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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Giáo d�c th��ng xuyên là h� th�ng giáo d�c ti�p t�c có s� liên k�t, liên 

thông, k�t n�i và  �!c ti�n hành không  "t  o#n nh� s�  an xen và liên 

t�c c&a s� h'c ( m*i ng��i. 

Giáo d�c th��ng xuyên t#o c, h-i h'c t.p th" hai cho nh/ng ai ch�a bao 

gi�  i h'c ho1c nh/ng ng��i b2 h'c gi/a ch3ng vì lí do nào  ó. Giáo d�c 

th��ng xuyên n�i l#i s�  "t  o#n trong quá trình h'c t.p c&a h', làm cho 

vi�c h'c t.p l#i  �!c th�c hi�n ti�p t�c, li8n m#ch. V:i ch"c n;ng này, 

giáo d�c th��ng xuyên mang l#i c, h-i h'c t.p mà qua  ó, con ng��i 

làm cho v�n kinh nghi�m c&a mình  <y  & h,n, n;ng l�c ho#t  -ng 

 �!c nâng cao, s"c kho>  �!c t;ng c��ng, nh/ng ph?m ch@t nhân cách 

 �!c phát triAn hài hoà và hoàn chBnh h,n. 

Giáo d�c th��ng xuyên là m-t chính sách c&a xã h-i hi�n  #i, coi h'c t.p 

là quy8n c&a con ng��i trong  ó có nh/ng ng��i bD khuy�t t.t.  

EA  Fm bFo s� công bGng và bình  Hng trong giáo d�c, B- Giáo d�c và 

Eào t#o xác  Dnh giáo d�c hoà nh.p là h�:ng  i ch& y�u. Mô hình giáo 

d�c hoà nh.p sK giFi quy�t  �!c v@n  8 ng��i khuy�t t.t  �!c h�(ng các 

ch�,ng trình giáo d�c t�,ng "ng ng��i bình th��ng trong cùng m-t môi 

tr��ng h'c t.p. EA  #t  �!c m�c tiêu  ó thì vi�c phát triAn nguMn nhân 

l�c  1c bi�t là  ào t#o bMi d�Nng th��ng xuyên  -i ngO giáo viên, cán 

b- quFn lí giáo d�c th��ng xuyên là m-t yêu c<u c@p thi�t c&a ngành 

Giáo d�c. 

B. MỤC TIÊU 

Module này giúp cho giáo viên các trung tâm giáo d�c th��ng xuyên: 

I. KIẾN THỨC 

—  HiAu  �!c các khái ni�m c, bFn v8 giáo d�c hoà nh.p và bFn ch@t c&a 

giáo d�c hoà nh.p. 

—  LUnh h-i  �!c các ki�n th"c v8  1c  iAm c, bFn c&a m-t s� d#ng khuy�t 

t.t và làm quen v:i các ti�t h'c th�c hi�n theo mô hình hoà nh.p. 

II. KĨ NĂNG 

—  Bi�t v.n d�ng có hi�u quF các n-i dung giáo d�c hoà nh.p vào các ho#t 

 -ng giáo d�c ( các c, s( giáo d�c th��ng xuyên. 
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—  Có m-t s� kU n;ng c, bFn, c<n thi�t  A thi�t k� các ho#t  -ng giáo d�c 

hoà nh.p ( các c, s( giáo d�c th��ng xuyên. 

III. THÁI ĐỘ 

Có thái  - tích c�c  �i v:i công tác giáo d�c dành cho ng��i khuy�t t.t. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1:  

TRẢI NGHIỆM TRONG MỘT THẾ GIỚI KHÁC 

Tr�:c khi b�:c vào các th� gi:i khác nhau, b#n hãy sXn sàng  A trFi 

nghi�m nh/ng khoFnh khYc  1c bi�t.  

B#n c<n chu?n bD nh/ng thi�t bD sau: 

— V.t nút tai, b;ng bDt mYt, xe l;n.  

