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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Ngày nay, v)i s, bi.n /0i nhanh chóng c4a th. gi)i và nh6ng yêu c9u 

m)i c4a xã h=i />i v)i s?n phAm giáo dEc, /òi hGi nhà giáo dEc c9n 

không ngJng bKi dLMng nâng cao nOng l,c nghQ nghiRp /S th,c hiRn t>t 

nhTt các mEc tiêu giáo dEc cho trV em. 

Trong /iQu kiRn giáo dEc m9m non ViRt Nam hiRn nay, nOng l,c phát 

hiRn và cá biRt hoá v)i trV có nhu c9u /[c biRt /ang là m=t nhu c9u c9n 

phát triSn cho các giáo viên m9m non. Module Ch"m sóc, giáo d.c và 

1áp 3ng tr7 có nhu c9u 1:c bi<t /L]c phát triSn d,a trên các ki.n th^c, k_ 

nOng mà h`c viên /ã có /L]c tJ module =:c 1i>m c?a tr7 có nhu c9u 1:c 

bi<t và ^ng dEng các ki.n th^c, k_ nOng /ó vào quá trình chOm sóc, giáo 

dEc trV em c trLdng m9m non. 

Hòa nhfp không chg /hn thu9n là viRc /La trV có nhu c9u /[c biRt vào 

trong các môi trLdng h`c tfp có trV bình thLdng. S, tham gia tích c,c 

c4a trV có nhu c9u /[c biRt trong các hokt /=ng giáo dEc /L]c xem là 

m=t trong các y.u t> /?m b?o th,c hiRn thành công giáo dEc cho nhóm 

trV này.  

Trong l)p h`c hoà nhfp, trV có nhu c9u /[c biRt có thS g[p khó khOn 

trong h`c tfp và trong viRc tham gia các hokt /=ng cùng bkn bè. Nh6ng 

yêu c9u và /iQu kiRn h`c tfp tki l)p và biRn pháp chOm sóc, giáo dEc c4a 

giáo viên n.u không /L]c /iQu chgnh sn trc thành rào cAn l)n />i v)i viRc 

h`c tfp c4a trV và trV sn không thS hoà nhfp m=t cách hiRu qu? và có ý 

ngh_a vào l)p h`c.  

ViRc /áp ^ng nhu c9u phù h]p v)i s, khác biRt cá nhân c4a mpi trV là ch 

sc quan tr̀ ng cho viRc /iQu chgnh chLhng trình giáo dEc c môi trLdng 

hoà nhfp. qS t0 ch^c hokt /=ng giáo dEc /áp ^ng /L]c nhu c9u c4a 

tJng trV, giáo viên c9n chú ý t)i các khác bi<t gi6a các trV em vQ m^c /= 

phát triSn, t>c /= phát triSn, /= trLcng thành, tr?i nghiRm cá nhân, m>i 

quan tâm và sc thích c4a trV, cách h`c tfp.  

Module này sn làm rõ các biRn pháp t0 ch^c hokt /=ng giáo dEc /áp ^ng 

nhu c9u /[c biRt c4a các nhóm trV khác nhau c /= tu0i m9m non (tfp 

trung vào 3 nhóm trV là trV khuy.t tft, trV nhivm HIV và trV có nOng 

khi.u/tài nOng) d,a trên nh6ng khác biRt /ã nêu trên. 
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B. MỤC TIÊU  

1. KIẾN THỨC 

— Hi$u &'(c s+ &a d.ng c1a tr4 em v8 kinh nghi;m, kh= n>ng, nhu c?u và 

mAi quan tâm cá nhân, l(i ích và thách thGc khi ch>m sóc, giáo dJc tr4 

em có tính &a d.ng; 

— Gi=i thích &'(c t?m quan trMng c1a vi;c hi$u rõ cá nhân tOng tr4 và nhu 

c?u c1a tr4; 

— Phân tích &'(c các bi;n pháp ch>m sóc, giáo dJc phù h(p vTi tOng 

nhóm tr4 có nhu c?u &Uc bi;t nh' tr4 khuyWt tXt, tr4 nhiYm HIV/AIDS, tr4 

phát tri$n sTm (tr4 có n>ng khiWu, tài n>ng). 

2. KĨ NĂNG 

— L+a chMn &'(c các bi;n pháp ch>m sóc — giáo dJc phù h(p vTi nhdng 

&i$m m.nh và &i$m yWu c1a tOng nhóm tr4 có nhu c?u &Uc bi;t; 

— Áp dJng nhdng bi;n pháp, kf n>ng &gn gi=n &$ thiWt kW môi tr'ing phù 

h(p cho tOng nhóm tr4 có nhu c?u &Uc bi;t; 

— Th+c hành sk dJng các bi;n pháp ch>m sóc giáo dJc phù h(p cho tr4  

các nhóm tr4 có nhu c?u &Uc bi;t khác nhau trong môi tr'ing giáo dJc 

m?m non. 

3. THÁI ĐỘ 

— Tôn trMng s+ &a d.ng c1a tr4 em; 

— Có hành vi Gng xk phù h(p trong quá trình ch>m sóc — giáo dJc tr4 có 

nhu c?u &Uc bi;t.   

C. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN MODULE 

—  HMc viên &ã hMc xong module:  !c $i&m c(a tr, có nhu c1u $!c bi3t. 

—  Tài li;u hMc tXp và tài li;u tham kh=o. 

— B>ng hình tranh =nh v8 tr4 có nhu c?u &Uc bi;t. 
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D. NỘI DUNG  

Nội dung 1  

TÌM HIỂU VỀ SỰ ĐA DẠNG TRONG PHÁT TRIỂN 

VÀ HỌC TẬP CỦA TRẺ EM (2 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự đa dạng của trẻ em 

1.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

M!i tr& em là m+t cá th/ riêng bi4t do v8y các l:p h<c =>u =a dAng. L:p 

h<c =a dAng có nhEng lFi ích tích cHc v:i tIt cJ tr& em. Tr& em =>u có 

kinh nghi4m, kN nOng, kiPn thQc và thái =+ khác nhau. M+t =òi hSi =Tt ra 

=Ui v:i giáo viên là phJi tôn tr<ng tIt cJ tr& em và các phWm chIt cXa 

tYng cá nhân tr&, tìm hi/u và phát hi4n nhEng =Tc =i/m cXa m!i tr&, trên 

c\ s^ =ó xây dHng nhEng hoAt =+ng giáo d`c cho phép các phWm chIt 

này =bFc sc d`ng và phát tri/n. 

*  S! #a d&ng c*a tr- em có th2 xu5t hi7n 8 các khía c&nh: 

—  S! #a d&ng v* m,c #. và t1c #. phát tri7n: 

Tr& phát tri/n  ̂ các tUc =+ khác nhau trong các lNnh vHc th/ chIt, ngôn 

ngE, nh8n thQc, tình cJm xã h+i. Có nhEng tr& có các kN nOng xã h+i tUt, 

trong khi nhEng tr& khác lAi cJm thIy khó làm quen, tham gia hoAt =+ng 

v:i các bAn. M+t sU tr& có th/ nói rIt lbu loát v:i ngôn ngE tinh tP và tH 

tin; sU khác chjng bao gik gi\ tay xung phong trJ lki hoTc không th/ tìm 

ra =bFc tY chuWn xác =/ mô tJ m+t kinh nghi4m =ã trJi qua. Trong khi 

m+t sU tr& có th/ suy nghN nhanh và thHc hi4n =bFc các nhi4m v` h<c t8p 

khá phQc tAp, sU khác lAi không th/ hoàn thành các nhi4m v` nPu không 

có sH h! trF nào.  

M!i tr& =>u có tUc =+ phát tri/n riêng cXa mình, =Tc bi4t v:i trbkng hFp 

tr& khuyPt t8t, thki gian =/ lNnh h+i tri thQc và kN nOng m:i lAi càng có 

nhi>u sH khác bi4t. Ngoài ra, giáo viên cho dù có hb:ng dnn cùng m+t 

n+i dung thì vnn có tr& lNnh h+i =bFc ngay nhbng cong có tr& chba lNnh 

h+i =bFc. Vì v8y, khi hb:ng dnn, tq chQc hoAt =+ng h<c t8p crn chú ý =Pn 

sH khác nhau trong tUc =+ phát tri/n cXa tr& =/ sao cho không hAn chP sH 

phát tri/n cXa tYng tr&. 

Trong cùng m+t nhóm tr& khuyPt t8t thì cong có rIt nhi>u mQc =+ khác 

nhau và nhi>u nhóm nhS h\n. Do =ó, crn phJi cân nhvc tính cá bi4t 

 



CHĂM SÓC – GIÁO DỤC VÀ ĐÁP ỨNG TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT  | 
79 

trong quá trình giáo d-c /0i v2i m4i khuy7t t8t khác nhau c:a tr;. Ch>ng 

h?n, tr; khi7m thA có nhóm tr; nhìn kém và nhóm tr; mù. 

Giáo viên cHn hiIu rõ sL /a d?ng trong sL phát triIn ngôn ngO, xã hRi và 

cá nhân, nh8n thTc và v8n /Rng c:a tr;. NhV /ó, chúng ta có thI chuXn 

bA các ho?t /Rng hZc t8p phù h[p h\n v2i các mTc /R phát triIn khác 

nhau c:a tr;, và thúc /Xy sL phát triIn c:a tr; trong nhi]u l_nh vLc. Chúng 

ta có thI s  ̀d-ng các k_ nang và bibn pháp /\n gicn /I hiIu rõ sL /a d?ng 

trong l2p hZc và /áp Tng /úng mTc nhu cHu c:a tr; em beng cách t?o cho 

tr; c\ hRi hZc t8p theo khc nang, v2i sL tL tin và thành công.  

— S! #a d&ng v* kinh nghi.m #ã có: 

M4i tr; /]u có nhOng khác bibt v] hoàn ccnh gia /ình, môi trhVng s0ng 

cing nhh nhOng kinh nghibm thLc t7. ji]u này có ngh_a khi giáo d-c 

cHn phci cân nhkc /7n sL khác nhau v] kinh nghibm c:a tr; và hh2ng t2i 

hoà h[p sL khác nhau /ó l tr;.  

Tr; hZc beng cách k7t n0i nhOng thông tin m2i v2i thông tin mà chúng  

/ã bi7t 

—  S! #a d&ng v* s5 thích: 

Sl thích và m0i quan tâm c:a m4i tr; cing có nhOng sL khác nhau. Các 

ho?t /Rng giáo d-c phci dLa trên c\ sl /ó và t8p trung vào m4i tr;. Tuy 

nhiên, v2i trhVng h[p tr; khuy7t t8t, do có kinh nghibm thLc tipn khác 

bibt nên rqt nhi]u tr; khuy7t t8t chr có nhOng sl thích và sL quan tâm 

nhqt /Anh. Bli v8y, giáo viên cing cHn lhu ý t2i vibc t?o l8p và ml rRng sl 

thích, m0i quan tâm c:a tr;. 

Giáo viên cHn bi7t nhOng gì có thI gây hTng thú cho tr;. HiIu /h[c sl 

thích c:a tr; em là mRt trong nhOng c\ sl /I chuXn bA ho?t /Rng giáo 

d-c phù h[p, thu hút, lôi cu0n /h[c sL chú ý c:a tr; và phát triIn các 

ki7n thTc, k_ nang cho các em.    

—  S! #a d&ng v* ho&t #9ng: 

Trong các ho?t /Rng /h[c tv chTc có rqt nhi]u tr; không chAu ngwi yên, 

lxp /i lxp l?i mRt hành /Rng hoxc ngh[c l?i có nhOng tr; chr ngwi yên 

mRt ch4. Trong nhi]u trhVng h[p, tr; tang /Rng làm ccn trl ho?t /Rng 

hZc t8p và rqt dp nh8n ra nên rqt nhi]u giáo viên chr chú ý t2i vibc thu 

hút sL t8p trung chú ý c:a tr; /ó mà quên /i nhOng tr; chr ngwi yên mRt 

ch4. Do v8y, quá trình giáo d-c cHn quan tâm /7n cc hai /0i th[ng tr; 
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này và %&a ra nh*ng ch- d/n thu hút s4 chú ý và m7i quan tâm c;a c< tr= 

t>ng %?ng và tr= ch- ng@i yên m?t chB. 

— S! #a d&ng v* cách h.c: 

TuF theo cách tiJp nhLn các kích thích bPng thQ giác, thính giác hay xúc 

giác hoTc sU thích, m7i quan tâm c;a tr= mà mBi tr= sV có nh*ng cách 

hXc khác nhau. Giáo viên cZn hi[u %&\c ý thích, cách hXc khác nhau %ó 

U tr= %[ t] %ó phát tri[n %&\c các ho^t %?ng hXc tLp %áp _ng nhu cZu 

c;a mBi tr=.  

M?t s7 tr= da dàng tiJp thu thông qua hình <nh, s7 khác thì thông qua 

nghe, và s7 khác n*a thông qua vLn %?ng. Tuy nhiên, có m?t s7 tr= gTp 

khó kh>n vd nghe hoTc nhìn, do %ó chúng không th[ tiJp nhLn %&\c 

thông tin nh& nh*ng tr= khác. Vì vLy, giáo viên cZn tf ch_c ho^t %?ng 

sao cho hB tr\ tr= hXc thông qua nhìn, nghe, vLn %?ng, và khích lh hXc 

tLp bPng %a giác quan. 

Vihc hi[u rõ %Tc %i[m c;a t]ng tr= và s4 %a d^ng trong ljp hXc là vkn %d 

quan trXng %[ giúp chúng ta: biJt và hi[u vd %Tc %i[m c;a t]ng tr= và %áp 

_ng nhu cZu hXc tLp cá nhân c;a chúng; %Qnh h&jng và h&jng d/n cho 

các ho^t %?ng hXc tLp thiJt th4c và có ý nghna; %Qnh hình các m7i quan 

hh tích c4c vji tr=. 

2.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi2m v4 1: Phân tích s! #a d&ng c;a tr= em. 

— ViJt tên nh*ng tr= em trong ljp c;a b^n có kh< n>ng rõ rht vd các lnnh 

v4c phát tri[n và mô t< hình th_c các em bi[u hihn nh*ng kh< n>ng này 

trong ljp hXc vào phiJu th4c hành 1.1.  

—  qXc phZn thông tin cho ho^t %?ng 1. 

— Lky ví ds th4c tian minh ho^ s4 khác biht gi*a các tr= em vd: Tính cách 

và cá tính, kh< n>ng hXc tLp, kn n>ng xã h?i, hoàn c<nh và kinh nghihm 

s7ng, sU thích, s_c khue...  

*  Nhi2m v4 2: Tìm hiCu tEm quan tr.ng c;a vi2c hiCu tính #a d&ng c;a  

tr= em. 

— qXc phZn thông tin cho ho^t %?ng 1. 

— Th<o luLn theo cTp vd tZm quan trXng c;a vihc hi[u tính %a d^ng c;a  

tr= em. 

— Rút ra các kJt luLn s& ph^m trong giáo dsc cho tr= em mZm non. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu v%n t%t nh)ng +,c +i/m +a d3ng c4a tr6 em. 

Câu h%i 2: T3i sao vi<c hi/u rõ +,c +i/m c4a t>ng tr6 và s@ +a d3ng trong 

lBp hDc là vEn +F quan trDng? 

Câu h%i 3: Giáo viên vKn dLng hi/u biNt vF tính +a d3ng nhP thN nào 

trong chQm sóc — giáo dLc tr6 em? 

Hoạt động 2: Phân tích những lợi ích và thách thức của lớp 

học có tính đa dạng 

2.1. THÔNG TIN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG 

*  Nh"ng l'i ích c+a l-p h/c 0a d2ng: 

—  UVi vBi tr6 em: 

LBp hDc +a d3ng có nh)ng lYi ích tích c@c +Vi vBi tEt cZ tr6 em. Tr6 em 

vBi nh)ng kinh nghi<m, kiNn th]c, k^ nQng, thái +_ khác nhau +Fu có th/ 

+óng góp b`ng nhiFu cách khác nhau cho lBp hDc.  

Môi trPcng +a d3ng là cd se cho s@ hình thành mVi quan h< tVt +gp gi)a 

các tr6 em vBi nhau, hình thành nh)ng k^ nQng giao tiNp — xã h_i, giúp tr6 

em nhKn th]c vF s@ +a d3ng c4a cu_c sVng xã h_i, hi/u +úng giá trk c4a 

mình và b3n bè, xoá bm s@ cách bi<t m,c cZm, xa lánh, +/ tr6 có trách 

nhi<m vBi nhau hdn, phát huy nh)ng +i/m m3nh c4a cá nhân +/ +óng 

góp cho lBp hDc. Tr6 em cpng hDc +PYc cách giúp +q lrn nhau, tr6 có khZ 

nQng tVt hdn giúp +q các b3n khác cùng hDc tKp, tr6 bình thPcng giúp +q 

tr6 khuyNt tKt... 

