ong mà 

tr3 thích vRi ,i7u kiSn ph#i mang kính thì mRi ,VWc ch+p nh=n. Xây là 

mOt trong nhi7u cách thZc tNo ra nhu cCu s\ d]ng th- giác ,^i vRi tr3, 

cách này có mOt tác d]ng tích c_c vRi tr3 nh`. VRi tr3 mCm non, ta cBng 

nên tNo cc hOi ,6 tr3 bày t` c#m xúc và hi6u biEt c>a mình khi ,eo kính. 

Có th6 phóng to hoGc làm tfng ,O tVcng ph#n tranh #nh, chg ,en trhng 

cho tr3 nhìn kém. 

5.2.6. Hỗ trợ trẻ khuyết tật về ngôn ngữ, giao tiếp 

MOt s^ biSn pháp hk trW tr3 khuyEt t=t v7 ngôn ngg, giao tiEp nhV sau: 

—  TNo ra mOt môi trV(ng phát tri6n ngôn ngg phong phú p nhà hay p 

trV(ng. Hãy cho tr3 tiEp xúc sRm vRi âm nhNc, giao tiEp và sách vp sRm. 

CCn kích thích tr3 phát tri6n trí tuS, kq nfng xã hOi và tình c#m. MOt môi 

trV(ng phát tri6n ngôn ngg phong phú sr tNo ra nhgng khuôn msu 

chutn v7 l(i nói, c+u trúc ngôn ngg và kq nfng xã hOi. 

Giáo viên và ngV(i chfm sóc cCn ph#n hvi trVRc mLi bi6u hiSn phi l(i nói 

và l(i nói c>a tr3. Tr3 sc sinh và ch=p chgng bi6u hiSn nhgng ,i7u mu^n 

nói qua tiEng khóc, c\ ch9 ,iSu bO, ánh mht, l(i nói... Chúng cCn có mOt 

ngV(i chfm sóc nhNy c#m trVRc mLi bi6u hiSn này.  

—  S\ d]ng các trò chci luân phiên ,6 “hOi thoNi” vRi tr3. Các trò chci ,cn 

gi#n nhV ú oà,... là mOt trong nhi7u hình thZc kích thích hành vi luân 

phiên cCn thiEt trong giao tiEp p tr3 nh`.  

— Hãy gLi tên các hành ,Ong và ,v v=t có p xung quanh tr3. Ví d], khi m{ 

,ang mGc quCn áo cho bé, m{ có th6 nói “Nào, bây gi( hãy ,i t+t và giCy. 

Xi t+t. Xi giCy”. Theo cách này, tr3 hLc cách gLi tên các hoNt ,Ong và ,v 

v=t có p xung quanh mình. MOt ngV(i m{ thV(ng làm nhV v=y vào nhgng 

khi mGc quCn áo cho ,Za con b- bSnh Down c>a mình, sau mOt th(i gian 

bà th+y con t_ bht ,Cu mang t+t và giCy khi ,En gi( mGc quCn áo. Rõ 

ràng, viSc gLi tên các hoNt ,Ong là có #nh hVpng tích c_c ,En s_ phát 

tri6n ngôn ngg c>a tr3.  

—  Xv dùng dNy hLc ph#i thu hút ,VWc s_ chú ý c>a tr3 và giúp tr3 phát 

tri6n. Khi chLn ,v dùng ,6 dNy hLc, cCn ghi nhR nhgng ,i7u sau ,ây: 

+  Xv dùng dNy hLc và hoNt ,Ong ph#i ,VWc l_a chLn cho th=t h+p dsn  

vRi tr3. 
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+  "# dùng d(y h+c ph.i 012c 03 4 nh5ng n6i mà tr; có th3 nhìn th>y 

nh1ng không th3 ch(m tay vào. 

+  H(n chF sH l12ng 0# dùng d(y h+c hay thiFt bK. Nh1 vMy, tr; sO chú ý tRi 

cái mà nó không có và cTn ph.i yêu cTu b(n rót cho nó. MXt lTn n5a,  

sY h(n chF có chZ 0Xng này sO t(o mXt c6 hXi tY nhiên 03 tr; s[ d\ng 

ngôn ng5. 

+  Cho phép tr; 012c lYa ch+n 0# dùng d(y h+c, t(o cho tr; nhi_u c6 hXi 

lYa ch+n khi 4 nhà và 4 tr1`ng. Tr; sO tY ki3m soát và chZ 0Xng h6n và cH 

gbng giao tiFp.  

+  Mci ho(t 0Xng ph.i 012c xem là mXt c6 hXi phát tri3n ngôn ng5. Hãy lYa 

ch+n các th`i 0i3m trong ngày k3 c. khi tr; 4 nhà hay 4 tr1`ng 03 s[ 

d\ng ngôn ng5. 

+  Bbt ch1Rc các hành 0Xng và "l̀ i nói" cZa tr;.  Bbt ch1Rc hành 0Xng và l`i 

nói ban 0Tu là mXt cách r>t hay 03 kích thích tr; ho(t 0Xng và nói.  

+  Hãy m4 rXng "l̀ i nói" cZa tr;. Ví d\ nFu tr; nói "r6i" khi qu. bóng  

r6i xuHng, ng1`i chlm sóc tr; có th3 nói "Bóng r6i r#i" homc "Bóng 0ã  

r6i r#i".  

+  Có th3 kFt h2p l`i nói vRi c[ chn 0iou bX nFu cTn. 

+  Dqng l(i 03 t(o c6 hXi cho tr; giao tiFp. Cách này 0òi hsi ng1`i giáo viên 

hay cha mt ph.i biFt dqng l(i homc ng#i l(i và ch` 02i 03 tr; có c6 hXi nói 

cái mà mình muHn. 

Giáo viên nên phHi h2p vRi các cán bX cung c>p dKch v\ (chwng h(n nh1 

chuyên gia chnnh trK ngôn ng5 và l`i nói). "i_u quan tr+ng là m+i ng1`i 

làm vioc vRi tr; chMm phát tri3n ngôn ng5 ph.i s[ d\ng các ph16ng pháp 

làm vioc giHng nhau và có cùng kì v+ng v_ m\c tiêu ngôn ng5 cho tqng 

0ya tr;.  

5.2.7. Hỗ trợ trẻ có rối loạn tự kỉ 

ThiFt lMp môi tr1`ng lRp h+c và quy trình qu.n lí lRp h+c phù h2p vRi tr; 

tY kn là r>t quan tr+ng vì không có 0i_u này, tr; có th3 bK sao lãng và lo 

lbng không tham gia vào các ho(t 0Xng h+c tMp mXt cách có hiou qu..  

Giáo viên cTn l1u ý các yFu tH môi tr1`ng nh1 âm thanh, ánh sáng, nhiot 

0X b4i vì có mXt sH tr; tY kn th1`ng có b>t th1`ng v_ c.m giác. Tr; có th3 

r>t 0au 0Rn và khó chKu khi nghe mXt âm thanh chói tai homc bK ánh sáng 

r+i thwng vào mbt. Ngoài ra giáo viên c{ng cTn l1u ý tRi th`i gian 03 tr; 

hoàn thành công vioc, dion tích lRp h+c, 0# dùng, 0# ch6i, các kích thích 
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t! môi tr'(ng +,n c.m giác c0a tr2. V5i m6t tr2 có v9n +: v: hành vi, +i:u 

quan tr@ng là nó cBn có m6t môi tr'(ng không phEc tFp (dI +oán bi,t) và 

nh9t quán. CBn xây dQng, duy trì nhSng quy +Tnh dành cho l5p h@c và 

thQc hiUn nh9t quán các quy +Tnh +ã +: ra. CBn tFo cho tr2 m6t thói quen 

và chuXn bT tr'5c khi có sQ thay +Zi v: thói quen. Có th[ s\ d]ng các tín 

hiUu c.nh báo nh' chuông, nhFc hay m6t bài hát, tranh .nh... +[ báo hiUu 

th(i gian chuy[n ti,p s_p +,n ho`c chuy[n t! hoFt +6ng này sang hoFt 

+6ng khác. aây là nhSng cách thEc r9t +bn gi.n mà vcn cho phép tr2 c.m 

th9y an toàn và bi,t +i:u gì s_p diIn ra trong c. ngày. 

*  Khi +i:u chgnh +h dùng dFy h@c, có m6t sj +i[m mà ta cBn chú ý: 

—  CBn lQa ch@n +h dùng dFy h@c có th[ khuy,n khích kh. nong tQ th[ hiUn 

c0a tr2.  