— B;ng hình v8 m-t ti�t h'c hoà nh.p, trong  ó có tr> ch.m phát triAn  

trí tu�. 

—  V;n phòng ph?m. 

Trong các tr��ng h!p mà b#n trFi nghi�m, b#n phFi s�ng v:i m-t c, thA 

 1c bi�t khác v:i bình th��ng. 

B#n sK có khoFng th�i gian trFi nghi�m thú vD sau  ây và b#n l�u ý hãy c� 

gYng ghi nh: l#i các cFm giác  ã trFi qua  A cùng chia s> v:i m'i ng��i 

vào th�i gian cu�i cùng c&a ho#t  -ng này.   

Hoạt động 1: Trải nghiệm sự bất động trong thế giới không ngừng 

vận động 

B#n hãy cùng các  Mng nghi�p l<n l�!t trFi nghi�m th� gi:i c&a ng��i 

khuy�t t.t v.n  -ng. B#n hãy giao l�u v:i các thành viên trong nhóm 

thông qua các trò ch,i. Các thành viên l<n l�!t ngMi trong xe l;n cho  �n 

khi bu\i giao l�u k�t thúc.  

Chú ý: Trò ch,i có s� di chuyAn nhanh và linh ho#t.  

Hoạt động 2: Trải nghiệm một không gian im lặng 

B#n hãy  óng vai h'c sinh v:i t.t nghe kém (dùng nút bDt tai) trong ti�t 

h'c liên quan t:i v;n bFn. Sau khi giáo viên giFng giFi, b#n phFi có 

nhi�m v� tóm tYt  �!c n-i dung và  �a ra nh.n xét cá nhân. 
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Hoạt động 3: Trải nghiệm một thế giới thiếu ánh sáng 

B#n hãy  óng vai h'c sinh khuy�t t.t thD giác ( eo b;ng bDt mYt) trong 

m-t ti�t h'c. Sau  ó thay  \i vD trí c&a ng��i, ho1c các v.t trong l:p h'c 

khác v:i vD trí tr�:c. 

K�t thúc ti�t h'c, b#n phFi  �a ra nh.n xét khi  eo b;ng bDt mYt,  

n�u thay  \i vD trí c&a ng��i ho1c các v.t trong l:p, b#n có cFm nh.n 

 �!c không? 

Hoạt động 4: Trải nghiệm sự kiên nhẫn 

Tình hu�ng  �!c xây d�ng trong m-t l:p h'c.  

Có m-t h'c sinh r@t ch;m chB h'c, c� gYng h'c nh�ng khF n;ng nh.n 

th"c r@t th@p so v:i các b#n khác. Khi g1p nh/ng nhi�m v�, v@n  8 r@t 

 ,n giFn  �i v:i các h'c sinh khác thì h'c sinh  ó d��ng nh� l#i quá khó 

kh;n  A tìm ra cách giFi quy�t. Ng��i giáo viên luôn phFi dành nhi8u 

th�i gian h,n  A giFi thích tB mB, h�:ng ddn t3ng chi ti�t nh2... 

Là m-t giáo viên trong l:p h'c nh� v.y, b#n c<n phFi  áp "ng  �!c các 

nhu c<u chung c&a t.p thA và m-t ph<n nhu c<u c&a các cá nhân.  

Hoạt động 5: Trải nghiệm những tính cách “bất thường”  

B#n hãy cùng  Mng nghi�p l<n l�!t  óng vai m-t nhân v.t có các tính 

cách “ 1c bi�t” sau:  

—  Không sg d�ng l�i nói  A giao ti�p v:i m'i ng��i. 

—  Không thA hi�n biAu hi�n cFm xúc (vui, buMn,  au kh\, nh:...). 

—  Không bi�t cách dihn  #t m-t câu chuy�n  ,n giFn. 

—  Không làm theo l�i h�:ng ddn ng��i khác, luôn làm theo bFn n;ng. 

—  Luôn hành  -ng r.p khuôn, máy móc. 