Môi trPcng +a d3ng st khuyNn khích mDi tr6 em tích c@c suy ngh^, ch4 

+_ng tham gia các ho3t +_ng hDc tKp +/ t@ khám phá và l^nh h_i kiNn 

th]c, rèn luy<n k^ nQng, xây d@ng thái +_ và hành vi +úng +%n. Tr6 +PYc 

t3o cd h_i và tre nên m3nh d3n, t@ tin th/ hi<n ý tPeng, +,t câu hmi cho 

bZn thân, b3n bè và cô giáo.  

 Thông qua ho3t +_ng cùng nhau trong môi trPcng +a d3ng, tr6 t@ hDc 

cách +iFu chvnh cZm xúc, hành vi và thái +_ bZn thân phù hYp +/ có th/ 

hoà nhKp trong tKp th/. Các k^ nQng giao tiNp và khZ nQng thích ]ng +PYc 

rèn luy<n và phát tri/n tVt nhEt, tr6 biNt t@ tôn trDng nh)ng giá trk c4a 

bZn thân và biNt tôn trDng ngPci khác. 
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—   !i v%i giáo viên: 

Nh$ng yêu c+u c+n ,áp /ng ,0 ,1m b1o m5t môi tr:;ng ,a d>ng t>o ra 

s@ thay ,Ai cho giáo viên C c1 phDm chEt ,>o ,/c và nGng l@c chuyên 

môn. J0 ,áp /ng ,:Kc nhu c+u ,a d>ng, ,òi hNi giáo viên ph1i thiOt kO, 

tA ch/c, h:Qng dRn trS th@c hiTn các ho>t ,5ng hUc tVp vQi các hình th/c 

,a d>ng, phong phú, có s/c hEp dRn phù hKp vQi n5i dung giáo d[c và 

phù hKp vQi trình ,5 c\a t]ng cá nhân trS nh:ng vRn ,1m b1o các ,i_u 

kiTn c[ th0 c\a tr:;ng lQp và ,`a ph:ang. Giáo viên ph1i ,5ng viên, 

khuyOn khích, t>o ca h5i và ,i_u kiTn cho trS ,:Kc tham gia m5t cách 

tích c@c, ch\ ,5ng, sáng t>o vào quá trình khám phá và lenh h5i n5i dung 

hUc tVp; chú ý khai thác vhn kiOn th/c, kinh nghiTm, ke nGng ,ã có c\a 

trS; bji d:kng h/ng thú, nhu c+u hành ,5ng và thái ,5 t@ tin trong hUc 

tVp cho trS ,0 giúp trS phát tri0n kh1 nGng b1n thân, ,i_u này giúp phát 

tri0n ke nGng và s@ sáng t>o ngh_ nghiTp c\a ng:;i giáo viên. 

Làm viTc trong lQp hUc ,a d>ng cmng ,_ cao trách nhiTm và tình c1m c\a 

giáo viên vQi trS em. J0 d>y hUc trong lQp hUc ,a d>ng ,hi t:Kng, ,òi hNi 

giáo viên ph1i quan tâm ,On trS ,0 tìm hi0u ,oc ,i0m vGn hoá, nhu c+u 

,oc biTt c+n ,:Kc ,áp /ng và tìm cách truy_n t1i nh$ng quan ,i0m, thái 

,5 tích c@c c\a mình v_ yOu th ,a d>ng c\a lQp hUc ,On mUi trS em. 

*  Nh.ng thách th1c c2a l%p h6c 7a d9ng. 

Trong m5t lQp hUc hoà nhVp có bao nhiêu trS có hoàn c1nh và nGng l@c 

khác nhau thì có bEy nhiêu khó khGn và thr thách. Nh$ng thách th/c lQn 

nhEt có th0 c1n trC trS hUc tVp cùng nhau trong m5t môi tr:;ng ,a d>ng 

là n>n /c hiOp/btt n>t, ,`nh kiOn và kì th`. Gi1i quyOt nh$ng khó khGn 

này trong lQp hUc hoà nhVp là m5t trong nh$ng nhiTm v[ quan trUng 

nhEt c\a ng:;i giáo viên. 

—  uc hiOp/btt n>t: 

Khi nói v_ n>n /c hiOp, btt n>t, chúng ta th:;ng nghe ngay ,On m5t ,/a 

trS hay m5t nhóm trS ,e do> m5t ,/a trS khác. Không chx có thái ,5 và 

hành vi c\a trS em, mà ngay c1 c\a ng:;i lQn và các giáo viên cmng có 

th0 ,:Kc xem nh: bi0u hiTn c\a s@ /c hiOp/btt n>t, vQi nhi_u hình th/c 

khác nhau nh:: uc hiOp v_ th0 chEt nh: b` b>n hooc giáo viên ,ánh; /c 

hiOp v_ trí tuT là khi nh$ng ý kiOn c\a trS không ,:Kc quan tâm hooc 

không ,:Kc coi trUng; /c hiOp v_ tinh th+n do trS b` bu5c ph1i ,ánh giá 

thEp b1n thân mình, b` quEy rhi, b` chO gizu C tr:;ng; /c hiOp b{ng l;i 
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nh" b% g'i b)ng m+t bi-t hi-u mang tính kì th%, b% xúc ph8m, th"9ng 

xuyên b% trêu ch'c... 

>c hi?p/bAt n8t th"9ng là m+t d8ng hành vi hung hãn có chH ý và làm 

tJn th"Kng ng"9i khác. N?u không có sP giúp QR, nhSng trT b% Uc hi?p, 

bAt n8t th"9ng khó có thV tP bWo v- mình. TrT b% Uc hi?p, bAt n8t th"9ng 

không kV hoZc chia sT v[i ai vi-c mình b% bAt n8t, Uc hi?p vì lo s\ r)ng 

n?u nói ra các em s^ b% bAt n8t, Uc hi?p nhi_u hKn. Tuy nhiên, nhSng Wnh 

h"`ng do b% Uc hi?p, bAt n8t gây ra th"9ng Wnh h"`ng t[i vi-c h'c tbp và 

sP tham gia cHa trT trong l[p h'c. Quan sát khi trT chKi cdng nh" tham 

gia các ho8t Q+ng trong l[p h'c s^ giúp giáo viên phát hi-n Q"\c các ven 

Q_ mà trT gZp phWi nh": trT có b% các b8n hoZc ng"9i l[n khác trong 

tr"9ng Qánh, b% g'i b)ng nhSng tên xeu, chg gigu hoZc xúc ph8m, b% th 

chii khi tham gia vào trò chKi m+t cách có chH ý...  

—  Kì th% và Q%nh ki?n: 

Kì th% và Q%nh ki?n cdng là nhSng rào cWn Qii v[i vi-c h'c cHa trT. SP kì 

th% có liên quan Q?n nhi_u ven Q_ khác nhau nh" gi[i tính (nhSng quan 

ni-m cho r)ng các em nS th"9ng không gipi khoa h'c), khW nrng (quan 

ni-m cho r)ng trT em khuy?t tbt không thV chKi các môn thV thao), 

ngusn gic xuet thân, hoàn cWnh sing... 

t%nh ki?n và kì th% có thV vô tình Q"\c thV hi-n trong ch"Kng trình h'c 

tbp và các tài li-u d8y h'c. tây là tr"9ng h\p ret th"9ng they v[i các em 

gái, v[i nhSng trT em b% Wnh h"`ng b`i HIV/AIDS cdng nh" nhSng em có 

hoàn cWnh và nrng lPc khác bi-t. Ví dz, trT sing và làm vi-c trên Q"9ng 

phi có thV Q"\c miêu tW trong các câu chuy-n là nhSng kT móc túi hoZc 

tr+m cAp và nhSng trT em phWi lao Q+ng s[m th"9ng Q"\c miêu tW là 

nhSng ng"9i nghèo khJ, mZc dù các em cdng có thV có nhi_u mZt m8nh 

nh" có các k} nrng xã h+i và khW nrng sinh tsn tuy-t v9i. N?u các tài li-u 

có tính hoà nhbp Qii v[i trT em có hoàn cWnh và nrng lPc khác bi-t, thì 

chúng càng phWi nh8y cWm hKn v[i tính Qa d8ng cHa trT và hoàn cWnh 

cHa các em.  

Giáo viên và tr"9ng h'c m+t cách vô tình có thV Qã làm trng các Q%nh 

ki?n liên quan Q?n gi[i trong quá trình tJ chUc ho8t Q+ng nh" quan ni-m 

cho r)ng m+t si trò chKi hoZc ho8t Q+ng ch� dành cho trT trai hoZc trT 

gái. Là ng"9i giáo viên, m+t trách nhi-m ret rõ ràng Qii v[i chúng ta là 
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t!o c% h'i cho t)t c* tr, c* trai và gái nh3m giúp các em h8c t9p t:t nh)t 

b3ng kh* n=ng c>a mình. 

Ngày càng có nhiDu tr, em trên thG giHi bI nhiJm HIV/AIDS tR mS ngay 

tR khi mHi l8t lòng. NhiDu tr, em khác có thV bI kì thI hoWc hoàn toàn bI 

lo!i trR ra khXi trYZng h8c b[i vì các em s:ng trong m't gia ]ình có 

ngYZi có HIV/AIDS. M't *nh hY[ng khác c>a HIV/AIDS là nhiDu tr, em 

bI m_ côi do cha mS m)t sHm vì AIDS và nhbng em này có thV s:ng vHi 

ông bà, vHi ngYZi thân hoWc tr[ thành tr, em ]YZng ph:.  

Có hai v)n ]D lHn mà các giáo viên gWp ph*i liên quan ]Gn HIV/AIDS 

trong trYZng h8c. Thh nh)t là v)n ]D shc kho, và y tG khi làm viic vHi 

nhbng em có HIV/AIDS và nhbng nh9n thhc sai ljm vD c=n binh và 

nhbng ngYZi bI *nh hY[ng. V)n ]D thh hai là làm thG nào ]V tr* lZi các 

câu hXi c>a tr, em vD HIV/AIDS trong ]ó có các v)n ]D liên quan ]Gn 

tình dkc, shc kho, tình dkc và binh lây nhiJm qua ]YZng tình dkc.  

Thái ]', hành vi b)t công (kì thI và ]Inh kiGn) trong trYZng h8c có *nh 

hY[ng ]Gn các cá nhân trong lHp h8c cnng nhY *nh hY[ng ]Gn cu'c 

s:ng c>a ngYZi bI ]Inh kiGn/kì thI. 

• M't ngYZi có thV vRa là n!n nhân, vRa là ngYZi thoc hiin nhbng hành vi, 

thái ]' b)t công vHi ngYZi khác. 

• B)t kì ai cnng có thV nh9n ra nhbng hành vi, thái ]' kì thI và ]Inh kiGn 

]:i vHi h8 th9m chí ngay tR khi còn nhX turi. 

• So kì thI có thV có tR chY%ng trình d!y h8c, phY%ng pháp gi*ng d!y, tài 

liiu giáo dkc, các m:i quan hi hoWc nhbng khía c!nh khác liên quan 

trong môi trYZng h8c ]YZng. 

2.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Nêu nh-ng l0i ích c3a l5p h7c 8a d:ng. 

— u8c phjn thông tin cho ho!t ]'ng 2. 

— L)y ví dk thoc tiJn minh ho! nhbng lxi ích c>a lHp h8c ]a d!ng  

*  Nhi#m v' 2: Nêu nh-ng thách th?c c3a l5p h7c 8a d:ng và nh-ng biBu 

hi#n c3a nó trong thFc tiGn. 

— u8c phjn thông tin cho ho!t ]'ng 2. 

— Th*o lu9n theo nhóm vD nhbng biVu hiin c>a các thách thhc và *nh 

hY[ng c>a nó ]Gn quá trình h8c t9p c>a tr, em. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Theo b&n nh(ng l+i ích c/a m2t l4p h6c 7a d&ng là gì?  

Câu h%i 2: Theo b&n nh(ng thách th=c c/a m2t l4p h6c 7a d&ng là gì? 

Câu h%i 3: Vi?c hi@u rõ nh(ng l+i ích và thách th=c c/a l4p h6c 7a d&ng 

có ý nghGa nhH thI nào cho công vi?c chKm sóc, giáo dNc trO em P trHQng 

mRm non? 

Hoạt động 3: Tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu 

đa dạng trong lớp học 

3.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

NgHQi giáo viên 7óng vai trò là ngHQi t&o 7iVu ki?n thuXn l+i giúp trO em 

có môi trHQng h6c tXp và cZ h2i h6c tXp t[t, giúp m6i trO em h6c tXp m2t 

cách tích c\c.  

Chúng ta 7ã 7H+c biIt r̀ ng trO em h6c theo nhiVu cách và P nh(ng trình 

72 khác nhau. Chính vì thI mà v4i vai trò là ngHQi giáo viên cRn phai t&o 

7iVu ki?n 7@ trO h6c tXp theo nhiVu cách khác nhau, sb dNng các phHZng 

pháp d&y h6c 7a d&ng sao cho tdt ca trO em có th@ h6c m2t cách có ý 

nghGa, 7ec bi?t là v4i nh(ng trO em có hoàn canh và nKng l\c khác bi?t. 

f@ tg ch=c các ho&t 72ng giáo dNc 7áp =ng nhu cRu 7a d&ng c/a trO em 

trong l4p h6c, giáo viên cRn xem xét cen kj vV 3 phHZng di?n: n!i dung, 

ph*+ng pháp (cách tg ch=c ho&t 72ng giáo dNc và d&y h6c) và môi 

tr*1ng h2c t4p. 

—  V7 n!i dung: N2i dung giáo dNc và các ch/ 7V tg ch=c cho trO khám phá 

cRn phai gRn goi v4i cu2c s[ng c/a trO em, và 7iVu chpnh cho phù h+p v4i 

hoàn canh s[ng c/a trO em. Các ch/ 7V giúp trO em h6c tXp P nhiVu m=c 

72 khác nhau phù h+p v4i kha nKng c/a trO. Giáo viên cRn 7et câu hti là 

các n2i dung h6c tXp 7ã quan tâm 7In nhu cRu và kha nKng, kinh nghi?m, 

sP thích, phong cách h6c tXp, và hoàn canh s[ng c/a trO em chHa?  

Giáo viên cong cRn xét 7In nh(ng trO khuyIt tXt và trO có kha nKng vH+t 

tr2i. Giáo viên cRn 7et câu hti là mình 7ã lXp kI ho&ch cho nh(ng trO gep 

khó khKn và trO phát tri@n s4m tiIp cXn v4i chHZng trình giáo dNc chHa? 

Nh(ng n2i dung nào cRn 7iVu chpnh? Các n2i dung ho&t 72ng, vXt li?u 

cho trO ho&t 72ng có t&o ra s\ phân bi?t 7[i xb gi(a các nhóm trO khác 

nhau không? (NhH trO trai và trO gái, trO có hoàn canh 7ec bi?t khó khKn...). 
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—  V# ph&'ng pháp: 

Khi t/ ch1c ho3t 45ng 6 l8p h9c 4: hoà nh<p các em có nhi#u d3ng nBng 

lCc, chúng ta cGn có ph&'ng pháp giúp nhHng em này h9c m5t cách tJt 

nhKt trong khN nBng cOa các em, 4Pc biRt là nhHng trS khuyTt t<t. Vi#u 

này 4òi hXi giáo viên cGn hi:u 4&[c rõ h'n trS h9c tJt nh& thT nào, xem 

xét m5t sJ tr6 ng3i 4Ji v8i viRc h9c t<p cOa trS em.  

T3o c' h5i cho trS h9c t<p m5t cách 45c l<p thông qua trNi nghiRm, 

t&'ng tác, rút kinh nghiRm và giao tiTp. Làm viRc theo nhóm 4: chia sS ý 

t&6ng và tìm cách giNi quyTt vKn 4# là m5t yTu tJ quan tr9ng trong ho3t 

45ng h9c t<p tích cCc cOa trS. H9c nhóm có th: nâng cao ki nBng xã h5i, 

khN nBng ngôn ngH và sC phát tri:n cOa trS.  

M5t sJ g[i ý d&8i 4ây sl giúp giáo viên hm tr[ cho các trS em có gPp khó 

khBn trong h9c t<p: 

+ Chia các công viRc và thCc hiRn theo tpng b&8c có h&8ng dqn. 

+ Bst 4Gu tp nhHng viRc nhX rti phát tri:n dGn lên. Khi d3y m5t ki nBng, 

hãy chia nhX các công 4o3n thành nhHng 4'n vu nhX h'n hoPc nhHng 

hành vi nhX h'n rti sau 4ó lsp ráp các phGn l3i thành t/ng th:. 