—  ah dùng dFy h@c an toàn, có tác d]ng kích thích tr2 t'bng tác tích cQc 

v5i bFn bè và giáo viên. ai:u quan tr@ng là giáo viên ph.i quan sát tr2 

trong lúc chbi, loFi br nhSng +h vst có th[ gây nguy hi[m. 

—  Cung c9p +0 +h dùng cho t9t c. tr2 trong l5p nhtm tránh xu9t hiUn 

nhSng hành vi không mong mujn u tr2. Giáo viên nên '5c l'wng sj +h 

dùng cBn thi,t u trong l5p h@c. M6t m`t, giáo viên cBn khuy,n khích tr2 

mcu giáo +'wc chia s2 v5i nhau m`t khác cyng nên tránh xung +6t do 

tình trFng thi,u +h dùng gây ra. S\ d]ng các +h chbi có tác d]ng kích 

thích tinh thBn hwp tác c0a tr2.  

—  Cung c9p +h dùng dFy h@c (và hoFt +6ng) h9p dcn +ji v5i tr2. CBn có 

nhi:u loFi +h chbi h9p dcn +[ tr2 lQa ch@n +`c biUt là n,u viUc s\ d]ng 

+h chbi 'a thích có liên quan t5i hành vi c0a tr2. 

*  Tr2 tQ kg th'(ng có khó khon v: ngôn ngS, giao ti,p xã h6i và hành vi. Vì 

vsy khi dFy h@c, giáo viên có th[ giúp tr2 btng m6t sj biUn pháp +i:u 

chgnh sau +ây: 

—  S\ d]ng h'5ng dcn trQc ti,p +[ dFy các nhiUm v]. 

—  TFo nhóm bFn h| trw. 

—  S\ d]ng +a dFng các c0ng cj. 

—  S\ d]ng các gwi ý btng tranh .nh ho`c d9u hiUu +[ tr2 dI hi[u l(i h'5ng 

dcn hbn. 

—  S\ d]ng câu ng_n, c] th[. 

—  Ph.n Eng nhanh nhFy v5i kh. nong và nhu cBu c0a tr2 +[ ki[m soát 

nhSng kích thích t! môi tr'(ng. 
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—  Ban %&u h)*ng d-n 1 — 1, sau %ó d&n m3 r5ng ho7t %5ng theo nhóm. 

—  Quan sát xem tr> t?p trung và t)Cng tác trong ho7t %5ng nào. NFu tr> 

thích thú ho7t %5ng nào %ó có thI sJ dKng nó %I d7y tr> trong các ho7t 

%5ng khác. 

—  HOc sinh tQ kR cSng giTng nh) nhUng %Va tr> khác luôn thích tham gia 

các ho7t %5ng (nhUng ho7t %5ng mà các tr> thích làm) và các %[ v?t mà 

tr> thích chCi, ch7m vào ho\c chR c&n có nhUng %[ v?t %ó (nhUng %[ v?t 

mà các em thích). Giáo viên nên tìm ra nhUng ho7t %5ng và nhUng %[ v?t 

này vì ta có thI sJ dKng nhUng %[ v?t %ó nh) là nhUng ph&n th)3ng %I 

khuyFn khích các tr> làm nhUng ho7t %5ng mà các tr> không thích làm 

và cT g`ng làm quen v*i nhUng ho7t %5ng m*i.  

—  Có m5t %iIm kh3i %&u và %iIm kFt thúc chính xác %Ti v*i các nhicm vK 

và các ho7t %5ng; ví dK, hãy nói v*i hOc sinh c&n b`t %&u tg %âu và kFt 

thúc 3 %âu; SJ dKng khay/ h5p (%Qng %[ dùng, %[ chCi cho m5t ho7t 

%5ng) b`t %&u và m5t khay/ h5p kFt thúc.  

—  SJ dKng các llch trình %I thI hicn sT thV tQ s`p xFp cma các ho7t %5ng 

trong ngày và các b)*c c&n thQc hicn trong m5t nhicm vK. Các ho7t 

%5ng trong ngày có thI %)nc thI hicn bong các hình pnh. NhUng bVc 

pnh rqt %Cn gipn nh)ng l7i rqt c&n thiFt vì tr> có thI nhanh chóng và dr 

dàng nh* %)nc hình pnh nào t)nng tr)ng cho ho7t %5ng nào. 

—  Khi %\t ra nhUng nhicm vK m*i, bao g[m có nhUng ph&n quen thu5c mà 

tr> thqy dr dàng làm quen %I v?t licu m*i st không gây tr3 ng7i, khó 

khun và làm tr> bl rTi, ho\c sJ dKng n5i dung mà tr> quan tâm và thqy 

thích thú; ví dK nh) nhUng chm %v mà tr> thqy hVng thú, các %[ v?t và 

ho7t %5ng mà tr> quan tâm.  

—  SJ dKng các quy trình, l5 trình và các nhicm vK có tính nhqt quán, nh)ng 

không nên duy trì trong m5t thwi gian quá lâu. Hãy %xi m*i các l5 trình 

m5t vài tu&n m5t l&n và %gng %I tr> làm m5t nhicm vK giTng nhau liên 

tKc và liên tKc quá nhivu l&n. Tr> tQ kR th)wng thích l\p l7i nhUng vicc 

giTng nhau, vì v?y hãy %I cho tr> làm nh)ng không nên trong thwi gian 

quá lâu vì nó st cpn tr3 tr> %Ti v*i hình thVc hOc m*i. Khi tr> có thI thQc 

hicn %)nc m5t ho7t %5ng ho\c kz nung, thì hãy d&n d&n gi*i thicu nhUng 

ho7t %5ng và kz nung m*i cho tr>.  

—  T7o ra m5t chF %5 nh7y cpm %Ti v*i tr> st giúp tr> %ivu chRnh phpn Vng 

cma mình %Ti v*i nhUng kích thích tg môi tr)wng. NFu tr> t{ ra quá kích 

thích hãy cung cqp cách giúp tr> th) giãn hCn, ví dK nh) hít th3 sâu và 
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ch"m rãi, n*m trên m-t cái g0i m1m r-ng, gi2m ánh sáng trong phòng, 

s7 d9ng gi:ng nói nh< nh= và bình tBnh CD an Fi trG. M-t s0 trG c2m thJy 

bình tBnh lMi khi COPc mQc m-t chiRc áo khoác nQng. M-t s0 trG khác c2m 

thJy tho2i mái hSn khi n*m dOTi CUm, chiRu hoQc th2m, cu-n mình 

trong chWn hoQc mQc m-t cái áo ch"t.  

—  ChuZn b[ công viUc C-c l"p cho trG t] k^ CD trG không bao gi_ c2m thJy có 

th_i gian tr0ng. ViUc này da hSn ta tObng bbi vì trG sc hoàn toàn c2m thJy 

rJt vui khi lQp lMi nhdng nhiUm v9 Có. Giáo viên không cfn ph2i chuZn b[ 

nhi1u tài liUu nhi1u trong 1 ngày. 

—  S7 d9ng các hình 2nh tr]c quan thay vì gi2i thích. Hãy nhT r*ng, trG t] k  ̂

dO_ng nhO không có kh2 nWng chú ý và t"p trung vào nhdng cu-c trao 

Cni b*ng l_i nói. 

—  Th^nh tho2ng cho phép trG Cqng ngoài hoQc ngri cMnh CD theo dõi các 

bMn hoMt C-ng. 

Cfn tMo nhi1u cS h-i CD trG COPc “l]a ch:n” trong c2 ngày h:c (ch:n góc 

h:c, các Cr vc, Cr Wn nh= hoQc Cr chSi) CD trG có c2m giác mình COPc 

qu2n lí Côi chút. Cyng nên tMo cS h-i CD trG t] thD hiUn mình qua các 

hoMt C-ng nhO vc, âm nhMc hay Cóng k[ch. M-t s0 trG không biRt thD hiUn 

mình theo nhdng cách thqc hPp lí sc thJy da dàng hSn khi tham gia các 

hoMt C-ng kD trên nh*m thD hiUn b2n thân mình. Khi tn chqc các hoMt 

C-ng theo nhóm nh<, hãy l]a ch:n bMn cùng trang lqa vTi trG th"t cZn 

th"n vì chúng sc là nhdng m}u hình t0t v1 hành vi, kh2 nWng xã h-i hoá 

và giao tiRp. 