Ng��i có tính cách “ 1c bi�t” có trách nhi�m xg lí các tình hu�ng th��ng 

ngày trong cu-c s�ng, trong l:p h'c do các thành viên còn l#i t#o ra v:i 

 úng “tính cách”  1c tr�ng c&a mình. Các thành viên phFi c� gYng  A 

ng��i có tính cách “ 1c bi�t” hiAu  �!c nh/ng gì  ang dihn ra xung 

quanh, thuy�t ph�c  A ng��i này tham gia vào các ho#t  -ng ho1c hoàn 

thành m-t s� nhi�m v�  ,n giFn.  

Trên  ây là m-t s�  1c  iAm c, bFn th��ng g1p c&a h'c sinh khuy�t t.t 

trí tu�. 

Hãy chia sK nh/ng trFi nghi�m c&a “ng��i trong cu-c”. 
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Các b#n  ã có th�i gian trFi nghi�m là “h'c sinh khuy�t t.t” v:i nh/ng 

 1c  iAm c, bFn nh@t v8 các d#ng t.t  ó trong m-t l:p h'c hoà nh.p. 

Ngoài các d#ng khuy�t t.t th��ng g1p nói trên còn nhi8u  �i t�!ng h'c 

sinh có nhu c<u  1c bi�t khác. 

 

Nội dung 2:  

ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ CÁC DẠNG KHUYẾT TẬT  

VÀ HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT 

C;n c" vào các d#ng khi�m khuy�t, theo H-i  Mng Giáo d�c Hoa Kì, 

khuy�t t.t gMm 11 d#ng. Eó là: t� kB,  i�c — mù,  i�c, khi�m thính, khi�m 

thD, r�i lo#n cFm xúc, ch.m phát triAn trí tu�, có khó kh;n v8 h'c,  a t.t, 

khuy�t t.t thA ch@t, khuy�t t.t s"c kho>. 

T#i Vi�t Nam, d�a trên nh/ng khó kh;n mà  �i t�!ng mYc phFi, khuy�t 

t.t bao gMm 6 d#ng sau:  

(1) Khuy�t t.t v.n  -ng;  

(2) Khuy�t t.t nghe, nói; 

(3) Khuy�t t.t nhìn; 

(4) Khuy�t t.t th<n kinh, tâm th�n; 

(5) Khuy�t t.t trí tu�; 

(6) Khuy�t t.t khác. 

TrFi qua nhi8u th.p kB c&a giáo d�c  1c bi�t, Vi�t Nam  ã phát triAn  �!c 

h� th�ng giáo d�c  1c bi�t h* tr! cho h'c sinh khi�m thính, khi�m thD và 

ch.m phát triAn trí tu�;  ã bYt  <u quan tâm  �n  �i t�!ng khuy�t t.t v8 

ngôn ng/ và giao ti�p.  

Hoạt động 1: Tìm hiểu về dạng khuyết tật vận động 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây  A trF l�i các câu h2i sau: 

—  Th� nào là h'c sinh khuy�t t.t v.n  -ng? 
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— Nh/ng tác nhân gây nên khuy�t t.t v.n  -ng: 

 

 

 

 

—  M-t s� khó kh;n  i li8n khuy�t t.t v.n  -ng 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

—  H'c sinh khuy�t t.t v.n  -ng là nh/ng h'c sinh có c, quan v.n  -ng bD 

t\n th�,ng, biAu hi�n  <u tiên là có khó kh;n khi ngMi, nGm, di chuyAn, 

c<m nYm... Do  ó, h'c sinh g1p r@t nhi8u khó kh;n trong sinh ho#t cá 

nhân, vui ch,i, h'c t.p và lao  -ng. Tuy v.y,  a s� h'c sinh có khó kh;n 

v8 v.n  -ng có b- não phát triAn bình th��ng nên các em vdn ti�p thu 

 �!c ch�,ng trình ph\ thông, làm  �!c nh/ng công vi�c có ích cho bFn 

thân, gia  ình và xã h-i. 