+ GiNm nhHng phGn khó. Chia các công viRc tp dw 4Tn khó và chx cung cKp 

nhHng chx dqn cGn thiTt. 

+ VPt câu hXi: VPt các câu hXi có liên quan 4Tn quá trình (“làm nh& thT 

nào”) hoPc nhHng câu hXi liên quan 4Tn n5i dung (“cái gì”). 

+ Hình Nnh: Tích cCc s} d~ng tranh Nnh hoPc trình bày b�ng hình Nnh. 

+ Ho3t 45ng theo nhóm. Cung cKp các chx dqn hoPc h&8ng dqn cho các 

nhóm nhX trS em. 

+ Hm tr[ tp giáo viên và sC tham gia cOa b3n bè.  

Ngoài ra, giáo viên có th: khuyTn khích nhHng trS em khác cùng có trách 

nhiRm v8i nhau trong quá trình h9c t<p b�ng cách xây dCng hình th1c 

h9c t<p theo cPp giHa m5t trS khuyTt t<t, trS có khó khBn v8i trS không có 

khuyTt t<t hoPc có khN nBng tJt h'n. Ch�ng h3n, h&8ng dqn trS em 

không có khuyTt t<t hm tr[ giúp b3n khuyTt t<t 4i l3i nh& 4Tn th& viRn, t8i 

nhà vR sinh... hm tr[ b3n trong các trò ch'i t<p th:. GiNng giNi cho các em 

thKy r�ng các em cGn phNi bNo vR ng&�i b3n khuyTt t<t cOa mình khXi 

nhHng mJi nguy h3i v# th: chKt hoPc l�i nói.  

—  V# môi tr)*ng: NhiRm v~ quan tr9ng cOa giáo viên khi t/ ch1c ho3t 45ng 

4áp 1ng nhu cGu 4a d3ng cOa trS em là t3o môi tr&�ng h9c t<p hòa nh<p 
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và thân thi(n. Trong .ó bao g2m vi(c giúp cho t7t c8 tr9 em hi;u và ch7p 

nh=n s? .a dAng trong lCp hDc. Hãy nói chuy(n vCi tr9 em vH các dAng 

khuyKt t=t khác nhau .Lc bi(t là nhMng dAng mà các em có th; nhìn th7y 

ngay trong nhà trOPng hoLc trong cQng .2ng. MQt cách .; làm vi(c này 

là .H nghS mQt ngOPi lCn có khuyKt t=t tCi thTm lCp hDc và nói chuy(n vCi 

các tr9 em. U; có th; giúp tr9 không có khuyKt t=t ch7p nh=n nhMng 

ngOPi bAn khuyKt t=t, hãy k; cho các em nghe nhMng câu chuy(n k; vH 

nhMng vi(c mà ngOPi khuyKt t=t có th; làm. UiHu này, giúp xây d?ng mQt 

mYi quan h( mà trong .ó c8 tr9 em khuyKt t=t và không khuyKt t=t .Hu có 

th; góp ph[n vào vi(c hDc t=p c\a nhau. 

Chúng ta c^ng c[n phân tích và tìm hi;u nhMng tài li(u hDc t=p nhO 

truy(n k;, v=t li(u hoAt .Qng c\a tr9 em, .2 dùng, .2 chai có xu hOCng 

tAo ra thái .Q thiên l(ch và kì thS không ch\ ý d tr9? 

MQt trd ngAi lCn .ó là vi(c tr9 t? .ánh giá th7p b8n thân mình. UiHu này 

hAn chK .Qng ca hDc t=p c\a tr9 và có th; .ã và .ang làm 8nh hOdng 

không tYt .Kn s? phát tri;n vH mLt nh=n thfc c^ng nhO vH mLt xã hQi c\a 

các em. Có th; gi8i quyKt .iHu này nhP c8i thi(n môi trOPng hDc t=p. Môi 

trOPng này là nai nhMng lPi khen nggi phù hgp .Ogc dành cho nhMng em 

hDc t=p tYt, nai mà các nhóm hgp tác và thân thi(n .Ogc khuyKn khích, 

nai mà tr9 em biKt rhng các em .Ogc quan tâm, chTm sóc, .Ogc hi trg 

trong quá trình hDc t=p. 

3.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Chia s- kinh nghi#m c2a b4n thân v7 t8 ch9c ho;t <=ng <áp 

9ng nhu cAu <a d;ng c2a tr- em: 

— Th8o lu=n theo nhóm vH nhMng vi(c mình .ã làm giúp cho tr9 em có nhu 

c[u .a dAng hDc t=p tYt han và nhMng vi(c mình .ã làm c8n trd vi(c hDc 

t=p c\a các tr9 em có nhu c[u .a dAng. 

— ViKt kKt qu8 th8o lu=n vào phiKu th?c hành 1.2.  

— Chia s9 kKt qu8 th8o lu=n c\a các nhóm vCi c8 lCp. 

*  Nhi#m v' 2: Phân tích nhHng khía c;nh giáo viên cAn quan tâm khi t8 

ch9c ho;t <=ng giáo d'c nhKm <áp 9ng nhu cAu <a d;ng c2a tr- em. 

—  UDc ph[n thông tin cho hoAt .Qng 3. 

— Th8o lu=n theo nhóm và rút ra các kKt lu=n sO phAm khi tp chfc hoAt 

.Qng giáo dqc cho tr9 em d trOPng m[m non. 
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3.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu ng'n g(n vai trò c0a giáo viên khi t5 ch6c ho7t 89ng giáo 

d;c 8áp 6ng nhu c=u 8a d7ng c0a tr> em. 

Câu h%i 2: Bánh giá sD phù hFp vG n9i dung, phIJng pháp và môi trIMng 

t5 ch6c ho7t 89ng giáo d;c c0a cJ sN mình công tác vPi viQc 8áp 6ng nhu 

c=u 8a d7ng c0a tr> em.  

Phi#u th'c hành 1.1: Tính 0a d3ng c5a tr7 em 

1.  Hãy xác 8Wnh nhXng tr> phát triYn tZt N các l\nh vDc sau: 

L+nh v.c phát tri4n Tên tr7 Bi4u hi9n 

ThY ch^t 
  

Nh_n th6c 
  

Ngôn ngX 
  

Tình c`m xã h9i 
  

Tham m\ 
  

2. Hãy xác 8Wnh nhXng tr> gcp khó khen trong các l\nh vDc sau: 

L+nh v.c  

phát tri4n 

Tên tr7 Bi4u hi9n 

ThY ch^t 
  

Nh_n th6c 
  

Ngôn ngX 
  

Tình c`m xã h9i 
  

Tham m\ 
  

NhXng tr> có k\ neng tZt N l\nh vDc này có nh^t thift ph`i có k\ neng tZt N 

l\nh vDc khác không?   

  Có.      Không. 

NhXng tr> gcp khó khen N l\nh vDc này có nh^t thift gcp khó khen trong 

l\nh vDc khác không? 

  Có.      Không. 
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Phi#u th'c hành 1.2 

Hãy vi&t k&t qu+ th+o lu/n: 

— Nh4ng vi6c b9n :ã làm giúp cho tr@ em có nhu cCu :a d9ng hFc t/p tGt 

hHn vào cIt có hình mKt cLMi. 

— Nh4ng vi6c b9n :ã làm c+n trO vi6c hFc t/p cPa các tr@ em có nhu cCu :a 

d9ng vào cIt có hình mKt m&u. 
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Nội dung 2  

CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ KHUYẾT TẬT (7 tiết) 

Hoạt động 1: Chăm sóc – giáo dục trẻ khiếm thị 

1.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

*   !c $i&m c(a tr, khi/m th0: 

—  Vi%c ti(p thu thông tin t/ thính giác và xúc giác phát tri7n song ti(p thu 

các thông tin :(n t/ th; giác b; h=n ch(. 

—  Gi@m cB hCi hDc ngEu nhiên, trH không th7 tJ khám phá vK th( giLi xung 

quanh mà cOn có sJ hQ trR :Sc bi%t :7 hDc và hi7u các khái ni%m. Bi7u 

tURng và khái ni%m cVa trH khi(m th; mang tính chWt hình thYc, chZp vá 

và r[i r=c. TU duy hình tURng có nhiKu h=n ch(. 

—  ThU[ng không chV :Cng giao ti(p vLi trH/ngU[i khác, h=n ch( k` nang 

luân phiên, không liên h% bdng mZt, không nhìn thWy nheng cf chg :i%u 

bC phi l[i nói nhU vEy tay, chg tay, ght :Ou... NhiKu trH có xu hULng tách 

bi%t, không mujn giao ti(p vLi mDi ngU[i, luôn c@m thWy thi(u tJ tin, 

mWt an toàn khi giao ti(p vLi trH khác. 

—  VK ngôn nge: sf dlng t/ b; lSp, sf dlng nge :i%u không hRp lí hoSc áp 

dlng sai nguyên tZc, có xu hULng sf dlng ngh`a cVa t/ mCt cách quá 

hmp hoSc quá rCng. 

— n;nh hULng và di chuy7n khó khan. SR vhn :Cng vì c@m thWy không an 

toàn, không bi(t vK nheng gì có xung quanh. 

*   i2u ch4nh môi tr78ng t: ch;c ho=t $>ng: 

—  Môi trU[ng bên trong cVa lLp hDc cOn :URc sZp x(p v; trí các góc ho=t 

:Cng gDn gàng, cj :;nh n(u có sJ thay :qi cOn thông báo trULc cho trH 

khi(m th;.  

— SZp x(p lLp hDc t=o :URc :iKu ki%n thuhn lRi cho trH mù :i l=i ds dàng, 

không b; quá nhiKu c@n trt và :Sc bi%t giáo viên nên sZp x(p chQ ngui 

cVa trH khi(m th; t gOn giáo viên :7 giáo viên có nhiKu :iKu ki%n chú ý 

:(n trH hBn và thuhn lRi khi quan sát các :u dùng trJc quan.  

— n@m b@o :iKu ki%n ánh sáng tjt, theo dõi mYc :C cVa ti(ng un :7 giúp 

trH khi(m th; sf dlng thính giác có hi%u qu@.  
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— Giáo viên c*n chú ý s/p x2p v3 trí h7p lí, :; r<ng và thu@n tiAn cho trB 

khi2m th3 sE dGng các phHIng tiAn  tr7 th3. 

— LLa chNn :O dùng, dGng cG trLc quan kích thích các giác quan, phóng to 

hoSc làm tTng :< tHIng phUn tranh Unh, chV. 

— V3 trí c;a trB khi2m th3 trong lXp hNc: dZ ti2p c@n vXi giáo viên,... 

—  SE dGng m<t s\ tín hiAu :] giúp trB khi2m th3 :3nh hHXng và di chuy]n 

trong lXp. 

— SE dGng các thi2t b3 h` tr7 cho trB: tranh kha lXn, kính :eo m/t, :èn 

chi2u sáng, chuông gió, tay v3n... 

*   i"u ch'nh khi t+ ch,c ho.t /0ng: 

—  T@n dGng t\i :a giác quan còn lhi c;a trB trong khám phá và thLc hiAn 

các hoht :<ng. 

—  Thính giác giúp trB khi2m th3 :3nh hHXng trong không gian, âm thanh 

cjng giúp trB phUn ánh thu<c tính c;a các v@t: kim lohi, g`... Khuy2n 

khích trB phát hiAn ti2ng :<ng, âm thanh l nhVng thmi :i]m, v3 trí khác 

nhau; so sánh các lohi âm thanh qua các trò chIi, cho trB t@p b/t chHXc 

nh3p :iAu c;a m<t s\ âm thanh quen thu<c. 

—  Trong các hoht :<ng hong ngày c;a trB ta c*n chú ý k2t h7p viAc t@n 

dGng khU nTng c;a tpt cU các giác quan :] bù trq cho khU nTng th3 giác 

:ã b3 thi2u hGt c;a trB. 

—  Th\ng nhpt khi hHXng dsn m<t kt nTng nào :ó (cách dùng tq tránh :]  

trB b3 nh*m lsn). Khi làm viAc vXi trB, giáo viên nên :wng l phía sau :] 

h` tr7 trB. 

—  Khi ta chwc hoht :<ng c*n giUi thích, mô tU :O dùng hay hình Unh :ang 

sE dGng bong ngôn ngV ng/n gNn, dZ hi]u. 

—  Ta chwc các nhóm hoht :<ng c*n :Um bUo rong trB khi2m th3 hi]u rõ vz 

nhVng gì :ang xUy ra, trB s{ phUi thLc hiAn nhiAm vG gì. 

—  TrB khi2m th3 thHmng không nh@n bi2t có ngHmi l chnh mình. Các em 

không th] nhìn thpy nhVng ngHmi mà các em :ó gSp. Khi bhn :ang l 

chnh m<t :wa trB khi2m th3, hãy nói chuyAn vXi em :] em bi2t bhn :ang 

l :ó. Hãy yêu c*u các hNc sinh khác trong lXp làm tHIng tL nhH v@y. 

—  Trong các hoht :<ng sinh hoht hàng ngày, c*n t@p cho trB tL mSc qu*n 

áo, :izu ch~nh cúc, khoá, t@p c*m thìa, c*m bút, sE dGng m<t s\ :O dùng 

:In giUn. Nên dhy trB tqng bHXc: có th] :] trB tL làm bHXc cu\i cùng c;a 
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ho"t %&ng tr*+c %- t"o cho tr. có c0m giác thành công, tr. ti7p c9n d;n 

v+i ho"t %&ng, s> d?ng lAi h*+ng dBn %Cn gi0n. 

—  M&t sG tr. khi7m thI rJt r?t rè và th9n trLng khi tham gia các ho"t %&ng 

v9n %&ng nên trong các ho"t %&ng th- chJt c;n có m&t sG %iOu chQnh nhR 

%- phù hTp cho tr. khi7m thI nh* dán thêm các lo"i bVng màu vào %W 

dùng %- tr. dX nh9n bi7t, phân biZt %W v9t v+i bO m[t sàn, các tJm th0m 

màu c\ng có tác d?ng khi s> d?ng ] bO m[t nOn tGi màu... 

1.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Tr,i nghi#m phát hi#n nh2ng kh, n4ng và khó kh4n c8a tr: 

khi;m th<. 

—  _óng vai là tr. khi7m thI, th`c hiZn m&t sG yêu c;u di chuy-n ho[c nh9n 

bi7t %W v9t gì %ó. 

—  Mô t0 c0m giác cca b0n thân khi th`c hiZn các ho"t %&ng mà không  

nhìn thJy. 

—  Th0o lu9n vO nheng kh0 nVng và khó khVn mà tr. khi7m thI g[p ph0i. 

*  Nhi#m v' 2: Xác @<nh các bi#n pháp hB trC tr: khi;m th<: 

—  _Lc ph;n thông tin cho ho"t %&ng 1. 

—  ChQ ra nheng khó khVn %i-n hình cca tr. khi7m thI. 

—  Xác %Inh các biZn pháp hi trT trong quá trình chVm sóc giáo d?c tr. 

khi7m thI. 

*  Nhi#m v' 3: ThEc hành mFt sH bi#n pháp hB trC tr: khi;m th<. 

—  Các nhóm %óng vai cô giáo trong l+p hLc cùng v+i tr.  tk chlc ho"t %&ng 

cho tr. khi7m thI %i d"o ngoài trAi. 

—  Th0o lu9n vO các biZn pháp hi trT tr.. 

—  _óng vai, mô phRng các biZn pháp th`c hiZn. 

1.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu tóm tnt nheng kh0 nVng và khó khVn cca tr. khi7m thI. 

Câu h%i 2: Nh9n xét vO nheng %iOu kiZn phù hTp và ch*a phù hTp cca 

tr*Ang/l+p mà mình công tác cho viZc chVm sóc, giáo d?c tr. khi7m thI.  

Câu h%i 3: _O xuJt các biZn pháp thay %ki nheng %iOu kiZn ch*a phù hTp.  



CHĂM SÓC – GIÁO DỤC VÀ ĐÁP ỨNG TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT  | 
93 

Hoạt động 2: Chăm sóc – giáo dục trẻ khiếm thính 

2.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

*   !c $i&m c(a tr, khi/m thính: 

—  Tri giác th+ giác t,t, h.c ch/ y1u thông qua th7c hành và quan sát, b<t 

ch=>c. 

—  ViAc ti1p thu các thông tin C1n tD thính giác b+ hFn ch1. 

—  KhH nIng hiJu và biJu CFt ngôn ngK c/a trL hFn ch1, do Có Hnh h=Png 

C1n viAc lRnh hSi các ki1n thUc CVc biAt là các khái niAm trDu t=Xng. TrL 

hay gVp khó khIn trong viAc sY dZng Cúng ngK pháp, cú pháp và sY dZng 

Cúng tD. TrL th=\ng sY dZng tD không phù hXp, CVt sai thU t7 các tD 

trong câu, câu không rõ nghRa. 