5.2.8. Hỗ trợ trẻ nhiễm HIV 

Các nghiên cqu Cã chqng minh, trG nhiam HIV có thD tham gia vào các 

hoMt C-ng b trO_ng mfm non nRu không có vJn C1 v1 sqc kh<e. Giáo 

viên dMy trG khuyRt t"t không nên lo l�ng v1 viUc b[ lây nhiam AIDS do 

ph2i làm viUc vTi nhdng trG này. Do v"y, viUc trG m�c bUnh AIDS chSi vTi 

bMn và tiRp xúc vTi giáo viên là an toàn. Các nghiên cqu kh�ng C[nh “HIV 

không lây nhiam qua nôn, mr hôi, phân hay nOTc myi” (Byrom & Katz, 

1991). S] tiRp xúc nhO ôm vai, chMm, ho hay dùng chung qufn áo cyng 

không làm lây nhiam. TJt nhiên, viUc gid vU sinh cfn thiRt và kiDm soát 

bUnh toàn diUn là vô cùng cfn thiRt nhO ph2i Ceo gWng tay y tR khi Ci1u 

tr[ ch2y máu myi, ph2i r7a tay kB b*ng xà phòng (xà phòng và nOTc có thD 

giRt chRt vi rút HIV) và r7a các b1 mQt bZn nhO b Cr chSi, chiRu và nhà 

t�m b*ng chJt tZy gia d9ng thông thO_ng.  
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H!u h%t tr( nh* mang vi rút HIV d45ng tính ho8c :ã chuy=n sang giai 

:o?n AIDS vCn có th= tham gia các ch45ng trình giáo dGc m!m non. 

Theo HKi BMnh nhi Hoa Kì thì tOt cP tr( nhiQm HIV :Ru c!n :4Sc giáo 

dGc :áp Ung nhu c!u phát tri=n cVa các cháu. 

Nhà tr4Yng và th!y cô giáo có vai trò và trách nhiMm duy nhOt trong cuKc 

:Ou tranh ch\ng AIDS. Giáo dGc tr( em, chuyên gia và cKng :`ng cVa 

chúng ta vR công tác phòng ngaa lây nhiQm AIDS và HIV là mKt b4ec :i 

quan trgng. Thông tin chính xác là mKt công cG vô cùng hju hiMu := xoá 

:i nhjng lo lkng không c!n thi%t.  

D4ei :ây là mKt s\ gSi ý dành cho giáo viên khi làm viMc vei tr( mkc bMnh 

AIDS: 

— Hoà nh'p trong tr,-ng: V iMc lo?i tr( mkc bMnh AIDS ra kh*i tr4Yng 

là không công bong n%u sUc kho( cVa tr( vCn cho phép tr( có th= 

hoà nhqp :4Sc. 

— Qu0n lí nhóm liên ch8c n9ng: ViMc xây drng các ch45ng trình giáo dGc 

phù hSp là :iRu quan trgng thU hai n%u mu\n nâng cao chOt l4Sng cuKc 

s\ng cVa tr(. Vai trò cVa giáo viên giáo dGc :8c biMt là :Pm bPo các dsch 

vG :4Sc cung cOp tei tqn các môi tr4Yng ít h?n ch% nhOt và bình th4Yng 

n%u có th=. 

— ;ánh giá s>m và th,-ng xuyên: Công tác :ánh giá phPi gkn trrc ti%p vei 

viMc d?y hgc và các dsch vG c!n thi%t. 

— LCy gia Eình làm trung tâm: Các dsch vG hu trS gia :ình phPi :4Sc tri=n 

khai ngay v môi tr4Yng tr nhiên và phPi góp ph!n nâng cao nwng lrc cho 

gia :ình cxng nh4 các lrc l4Sng khác nhom giúp hg trv nên :Kc lqp và có 

khP nwng tr ra quy%t :snh. 

— Các dJch vK nhLy c0m và không phân biPt: T?o môi tr4Yng không phân 

biMt sy góp ph!n nâng cao hiMu quP cVa các dsch vG giáo dGc :8c biMt và 

xây drng lòng tin gija gia :ình và giáo viên giáo dGc :8c biMt. 

— B0o m't: Cha mz, bác s{ và hiMu tr4vng là ng4Yi quy%t :snh ng4Yi sy 

nhqn thông tin liên quan tei tr(... Ch45ng trình trs liMu cho tr( phPi xây 

drng các quy :snh cG th= vR viMc bPo mqt thông tin liên quan tei bMnh 

AIDS cVa tr(. 

— ;0m b0o an toàn: Giáo viên nên áp dGng các biMn pháp phòng ngaa 

chung... khi phPi ti%p xúc vei các chOt dsch ta c5 th= cVa tr(. 
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— C#p nh#t: Các d& li)u liên quan t0i b)nh AIDS thay 89i r;t nhanh chóng. 

C?p nh?t nh&ng thông tin m0i nh;t là cách mà ta có thD giúp hFc sinh và 

bIn thân chúng ta. 

— Xây d,ng ch/0ng trình giáo d6c t#p trung vào v:n ;< phòng ng>a: Giáo 

viên giáo dMc 8Nc bi)t cOn tham gia phòng ngQa sR lây lan cSa b)nh AIDS 

thông qua các chTUng trình phòng chWng AIDS... giúp cha mX tham gia 

chTUng trình t?p hu;n vY b)nh AIDS cSa con. 

— ChuAn bC nhóm giáo d6c: T;t cI các thành viên cSa nhóm giáo dMc nhT 

giáo viên, các chuyên gia giáo dMc liên quan, cán b\ tr] li)u, cán b\ h^ tr_ 

và cán b\ quIn lí phIi 8T_c chuan b] 8Oy 8S nhbm góp phOn tco ra m\t 

trTdng hFc t?p tích cRc cho các hFc sinh này. 

— Chú ý tHi ch:t l/Jng sLng: COn xem xét t0i t;t cI các khía ccnh trong công 

tác giáo dMc 8D nâng cao ch;t lT_ng sWng cho tri. 

— Tuyên truy<n: Giáo viên giáo dMc 8Nc bi)t là m\t trong nh&ng lRc lT_ng 

tuyên truyYn trong c\ng 8jng 8Im bIo quyYn cSa nh&ng tri em này... 

5.3. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

1) Mdi 10 hFc viên lên chUi trò chUi “BT0c lên phía trT0c”. 

2) HFc viên thIo lu?n vY các nhu cOu cSa tri trong trò chUi trên. 

3) ThIo lu?n cách 8áp rng nhu cOu cSa tQng tri. 

4) GiIng viên t9ng kst: 

Do có nh&ng khác bi)t vY trí tu), hoNc b] Inh hTtng bti khism khuyst vY 

nh?n thrc, thD ch;t, giác quan, ngôn ng& hay cIm xúc cho nên m\t sW tri 

có nh&ng nhu cOu giáo dMc 8Nc bi)t. Ngay nhT vi)c theo hFc chTUng 

trình ph9 thông, tri cvng gNp khó khwn. Do v?y, phIi có nh&ng chTUng 

trình, phTUng pháp và các thist b] h^ tr_ dcy hFc phù h_p nhbm 8áp rng 

nhu cOu riêng cSa tri. Vi)c lRa chFn chTUng trình, phTUng pháp, thist b] 

phM thu\c vào loci t?t, mrc 8\ nghiêm trFng và 8\ tu9i cSa tri. Do v?y, 

giáo viên dcy hoà nh?p, nh&ng giáo viên giáo dMc 8Nc bi)t và nh&ng 

ngTdi làm vi)c liên quan 8sn tri nên 8T_c trang b] nh&ng kisn thrc cU 

bIn vY các dcng khuyst t?t khác nhau 8D có thD hiDu 8T_c 8Nc 8iDm cSa 

tri. ziYu quan trFng không phIi là t sR phân bi)t 8T_c và 8]nh danh 

8T_c các dcng khuyst t?t khác nhau mà chS ysu và quan trFng nh;t là 

ngTdi làm vi)c v0i tri hiDu 8T_c nh&ng nhu cOu khác nhau cSa m^i dcng 

khuyst t?t và 8áp rng 8T_c nh&ng nhu cOu 8ó. 
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E. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Câu h%i 1. Th# nào là tr* có nhu c.u /0c bi3t? Anh/ ch7 /ã t9ng g0p tr* có 

nhu c.u /0c bi3t ch<a? Hãy mô tB tr<Cng hDp mà ch7 /ã g0p. 

Câu h%i 2. Li3t kê các loJi tr* có nhu c.u /0c bi3t mà anh/ ch7 bi#t. 

Câu h%i 3. Nêu nhLng nhu c.u giáo dNc /0c bi3t cOa t9ng loJi tPt. 

Câu h%i 4. Phân tích nhLng /0c /iTm cOa t9ng loJi tr* có nhu c.u /0c 

bi3t. Cho ví dN minh hoJ. 

Câu h%i 5. ThWc hành sY dNng các bBng kiTm /T phát hi3n tr* có nhu c.u 

/0c bi3t tJi cZ s[ làm vi3c. 