—  Nh/ng tác nhân gây h#n ch� v.n  -ng: 

+  Y�u c,: Khó v.n  -ng m-t b- ph.n c, thA theo cách bình th��ng, g1p 

khó kh;n nhi8u h,n khi tìm hiAu môi tr��ng xung quanh và h'c thông 

qua v.n  -ng. 

+  Co c"ng c,: M-t ph<n c, thA co c"ng không v.n  -ng  �!c,  1c bi�t ( 

vài t� th� nh@t  Dnh, có khuynh h�:ng v.n  -ng theo nh/ng mdu hình 

không thay  \i. 

+  C, và kh:p phFn hMi kém: B- não không nh.n  �!c thông tin c<n thi�t 

 A  �a ra nh/ng  i8u chBnh c<n thi�t. 

+  Th;ng bGng kém: Dáng  i�u và th;ng bGng là n8n tFng c&a v.n  -ng. 

Các v@n  8 (  ây th��ng là t\ng h!p các y�u t� kA trên. 

—  Nh/ng khó kh;n  i li8n v:i khuy�t t.t v.n  -ng: 

+  Khó kh;n trong l�i nói và ngôn ng/. 
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+  Khó kh;n trong ;n u�ng và nu�t. 

+  Khi�m thính. 

+  Khi�m thD và các v@n  8 v8 tri giác thD giác. 

+  Nh.n th"c không gian kém và các v@n  8 v8 tri giác. 

+  Các v@n  8 v8 t.p trung và thi�u khF n;ng chú ý. 

+  B�nh  -ng kinh. 

+  M�t m2i và th��ng hay  au y�u. 

+  S� thay  \i gây khó kh;n cho h'c sinh. 

+  Các v@n  8 v8 x�,ng kh:p, th��ng Fnh h�(ng  �n hông, c-t s�ng và  

bàn chân. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu về dạng khuyết tật nghe, nói 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây  A trF l�i các câu h2i sau: 

—  Th� nào là khuy�t t.t nghe? 

 

 

 

 

—  Các m"c  - giFm thính l�c: 

 

 

 

 

 

—  Nh/ng khó kh;n v8 ngôn ng/ và giao ti�p: 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Khuyết tật nghe (khiếm thính) 

—  Khuy�t t.t có liên quan  �n vi�c m@t ho1c h#n ch� khF n;ng ti�p nh.n 

các tín hi�u âm thanh  �!c g'i là khi�m thính. Khi h'c viên nghe khó t"c 

là h'c viên m@t khF n;ng nghe m-t cách  áng kA nh�ng h' vdn có khF 

n;ng vi�t và khF n;ng nghe còn l#i  �!c phát huy nh� vào các thi�t bD tr! 

giúp âm thanh và nh/ng h� th�ng khuy�ch  #i. Ng��i khi�m thính còn 

r@t ít ho1c m@t hHn khF n;ng nghe do v.y mà các thi�t bD âm thanh 

không tr! giúp  �!c. D�a trên m"c  - khuy�t t.t mà h'c viên khi�m 

thính có thA sg d�ng ngôn ng/ kí hi�u, các bài  'c và sg d�ng nh/ng 

ph�,ng ti�n khác nhau  A h* tr! cho vi�c giao ti�p. 

Theo ngôn ng/ ph\ thông,  i�c là m@t thính giác hoàn toàn, không nghe 

 �!c ho1c giFm sút nhi8u v8 thính giác, nghe không rõ. Eánh giá trên c, 

s( y t� thì  i�c là suy giFm ho1c m@t toàn b- hay m-t ph<n s"c nghe.  

—  Các m"c  - giFm thính l�c: 

Bình th��ng 0 — 20 dB 

 

Nhu 20 — 40 dB Ei�c m"c I 

V3a 40 — 70 dB Ei�c m"c II 

N1ng 70 — 90 dB Ei�c m"c III 

Sâu > 90 dB Ei�c m"c IV 

—  Các lo#i  i�c: 

+  Ei�c dây th<n kinh thính giác: 

Do bD t\n th�,ng t� bào lông thính giác ho1c dây th<n kinh tai trong.  