—  SUc tap trung chú ý c/a trL không cao nên khó ti1p nhan C=Xc l=Xng 

thông tin nhidu và sâu. KhH nIng t= duy trDu t=Xng c/a trL hFn ch1 den 

C1n viAc hiJu các ki1n thUc trDu t=Xng nông cFn, có khi hiJu sai. 

—  GVp khó khIn trong viAc giao ti1p v>i các trL khác và giáo viên. 

*   i3u ch5nh v3 môi tr89ng: 

SY dZng phòng h.c P khu yên tRnh nhht c/a tr=\ng và giHm b>t ti1ng in 

trong l>p bjng cách trHi thHm, khIn trHi bàn khi trL chki, sY dZng CAm  

cao su cho chân bàn, chân gh1... viAc này có thJ giHm Cáng kJ ti1ng in 

trong l>p. 

Giáo viên clng nên chú ý C1n các Ci vat phát ra âm thanh nh= ti vi, 

radio, quFt, Cèn chi1u... nidu chonh âm thanh phát ra tD tivi, radio...  n1u 

giáo viên mu,n trL khi1m thính l<ng nghe l\i h=>ng den c/a giáo viên 

hoVc các bFn khác trong l>p. 

N1u có ti1ng in tD bên ngoài có thJ hFn ch1 bjng cách Cóng kín cYa. nJ 

giHm b>t ti1ng vang, nên sY dZng các vat liAu hút âm thanh trong phòng 

nh= trHi thHm, chi1u trên sàn nhà, t=\ng treo rèm vHi dày... 

*   i3u ch5nh khi t; ch<c ho>t $?ng: 

Do có nhKng khó khIn vd nghe, nên CJ hiJu C=Xc nhKng l\i nói c/a 

ng=\i khác, trL khi1m thính rht csn s7 ht trX thông qua C.c hình miAng. 

nJ tFo Cidu kiAn thuan lXi cho trL khi1m thính C.c hình miAng, trong 

quá trình tv chUc hoFt CSng, giáo viên nên CUng hoVc ngii C,i diAn trL, 

chú ý không che miAng khi nói, không Ci lFi trong lúc Cang nói, bPi vì vDa 

Ci vDa nói sw làm gi.ng c/a giáo viên khó nghe hkn và trL clng khó nhìn 
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th"y rõ ràng khuôn m.t c0a giáo viên h7n. Giáo viên c:n thu hút tr< 

khi=m thính nhìn v@ phía mình trBCc khi nói và ra hiEu cho tr< bi=t ai 

Gang nói khi lCp thIo luJn GK tr< có thK nhìn Gúng hBCng và GLc hình 

miEng thuJn lMi h7n. Bên cOnh Gó cPng c:n chú ý G=n Gi@u kiEn ánh 

sáng GK giúp tr< khi=m thính GLc hình miEng khi giao ti=p trong lCp hLc.  

—  MUt sV tr< không nói GBMc, tr< c:n GBMc dOy nhYng cách thZc khác nhau 

GK thK hiEn suy ngh[, nhu c:u và cIm xúc c0a mình nhB b]ng các hành 

GUng và c^ ch_. Giáo viên hãy s^ dang các phB7ng tiEn giao ti=p khác 

nhau vCi tr< nhB vba nói vba k=t hMp tay, m.t ho.c GiEu bU c7 thK... và 

hBCng dcn nhYng tr< em khác s^ dang nhi@u cách thZc giao ti=p vCi tr< 

khi=m thính. 

—  Khi hBCng dcn hoOt GUng cho tr<, giáo viên c:n nói ngfn gLn, rõ ràng, 

nói to nhBng không hét lên hay cBhng GiEu hình miEng, s  ̂dang nhYng tb 

và câu G7n giIn cùng vCi nhYng GiEu bU ho.c tranh Inh GK giúp tr< hiKu 

Gi@u Gang GBMc nói. Khi GBa ra lhi ch_ dcn, giáo viên có thK nói chung vCi 

cI lCp và nhfc lOi GiKm then chVt c0a lhi ch_ dcn cho tr< khi=m thính. 

—  PhB7ng tiEn hl trM v@ thm giác Góng vai trò quan trLng trong quá trình 

ti=p thu thông tin c0a tr< khi=m thính. NhYng hl trM v@ thm giác GVi vCi 

tr< khi=m thính Gó là Gq dùng trrc quan nhB tranh Inh, mô hình, s7 Gq, 

vJt thJt... và mUt phB7ng tiEn hl trM trrc quan quan trLng GVi vCi tr< 

khi=m thính là c^ ch_ GiEu bU. 

—  TJn dang sr hl trM c0a các tr< khác trong lCp GK giúp tr< khi=m thính 

hiKu GBMc nhYng gì Gang ditn ra xung quanh.  

—  Khi giao ti=p vCi tr<, hãy cho tr< thhi gian GK nghe và suy ngh[. Kiên trì 

dành thhi gian nghe xem tr< Gang muVn nói gì và giúp tr< s^ dang Gúng 

tb GK nói và luôn giY thái GU tích crc, GUng viên khuy=n khích tr< bui vì 

viEc hLc tJp trong lCp GVi vCi các em là r"t khó khvn. 

Máy trM thính là mUt trong nhYng phB7ng tiEn quan trLng giúp tr< s  ̂

dang sZc nghe tVt h7n trong quá trình ti=p nhJn ngôn ngY. wK giúp tr< 

s^ dang sZc nghe mUt cách hYu hiEu qua máy trM thính, giáo viên c:n 

bi=t mUt sV thao tác G7n giIn v@ s^ dang máy trM thính nhB tft mu, kiKm 

tra máy trM thính... 

 Máy trM thính có nhi@u loOi, mli loOi có tác dang khác nhau cho nhYng 

loOi Gi=c khác nhau. HiEn nay, có hai loOi máy GBMc s^ dang thông dang: 

máy trM thính hUp và máy trM thính sau tai. 
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Máy tr& thính h*p 

 

Máy tr& thính sau tai 

 

Ngoài ra, m*t s- ph01ng ti3n tr4 thính khác cho tr9 khi:m thính nh0 -c 

tai ;i3n t< ho=c h3 th-ng FM. 

2.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Tr,i nghi#m phát hi#n nh2ng kh, n4ng và khó kh4n c8a tr: 

khi;m thính. 

—  M*t hCc viên bGt tai lIi trong khi m*t ng0Ji khác ;ang kK m*t câu chuy3n 

vui cho cO lPp.  

—  HCc viên bG bGt tai mô tO cOm giác cSa bOn thân khi ti:p nhTn thông tin 

mà không nghe thVy và kK lIi nhWng gì mình có thK hiKu ;04c tZ nét m=t 

và c< ch\ ;i3u b* cSa mCi ng0Ji. 

—  ThOo luTn v^ nhWng khO n_ng và khó kh_n mà tr9 khi:m thính g=p phOi. 

*  Nhi#m v' 2: Xác @Anh các bi#n pháp hC trD tr: khi;m thính. 

—  `Cc phan thông tin cho hoIt ;*ng 2. 

—  Ch\ ra nhWng khó kh_n ;iKn hình cSa tr9 khi:m thính. 

—  Xác ;Gnh các bi3n pháp he tr4 trong quá trình ch_m sóc giáo dhc tr9 

khi:m thính. 

*  Nhi#m v' 3: ThFc hành mGt sI bi#n pháp hC trD tr: khi;m thính. 

—  Các nhóm ;óng vai cô giáo trong lPp hCc cùng vPi tr9 tj chkc hoIt ;*ng 

cho tr9 khi:m thính khám phá âm thanh. 

—  ThOo luTn v^ các bi3n pháp he tr4 tr9. 

—  `óng vai, mô phlng các bi3n pháp thmc hi3n. 
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2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu tóm t't nh*ng kh- n.ng và khó kh.n c2a tr5 khi7m thính. 

Câu h%i 2: Nh:n xét v= cách mình @ã hBCng dEn hoGt @Hng cho tr5 em 

trong lCp và @= xuLt các biNn pháp thay @Pi @Q phù hSp cho lCp có tr5 

khi7m thính. 

Hoạt động 3: Chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ 

3.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

*   !c $i&m c(a tr, khuy1t t2t trí tu4: 

—  Có kh- n.ng b't chBCc tWt. 

—  Có thQ gXp khó kh.n v= nghe và nhìn. Kh- n.ng ti7p thu các ki7n thZc h[c 

@B\ng ch:m, khó nhC, mau quên, gSi nhC không @`y @2. Khó kh.n trong 

viNc áp dang ki7n thZc vào thbc ticn và trong các bWi c-nh khác nhau. 

—  T:p trung, chú ý kém, hay bg phân tán chú ý. Ghi nhC máy móc, gXp khó 

kh.n trong viNc hiQu và nhC b-n chLt. TB duy ch2 y7u là tB duy trbc quan 

hành @Hng, khó kh.n trong viNc hiQu nh*ng thông tin mang tính lôgic,  

trju tBSng. 

—   Ngôn ng* dicn @Gt và ngôn ng* ti7p nh:n @=u kém, @Xc biNt là ngôn ng* 

dicn @Gt. 

—  Không n'm @BSc các kk n.ng giao ti7p thông thB\ng nhB luân phiên, ch\ 

@Si... ít hiQu các cl chm giao ti7p không l\i: nét mXt, cl chm, @iNu bH... 

—  GXp khó kh.n trong viNc làm theo hBCng dEn, làm theo trình tb, tình 

huWng mCi. 

—  Có các hành vi xã hHi không phù hSp vCi bWi c-nh, mHt sW tr5 có hành vi 

xâm hGi @7n nh*ng tr5 khác.  

*   i6u ch7nh môi tr:;ng và thi1t b@: 

VCi h`u h7t tr5 khuy7t t:t trí tuN tham gia h[c hòa nh:p không @òi hri 

ph-i s'p x7p lCp h[c @Xc biNt hoXc c`n có nhi=u @s dùng khác biNt. Giáo 

viên có thQ @i=u chmnh và tP chZc lGi @s dùng trong lCp h[c @Q @áp Zng 

nhu c`u c2a tr5 khuy7t t:t trí tuN.  

—  Các lWi c`n rHng rãi @Q tr5  di chuyQn thu:n tiNn, tránh tr5 bg ngã nhLt là 

vCi nh*ng tr5 @i lGi vang v=. tB\ng di chuyQn gi*a các khu vbc trong lCp 

c`n giúp tr5 dc dàng nh:n ra. 
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—  Lúc %&u, s*p x-p l/p h1c %2n gi6n, rõ ràng gi:a các khu v?c %-n mAc có 

thD. Khi trG %ã quen d&n v/i cách s*p x-p này, tMng d&n thêm %O dùng, 

khu v?c hoRt %Sng khác. C&n gi: các khu v?c c2 b6n mSt cách cV %Wnh 

giúp trG %X bW nh&m lYn và quen thuSc h2n v/i cZu trúc c[a l/p h1c. C&n 

%ánh dZu các khu v?c mSt cách rõ ràng. 

—   Tránh s*p x-p khu v?c d] gây ti-ng %Sng v/i khu v?c c&n yên t_nh.  Ti-ng 

%Sng có thD gây sao lãng v/i nh:ng hoRt %Sng c&n s? yên t_nh và t`p 

trung. Ti-ng %Sng cang có thD làm trG khuy-t t`t trí tuc d] bW kích thích.  

—  Chú ý %-n s*p x-p che ngOi c[a trG: ngay phía trg/c, g&n che c[a giáo 

viên n-u c&n thi-t. Tuy nhiên, c&n cho trG c6m thZy tho6i mái khi h1c, 

che ngOi c&n xa nh:ng y-u tV có thD gây 6nh hghng t/i vicc h1c nhg:  

cia ra vào. HRn ch- ti-ng On và nh:ng y-u tV gây nhi]u mà trG có thD 

nhìn thZy.  

—  TRo nh:ng không gian cá nhân cho trG. Có nh:ng trG gmp khó khMn khi 

ph6i si dnng không gian chung v/i các bRn. Giáo viên có thD gi/i hRn khi 

s*p x-p %D hRn ch- nh:ng 6nh hghng c[a nh:ng trG này v/i các bRn khác 

nhZt là h nh:ng hoRt %Sng chung.  

—  V/i phg2ng ticn tr?c quan, c&n xem xét mAc %S phAc tRp và trru tgsng 

c[a %O dùng. N-u c&n, %iuu chvnh %O dùng %2n gi6n %D phù hsp v/i trG. 

Chú ý si dnng nh:ng %O dùng mà trG si dnng các giác quan %D khám 

phá: nghe, nhìn, n-m, ngii, xúc giác và v`n %Sng. 

*   i"u ch'nh khi t+ ch,c ho.t /0ng: 

— H&u h-t các nSi dung trong chg2ng trình giáo dnc m&m non %uu có thD 

áp dnng %D dRy trG nhgng c&n có mSt k- hoRch dRy cn thD và tv mv. NSi 

dung ki-n thAc có thD là phân bict và l_nh hSi %gsc nh:ng gì trG nhìn 

thZy và nghe thZy, khái nicm các s? v`t, hicn tgsng g&n gai, phát triDn 

các giác quan... 

— Khi tx chAc hoRt %Sng cho trG, giáo viên c&n áp dnng các bicn pháp thu 

hút s? chú ý c[a trG thông qua s? minh hoR, tranh 6nh, nói nhZn mRnh, 

g1i tên trG, tx chAc các hoRt %Sng vui vG, hZp dYn %Vi v/i trG... 

— Giáo viên ph6i di chuyDn trong phòng h1c, thay %xi tVc %S, cao %S và âm 

lgsng c[a gi1ng, si dnng c6 ngôn ng: ci chv và nh:ng %Sng tác sinh 

%Sng khác %D thu hút s? chú ý c[a trG.  

— NSi dung h1c t`p %gsc nh*c %i nh*c lRi nhiuu l&n v/i nh:ng nggzi khác 

nhau, hoàn c6nh và hoRt %Sng khác nhau, giúp trG áp dnng nh:ng k_ 

nMng %ã h1c trong các hoàn c6nh khác nhau.  
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— Giao nhi(m v+ t-p trung vào 3i4m m5nh c7a tr8, nâng cao c; h<i thành 

công cho tr8. ?@m b@o 37 thBi gian 34 tr8 hoàn thành nhi(m v+. 

— SD d+ng 3F dùng trHc quan 34 minh ho5 cho tr8 3Jc bi(t khi d5y các khái 

ni(m trNu tOPng hoJc các kQ nRng có nhiTu bOUc thHc hi(n. 

— ?;n gi@n hoá kiVn thWc bXng cách chia thành nhiTu bOUc nhY 34 tr8 dZ 

n[m b[t, dZ nhU h;n. Áp d+ng kQ thu-t phân tích nhi(m v+, tWc chia m<t 

nhi(m v+ lUn thành các bOUc nhY h;n 34 hOUng d_n cho tr8. ?4 hoàn 

thành nhi(m v+, tr8 sa hoàn thành tNng bOUc nhY — cách thWc này dZ 

dàng h;n rbt nhiTu so vUi vi(c tr8 ccn hoàn thành c@ nhi(m v+ lUn.  

— Vi(c giao tiVp vUi tr8 khuyVt t-t trí tu( 3òi hYi giáo viên ccn nói ch-m 

h;n, sD d+ng ngôn ngg 3;n gi@n h;n, kVt hPp lBi nói vUi 3F v-t, tranh 

bi4u tOPng hoJc kí hi(u. 

— Giáo viên ccn chú ý l-p kV ho5ch các ho5t 3<ng trong ngày phong phú. 

Ccn có sH luân chuy4n giga ho5t 3<ng tQnh và ho5t 3<ng 3<ng. Khi d5y 

tr8 khuyVt t-t trí tu( m<t kQ nRng mUi, ccn chú ý bl trí ho5t 3<ng 3ó m 

trong bli c@nh quen thu<c vUi tr8. ?iTu này giúp tr8 son sàng h;n vUi 

ho5t 3<ng hpc t-p và không làm tr8 có c@m giác bq bli rli, lúng túng. 

Tr8 khuyVt t-t trí tu( 3Jc bi(t nh5y c@m vUi nhqp 3< hpc t-p trong ngày.  

M<t sl tr8 khuyVt t-t trí tu( dZ dàng bq m(t mYi và ccn nhiTu thBi gian 

yên tQnh h;n so vUi tr8 bình thOBng.  

Khi ccn chuy4n 3ui các ho5t 3<ng trong lUp hpc, giáo viên ccn thông báo 

cho tr8 biVt kho@ng vài phút trOUc khi ho5t 3<ng 3ó kVt thúc. M<t sl tr8 

khuyVt t-t trí tu( khi thông báo ph@i dNng ho5t 3<ng ngay l-p tWc mà 

không có sH thông báo trOUc sa th4 hi(n sH không chbp nh-n, có hành vi 

không mong muln. NhOng nVu tr8 3OPc thông báo trOUc vài phút và 

trOUc khi ho5t 3<ng kVt thúc, tr8 sa vui v8 dNng ho5t 3<ng mà tr8 yêu 

thích theo 3úng lqch bi4u nhO các b5n khác. 