Câu h%i 6. Anh/ ch7 hãy cho ví dN tr* có nhu c.u /0c bi3t và nhLng thay 

/\i c.n thi#t trong nhà tr<Cng /T /áp ]ng nhu c.u cOa tr*. 

Câu h%i 7. Hãy khái quát các tr* có nhu c.u giáo dNc /0c bi3t th<Cng g0p 

[ trong các tr<Cng h_c Vi3t Nam thành t9ng nhóm, mbi nhóm t<Zng ]ng 

vci 1 vòng tròn. 

Câu h%i 8. Rút ra nhLng bài h_c c.n thi#t sau khi h_c xong module. 

Câu h%i 9. Nhìn nhPn lJi thái /k cOa bBn thân vl tr* có nhu c.u /0c bi3t 

và bi3n pháp giáo dNc tr*. Li3t kê nhLng vmn /l còn tnn tJi trong  

giáo dNc tr* khuy#t tPt [ tr<Cng m.m non hi3n nay và /l xumt h<cng 

khoc phNc. 

Câu h%i 10. BJn sq áp dNng nhLng ki#n th]c, kr nsng h_c /<Dc trong 

ph.n này vào công vi3c nh< th# nào? 
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F. PHỤ LỤC  

Ph" l"c 1: Các tr,-ng h0p 2i4n hình  

—  Tr"#ng h(p 1: Dung là m(t bé gái 4 tu/i b0 b1i não nh5, 7ang ch:i tô v= 

màu b>ng tay. Cô Hà cho thêm b(t vào lD màu nEFc 7G làm cho nó 7Ic 

h:n. Cô Hà nói chuyJn vFi Dung khi cô 7ang làm viJc 7ó. 

Dung: Mây không phPi là màu nEFc cô nhQ? Màu nEFc T lD khác c:. 

Cô Hà: U, 7ây là màu nEFc nhEng nó 7Ic h:n m(t chút. Con có biWt t1i 

sao không? 

Dung: Vì cô 7ã tr(n cái 7ó vào. Mó có phPi là h\ dán không 1? LD màu... 

Cô Hà: Cái gì c:? 

Dung: Dính. 

Cô Hà (cEai): Không, 7ó không phPi là h\ dán con 1. Mó là b(t gidng nhE 

cái 7G làm bánh ey. 

Dung: B(t 1? Nó là màu b(t. 

Cô Hà: Và b(t làm màu — thW nào? 

Dung: MIc. 

Cô Hà: Múng r\i. MIc h:n lD màu khác. 

Dung 7ã nhin ra r>ng lD màu cja bé khác vFi màu “nEFc” khác. Bé 7ã sm 

dnng kinh nghiJm vo h\ dán 7G gDi tên 7Ic 7iGm cja màu (dính) và sau 

7ó kiGm tra l1i b>ng cách nhpc l1i tq “b(t”. Cô Hà 7ã dra vào kinh 

nghiJm cja Dung 7G cjng cd và mT r(ng vdn tq cho bé. 

—  Tr"#ng h(p 2: Hùng lên 5 tu/i, nói ngDng. Bé 7ang ch:i vFi cát và nEFc. 

Cô Bình khuyWn khích bé sm dnng cái thu/ng nhu 7G xúc cát vào xô. 

Hùng: (K)hó lpm, cát ret (k)hó xúc. 

Cô Bình: Vì có nEFc nên nó khó xúc — nEFc làm nó khó xúc. 

Hùng: Vân(g) — (k)hó thit. ViJc nào cwng (khó). 

Cô Bình: Không, con 7ang làm viJc ret tdt — nó không khó. 

Hùng: (K)hông, viJc cja con (k)hông (k) khó nhEng viJc cja Dung (k)hó. 

Nó (k)hó vFi b1n ey. 

Cô Bình: Âm 7yu cja tq “khó” là gì? 

Hùng: “kha” gidng nhE “khQ” ey. 
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Hùng tr'i nghi*m t, “khó”, t2 áp d6ng nó trong tình hu:ng ch<i v>i cát 

và n@>c cAng nh@ các tình hu:ng khác. Khi cô Bình Fã FHt ra cho bé mLt 

thách thMc nhN FO bé sQ d6ng liên h* v>i con vTt mà bé rUt thích. Cô Bình 

tXo c< hLi cho bé phát âm trong khi cô biZt F@[c m:i quan tâm và s] 

thích c^a bé. 

—  Tr"#ng h(p 3: Long là mLt bé trai 5 tuai bb nhìn kém. Bé có thO nhìn 

F@[c mLt phcn. Long Fang ch<i t2 do trong góc âm nhXc v>i cô Lan. Bé 

ldc cái hLp F2ng Fe Fen, trong khi Fó Lân cAng ch<i v>i mLt cái hLp to 

h<n F2ng Fcy Fe. 

Long: CTu ch<i hLp c^a cTu, t> si ch<i v>i cái c^a t>. 

Lân: C^a t> to h<n. 

(Chúng ch<i v>i 2 hLp cùng mLt lúc sau Fó ch<i riêng t,ng cái) 

Long: Nghe nh@ tiZng c^a cái hLp c^a cTu khác v>i tiZng hLp c^a t>. 

Lân: T> cá là có mLt nghìn hXt Fe ] trong Fó. 

Long nhTn ra rpng kích cq c^a cái hLp tXo ra âm thanh khác nhau; c' hai 

trs dùng t, “to h<n”; Lân sQ d6ng khái ni*m “hàng nghìn” thO hi*n bé có 

nhTn thMc vt s: l@[ng l>n. 

—  Tr"#ng h(p 4: Phong là mLt bé trai 5 tuai có r:i loXn pha t2 kv và bé chv 

quan tâm t>i nhwng cái bánh xe, FHc bi*t khi chúng xoay tròn. Cô Mai Fã 

khai thác FiOm này FO làm vi*c v>i Phong trong gi{ hoXt FLng chung. Cô 

bdt Fcu sQ d6ng các bánh xe c^a xe FXp, xe F|y, tàu, xe moóc tr@>c khi 

chuyOn sang F} ch<i và F} dùng nhN h<n FO giúp Phong h~c vt FHc FiOm 

c^a hình tròn. Phong có thO chv các bánh xe trong bMc tranh và nói v>i cô 

Mai hình dáng c^a chúng và gi{ Fây bdt Fcu xác Fbnh hình tròn trong 

nhwng tình hu:ng khác. 

—  Tr"#ng h(p 5: B'o là mLt bé trai 4 tuai có r:i loXn t2 kv. B'o rUt khó kh�n 

khi tham gia vào hoXt FLng nhóm. MLt lcn, cô giáo c^a B'o thUy bé d@>i 

gcm bàn và ldng nghe ch�m chú b'n nhXc phát ra t, chiZc cát sét trong 

gi{ âm nhXc. Hôm sau cô Fã sQ d6ng Fitu này trong gi{ vTn FLng theo 

nhXc và gi{ nh'y múa (ta chMc nhóm nhN), khuyZn khích B'o tham gia. 

B'o tuy không nh'y v>i nhwng trs khác nh@ng bé tho'i mái v>i s2 có mHt 

c^a chúng khi nh'y bên cXnh chúng.  

—  Tr"#ng h(p 6: Janie v,a hoàn thành báo cáo c^a bé vt h* th:ng Fba c2c 

và chu|n bb bài trình bày tr@>c l>p vào ngày mai. Bé nhìn ra ngoài cQa sa 

và t2 hNi Fitu gì có thO x'y ra trên vA tr6 rLng l>n khi nó xoay quanh các 
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vì sao kia. Cô bé ngh0 v1 m3t tình hu6ng 7ã t9o ra cu3c s6ng có l> trên 

hành tinh thA 3 tC ngôi sao có tên là Sol. Cái mà Janie 7ang làm có thH 

không 7Ic biJt nKu tLt cM hNc sinh 71u làm báo cáo và tO hPi v1 sO s6ng 

ngoài trái 7Lt — cho 7Kn khi chúng ta biKt rSng cô bé mTi chU 6 tuWi. Janie 

có chAc nXng cao hYn nhi1u nXm so vTi trZ cùng tuWi. Cô bé viKt 7\]c 

nh^ng câu hoàn chUnh, khM nXng dibn 79t tuyJt vdi và có nXng lOc to lTn 

7H lí giMi nhi1u vLn 71 phAc t9p.  

—  Tr$%ng h)p 7: Khánh (5 tuWi) mkc h3i chAng Down. Bé biKt nói m3t vài 

tC và rLt thích âm nh9c và truyJn; khM nXng tpp trung kém. Bé có thH cqm 

bút chì và viKt nguJch ngo9c lên giLy. Bé rLt khó chru vTi sO thay 7Wi và 

thUnh thoMng tC ch6i thay 7Wi ho9t 73ng. Khánh có m3t chút khó khXn v1 

nghe. Bé rLt thân thiJn vTi các b9n và ng\di chXm sóc. 

Cô giáo csa Khánh 7ã tW chAc các ho9t 73ng vpn 73ng theo nh9c, cho cM 

lTp hát hoIc st dung âm nh9c trong khi chuyHn ho9t 73ng 7H khuyKn 

khích k0 nXng vpn 73ng, tXng c\dng sO tpp trung chú ý csa bé cwng nh\ 

giúp bé thoMi mái vTi viJc thay 7Wi ho9t 73ng. Myi lqn 7Nc truyJn, cô giáo 

l9i khuyKn khích bé v> l9i nh^ng gì trZ thích trong câu chuyJn. Tuy hình 

v> csa bé không 7\]c rõ ràng nh\ng d\dng nh\ rLt có ý ngh0a 76i vTi bé. 

Câu h%i th(o lu+n nhóm: 

1.  B9n 7ã tCng gIp hoIc biKt nh^ng em bé nh\ thK này ch\a? Hãy chia sZ 

tr\dng h]p mà b9n biKt. 

2.  Nhu cqu csa tr\dng h]p này là gì? 

3.  Giáo viên có nh^ng biJn pháp nào 7H d9y trZ hNc? 

Ph1 l1c 2: Phi4u bài t+p 1 

Phi/u s2 1.1 

V! bi%u t()ng v- các nhóm tr4 có nhu c5u 67c bi8t 
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Phi#u s' 1.2: 

Hãy v% minh ho+ ho,c mô ph0ng v2 tr5 em có nhu c9u :,c bi<t v=i 

quan :i@m tr5 có nhu c9u :,c bi<t trA=c hBt là tr5 em. Không :AGc sI 

dKng tL ngM mà chN dùng hình v%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi#u s' 1.3: 

So sánh tr5 có nhu c9u :,c bi<t và tr5 không có nhu c9u :,c 

bi<t:................ 
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Phi#u s' 1.4: 

Hãy vi&t ti&p vào câu sau: 

Tâm tr&ng c*a giáo viên khi b4t 56u nh8n tr9 có nhu c6u 5;c 

bi<t..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi#u s' 1.5: 

Nh3ng vi6c c7n làm khi d<y tr> có nhu c7u @Ac bi6t: 
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Ph"c l"c 3. Phi)u bài t.p 2 

Phi#u s' 2.1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi#u s' 2.2:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô ph%ng (b*ng hình v- ho/c 1óng k4ch) 1/c 1i7m c9a tr= khi>m thính: 

 

 

 

 

 

 

 

Mô ph%ng (b*ng hình v- ho/c 1óng k4ch) 1/c 1i7m và nhu cCu c9a tr= 

khi>m th4: 
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Phi#u s' 2.3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi#u s' 2.4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô ph%ng (b*ng hình v- ho/c 1óng k4ch) 1/c 1i7m và nhu c;u c<a tr@ 

khuyBt tCt vD ngôn ngE, lHi nói : 

Mô ph%ng (b*ng hình v- ho/c 1óng k4ch) 1/c 1i7m và nhu c;u c<a tr@ 

khuyBt tCt vCn 1Jng: 
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Phi#u s' 2.5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi$u s' 2.6:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô ph%ng (b*ng hình v- ho/c 1óng k4ch) 1/c 1i7m và nhu c;u c<a tr@ 

khuyBt tCt trí tuE: 

 

 

 

 

Mô ph%ng (b*ng hình v- ho/c 1óng k4ch) 1/c 1i7m và nhu c;u c<a tr@ 

phG tH kI : 
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Phi#u s' 2.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phi#u s' 2.8:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nêu ít nh)t 5 +,c +i/m c1a tr4 nhi5m HIV/ AIDS: 

Mô phAng (bEng hình vH ho,c +óng kLch) +,c +i/m và nhu cOu c1a tr4 

phát tri/n sRm: 
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Ph" l"c 4. 

Ph" l"c 4.1. Th* ho,t ./ng “3i5m d8ng xe buýt” 

(i*m d-ng xe buýt 1: PH"#NG PHÁP KI*M TRA THÍNH L1C 

Nh ng 6i!u c"n chú ý khi ki(m tra: Ki(m tra thính l+c là vi.c ki(m tra 

xem các em có nghe 612c nh ng âm thanh nh4 hay không. ViIc kiJm tra 

6KLc th+c hi.n khi các em 6ang chMi, trong mPt môi trKQng yên tSnh, 

chú ý không có các âm thanh nhK tiXng ôtô, xe máy chYy qua, t[t hXt các 

thiXt b] nhK 6ài và tivi. 

1. Ki(m tra b`ng lQi thì th"m nh4 

–  Tra và m8 (ho9c b:) (là nh ng ng1;i tham gia ki(m tra) cùng ng=i vào 

bàn, 6di diIn vfi nhau vfi khogng cách là 1 mét. 

–  M8 vAa cho tra xem “Các hình vj trong tranh”, vAa nói vBi giEng nói bình 

th1;ng “M8 sG nói tên các hình này, khi m8 nói hình nào con chH ngón 

tay vào hình có tên m8 nói con nhé”, 6lc tên cho bé tnng hình trong 

tranh và luy.n tIp cho JKn khi tra chH 6úng 6 hình theo tên gli. 

–  TiKp theo m8 nói “L"n này m8 sG gEi tên các hình vBi giEng nh4 hMn, con 

lLng nghe và chH ngón tay vào hình mà con nghe thqy nhé”. Ng1;i m8 

không dùng ngón tay r=i nói tên tAng hình mMt trong tNt cO 6 hình bPng 

mPt giEng “thì th"m”. GiEng nói csa ngKQi mt lúc này chH nhK hMi thR 

nh8, nhK là nói th"m. (GiEng thì th"m nh4 JKn muc 6M khi ta 6vt tay áp 

vào cS, cTng không có cOm giác rung) 

–  KKt quO sG 612c ghi vào phiKu ki(m tra, trong tr1;ng h2p tra nghe 6KLc 

thì ta khoanh tròn  , tr1;ng h2p các em không nghe 612c ta ghi dNu 

chéo ×. 

2.  Ki(m tra nghe tiKng cE sát  

–  M8 6Yng R vZ trí sau lKng tra. 

–  Cách xa tai tra mPt khogng cách là 5cm. M8 dùng ngón tay cái và ngón 

tay tr4 cE sát vào nhau. Chú ý không J( ngEn tay ch]m vào tóc và tai 

c^a tra. 

–  Yêu c|u tra giM tay lên ho9c trO l;i “vâng” khi nghe 612c tiKng cl sát các 

ngón tay c^a m8. 

–  KiJm tra tn tai phgi r}i chuyJn sang kiJm tra tai trái csa tra. 

–  KKt quO sG 612c ghi vào phiKu ki(m tra, trong tr1;ng h2p tra nghe 6KLc 

thì ta khoanh tròn  , tr1;ng h2p tra không nghe 612c ta ghi dNu chéo ×. 
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B!n ki"m tra ti(ng thì th'm: 

+ Con chó               + Cái dù/ ô 

+ Con mèo              + 1ôi giày 

+ Con voi                 + Cái gh3 

 i"m d&ng xe buýt 2: PH67NG PHÁP KI=M TRA THB LDC 

*  KiFm tra nhGng dIu hiKu vL khuy(t tMt thN giác cQa trR. Các dIu hiKu TiFn 

hình là:  

—  Hay nháy mYt. 

—  Lác mYt. 

—  MYt TZ, Tau, hay ch\y n]^c ho_c s]ng. 

—  MKt mZi ho_c Tau Tau. 

—  Cam sách sát vào m_t. 

—  Cam sách quá xa m_t. 

—  Có khó khen khi Tfc ho_c mô t\ tranh ho_c sg Th. 

—  Có khó khen khi bYt bóng ho_c lúng túng vkng vL. 

—  Th]lng phàn nàn là không nhìn rõ. 

— Nhoy c\m v^i ánh sáng. 

BIt kì hfc sinh nào có các vIn TL vL thN giác can ph\i cho Ti khám. Tuy 

nhiên Tôi khi trR không nhMn bi(t T]rc là mình thsc ss có vIn TL vL thN 

giác. Cách kiFm tra sau Tây giáo viên có thF kiFm tra thN lsc n(u nh] có 

nghi ngl có dIu hiKu trR có vIn TL thN vL thN giác: 

— LIy mut b\ng chG E TF kiFm tra thN lsc. Các trung tâm nguhn giáo dkc 

T_c biKt TLu có các b\ng chG E và w trang sau cxng có mut b\ng nh] vMy. 