— Duy trì nT nVp 34 t5o c@m giác an toàn và kích thích tr8 tH tin h;n.  

— Có kV ho5ch qu@n lí hành vi 34 h5n chV nhgng hành vi tiêu cHc và phát 

tri4n nhgng hành vi tích cHc c7a tr8. Luôn quan sát kQ các hành vi c7a tr8 

x@y ra m 3âu, khi nào, vUi m+c 3ích gì, mWc 3< thOBng xuyên nhO thV nào, 

34 có các bi(n pháp hz trP thích hPp. 

— Luôn gig thái 3< tích cHc, khuyVn khích và 3<ng viên tr8. 
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3.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Th+o lu/n phát hi#n nh4ng kh+ n7ng và khó kh7n c;a tr> 

khuy@t t/t trí tu#. 

—  Mô t& v( m*t tr, khuy1t t2t trí tu4 5ã t7ng g:p ho:c làm vi4c. 

—  Th&o lu2n v( nhCng kh& nDng và khó khDn mà tr, khuy1t t2t trí tu4  

g:p ph&i. 

*  Nhi#m v' 2: Xác EFnh các bi#n pháp hH trI tr> khuy@t t/t trí tu#. 

—  FGc phHn thông tin cho hoIt 5*ng 3. 

—  ChL ra nhCng khó khDn 5iNn hình cPa tr, khuy1t t2t trí tu4. 

—  Th&o lu2n các bi4n pháp hS trT trong quá trình chDm sóc giáo dXc tr, 

khuy1t t2t trí tu4. 

*  Nhi#m v' 3: ThKc hành mLt sN bi#n pháp hH trI tr> khuy@t t/t trí tu# 

trong quá trình ch7m sóc — giáo d'c. 

—  Các nhóm 5óng vai cô giáo trong lYp hGc cùng vYi tr,  t[ ch\c hoIt 5*ng 

cho tr, khuy1t t2t trí tu4 nh2n bi1t s] l^Tng. 

—  Th&o lu2n v( các bi4n pháp hS trT tr, trong hoIt 5*ng trên. 

—  Fóng vai, mô phang các bi4n pháp thbc hi4n. 

3.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu tóm tdt nhCng bi4n pháp hS trT tr, khuy1t t2t trí tu4 

trong quá trình chDm sóc giáo dXc. 

Câu h%i 2: Lfy ví dX v( m*t kg nDng cHn h^Yng dhn cho tr, khuy1t t2t trí 

tu4 và phân tích kg nDng này thành các thao tác nha hjn 5N h^Yng dhn 

cho tr, khuy1t t2t trí tu4. 

Hoạt động 4: Chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ 

4.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

*   !c $i&m c(a tr, khuy1t t2t ngôn ng6: 

—  Có th' không nói -./c ho2c -ã nói -./c nh.ng sau -ó không th' nói 

-./c n7a. Phát âm c=a tr? có th' r@t khó nghe, g2p khó khDn trong viFc 

hi'u và diIn -Jt. 

—  Khó khDn vL giao tiMp -2c biFt là giao tiMp sP dQng ngôn ng7 nói. 
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—  Ph$n &ng ch)m khi giáo viên h1i. 

—  T4 duy ngôn ng9 ch)m và có th= kém phát tri=n. 

*   i"u ch'nh môi tr-.ng: 

TBo môi tr4Cng phong phú kích thích ngôn ng9 cho trF bHng cách bày 

các quy=n truyJn tranh vL hMp dNn, phPn lCi ngRn gSn, sU dVng các WXng 

tY, tính tY gPn gZi.  

*  S2 d4ng các bài th8 ch9 to kèm hình >nh: 

Thi[t k[ các ph4\ng tiJn h] tr  ̂giao ti[p cho trF nh4 tranh $nh, WiJu bX, 

kí hiJu...  

*   i"u ch'nh khi t? ch@c hoAt BCng: 

TBo môi tr4Cng phát tri=n ngôn ng9 phong phú v_i nhi`u c\ hXi W= trF 

W4^c nghe, nói, Wbt câu h1i, yêu cPu, W` nghd. 

Giáo viên cPn phát hiJn ra cách trF giao ti[p v_i mSi ng4Ci. fì u này sL 

giúp cho ng4Ci l_n hi=u W4^c các hành WXng cga trF và tác WXng t_i 

chúng mXt cách phù h^p, tY Wó W$m b$o W4^c các tín hiJu tri nên có 

chg Wích và có ý nghka. TrF có th= sU dVng các ph4\ng tiJn nh4 tranh 

$nh, WiJu bX, tY ng9, hành vi... W= giao ti[p, th= hiJn nhu cPu và c$m giác 

cga mình. 

Ng4Ci l_n cPn Wáp &ng lBi tr4_c mSi bi=u hiJn phi lCi nói và lCi nói cga 

trF W= khuy[n khích trF sU dVng các ph4\ng tiJn giao ti[p khác nhau. 

Hãy giúp trF c$m thMy an tâm và cho trF bi[t rHng bMt c& mXt cp gRng nào 

W= trF nói W`u rMt W4^c khuy[n khích và Wánh giá cao. Ngoài ra, giáo viên 

cZng cPn giúp các trF khác trong l_p hi=u lCi nói cga trF khó khqn v  ̀

ngôn ng9. Lúc WPu, giáo viên ph$i thsc hiJn v_i vai trò nh4 là mXt ng4Ci 

phiên ddch nh4ng cp gRng WYng th= hiJn Wi`u này càng ít càng tpt. 

SU dVng ngôn ng9 W\n gi$n và phù h^p v_i kh$ nqng hi=u cga trF và 

nhMn mBnh nh9ng tY chính mXt cách phù h^p. 

—  SU dVng mXt sp kk thu)t phát tri=n ngôn ng9 cho trF nh4: bRt ch4_c các 

hành WXng và lCi nói cga trF, mi rXng “lCi nói” cga trF, dYng lBi W= tBo c\ 

hXi giao ti[p cho trF.  

— Khuy[n khích trF dizn WBt bHng cách g^i ý cho trF bHng câu h1i, bHng 

nh9ng thông tin có liên quan hobc cung cMp ngôn ng9 phù h^p cho trF. 

fbc biJt Wpi v_i nh9ng trF khó khqn v` ngôn ng9, khi yêu cPu trF trình 

bày mXt nXi dung nào Wó cPn cho trF thêm thCi gian W= thsc hiJn các yêu 
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c!u, không nên thúc gi.c tr0, b2i n3u càng thúc gi.c tr0 càng t5ng thêm 

áp l:c và tr0 càng không th< di>n ?@t ?úng. Hãy dành thEi gian ?< tr0 trG 

lEi, không nên ngHt lEi tr0. Khuy3n khích tr0 nói bLng cách giáo viên tN ra 

rOt chú ý lHng nghe. Không thúc gi.c tr0 nói nhanh. SSa lTi ngU pháp  

cho tr0 bLng cách nhHc l@i nhUng câu cWa tr0 nhXng sSa l@i cho ?úng  

ngU pháp. 

—  Ch\i các trò ch\i rèn luy_n k` n5ng nghe hi<u lEi nói, phát âm, trò ch\i 

âm nh@c, sS d.ng các câu chuy_n ngHn. 

—  N3u có ?ibu ki_n có th< cho tr0 tham gia các ho@t ?cng trd li_u ngôn ngU 

và lEi nói. 

4.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Th+o lu/n phát hi#n nh4ng kh+ n7ng và khó kh7n c;a tr> 

khuy@t t/t ngôn ng4. 

—  Mô tG vb mct tr0 khuy3t tgt ngôn ngU. 

—  ThGo lugn vb nhUng khG n5ng và khó kh5n mà tr0 khuy3t tgt ngôn ngU 

gip phGi. 

*  Nhi#m v' 2: Xác EFnh các bi#n pháp hH trI tr> khuy@t t/t ngôn ng4. 

—  jkc ph!n thông tin cho ho@t ?cng 4. 

—  Chm ra nhUng khó kh5n ?i<n hình cWa tr0 khuy3t tgt ngôn ngU. 

—  ThGo lugn các bi_n pháp hT tro trong quá trình ch5m sóc giáo d.c tr0 

khuy3t tgt ngôn ngU. 

* Nhi#m v' 3: ThLc hành mMt sO bi#n pháp hH trI tr> khuy@t t/t ngôn ng4 

trong quá trình ch7m sóc — giáo d'c. 

—  Các nhóm ?óng vai cô giáo trong lqp hkc cùng vqi tr0  ts chtc ho@t ?cng 

k< chuy_n cho tr0 khuy3t tgt ngôn ngU. 

—  ThGo lugn vb các bi_n pháp hT tro tr0 trong ho@t ?cng trên. 

—  jóng vai, mô phNng các bi_n pháp th:c hi_n. 

4.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Mô tG mct tr0 khuy3t tgt ngôn ngU và nêu nhUng bi_n pháp hT 

tro tr0 trong quá trình ch5m sóc giáo d.c? 

Câu h%i 2: T: suy ngh` vb cách mình ?ã hXqng dvn ho@t ?cng cho tr0 em 

trong lqp và ?b xuOt các bi_n pháp thay ?si ?< phù hop cho lqp có tr0 

khuy3t tgt ngôn ngU. 
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Hoạt động 5: Chăm sóc – giáo dục trẻ khuyết tật vận động 

5.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

*   !c $i&m c(a tr, khuy1t t2t v2n $5ng: 

—  Trí tu( phát tri-n bình th12ng. 

—  Di chuy-n trong l:p khó kh=n, có th- g?p khó kh=n trong vi(c cAm bút 

viDt, cAm nEm các FG vHt... Có th- tJ ra m(t mJi, khL n=ng chMu FNng kém. 

—  Hay tN ti, m?c cLm. 

—  SN hRn chD vS vHn FTng có th- làm Lnh h1Vng t:i vi(c nEm bEt nhWng kX 

n=ng khác. Th12ng bM hRn chD vS cY hTi tham gia các hoRt FTng vui chYi, 

F?c bi(t là các hoRt FTng vHn FTng. 

*  i8u ch9nh môi tr;<ng và thi1t b?: 

 Z[i v:i tr\ khó kh=n vS vHn FTng, môi tr12ng sinh hoRt, vui chYi, h_c tHp 

có vai trò vô cùng quan tr_ng trong vi(c giúp tr\ tN thNc hi(n F1cc các 

hoRt FTng tN phdc vd và tham gia vào các hoRt FTng th12ng ngày V gia 

Fình và l:p h_c. Khi tf chgc môi tr12ng cho tr\ khuyDt tHt vHn FTng cAn 

FLm bLo: 

— B[ trí, sEp xDp l:p h_c tRo FiSu ki(n thuHn lci cho vi(c Fi lRi và sk ddng 

cma tr\, t=ng thêm di(n tích cho các thiDt bM ho trc. ZG dùng, FG chYi F- 

vpa tAm mEt và chiSu cao cma tr\ giúp tr\ FTc lHp hYn.  

— Chú ý FDn cho ngGi và t1 thD phù hcp có th- khEc phdc sN l1u thông 

kém, co quEp cY, Fau do bM chèn ép và giúp phát tri-n khL n=ng tiêu hoá, 

hô hsp.  

— Sk ddng các thiDt bM ho trc chuyên ddng: xe l=n, thiDt bM FiSu chunh và 

FMnh vM, chân tay giL, tay vMn, giá Fw... ZiSu chunh FG dùng h_c tHp phù 

hcp v:i khL n=ng cma tr\. Tuy nhiên v:i các thiDt bM sk ddng hxng ngày 

chu nên FiSu chunh FYn giLn F- tránh làm cho chúng trV nên quá khác 

th12ng. Bên cRnh các ddng cd ho trc di chuy-n, tr\ khó kh=n vHn FTng 

cAn có các ddng cd cAn thiDt phdc vd cho các nhu cAu hoRt FTng, sinh 

hoRt cma tr\ nh1: nhWng ddng cd phù hcp v:i các t1 thD cAn thiDt (nxm, 

ngGi...) cma tr\; nhWng ddng cd giúp tr\ tN lHp trong các sinh hoRt (=n, 

u[ng, m?c quAn áo...). Ví dd: áo v:i móc, khuyDt phLi d} mV, d} cài; phLi 

có loRi thìa cán to F- tr\ tN =n... 
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*   i"u ch'nh khi t+ ch,c ho.t /0ng: 

— L$a ch(n cách t, ch-c phù h0p v2i t4ng ho7t 89ng 8: tr< có th: tham gia 

8?0c. Cho phép tr< tham gia theo khE nFng 8: kích thích khE nFng 89c lIp 

và suy nghN tích c$c vO bEn thân. RiOu cSt yTu là 84ng quá nhVn m7nh 8Tn 

khuyTt tIt cWa tr<, mà phEi tìm ra nhZng khE nFng cWa tr<, r[i t7o c\ h9i 8: 

tr< có th: th: hi]n cho các b7n trong l2p biTt nhZng khE nFng cWa mình. 

Qua 8ó d`n d`n tr< có th: t$ khang 8bnh, nâng cao vb thT cWa mình, t7o 

8?0c s$ tôn tr(ng, yêu th?\ng th$c s$ cWa các b7n trong l2p. 

— S$ h7n chT vO vIn 89ng trong 8ó có h7n chT vO ph7m vi di chuy:n, kN 

nFng vIn 89ng thô và kN nFng vIn 89ng tinh có th: xuVt hi]n r[i làm Enh 

h?gng t2i vi]c nhm bht các kN nFng khác. Ví dj, tr< nhk bb chIm phát 

tri:n vIn 89ng, không th: khám phá xung quanh sl có nhZng bi:u hi]n 

chIm phát tri:n ngôn ngZ và kN nFng xã h9i do chúng ít 8?0c tiTp xúc v2i 

8[ vIt m2i, vSn t4 h7n hop hopc trEi nghi]m xã h9i cqng thiTu thSn. Giáo 

viên và cha mo nên t7o ra m9t môi tr?sng phong phú vO ngôn ngZ cho 

tr<, 8Em bEo cho tr< có c\ h9i vIn 89ng, tiTp xúc cE g nhà và g tr?sng. 

— Bên c7nh các n9i dung h(c tIp phát tri:n nhIn th-c, tr< khó khFn vIn 

89ng c`n 8?0c giúp 8u 8: h(c 8?0c các kN nFng t$ phjc vj và sinh ho7t 

89c lIp. 

— Ri l7i là m9t trong nhZng vVn 8O khó khFn và mVt nhiOu thsi gian. Do vIy 

khi t, ch-c các ho7t 89ng cho tr<, giáo viên c`n suy nghN kN càng vO vi]c 

chuy:n vb trí cho tr< khi chuy:n tiTp các ho7t 89ng. 

— Tr< khó khFn vIn 89ng có th: m]t mki, khE nFng tham gia kém, tham gia 

8?0c m9t ít vào các ho7t 89ng nh? tr< bb li]t nxa ng?si, 8au kh2p, cong 

voo c9t sSng không ng[i 8?0c lâu. Do vIy, giáo viên và cha mo nên xây 

d$ng chT 89 sinh ho7t g nhà và g tr?sng, thsi l?0ng cWa các ho7t 89ng 

8: 8Em bEo s-c kho< cho tr<. 

—  y tr?sng, l2p m`m non, giáo viên c`n t7o ra các nhóm b7n bè thân thiTt 

trong l2p, biTt giúp 8u nhau. XTp tr< khuyTt tIt vào nhóm b7n mà tr< 

khuyTt tIt cEm thVy h0p, thoEi mái h\n. 

— V2i m9t sS tr< khó khFn vIn 89ng có th: có các bi]n pháp phjc h[i ch-c 

nFng mang l7i hi]u quE cao nh? nhn ch|nh hình hopc ph}u thuIt sxa 

chZa biTn d7ng và cung cVp nop ch|nh hình cho tr<... Do tr< 8ang trong 

giai 8o7n 89 tu,i phát tri:n nên nop ch|nh hình và chân giE cung cVp cho 

các em luôn phEi thay 8,i 8: phù h0p v2i tr<. 
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5.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Phát hi#n nh.ng kh1 n2ng và khó kh2n c6a tr9 khuy<t t=t 

v=n >?ng. 

—  Mô t& v( m*t tr, khuy1t t2t v2n 4*ng 4ã t7ng g8p ho8c làm vi?c. 

—  Th&o lu2n v( nhBng kh& nCng và khó khCn mà tr, khuy1t t2t v2n 4*ng 

g8p ph&i. 