— Yêu cau hfc sinh Tzng ho_c nghi mut cách tho\i mái. 

— Thsc hiKn các b]^c kiFm tra w cs li gan v^i hfc sinh TF trR nYm T]rc can 

ph\i làm gì. B]^c 6 b]^c lùi so v^i trR và ch} cho trR xem tIm b\ng. Can 

T\m b\o trR có thF thIy rõ b\ng.    

— Yêu cau trR bNt mut mYt loi. 

— Ch} vào chG E l̂ n và yêu cau trR ch} Túng h]^ng các thanh chG E h]^ng 

t^i. Lan Tau can mô t\ h]^ng d�n cho trR. 

— Ch} vào tIt c\ các chG E, bYt Tau v^i các chG E l^n và k(t thúc b�ng các 

chG E nhZ. Yêu cau hfc sinh ch} Túng h]^ng cQa t�ng chG E.    
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— B#t m&t m't r)i l,p .i l,p l/i các b34c 6 và 7.  

N;u tr= có khó khAn v4i bCt kì chE E nào thì có thH có vCn .I th# lJc. Giáo 

viên cMn trao .Oi v4i cha mP tr= ho,c hiQu tr3Rng tr3Tng và .I ngh# hiQu 

tr3Rng cho tr= .i khám bác sV ho,c bQnh viQn. Có thH yêu cMu sJ giúp .Z 

c[a trung tâm ngu)n giáo d^c .,c biQt gMn nhCt .H ti;n hành .o ./c th# 

giác kV h_n. 

 i"m d&ng xe buýt 3: B`NG KIcM NHfN BIgT TRj KHUYgT TfT  

TRÍ TUn 

Quá trình hpc c[a tr= em trri qua 3 giai .o/n: ti;p nhvn thông tin tx môi 

tr3Tng, x{ lí thông tin và s{ d^ng thông tin. Tr= khuy;t tvt trí tuQ th3Tng 

thH hiQn nhEng khó khAn R các giai .o/n trên. N;u có ít nhCt 3 m^c R 

m}c th3Tng xuyên ho,c luôn luôn thì có thH tr= .ã g,p khó khAn trong 

hpc tvp và cMn .3�c .ánh giá kV h_n .H xem xét tr= có b# khuy;t tvt trí tuQ  

hay không. 

 

Ti2p nh5n thông tin 72n t& môi tr9:ng 

Th9:ng 

xuyên ho>c 

luôn luôn 

Hi2m khi 

ho>c ch9a 

bao gi: 

Tr= không hiHu h34ng d�n, phrn }ng chvm ho,c 

chT .H nhìn nhEng tr= khác làm tr34c. 

  

Tr= d3Tng nh3 b�i r�i và không làm nh3 nhEng 

tr= khác .ang làm. 

  

Tr= không bi;t làm gì v4i vvt liQu và .) ch_i, ho,c 

s{ d^ng chúng sai m^c .ích. 

  

NhEng ti;ng .&ng m/nh/ âm thanh l4n làm tr= 

sao lãng. 

  

NhiIu chuyHn .&ng tJ do xung quanh l4p làm tr= 

b�i r�i. 

  

Tr= g,p r'c r�i trong viQc chú ý t4i nhEng chi ti;t 

nh�. 

  

Tr= không trr lTi khi .3�c gpi tên.   

Tr= không thH thJc hiQn yêu cMu m&t b34c.   

Tr= không thH tvp trung vào viQc gì trong thTi 

gian dài và rCt d� b# sao lãng. 
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Ti"p nh'n thông tin +"n t, môi tr/0ng 

Th/0ng 

xuyên ho6c 

luôn luôn 

Hi"m khi 

ho6c ch/a 

bao gi0 

Tr" không th* hi,n s. h/ng thú 12i v4i xung 

quanh. 

  

X> lí thông tin 

  

Tr" g:p r<c r2i khi nh4 l?i nh@ng gì 1ã xCy ra.   

Tr" không th* ghép màu và hình.   

Tr" không th* phân bi,t màu và hình.   

Tr" không th* trC lJi nh@ng câu hKi 1Ln giCn nhM 

tên con là gì? ho:c trC lJi nhMng không có nghRa. 

  

Tr" không biSt nh@ng 1iTu mà tr" trong l4p biSt.   

Tr" làm sai trUt t..   

Tr" không th* 1oán trM4c 1MWc hUu quC nguy 

hi*m khi hành 1Xng. 

  

Tr" không th* nghe ra các tZ có s. khác nhau r[t 

ít (bóng, 1óng). 

  

Tr" không th* k* l?i 1MWc câu chuy,n 1Ln giCn.   

Tr" g:p r<c r2i khi làm theo 2 hM4ng dbn ho:c 

nhiTu hLn theo trình t. 1úng. 

  

Tr" không hi*u nh@ng âm thanh phc biSn trong 

môi trMJng (không th* nói “ô tô” khi nghe tiSng 

còi ô tô. 

  

Không nh4 các ho?t 1Xng hàng ngày cha l4p.   

Tr" quên gi@a chZng khi 1ang làm gì 1ó.   

Tr" có r<c r2i v4i câu chuy,n và hành 1Xng trong 

khi chLi giC vJ. 

  

Không hi*u các khái ni,m cL bCn nhM m2i quan 

h,, thJi gian, không gian, s2 lMWng nhM tr" khác. 
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Ti"p nh'n thông tin +"n t, môi tr/0ng 

Th/0ng 

xuyên ho6c 

luôn luôn 

Hi"m khi 

ho6c ch/a 

bao gi0 

S> d@ng thông tin 

  

 áp $ng b(ng l*i nói  

  

Tr# không nói.   

Không th. hi.u l1i nói c3a tr#.   

Tr# không th. giao ti6p b9ng t:, c< ch= m?t cách 

A?c lBp hay k6t hDp. 

  

Tr# không th. gEi tên hoGc miêu tH các AI vBt 

giKng nhau. 

  

 áp $ng b(ng hành /0ng: 

  

Run rMy.    

Ngã hoGc Aâm sRm vào AI vBt nhiTu lRn.   

Ui khBp khiVng hoGc giBt cWc.   

SY phKi hDp tay mZt kém.   

Không th. mGc/ c]i quRn áo A_n giHn.   

RZc rKi khi dùng AI ch_i nhb khKi và x6p hình.   

Không th. copy các hình deng A_n giHn nhb 

Ab1ng thfng, hình tròn, hình vuông. 

  

Hành vi trong lCp 

  

Cbing lei sY thay Aji hoet A?ng b9ng cách khóc, 

giBn dk hoGc t: chKi tham gia. 

  

Không th. lYa chEn hoet A?ng m?t cách A?c lBp.   

BZt chbmc trò ch_i c3a tr# khác h_n là tY teo ra 

cách ch_i riêng. 

  

Rút lui không tham gia vào hRu h6t hoGc tot cH 

các hoet A?ng. 

  

Phá vi quy tZc c3a lmp hEc.   
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 i"m d&ng xe buýt 4 : CÁC D$U HI(U PHÁT HI(N TR- CÓ KHÓ KH0N 

V2 NGÔN NG5 — GIAO TI9P 

*  T; khi sinh ABn 28 ngày: 

—  Không thK hiLn phNn Ong giPt mình vTi âm thanh to.  

—  Không nhìn vào mYt ngZ[i khác khi Aang AZ^c bB.  

*  1— 4 tháng:  

—  Không bPp bb.  

—  Không cZ[i.  

—  Không quay Aeu vf hZTng có âm thanh.  

* 4 — 8 tháng:  

—  Không bPp bb.  

—  Không cZ[i.  

—  Không thK hiLn sh tPp trung, thích thú vào âm thanh mTi, khác ln.  

—  Không vui thích khi nghe thpy giqng nói cra ngZ[i chsm sóc.  

* 8 — 12 tháng: 

—  Không tuân theo các yêu ceu “không” howc các yêu ceu Axn giNn.  

—  Không thích thú vTi các âm thanh howc phát ra t; Aeu tiên.  

*  12 — 18 tháng:   

—  Không nói AZ^c nhifu câu 1 t;.  

—  Không trN l[i các câu hyi “có” howc “không” howc các câu trN l[i phù  

h^p khác.  

*  18 — 24 tháng:  

—  Không nói s{ d}ng nhifu câu 2 t; mà d~ hiKu vTi mqi ngZ[i.  

—  Không tuân theo nh�ng yêu ceu b�ng ngôn ng� nói Axn giNn tr; khi yêu 

ceu Aó AZ^c AZa ra kèm theo các AiLu b�, c{ ch� howc các cách thOc vf 

th� giác khác.  

*  3 tu�i:   

—  Không nói nhifu câu 3 — 4 t;.  

—  Không có l[i nói mà thZ[ng xuyên d~ hiKu vTi nh�ng ngZ[i ln.  

—  Không nói tên mình khi AZ^c yêu ceu.  
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(!i#u ch(nh t+ Prizant, B. & Weatherby, A.M. (1993). !ánh giá giao tiAp 

và ngôn ngF cho trG nhH) 

  Khi ki%m tra ngôn ng- c/a tr0 l2n h3n l4u ý nh-ng khía c8nh sau: 

*  KiKm tra ngôn ngF chM NOng — là ngôn ngF tR trG nói ra. T Nây chúng ta 

có thK kiKm tra: 

— TrG phát âm ra sao? 

— V]n t+ cMa trG nh^ thA nào? 

— TrG có s_ dang Núng các quy tcc ngF pháp không? 

1) KiKm tra ngôn ngF bd NOng — là ngôn ngF trG nghe hoec nói do ng^fi 

khác yêu chu, vin N# chính k Nây là kiKm tra khl nmng nghe hiKu cMa trG, 

có thK kiKm tra ngôn ngF bd NOng tích cRc (trG nói do yêu chu, Ndnh 

h^nng cMa giáo viên bong ngôn ngF cMa mình) và ngôn ngF tha NOng (ví 

da, trG phát âm lqi mOt âm vd nào Nó theo mru). 

2) Có thK kiKm tra phát âm và lfi nói cMa trG bong: 

—  Các nguyên âm: !O mk cMa môi, miung: 

+ Mk rOng:  a. 

+ Hxi rOng:  e, o. 

+ Hxi hyp:  ê, ô. 

+  Hyp:   u, i. 

+ a — ô — u;   a — x — ^;    a — o — i,   u — ^ — i. 

—  Bong các vhn mk và n_a mk : 

+ ba, bà, b]. 

+ bò, bê, be, bG. 

+ ca, ca nô, cá, cái lá. 

+ cái m|, bé múa, bxi lOi. 

— Bong các câu ngcn xem trG có nói rõ không? Có nói ng�ng, nói lcp 

không? Phát âm có Núng không?  

+ Cái ô tô màu NH. 

+ Bà em hay kK chuyun. 

+ Con bê lông màu vàng. 

+ Con bò gem cH. 
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+ Em yêu chú b+ ,+i. 

+ Cô giáo gi4ng bài. 

 i"m d&ng xe buýt 5: PHI:U KI=M TRA TB KC 

* Khó kh&n v) giao ti/p không l3i:  

  Không dùng mFt ,H diIn ,Jt c4m xúc hoLc ý nghNa. 

  DQRng nhQ không hiHu hoLc ph4n Ung vWi giao tiXp bYng mFt.  

  Không dùng ,iZu b+ hoLc hành ,+ng ,H biHu hiZn c4m xúc hoLc ý nghN. 

  DQRng nhQ không hiHu ,iZu b+ c[a nh\ng ngQRi khác. 

  Không thH hiZn c4m xúc trên khuôn mLt. 

  DQRng nhQ không hiHu biHu hiZn trên khuôn mLt. 

  Không cQRi nhi^u. 

  Không thích nghe hát ru hoLc ba chJm vào ngQRi. 

* Khó kh&n v) c6m xúc: 

  DQRng nhQ không hiHu c4m xúc c[a ngQRi khác. 

  Không cho ngQRi khác xem ,b vct trd có hoLc chf trg ,b vct. 

  Không giao tiXp vWi bht cU ai. 

  Không giao tiXp vWi ai tri bj mk hoLc thành viên trong gia ,ình. 

  Không thH hiZn tình c4m yêu mXn. 

  DQRng nhQ không hmc các hành vi xã h+i ti ngQRi khác. 

  DQRng nhQ không hiHu các hành vi xã h+i. 

  HiHu sai c4m xúc hoLc hành ,+ng c[a ngQRi khác. 

* Khó kh&n trong tình b=n: 

  DQRng nhQ không nhcn thUc ,Qpc sq có mLt c[a ngQRi khác. 

  Không cj gFng ,H kXt bJn hoLc tg ra thân thiZn. 

  Cj gFng kXt bJn nhQng không thH kXt bJn ,Qpc. 

  Không tham gia vào các trò chti hoLc chti vWi trd khác. 

  Rht c4nh giác vWi ngQRi lJ. 

  Không hiHu sq chia sd. 

  Không hiHu sq lvn lQpt. 
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* Khó kh&n v)i hành vi xã h.i: 

  C" x$ không phù h,p v. m0t xã h3i. 

  Không x7u h9 khi có các hành vi không phù h,p v. m0t xã h3i. 

*  Khó kh&n trong giao ti5p:  

  Không nói. 

  R7t ch?m khi ph@n Ang. 

  NhCc Di nhCc lFi nhGng gì ng"Ii khác nói. 

  NhCc lFi m3t tJ, cLm tJ ho0c m3t câu hOi. 

  NhCc lFi các tJ và cLm tJ vô nghPa. 

  Nghe nh"ng không ph@n Ang khi ng"Ii khác nói. 

  Nói nh"ng không hiSu sU lVn l",t trong giao tiXp.  

  Nói nh"ng l0p Di l0p lFi m3t Di.u trong khi h3i thoFi. 

  Có khó khYn khi bCt ch"[c hành D3ng và Di\u b3 c]a ng"Ii khác. 

* Hành vi b9t th:;ng: 

  Các hành D3ng l0p Di l0p lFi nh" ném Dá và v_ tay.  

  Khoa tay tr"[c m0t và nhìn ng"Ii khác chYm chú. 

  VLng v.. 

  ci bdng các ngón chân (nhón gót) và t" thX tay lF th"Ing khi Di lFi. 

  Ít ph@n Ang khi bh Dau ho0c không tho@i mái. 

  TU làm t9n th"jng DXn b@n thân mình nh" D?p DVu, cCn tay, nghiXn rYng. 

*  B= ám @nh bAi sA thích hoEc thói quen: 

  R7t thích m3t vài Dl v?t nào Dó. 

  R7t Dau kh9 khi có thay D9i v. vh trí Dl v?t. 

  R7t Dau kh9 khi có thay D9i v. thói quen hàng ngày. 

  KhYng khYng các thói quen không có ý nghPa ho0c các cách thAc làm vi\c. 

  L0p Di l0p lFi các hoFt D3ng, nh" sCp xXp các Dl v?t thành hàng. 

M_i hành vi c]a trq cVn ph@i D",c Dánh d7u, c@ khi hành vi Dó không 

th"Ing xuyên. NXu m3t DAa trq có nhi.u hành vi trên, r7t có thS trq bh 

h3i chAng tU kt. Tuy nhiên, không nên D"a ra kXt lu?n cht dUa trên phiXu 

kiSm tra này mà cVn có các gi@i thích khác cVn D",c cân nhCc kP l"ung 

bvi vì các hành vi t"jng tU có thS bCt nguln tJ các nguyên nhân khác tU 

kt, nh": 
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  B" #i%c hay khuy%t t-t nghiêm tr3ng v5 thính giác. 

  B" tách bi:t v5 m;t xã h>i nh? sAng tách bi:t vBi nhCng ng?Di khác ho;c 

sAng vBi các thành viên trong gia #ình nh?ng không có giao ti%p. 

  B" lLm dNng v5 thO xác ho;c tình dNc. 

  B" sao lãng m>t cách nghiêm tr3ng. 

  B" tPn th?Qng #Ru ho;c có các cSn b:nh có Tnh h?Ung #%n não b>. 

  B" các b:nh v5 tinh thRn. 

  Khuy%t t-t trí tu:. 

*  Các d&u hi*u giúp nh/n d0ng s2m tr6 t7 k9:   

  Ít b-p bX ho;c ít có các #>ng tác khi 12 tháng tuPi. 

  Ít nói t[ng t[ #Qn giTn khi #?\c 16 tháng tuPi. 

  Ít nói nhCng cNm 2 t[ khi tr^ 24 tuPi. 

  Có bat cb sc giTm thiOu #áng kO các kd nSng ngôn ngC U m3i giai #oLn. 

  Kém giao ti%p bfng mgt ho;c nhìn vào m>t #iOm cRn chh. 

  Ít phTn bng khi g3i tên. 

  Ít có các biOu hi:n cTm xúc trên khuôn m;t. 