*  Nhi#m v' 2: Xác >Cnh các bi#n pháp hF trG tr9 khuy<t t=t v=n >?ng. 

—  EFc phGn thông tin cho hoHt 4*ng 5. 

—  ChK ra nhBng khó khCn 4iMn hình cOa tr, khuy1t t2t v2n 4*ng. 

—  Th&o lu2n nhóm nhP các bi?n pháp hS trT trong quá trình chCm sóc giáo 

dXc tr, khuy1t t2t v2n 4*ng. 

*  Nhi#m v' 3: ThJc hành m?t sL bi#n pháp hF trG tr9 khuy<t t=t v=n >?ng 

trong quá trình ch2m sóc — giáo d'c. 

—  Li?t kê m*t s[ hoHt 4*ng mà tr, có khó khCn trong v2n 4*ng cOa tay có 

thM g8p ph&i trong l\p m]u giáo. 

—  Th&o lu2n v( các bi?n pháp hS trT tr,. 

—  Th^c hành thi1t k1 m*t s[ ph_`ng ti?n hS trT cho các hoHt 4*ng cX thM 

mà tr, tham gia a tr_bng mGm non. 

5.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu tóm tdt nhBng bi?n pháp hS trT tr, khuy1t t2t v2n 4*ng 

trong quá trình chCm sóc giáo dXc. 

Câu h%i 2: Vf vòng tròn l\n giBa trang gihy và vi1t “Môi tr_bng hFc t2p 

phù hTp” và vi1t ra xung quanh nhBng 4i(u bHn mu[n thay 4mi a tr_bng, 

l\p mGm non cOa bHn cho phù hTp v\i tr, khuy1t t2t v2n 4*ng. 

Hoạt động 6: Chăm sóc – giáo dục trẻ tự kỉ 

6.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

*  RSc >iTm c6a tr9 tJ kU: 

—  T_`ng tác xã h*i: khó khCn trong các quan h? liên h? cá nhân, liên h? 

mang tính xã h*i. Tr, t^ kK th_bng thích 4_Tc ch`i m*t mình tách rbi 

khPi nhBng ng_bi xung quanh, th2m chí c& nhBng ng_bi thân trong gia 

4ình. Tr, crng không quan tâm 41n vi?c chia s, ni(m vui, s^ yêu ghét 
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hay nh%ng thành qu+ mà mình ./t .01c v4i ng06i khác; thi:u s< ti:p xúc 

bAng mBt, không .áp l/i l6i cFa cha mG; ít hoJc không quan tâm .:n viLc 

k:t b/n, thích các ho/t .Mng mMt mình. TrQ không nhRn bi:t .01c c+m 

xúc cFa ng06i khác. 

—  Giao ti:p: Khó khXn trong viLc hiYu và sZ d\ng ngôn ng% và các công c\ 

phi ngôn ng%, .Jc biLt trong các tình hu]ng giao ti:p. N:u nói .01c thì 

có thY không sZ d\ng hoJc r_t th\ .Mng trong sZ d\ng ngôn ng% .Y giao 

ti:p v4i ng06i khác. TrQ c`ng gJp khó khXn trong viLc bBt .au hoJc duy 

trì cuMc hMi tho/i, hay dùng ngôn ng% lJp .i lJp l/i (tdc trQ th06ng mBc 

chdng nh/i l6i). 

Mdc .M phát triYn ngôn ng% cFa trQ c`ng r_t .a d/ng. Phan l4n trQ có thY 

hiYu .01c nh%ng h04ng dhn .in gi+n, nh%ng s< vRt gan g`i. Quá trình 

xZ lí thông tin th06ng chRm ch/p, trQ gJp khó khXn khi ai .ó nói quá 

nhanh, quá chRm hoJc dùng quá nhiku tl, tl l/, tl phdc t/p. V]n tl cFa 

trQ th06ng nghèo nàn, c_u trúc ng% pháp sai. TrQ th06ng hiYu hin n:u 

nh%ng gì .01c nói có kèm theo hình +nh minh ho/ hoJc trQ có thY liên 

t0qng t4i mMt hình +nh quen thuMc nào .ó. 

Ngôn ng% dirn ./t có thY phát triYn nh0ng chRm hin trQ bình th06ng. 

Chúng th06ng bBt .au bAng viLc lJp l/i nh%ng tl ng06i khác nói .Jc biLt 

là mMt vài tl q cu]i câu. TrQ có thY sZ d\ng ngôn ng% mMt cách kì quJc: 

nh/i l6i, sZ d\ng mMt tl trong nhiku tình hu]ng... 

—  T0qng t01ng: TrQ t< kt gJp nhiku khó khXn trong s< phát triYn các ho/t 

.Mng chii và t0qng t01ng. TrQ chii v4i các .u vRt theo mMt cách rRp 

khuôn, kì quJc, cht quan tâm .:n mMt vài chi ti:t nh_t .vnh chd không 

hiYu chdc nXng cFa .u vRt. Khi chii trò chii, trQ cht dlng l/i q mdc .M 

chii c+m giác. Khi hxc các ky nXng xã hMi, trQ t< kt không liên hL các ky 

nXng .01c hxc vào tình hu]ng c\ thY, mà cht th<c hiLn máy móc nh%ng 

gì .01c hxc. 

—  TrQ t< kt có thY có nh%ng v_n .k vk hành vi: hung tính, tXng .Mng hoJc ù 

lì, hành vi t< l/m d\ng, kích thích, hành vi rRp khuôn... TrQ có nh%ng 

.vnh hình vk các vRn .Mng ci thY, các hành .Mng lJp l/i nh0 xoay bàn tay 

hay c{, lBc l0 ng06i, v| tay... TrQ có nh%ng cZ .Mng mang tính ch_t rRp 

khuôn, .Jc biLt nh0 là .Rp tay hoJc gõ tay, lBc l0 qua l/i, hoJc làm 

nh%ng dáng .iLu v4i nh%ng ngón tay .01c coi nh0 là d_u hiLu xác .vnh 

t< kt. TrQ th06ng có nh%ng hành vi này khi các em th_y bv nhàm chán, trQ 

bv cXng th~ng, lo âu hoJc các y:u t] q môi tr06ng quá kích thích v4i trQ. 

— TrQ th06ng gJp khó khXn vk giao ti:p, thi:u quan hL v4i b/n cùng l4p. 
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— Tr$ có th) g+p khó kh.n v1 h2c; khó kh.n trong vi6c liên h6 ho+c  

v9n d;ng ki<n th=c, k? n.ng @ã @BCc h2c vào tình huGng c; th) (tình 

huGng thIc). 

*   i"u ch'nh khi t+ ch,c ho.t /0ng: 

— Thu hút sI t9p trung chú ý cPa tr$, thi<t l9p mGi quan h6 gTn gUi, thân 

m9t giWa giáo viên và các tr$ khác vYi tr$ tI kZ. B\ng cách khuy<n khích 

tB_ng tác m`t, thu hút sI chú ý cPa tr$ vào khuôn m+t mình. Sc d;ng tên 

cPa tr$ mdt cách thBeng xuyên nhBng có chP @ích. Sc d;ng các kích 

thích thg giác và kí hi6u @) duy trì sI chú ý cPa tr$. 

— Làm vi6c vYi tr$ trong môi trBeng yên t?nh, ít sI sao lãng @) cho phép tr$ 

t9p trung vào hojt @dng hi6n tji. 

— Khuy<n khích tr$ tI kZ sc d;ng ngôn ngW nói và nói theo câu mmu. Giúp 

tr$ nói @BCc mdt sG mmu câu hoi và câu nói trong nhWng tình huGng c_ 

bqn quen thudc hàng ngày. Có th) djy tr$ mmu câu hoi: “Cái gì @ây?” khi 

muGn bi<t tên cPa mdt @w v9t hay cái gì @ó. Djy tr$ nói “Chào ... j” khi 

g+p ai @ó. Djy tr$ “Con muGn...” khi tr$ muGn @i1u gì @ó. Dùng nhWng tz 

mô tq con ngBei, @w v9t, hành @dng, hi6n tBCng xung quanh tr$, dùng 

nhWng tz @_n giqn và l+p lji thBeng xuyên.  

— VYi mdt sG tr$ tI kZ có ít ngôn ngW ho+c không có ngôn ngW, hãy sc d;ng 

các phB_ng ti6n giao ti<p khác vYi tr$ nhB tranh qnh, bi)u tBCng, kí hi6u. 

— |áp =ng cho tr$ th}y (b\ng phqn =ng thích hCp nhB v~ tay, mZm cBei, 

ôm tr$ vào lòng) @) tr$ hi)u sI cG g`ng giao ti<p cPa tr$ là r}t tGt, r}t 

@áng khen. 

— Khi tr$ có nhWng hành vi không phù hCp, giáo viên cTn quan sát @) bi<t 

các hành vi xu}t hi6n khi nào, � @âu và nguyên nhân cPa hành vi là gì 

(Ch< @d sinh hojt, thei gian hojt @dng, @w dùng djy h2c, kì v2ng @Gi vYi 

tr$...) @) tìm bi6n pháp h~ trC. 

— Sc d;ng @w ch_i, @w dùng an toàn. Tránh sc d;ng nhWng @w v9t có th) 

kích thích nhWng hành vi hung hãn � tr$. 

— LIa ch2n và t� ch=c hojt @dng h2c t9p cho tr$ dIa trên s� thích cPa tr$ b\ng 

cách lwng ghép các ndi dung h2c t9p vào các hojt @dng mà tr$ Ba thích. 

— Khi t� ch=c các hojt @dng theo nhóm nho, cTn lIa ch2n bjn cùng nhóm 

vYi tr$ th9t c�n th9n vì @ó là nhWng mmu hình tGt v1 hành vi và giao ti<p 

@) tr$ b`t chBYc theo. 

— Khen ngCi tr$ khi tr$ làm @úng @) khuy<n khích các hành vi tích cIc. 
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6.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Phát hi#n nh.ng kh1 n2ng và khó kh2n c6a tr9 t: k;. 

—  Mô t& v( m*t tr, t- k/ 0ã t2ng g5p ho5c làm vi=c. 

—  Th&o luAn v( nhBng kh& nCng và khó khCn mà tr, t- k/ g5p ph&i. 

*  Nhi#m v' 2: Xác ?@nh các bi#n pháp hC trD tr9 t: k;. 

—  EFc phGn thông tin cho hoHt 0*ng 6. 

—  Ch/ ra nhBng khó khCn 0iLn hình cNa tr, t- k/. 

—  Th&o luAn các bi=n pháp hQ trR trong quá trình chCm sóc giáo dVc tr, t- k/. 

*  Nhi#m v' 3: Th:c hành mGt sI bi#n pháp hC trD tr9 t: k; trong quá trình 

ch2m sóc — giáo d'c. 

—  Mô t& m*t hành vi cNa tr, t- k/ mà giáo viên muXn thay 0Zi . 

—  Th&o luAn v( các bi=n pháp thay 0Zi hành vi cho tr, này. 

6.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu tóm t\t nhBng bi=n pháp hQ trR tr, t- k/ trong quá trình 

chCm sóc giáo dVc. 

Câu h%i 2: T- suy ngh] v( cách mình 0ã ^ng x` vai hành vi cNa tr, em 

trong lap và 0( xuct thay 0Zi 0L phù hRp cho lap có tr, t- k/. 

 

Nội dung 3 

CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ NHIỄM HIV/AIDS (3 tiết) 

Hoạt động 1: Xác định những rào cản đối với việc tiếp cận 

giáo dục của trẻ nhiễm HIV/AIDS 

1.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

EL giúp tr, em có HIV/AIDS tai trmnng mGm non, chúng ta cGn xác 0pnh 

nhBng nguyên nhân c&n trr s- hòa nhAp cNa tr,.  

M*t sX “nguyên nhân” bao gvm: nhBng 05c 0iLm hay hoàn c&nh riêng 

cNa tr,; t2 môi trmnng xung quanh &nh hmrng 0yn tr,... NhBng rào c&n 

hay “nguyên nhân” 0Xi vai vi=c hFc cNa tr, có thL n&y sinh tHi gia 0ình, 

lap hFc hay c*ng 0vng. Có nhBng nguyên nhân chN quan ho5c nguyên 

nhân khách quan &nh hmrng 0yn tr,. 
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T! b$n thân tr* có nh-ng nguyên nhân nh2 s4c kh6e kém, hay <m =au. 

M@t s< tr* có thA ph$i sD dFng thu<c, viHc =In tr2Jng có thA $nh h2Kng 

=In viHc tuân thL u<ng thu<c =Mu =Nn, =úng giJ. 

T! gia =ình tr*, sQ mNc c$m làm cho hU ngVi ngWn viHc =2a con tXi 

tr2Jng. NIu vXi nh-ng gia =ình có tr* nhiZm HIV/AIDS ph$i dùng thu<c 

thì vcn =M càng trWm trUng hdn vì gia =ình tr* lo ngVi hoNc không yên tâm 

khi không trQc tiIp cho tr* dùng thu<c. 

T! nhà tr2Jng, sQ thiIu hiAu biIt và kf ngng cLa giáo viên trong viHc 

chgm sóc tr* có HIV din =In sQ lo ljng thái quá, thiIu khoa hUc vM nguy 

cd lây nhiZm HIV/AIDS mà các tr2Jng hUc clng ngVi ngWn thmm chí là 

ph$n =<i tiIp nhmn tr* =In tr2Jng. Môi tr2Jng lXp hUc, tr2Jng hUc vin 

còn có sQ kì thp nNng nM =<i vXi tr* em có HIV/AIDS và bp $nh h2Kng bKi 

HIV/AIDS. SQ thiIu th<n các =iMu kiHn trang thiIt bp hq trr cho giáo viên 

=A hU có thA làm viHc vXi tr* có HIV clng là m@t nguyên nhân c$n trK sQ 

ssn sàng cLa giáo viên khi làm viHc vXi tr* nhiZm HIV/AIDS. 

Tuy nhiên, nh-ng nguyên nhân pht biIn vin là t! c@ng =ung. Thái =@ kì 

thp cLa c@ng =ung do không hiAu cd chI lây lan cLa virus HIV/AIDS. SQ kì 

thp thiIu hiAu biIt =ó còn nguy hiAm hdn HIV/AIDS. Khi =2rc các cd 

quan, tt ch4c vmn =@ng chcp nhmn sQ hoà nhmp cLa tr* nhiZm HIV/AIDS, 

các phF huynh =2a ra rct nhiMu lí do nh2 sr tr* hiIu =@ng din tXi va 

chVm =t máu, hoNc các bHnh nhiZm khuwn cd h@i t! tr* nhiZm 

HIV/AIDS lây sang tr* bình th2Jng... xây là sQ nhìn nhmn vM HIV/AIDS 

m@t cách =pnh kiIn và thiIu cd sK khoa hUc. Chgm sóc và giáo dFc tr* em 

có HIV/AIDS sz càng khó khgn hdn khi sQ kì thp cLa c@ng =ung vXi các 

em vin còn khá sâu sjc. 

xA giúp ={ nh-ng tr* nói trên, chúng ta không ch| tìm hiAu nh-ng 

“nguyên nhân” mà còn nghf cách v2rt qua nh-ng rào c$n này. Nh-ng 

ng2Ji có liên quan có thA ph<i hrp hành =@ng =A =áp 4ng và giúp tr* 

v2rt qua nh-ng rào c$n trong hUc tmp. Khi chúng ta cùng nhau làm viHc 

sz xây dQng =2rc kI hoVch và ph2dng pháp ph<i hrp nh�m =2a tr* tXi 

tr2Jng và hUc tmp. 

C@ng =ung có vai trò quan trUng trong viHc gi$m kì thp và phân biHt =<i 

xD liên quan =In HIV/AIDS. Theo các chuyên gia, thái =@ cKi mK cLa phF 

huynh vXi tr* nhiZm HIV/AIDS ch| có lri cho chính con em hU. 

xA giúp tr* em bp $nh h2Kng bKi HIV/AIDS có cd h@i tiIp tFc hUc tmp, 

hòa nhmp và có t2dng lai t<t =�p hdn, cha m� tr* em, nhà tr2Jng và c@ng 

=ung cWn: 
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—  "#m b#o r(ng tr, em b. #nh h01ng b1i HIV/AIDS c;ng nh0 nh<ng tr, 

em khác ?@u có các quy@n cE b#n ?0Fc quy ?.nh trong Công 0Ic v@ 

quy@n tr, em cKa Liên hFp quPc và LuRt Phòng chPng HIV/AIDS cKa  

ViUt Nam. 

—  HiXu chính xác và ?[y ?K v@ HIV/AIDS, bi]t phòng tránh lây nhì m 

HIV/AIDS ?úng cách, ?i@u ?ó quan trbng hEn là nhRn bi]t ai là ng0ci 

nhi`m HIV/AIDS. 