N%u m>t #ba tr^ có nhCng #;c #iOm này, #ba tr̂  nên #?\c #?a #i khám 

#O có m>t #ánh giá tPng quan, toàn di:n nhat. Giáo viên không nên coi 

m>t tr̂  là tr  ̂ tc kh ngay cT khi #ba tr  ̂ #ó có nhCng #;c #iOm giAng vBi 

nhCng #;c #iOm #5 c-p U trên. Giáo viên nên th?Dng xuyên thTo lu-n các 

khó khSn cna tr^ vBi bA mX tr  ̂và nhCng nhân viên y t% #O xem có thO có 

#?\c m>t lí giTi nào v5 nhCng khó khSn hay hành vi cna tr^. 

 i"m d&ng xe buýt 6: BqNG KIsM TRA TRx KHUY|T T}T V}N ��NG 

* Ki<m tra các d&u hi*u sau >ây: 

—  Có khó khSn trong vi:c duy trì t? th% #bng th�ng. 

—  KiOm soát #Ru kém. 

—  HLn ch% ho;c kém v5 chbc nSng v-n #>ng. 

—  D� m:t. 

—  PhTn xL bat th?Dng. 

—  Tr?Qng lcc cQ bat th?Dng chh 1 bên, trái... phTi... 

—  Tr?Qng lcc cQ bat th?Dng U chân. 
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—  Tr$%ng l)c c% b,t th$/ng toàn thân. 

—  Tr$%ng l)c c% th,p/ m7m nh8o. 

—  C:ng c;ng/ co c;ng. 

—  Có v,n >7 v7 ph?i hAp và th:ng bBng. 

—  Khó kh:n trong viEc khép môi lHi, chJy rãi. 

—  Run rOy. 

—  PQng kinh. 

—  Không thR b$Sc >i nTu không có trA giúp. 

—  Không thR ngVi nTu không có trA giúp. 

—  X$%ng dY gãy. 

—  Khó nu?t. 

—  Không s[ d\ng ngôn ng] nói. 

 i"m d&ng xe buýt 7: H_ TH`NG XÁC PdNH TRe PHÁT TRIhN SjM 

* Các ph&'ng pháp *ánh giá: 

—  Trmc nghiEm trí thông minh. 

—  Po l$/ng tính sáng tHo. 

—  Nghiên c;u sJn phOm hoHt >Qng cqa trs. 

—  Quan sát. 

—  GiSi thiEu cqa b? mu. 

* Bi.u hi0n c1a tr5 6 l8p: 

—  Hvi nhi7u câu hvi. 

—  ThR hiEn nhi7u sw thích. 

—  BiTt nhi7u thông tin v7 nhi7u th;. 

—  Mu?n biTt tHi sao và nh$ thT nào. 

—  D$/ng nh$ quan tâm tSi các v,n >7 xã hQi và chính tr|. 

—  Phê phán ng$/i khác vì nh]ng ý t$wng ngS ngOn. 

—  Trw nên không kiên nh�n nTu công viEc không hoàn hJo. 

—  D$/ng nh$ >%n >Qc. 

—  Tv ra chán và không làm gì. 

—  M% mQng. 
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—  Nói nhi'u. 

—  Thích tranh lu1n. 

—  Hi3u v5n 6' d8 dàng. 

* Tr" có n'ng khi,u v/ h0c v1n: 

—  Tr< th3 hi=n kh? n@ng nAi trBi C mBt vài lEnh vFc nhG 6Hc hoJc toán. 

—  Lam mê mBt lEnh vFc hoJc sC thích nào 6ó. 

—  Thích nói chuy=n vPi chuyên gia v' lEnh vFc nào 6ó. 

—  LGa ra 6áp án 6úng cSa bài toán nhGng không tr? lVi 6GWc cách làm. 

—  Thích sX 6Y hoá mHi thZ. 

—  Phát minh ra h= th\ng mã hoá mPi. 

* Tr" sáng t6o: 

—   Thích làm theo cách mPi, khác l`. 

—  Có khibu hài hGPc. 

—  Thích lcch trình mPi hoJc ho`t 6Bng khác. 

—  Thích sF 6a d`ng và mPi l`. 

—  T`o ra nheng v5n 6' khó kh@n không có cách gi?i quybt và hgi v' nó. 

—  Thích tranh lu1n và nheng câu hgi khó. 

—  Có trí tGCng tGWng phong phú. 

* Tr" có n'ng khi,u lãnh :6o: 

—  TA chZc và din djt ho`t 6Bng nhóm. 

—  Thích thú vPi vi=c nh1n nheng vi=c khó. 

—  Tg ra tF mãn. 

—  Thích ra quybt 6cnh, Kiên 6cnh vPi quybt 6cnh. 

* Tr" có n'ng khi,u ngh; thu<t:  

—  Có khibu v' ngh= thu1t — âm nh`c, múa, kcch, vl...  

—  Phát minh ra kE thu1t mPi và thm nghi=m. 

—  Nh`y c?m v' c?m giác. 

—  Thích xem các chi tibt hoJc sF trình di8n/ trGng bày. 
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Ph" l"c 4.2:   B+ng ch. E — ki3m tra th8 l9c 
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B!ng ch' E ki+m tra th0 l2c   Ph4n 1 
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Ph" l"c 5. Trò ch+i “B/0c lên phía tr/0c” 

10 h$c viên tình nguy/n s1 2óng vai 10 tr67ng h8p sau 2ây: 

1.  T 5 tu'i, b+ b,i não. Bé có th5 6i và ng:i nh;ng r=t run và tay chân cA 

6Bng thiCu nh+p nhàng; có th5 tF làm nhIng công viKc tF chLm sóc bNn 

thân nh;ng r=t chOm. LQi nói cRa bé r=t khó hi5u. Bé r=t khó 6iTu khi5n 

6;Uc bút chì. T kCt b,n dY dàng và khá thông minh (IQ cao). 

2.  K 5 tu'i mac hBi chbng Down. Bé biCt nói mBt vài te và r=t thích âm nh,c 

và truyKn; khN nLng tOp trung kém. Bé có th5 cgm bút chì và viCt nguKch 

ngo,c lên gi=y. Bé r=t khó ch+u vii sF thay 6'i và thjnh thoNng te chki 

thay 6'i ho,t 6Bng; b+ khiCm thính nhl; r=t thân thiKn vii các b,n và 

ng;Qi chLm sóc. 

3.  N 5 tu'i. Bé b+ goy cN hai chân do mBt tai n,n giao thông h:i nLm ngoái. 

Bé dùng xe lLn. Bé r=t thông minh. Vì bé có nhiTu b,n t tr;Qng nên 

chúng th;Qng giúp bé 6uy xe lLn, 6v bé 6i vK sinh howc ng:i vào chx.  

4.  B 5 tu'i, thích t mBt mình, có mBt sk v=n 6T vT hành vi. zôi khi bé g{i to 

không thích hUp; bé khó chia s| vii các b,n và thjnh thoNng 6ánh b,n 

khi chúng t trên 6;Qng 6i cRa mình. ziTu này làm cho nhIng tr| khác 

h}i sU B.  

5.  P 5 tu'i, b+ khó khLn vT h{c mbc trung bình. Bé làm viKc r=t chOm và 

không th5 tOp trung lâu. P thích ch}i vii tr| bé h}n. 

6.  V 5 tu'i, là cOu bé có khó khLn vT ngôn ngI và lQi nói, nói 6;Uc r=t ít, và 

chj nói 6;Uc te 6}n, hay 6ánh b,n, thích ch}i mBt mình. 

7.  S 5 tu'i, trí tuK bình th;Qng c�ng nh; khN nLng xã hBi và 6Bc lOp bình 

th;Qng. 

8.  A 5 tu'i b+ khiCm thính nhl. 

9.  D 5 tu'i b+ khiCm th+. 

10. C 5 tu'i b+ khuyCt tOt trí tuK, r=t khó quNn lí. C th;Qng không ng:i yên, 

không làm theo yêu cgu cRa giáo viên. Tuy nhiên, C có th5 ng:i yên nghe 

mBt câu chuyKn ngan, thích ch}i vii cát và n;ic.  

Cách ch+i: Phát cho mxi h{c viên 1 h: s} cRa tr| và yêu cgu h{c viên 

6óng vai tr| trong h: s}. 

*  B;ic lên trên 1 b;ic nCu: 

—  B,n có th5 6i vào lip h{c. 
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—  Ng$i tho)i mái , ch. c/a mình. 

—  Ki5m soát vi8c 9i v8 sinh. 

—  Chia s; và ch=i v>i b@n trong thBi gian ch=i. 

—  ViDt các chE cái. 

—  Sao chép hình tI b)ng. 

—  Hi5u nhEng gì giáo viên nói. 

—  ThOc hi8n hP>ng dRn c/a giáo viên. 
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