—  Không gây áp lec vIi nhà tr0cng ?X ngfn c#n tr, em b. #nh h01ng b1i 

HIV/AIDS ?0Fc cùng hbc vIi các tr, em khác. 

—  PhPi hFp vIi nhà tr0cng ?X tuyên truy@n gi#m kì th. và phân biUt ?Pi xi 

vIi tr, em b. #nh h01ng b1i HIV/AIDS. 

—  "ju tranh vIi các biXu hiUn, quan niUm sai l[m v@ HIV/AIDS và thái ?l kì 

th., phân biUt ?Pi xi liên quan ?]n HIV/AIDS. 

—  Không ?m lni, bulc tli tr, em v@ các hành vi cKa cha mo hay ng0ci thân 

cKa các em. 

—  Tr, em, ?qc biUt là tr, em b. #nh h01ng b1i HIV/AIDS không ph#i ch.u 

trách nhiUm cho bjt kì hành vi nào cKa cha mo hay ng0ci thân. 

—  Tôn trbng và b#o mRt thông tin cKa ng0ci nhi`m và b. #nh h01ng b1i 

HIV/AIDS. 

—  Tham gia, tm ch c các hort ?lng tuyên truy@n phòng, chPng HIV/AIDS 

tri clng ?sng. 

1.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Th+o lu/n nh1ng “rào c+n” 89i v:i vi#c ti<p c/n giáo d'c c@a 

trB nhiCm HIV. 

—  Vu nh<ng vòng tròn ?sng tâm ?X trình bày nh<ng lvnh vec khác nhau 

trong culc ?ci mlt ?wa tr,, và vi]t tên cho mni vòng tròn (8Ha trB, gia 

8ình, trKLng/l:p, cNng 8Ong).  
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—  Chia h&c viên thành các nhóm th0o lu4n và dán các t6m  gi6y nh9 ghi 

“nguyên nhân” vào b0ng m>u, suy nghA xem nhDng nguyên nhân c0n trF 

tiGp c4n giáo dIc xu6t phát tJ tr", gia 'ình, tr,-ng/l0p, hay c4ng '5ng.  

—  Các nhóm trình bày các ý kiGn th0o lu4n, nhDng ngOPi khác QOa ra câu 

h9i và th0o lu4n nhDng QiRu giSng và khác nhau. SU có mVt sS nguyên 

nhân trùng lXp “các vòng tròn” do mZi lAnh v[c c\a cuVc QPi mVt Q]a tr  ̂

QRu có tác QVng t_i nhDng lAnh v[c khác 

*  Nhi#m v' 2: Th+o lu/n v1 vi#c c3n làm 56 giúp tr< nhi=m HIV/AIDS  

hòa nh/p. 

—  Th0o lu4n xem chúng ta có thc làm gì Qc giúp tr^ nhidm HIV/AIDS  QOkc 

tiGp c4n giáo dIc hòa nh4p. 

—  ViGt kGt qu0 th0o lu4n vào phiGu th[c hành 3.1. 

Phi#u th'c hành 3.1 

Môi tr,-ng Nh9ng vi;c c<n làm 

Gia 5ình tr< 

 

 

 

 

TrJKng/lLp 

 

 

 

 

CNng 5Ong 

 

 

 

 

 

— Yêu cpu mZi nhóm trình bày các kGt qu0 th0o lu4n. KhuyGn khích h&c 

viên khác QOa ra câu h9i và nhDng ý kiGn khác. 
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1.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu tóm t't nh*ng rào c0n 12i v5i vi6c hòa nh9p tr; nhi<m 

HIV/AIDS. 

Câu h%i 2: Phân tích nguyên nhân c0n trI vi6c giáo dLc hòa nh9p tr; 

nhi<m HIV/AIDS và các bi6n pháp tháo gN. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về trẻ có HIV và hòa nhập trẻ có HIV 

2.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

MPt s2 hiRu biSt cTn thiSt cho giáo viên vU tr; nhi<m HIV và hòa nh9p tr; 

nhi<m HIV: 

—  ChYm sóc giáo dLc phù h[p s\ giúp tr; nhi<m HIV phát triRn t2t: 

NhiUu ng^_i cho r`ng tr; nhi<m HIV luôn bc 2m 1au và không s2ng quá  

2 — 3 tuhi. Trên thjc tS, nhiUu tr; nhi<m HIV không khle mnnh và hay bc 

2m là do không 1^[c chYm sóc và 1iUu trc thích h[p. Tuy nhiên, so dLng 

thu2c kháng HIV (ARV) s\ giúp tr; nhi<m HIV khle mnnh, có kh0 nYng 

hsc t9p, phát triRn và có cuPc s2ng bình th^_ng nh^ nh*ng tr; em khác. 

So dLng thu2c kháng HIV (ARV) có tác dLng làm gi0m s2 l^[ng HIV 

trong cu thR. Vì v9y, giúp tYng c^_ng kh0 nYng mi<n dcch cva tr;, tr; s\ 

có kh0 nYng 1U kháng v5i các nhi<m trùng cu hPi, ít 2m 1au và có s c 

kho; t2t hun. Tuy v9y, không ph0i twt c0 tr; nhi<m HIV 1Uu ph0i so dLng 

thu2c kháng HIV (ARV). Chx so dLng thu2c kháng HIV (ARV) cho tr; 

nhi<m HIV khi 1^[c sj h^5ng dyn cva ngành y tS.  

NSu 1^[c chYm sóc giáo dLc phù h[p, tr; nhi<m HIV có thR phát triRn 

t2t vU thR chwt, tâm lí, trí tu6, tr; có thR hsc t9p, phát triRn và s2ng bình 

th^_ng nh^ các tr; em khác. 

ChYm sóc giáo dLc và không kì thc v5i tr; nhi<m HIV là thjc hi6n  

Công ^5c qu2c tS vU quyUn tr; em và Lu9t Phòng ch2ng HIV/AIDS cva 

Vi6t Nam. 

—  TiSp xúc thông th^_ng v5i tr; nhi<m HIV không bc lây nhi<m HIV: 

Rwt nhiUu ng^_i lo l'ng vU nguy cu tr; bc lây nhi<m HIV qua cào cwu ho|c 

c'n nhau (tr; nhi<m HIV c'n tr; không nhi<m HIV ho|c ng^[c lni). }2i 

v5i nh*ng tr; bc nhi<m HIV mà các cháu lành l|n và không có thn 

th^ung gì, không xây sát ngoài da thì không thR lây 1^[c qua nh*ng tiSp 

xúc thông th^_ng. Trên thjc tS, HIV không lây truyUn qua tiSp xúc thông 
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th"#ng và cho t+i nay c/ng ch"a có báo cáo nghiên c u nào v5 lây nhi8m 

HIV do b> cào c?u ho@c b> cAn gây ra. HIV xâm nhEp vào cG thH phI 

thuJc vào 3 yLu tM sau: 

+  L"Rng HIV có trong máu và d>ch tiLt cSa cG thH, trong Uó HIV có nhi5u 

trong máu, tinh d>ch, d>ch âm UVo, sWa mX. Trong n"+c bZt, n"+c mAt, 

m[ hôi, n"+c tiHu ch a r?t ít HIV. Tuy nhiên, nLu các d>ch này l^n máu 

có nhi5u HIV thì v^n có thH lây truy5n HIV. 

+  HIV khó có thH t[n tVi ngoài cG thH con ng"#i và d8 b> tiêu diat bbi các 

yLu tM nh" nhiat UJ, ánh sáng, tính axít ho@c tính ki5m cao cSa môi 

tr"#ng. 

+  HIV có thH xâm nhEp vào cG thH qua các vLt sây sát, vLt th"Gng cSa da và 

niêm mVc khi các vLt sây sát và vLt th"Gng này Uang chdy máu và có tiLp 

xúc v+i máu, d>ch tiLt cSa cG thH có HIV. 

Nh" vEy, khi hZc tEp, vui chGi, gidi trí, sg dIng U[ dùng hZc tEp v+i tri 

em nhi8m HIV không có nguy cG lây nhi8m HIV vì không thuJc ba yLu tM 

gây lây nhi8m HIV nói trên. 

—  Phòng tránh lây nhi8m HIV/AIDS không phdi là lí do UH tách biat tri 

nhi8m HIV v+i các tri em khác. 

Nhi5u ng"#i cho rrng tri em nhi8m HIV csn U"Rc tách riêng trong 

tr"#ng hZc, l+p hZc, nGi vui chGi và nGi b UH không lây truy5n HIV cho 

các tri em khác. Tách riêng tri nhi8m HIV không phòng U"Rc lây nhi8m 

HIV cho nhWng tri em khác mà làm ttn th"Gng tinh thsn, tình cdm cSa 

tri nhi8m HIV. 

HIV không lây qua tiLp xúc thông th"#ng, do vEy không csn tách biat tri 

nhi8m HIV tVi các tr"#ng hZc, l+p hZc, nGi vui chGi ho@c nGi b. Su tách 

biat này gây nên su kì th> v+i tri em nhi8m HIV vì mZi ng"#i sv biLt tri 

hZc trong tr"#ng hZc, l+p hZc ho@c b nGi dành riêng Uó là nhWng tri em 

nhi8m HIV. 

NhWng tri b> HIV mà nhà tr"#ng biLt chw là mJt bJ phEn r?t nhx trong sM 

hàng ngàn tri nhi8m HIV b n"+c ta. Nhi5u em nhi8m HIV nh"ng v^n Ui 

hZc bình th"#ng b tr"#ng mà không ai biLt. Viac chúng ta cbi mb v+i 

ng"#i nhi8m HIV sv giúp sM ng"#i nhi8m HIV US can Udm tu nói ra ngày 

càng nhi5u. yi5u này khiLn viac phòng lây nhi8m tMt hGn. 
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2.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*   Nhi#m v' 1: Chia s- nh/n th1c v3 tr- nhi5m HIV. 

— H$c viên vi*t nh-ng nh/n th0c c1a b4n v5 tr7 có HIV vào phi*u th?c 

hành 3.2. 

Phi#u th'c hành 3.2 

NH0NG TR4 TÔI 7Ã G9P 

Tôi Eã tGng gHp mJt sL tr7 nhiMm HIV, các em là: 

 

 

 

 

Tôi Eã tGng E$c sách báo hay xem phim Unh v5 tr7 nhiMm HIV, các em là: 

 

 

 

 

 

 

HI:U BI=T C?A TÔI VB TR4 NHICM HIV VÀ NGFGI NHICM HIV 
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D! #OÁN C(A TÔI V. TR0 NHI2M HIV 

Dựa trên nh(ng *i,u *ã bi0t, tôi cho r5ng tr6 nhi7m HIV.............     

 

 

 

 

Th>o lu@n v, lí do bDn Eng hF cho viGc hòa nh@p tr6 nhi7m HIV và nh(ng 

vKn *, bLn khoLn cEa bDn.  

Các hPc viên tQ gi>i *áp lRn nhau v, các vKn *, còn bLn khoLn tS góc *F 

khoa hPc và pháp lí. 

*  Nhi#m v' 2: Xác -.nh nh0ng nh2n th4c -úng -6n v7 tr9 nhi:m HIV và 

hòa nh2p tr9 nhi:m HIV. 

—  WPc phXn thông tin cho hoDt *Fng 2. 

—  ChZ ra nh(ng c[ s] khoa hPc cho viGc chLm sóc giáo d^c và hòa nh@p tr6 

có HIV. 

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h7i 1: Phân tích sQ cXn thi0t cEa viGc chLm sóc và giáo d^c hòa nh@p 

tr6 nhi7m HIV. 

Câu h7i 2: Trình bày nh(ng c[ s] khoa hPc *c khdng *enh ti0p xúc thông 

thhing không có nguy c[ lây nhi7m HIV. 

Hoạt động 3: Xác định các biện pháp chăm sóc giáo dục 

trẻ có HIV 

3.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

*  TDo môi trGHng giáo d'c: 

— SQ hicu bi0t, tình thh[ng cEa giáo viên và nh(ng nghii xung quanh dành 

cho tr6 nhi7m HIV là vô cùng quan trPng, *mc biGt là nh(ng tr6 *ã mKt 

cha mn. Do v@y, cXn có thái *F *oi xp vqi tr6 thân thiGn, thh[ng yêu 

trong quá trình chLm sóc giáo d^c tr6. 
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— S# kì th( v*n là rào c1n tâm lí l5n nh6t 78i v5i tr: nhi;m HIV khi tham gia 

vào l5p hòa nhCp. Tránh s# kì th(, phân biJt 78i xL v5i tr: nhi;m HIV 

mMt cách vô tình hoOc c8 ý. 

— Ngoài ra môi trRSng hTc tCp, các nguyên vCt liJu cho tr: hoXt 7Mng  cYn 

71m b1o s# an toàn vZ mOt th[ ch6t cho tr: nhR tránh sL d]ng các vCt 

s^c nhTn có th[ xây xR5c, ch1y máu. 

*  Ch"m sóc th) ch*t cho tr-: 

— Do hJ th8ng mi;n d(ch 7ã b( suy gi1m, nên tr: nhi;m HIV không chc m^c 

các bJnh thông thRSng cda tr: em cùng lga tuhi, mà còn m^c các bJnh 

nhi;m trùng ci hMi vì vCy cYn vJ sinh cho tr: và giáo d]c cho tr: các thói 

quen vJ sinh.  

— k1m b1o bla mn 7Yy 7d dinh dRnng và hop vJ sinh, giúp tr: có chq 7M 

nghc ngii, sinh hoXt hop lí.  

— Phát hiJn và xL trí k(p thSi các d6u hiJu b6t thRSng mà tr: gOp ph1i, tr: 

7ang u8ng thu8c thì cYn tuân thd theo chc d*n cda bác ss.  

*  Phòng tránh lây nhi8m HIV/AIDS khi ch"m sóc tr-: 

— Nqu tr: b( ch6n thRing, có ch1y máu cYn rLa vqt thRing, bmng kín, cYm 

máu 7[ hXn chq nguy ci bJnh tCt. Khi cYn thiqt nên 7Ra tr: 7qn ci su y tq 

7[ 7Roc xL lí thêm. 

— Không 7[ tr: dùng chung khmn t^m, khmn mOt, bông t^m, bàn ch1i 7ánh 

rmng, cái nXo lRni. 

— ThRSng xuyên lau chùi, cT rLa nhà t^m, nhà vJ sinh bvng xà phòng và 

nR5c sát trùng. Thu rác và 7w bxn có dính máu hay ch6t th1i cda tr: vào 

túi nilon by vào thùng rác. 

— Nqu thn thRing xuyên qua da: nhR b( kim tiêm 7âm, hoOc b( 7gt tay ch1y 

máu hoOc vùng da có thn thRing t{ trR5c (do byng, viêm da...) b( ch6t 

d(ch, máu cda ngRSi nhi;m HIV/AIDS b^n vào cYn: 

+  X8i vqt thRing dR5i vòi nR5c ngay lCp tgc, càng s5m càng t8t. 

+  Có th[ 7[ vqt thRing t# ch1y máu trong thSi gian ng^n, tu� theo mgc 7M 

xây xR5c. Sau 7ó rLa bvng xà phòng và nR5c sXch nhRng không kì cT. 

—  Nqu máu hoOc ch6t d(ch cda ngRSi nhi;m HIV/AIDS b^n vào m^t,  

m�i, miJng: 
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+  Hãy nh' m)t, m,i liên t0c trong 5 phút b9ng n:;c <un sôi <@ nguAi có 

sCn hoDc dung dFch NaCl 0,9% có bán sCn tNi các hiOu thuPc. 

+  Riêng v;i miOng thì hãy súc miOng b9ng n:;c sNch pha mAt ít muPi Vn, 

súc nhiWu lXn. 

*  H! tr% khi t) ch+c ho-t ./ng: 

— CXn giáo d0c tr[ không ch]i trò ch]i bNo l_c, trò ch]i có nguy c] gây 

chan th:]ng, không <ánh nhau c,ng nh: không c)n nhau. 

— bPi xd công b9ng v;i tat ce tr[ em, tNo c] hAi cho tr[ thành công và t_ tin 

h]n trong các nhiOm v0 <:hc giao. 

— Giúp cho tat ce tr[ em trong l;p có các kj nVng c] ben <@ <em beo  

an toàn. 

3.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi4m v7 1: Xác .;nh các bi4n pháp h! tr% tr> nhi?m HIV B trCDng 

mEm non. 

—  bkc phXn thông tin cho hoNt <Ang 3. 

—  Xác <Fnh các biOn pháp hn trh trong quá trình chVm sóc — giáo d0c tr[ 

nhipm HIV/AIDS. 

*  Nhi4m v7 2: ThIc hành m/t sL bi4n pháp h! tr% tr> nhi?m HIV. 

—  Các nhóm <óng vai cô giáo trong l;p hkc cùng v;i tr[ tx chyc hoNt <Ang 

vui ch]i cho tr[ nhipm HIV. 

—  Theo lu{n vW các biOn pháp hn trh tr[. 

—  bóng vai, mô ph'ng các biOn pháp th_c hiOn. 

3.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Trình bày nh|ng biOn pháp chVm sóc giáo d0c tr[ nhipm HIV. 

Câu h%i 2: Nh{n xét khe nVng th_c hiOn các biOn pháp trên tNi 

tr:~ng/l;p mà mình công tác. 
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Nội dung 4 

CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ CÓ NĂNG KHIẾU  

(TRẺ PHÁT TRIỂN SỚM, TRẺ TÀI NĂNG) (3 tiết) 

Hoạt động 1: xác định điểm mạnh và điểm yếu trong học 

tập của trẻ có năng khiếu 

1.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

— Khi ch&m sóc giáo d.c tr1 có n&ng khi4u, chúng ta c9n xem xét c= nh>ng 

?@c ?iAm tích cCc và tiêu cCc cGa tr1.  

— Tr1 em m9m non có n&ng khi4u có thA có nhiJu khác biLt vMi các tr1 

cùng ?O tuPi vJ cách tr1 nghQ và c=m nhRn nhSng không ph=i hoàn toàn 

khác biLt. Nh>ng ?iAm tích cCc hW trX tYt cho viLc hZc cGa tr1 có n&ng 

khi4u c[ng nhS giúp cho giáo viên c=m th\y h^ng thú h_n khi làm viLc 

vMi nh>ng tr1 này bao gam: 

+  SC tò mò: Tr1 có n&ng khi4u thSfng r\t tò mò vJ nh>ng ?iJu x=y ra xung 

quanh nhS th4 nào, tr1 quan tâm ?4n viLc hZc nh>ng ?iJu mMi và 

thSfng có r\t nhiJu câu hii nhS "Tki sao?" và "Tki sao không?".  

+  Kh= n&ng ghi nhM: bao gam kh= n&ng tìm hiAu và lSu gi> thông tin mOt 

cách nhanh chóng, tr1 nhM nh>ng gì ?ã x=y ra mOt thfi gian dài trSMc ?ó, 

tRn hSong sC thú vp vMi các thông tin ?ó. 

+  TYc ?O hZc: Tr1 có thA nqm bqt ý tSong mOt cách nhanh chóng và có thA 

ss d.ng chúng trong nh>ng tình huYng mMi. Tr1 c[ng st hoàn thành các 

nhiLm v. ?SXc giao nhanh chóng và quan tâm ?4n nhiJu ?iJu khác n>a. 

+  Chú ý: Tr1 có thA duy trì sC chú ý trong thfi gian dài cGa thfi gian vào 

nh>ng th^ mà tr1 quan tâm. 

+  Suy luRn: HiAu ?SXc nguyên nhân và hRu qu=, k4t nYi ?SXc các thông tin, 

ý tSong và các sC kiLn khác nhau. 

+  Giao ti4p: Có r\t nhiJu ý tSong và gi=i pháp cho các v\n ?J. 

+  Ngôn ng>: Tr1 có thA ss d.ng nhiJu h_n các tx và c.m tx so vMi các tr1 

em khác cGa cùng ?O tuPi, có thA bqt ?9u nói và hiAu ngôn ng> o ?O  

tuPi sMm. 

+ Khi4u hài hSMc: Nhanh chóng hiAu ?SXc câu chuyLn cSfi và câu ?Y; có 

thA tko ra sC hài hSMc cGa riêng mình. 
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+ S# kiên trì: Tr- kiên trì trong vi1c hoàn thành nhi1m v6, có th9 có m:t ý 

th<c m=nh m> v? nh@ng Ai?u Aúng và sai. 

+  G: nh=y cIm: Có th9 nh=y cIm vKi cIm xúc cMa ngNOi khác, dR buTn,  

dR vui. 

— Tr- có nVng khiWu cXng th9 hi1n m:t sY Ai9m yWu có th9 gây khó khVn 

cho vi1c chVm sóc giáo d6c cho nh@ng tr- này bao gTm: 

+ Th[t v\ng v? nh@ng k] nVng cMa bIn thân: Tr- có th9 th[t v\ng khi phát 

tri9n th9 ch[t cMa chúng không b`t kap vKi trí tu1. Ví d6, tr- có th9 ngh] 

AWn m:t hình Inh nhNng không th9 ki9m soát ANdc bút chì A9 v> nó. 

+ Tr- có th9 dR dàng tre nên buTn chán trong lKp h\c dgn AWn vi1c chúng 

th9 gây rYi cho các b=n khác. 

+ Các tr- này cXng r[t yWu Kt v? tâm lí vì quá nh=y cIm. Gi?u Aó khiWn tr- 

lo l`ng, thim chí dR trjm cIm hkn các tr- khác.  

+  Tr- phát tri9n trí tu1 sKm có m:t s# chênh l1ch nh[t Aanh v? trí tu1 so vKi 

nh@ng bé cùng tuni, nên thNOng dR ba cô lip.  

+ M:t sY tr- có th9 th[t v\ng khi AWn trNOng vì trNOng h\c không Aáp <ng 

ANdc các mong mpi cMa tr-. Tr- b`t Aju qu[y phá e lKp hay ngNdc l=i,  

hO h@ng.  

+ Tr- có nVng khiWu Aqc bi1t cXng có nh@ng rYi lo=n tNkng t# nhN các tr- 

khác chr có Ai?u r[t khó phát hi1n. Các rYi lo=n Aó thNOng không ANdc 

cha ms cXng nhN giáo viên ch[p nhin do ba ám Inh bei ý ngh] “Aó là có 

nVng khiWu Aqc bi1t”. Gi?u Aó t=o áp l#c lên tr- bu:c chúng che Aiy các 

khó khVn [y và chr ANdc phát hi1n r[t lâu sau Aó. 

+ Tr- phát tri9n trí tu1 sKm thNOng cIm th[y thjy cô giáo và b=n bè cùng 

tuni không thông cIm vKi chúng. Chính vì thW, chúng thNOng r[t buTn và 

r[t khó thiWt lip các mYi quan h1 vKi nh@ng ngNOi xung quanh. 

1.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Th+o lu/n theo nhóm v4 tr67ng h9p tr; có n=ng khi?u mà 

hAc viên Cã tEng gFp hoFc làm vi#c. 

—  Mô tI m:t trNOng hdp tr- mà b=n cho là tr- có nVng khiWu. 

—  ThIo luin cùng cI nhóm và ghi l=i nh@ng khI nVng nni tr:i và khó khVn 

cMa tr- vào phiWu th#c hành 4.1. 



CHĂM SÓC – GIÁO DỤC VÀ ĐÁP ỨNG TRẺ CÓ NHU CẦU ĐẶC BIỆT  | 
119 

Phi#u th'c hành 4.1 

Mô t$ tr& có n*ng khi/u 

H! tên tr': .......................................................................... 

*+ tu-i: ............................................................................. 

Kh$ n*ng n2i tr3i Khó kh*n 

 

 

 

 

 

—  Chia s' ý ki6n v8i các nhóm khác. 

*  Nhi#m v' 2: Xác -.nh nh0ng -i2m m3nh và -i2m y6u c8a tr< có n>ng khi6u. 

—  *!c ph?n thông tin cho hoCt D+ng 1. 

—  ChF ra nhGng DiHm mCnh và DiHm y6u cKa tr' có nLng khi6u. 

1.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h6i 1: Nêu tóm tNt nhGng khO nLng và khó khLn cKa tr' có nLng khi6u. 

Câu h6i 2: Rút ra các k6t luSn sT phCm cho viUc chLm sóc, giáo dXc tr' có 

nLng khi6u. 

Hoạt động 2: Chăm sóc – giáo dục trẻ có năng khiếu 

2.1. THÔNG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 

TrTZng h!c luôn có trách nhiUm Dáp [ng nhu c?u giáo dXc cho t\t cO tr' 

em. *^i v8i nhGng tr' có nLng khi6u và tài nLng, Di_u này bao gam viUc 

cung c\p nhGng thách th[c l8n hbn thông qua t- ch[c môi trTZng giáo 

dXc cdng nhT các hoCt D+ng nhem tCo cb h+i cho các em phát triHn các 

ti_m nLng cKa mình. 

— Môi trCDng hEc tFp: 

+  Tr' em có nLng khi6u h D+ tu-i m?m non c?n DTic ti6p xúc v8i nhGng 

tình hu^ng, hoàn cOnh cho phép tr' phát triHn v8i t^c D+ cKa riêng mình. 
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Do v$y, tr) c+n -./c ho1t -2ng trong m2t môi tr.7ng linh ho1t, cho 

phép tr) l;a ch=n các ho1t -2ng v?i -2 ph@c t1p khác nhau và -a d1ng 

nguyên v$t liFu, ph.Gng tiFn cho tr) ho1t -2ng. 

+ C+n cung cKp cho tr) các -L chGi, -L dùng h=c t$p có các m@c -2 ph@c 

t1p khác nhau mà không chO là các v$t liFu phù h/p v?i -2 tuPi cQa tr). 

+ T1o môi tr.7ng h=c t$p thoSi mái, vui v), thân thiFn v?i tKt cS tr) em. 

Phân nhóm linh ho1t -W cho phép tr) tìm -./c m@c -2 nh$n th@c thích 

h/p v?i chúng và c[ng ti\p xúc v?i nh^ng thách th@c v_ thW chKt và xã 

h2i trong các nhóm ho1t -2ng khác nhau. 

— T! ch%c ho't )*ng giáo d0c: 

+  Có k\ ho1ch giáo dbc uyWn chuyWn, phong phú và phù h/p là rKt c+n thi\t 

cho viFc tP ch@c ho1t -2ng giáo dbc trong l?p mcu giáo có tr) có ndng 

khi\u. Giáo viên c+n phSi nh1y bén v?i s; chín chhn v_ trí tuF hay tài ndng 

-ic biFt cQa tr) bji chính chúng không h_ nh$n bi\t -./c -i_u -ó. 

+ kW tránh có nh^ng -ic -iWm tiêu c;c trong l?p, bên c1nh ho1t -2ng 

chung cho cS l?p, giáo viên c+n thi\t k\ thêm m2t sl ho1t -2ng phù h/p 

hGn v?i tr) có ndng khi\u hoic yêu c+u tr) làm nh^ng viFc hm tr/ giáo 

viên và b1n bè. Gi^ cho tr) b$n r2n -W tránh s; nhàm chán cho chúng và 

giáo viên so tìm thKy s; thú vp trong viFc tP ch@c ho1t -2ng cho các tr) có 

ndng khi\u. 

+ Trong quá trình tP ch@c ho1t -2ng nên t1o cG h2i cho tr) có ndng khi\u 

-./c sr dbng vln ts v;ng tiên ti\n, nh^ng ý t.jng sáng t1o và giúp tr) 

khám phá nhi_u v$t liFu, tài liFu h=c t$p khác. M2t sl tr) em tr.jng 

thành v_ mit cSm xúc có thW thích -./c tìm hiWu v_ nh^ng vKn -_ xã h2i 

ph@c t1p, giáo viên hãy giúp tr) thva mãn nh. c+u này thông qua các 

ho1t -2ng trong gi7 ho1t -2ng t; do. 

+ Tr) có ndng khi\u c[ng có thW thW hiFn nh^ng hiWu bi\t r2ng hGn và có 

thW giáo viên so có -./c m2t cSm giác tuyFt v7i khi s; hài h.?c cQa tr) 

v./t ra ngoài -2 tuPi cQa chúng. Song giáo viên c[ng c+n bi\t gi?i h1n 

viFc mj r2ng ý t.jng, n2i dung ho1t -2ng -W nó không -i quá xa so v?i 

nh$n th@c chung cQa nhi_u tr) em khác. 

+ Khen ng/i là m2t biFn pháp -./c sr dbng phP bi\n trong quá trình tP 

ch@c ho1t -2ng cho tr) em mcu giáo. Khen ng/i khuy\n khích tr) có 

ndng khi\u h=c t$p và sáng t1o song c[ng c+n giúp cho tKt cS tr) khác 

trong l?p cSm nh$n -./c giá trp cQa bSn thân và không t1o ra s; ghen tp 

gi^a các tr) em. 
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+  Các tr' có n*ng khi/u r1t nh2y c4m v7i c4m xúc c:a nh<ng ng=>i xung 

quanh và bi/t cách thB hiCn b4n thân r1t tEt. GiHu này có thB làm các tr' 

khác thB hiCn mình khó kh*n hKn. Gôi khi, các tr' khác có thB có c4m 

giác là tr' có n*ng khi/u d=>ng nh= Oã bi/t t1t c4 và cQng có thB th1y tr' 

có n*ng khi/u nh= là mRt ng=>i hEng hách. Vì vTy, thông qua các ho2t 

ORng, giáo viên hãy giúp cho các tr' có n*ng khi/u bi/t lXng nghe nh<ng 

suy ngh[ c:a ng=>i khác. GiHu này s\ giúp tr' d] dàng t2o ra và duy trì 

các mEi quan hC b2n bè trong l7p h_c. 

+ Tr' n*ng khi/u cQng có sa ti/n bR khác nhau trong các l[nh vac phát 

triBn. MRt Oca tr' có thB tr=dng thành nhanh chóng trong l[nh vac vTn 

ORng nh=ng có thB chTm hKn tr' khác trong nhTn thcc. Do vTy nhà giáo 

dfc không nên quá kì v_ng vào sa phát triBn v=gt trRi c:a tr' d t1t c4 các 

l[nh vac. 

2.2. CÁC NHIỆM VỤ 

*  Nhi#m v' 1: Chia s- kinh nghi#m v1 nh2ng thách th6c khi ch7m sóc giáo 

d'c tr- có n7ng khi<u. 

—  Th4o luTn trong nhóm nhj vH nh<ng thách thcc khi ch*m sóc giáo dfc tr' 

có n*ng khi/u, OiHu gì làm cho b2n thích thú, OiHu gì làm b2n khó chlu. 

—  Chia s' các ý t=dng giúp b2n v=gt qua các thách thcc Oó. 

*  Nhi#m v' 2: Xác ABnh các bi#n pháp ch7m sóc giáo d'c tr- có n7ng khi<u. 

—  G_c phnn thông tin cho ho2t ORng 2. 

—  Xác Olnh các biCn pháp phát huy kh4 n*ng và hq trg tr' có n*ng khi/u 

trong quá trình ch*m sóc giáo dfc. 

*  Nhi#m v' 3: ThGc hành mIt sJ bi#n pháp ch7m sóc giáo d'c tr- có n7ng khi<u. 

—  Các nhóm Oóng vai cô giáo trong l7p h_c cùng v7i tr' ts chcc ho2t ORng 

khám phá khoa h_c cho l7p mtu giáo có tr' có n*ng khi/u. 

—  Th4o luTn vH các biCn pháp phát huy kh4 n*ng và hq trg tr' có n*ng khi/u. 

—  Góng vai, mô phjng các biCn pháp thac hiCn. 

2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 

Câu h%i 1: Nêu tóm tXt nh<ng thách thcc c:a giáo viên khi ch*m sóc — 

giáo dfc tr' có n*ng khi/u. 

Câu h%i 2: Phân tích các biCn pháp phát huy kh4 n*ng và hq trg tr' có 

n*ng khi/u trong quá trình ch*m sóc — giáo dfc. 
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 E. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

Câu h%i 1: T"i sao c(n tìm hi.u 01c 0i.m c2a t3ng tr6 em trong quá trình 

ch:m sóc — giáo d>c? SA 0a d"ng c2a tr6 em th. hiBn C nhDng khía c"nh nào? 

Câu h%i 2: Khi thiIt kI môi trKLng hMc tNp C lQp hMc hoà nhNp có tr6 có 

nhu c(u 01c biBt, giáo viên c(n lKu ý 0In các yIu tX nào? LZy ví d> v[ 

nhDng 0i[u ch\nh c2a môi trKLng hMc tNp cho m]t trKLng h^p tr6 có nhu 

c(u 01c biBt c> th.. 

Câu h%i 3: KhuyIt tNt có `nh hKCng gì 0In sA phát tri.n c2a tr6 C 0] tuai 

m(m non? T3 0ó rút ra nhDng lKu ý 0Xi vQi giáo viên khi làm viBc vQi tr6 

khuyIt tNt. 

Câu h%i 4: Nêu nhDng thách thdc và gi`i pháp cho giáo d>c hòa nhNp tr6 

nhifm HIV hiBn nay, liên hB thAc tifn 0ja phKkng mình công tác. 

Câu h%i 5: Giáo viên c(n thAc hiBn các biBn pháp nào 0. hm tr̂  cho tr6 có 

n:ng khiIu khi ta chdc ho"t 0]ng cho tr6 trong lQp hoà nhNp C trKLng 

m(m non? 
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