Nh/ng ng��i bD  i�c dây th<n kinh thính giác th��ng bD  i�c t3 m"c  - 

nhu cho  �n m"c  - sâu. Vi�c m@t thính l�c lo#i này chB ( m-t s� giFi t<n 

nh@t  Dnh ch" không phFi t@t cF. Nguyên nhân là do khF n;ng ti�p nh.n 

âm thanh bD Fnh h�(ng ngay cF khi âm thanh  ã  �!c khuy�ch  #i.  

Do v.y m-t ng��i bD  i�c dây th<n kinh thính giác cOng không cFi thi�n 

 �!c khF n;ng nghe ngay cF khi  eo máy tr! thính. 
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+  Ei�c h*n h!p: Do nh/ng v@n  8 v8 tai ngoài, tai gi/a và tai trong gây ra. 

Nh/ng ng��i này th��ng có m"c  -  i�c sâu. 

+ Ei�c trung �,ng: Do t\n th�,ng dây th<n kinh ho1c t� bào c&a h� th<n 

kinh trung �,ng. Nh/ng ng��i này th��ng có m"c  -  i�c sâu. 

—  E1c  iAm c&a ng��i khi�m thính: 

Ng��i khi�m thính bD phá huz c, quan phân tích thính giác ( m"c  - 

này hay m"c  - khác.  

C, quan phân tích thính giác bD phá huz làm cho không còn khF n;ng tri 

giác th� gi:i âm thanh vô cùng phong phú c&a môi tr��ng xung quanh, 

 1c bi�t âm thanh ngôn ng/, không bYt ch�:c và t� hình thành ti�ng nói 

 �!c và tr( thành m@t ngôn ng/ nói (câm).  

Nh� v.y,  �i v:i ng��i khuy�t t.t thính giác n1ng ( i�c) thì h.u quF ddn 

 �n là câm, gây r@t nhi8u khó kh;n trong quá trình giáo d�c.  

Tuy nhiên, n�u  �!c giáo d�c t�t, kDp th�i thì ng��i khi�m thính vdn có 

thA nghe, nói  �!c, có thA h'c  �!c v;n hoá, ngh8 nghi�p và phát triAn 

tình cFm,  #o  "c... nh� nh/ng ng��i bình th��ng khác.  

2.2. Khuyết tật ngôn ngữ nói 

—  Eây là m-t trong s� khuy�t t.t ph\ bi�n. Theo Van Riper (1978), l�i nói bD 

coi là b@t th��ng “khi nó r@t khác v:i l�i nói c&a nh/ng ng��i khác, s� 

khác bi�t này r@t dh nh.n ra; làm Fnh h�(ng  �n giao ti�p ho1c khi�n 

cho cF ng��i nói và ng��i nghe cFm th@y khó chDu”. Nh/ng khó kh;n 

trong vi�c giao ti�p v:i nh/ng ng��i xung quanh mà nguyên nhân không 

phFi là do bD s�ng h'ng hay c, quan c@u âm bD t\n th�,ng thì có thA k�t 

lu.n  ó là khuy�t t.t ngôn ng/, l�i nói. 

Khuy�t t.t v8 nói ch& y�u là biAu hi�n khó kh;n v8 khF n;ng phát âm 

ho1c vi�c t#o ra l�i nói,  1c bi�t là ( tr> nh2. M-t s� biAu hi�n khác nh� 

có v@n  8 v8 gi'ng và v8  - trôi chFy (nh� nói bD ngYt, lYp bYp). Tr> có 

thA b2 qua t3 khi nói, ho1c phát âm sai nh/ng t3 thông th��ng. 

Ngôn ng/ nói không chB bao gMm vi�c dihn  #t các n-i dung thông  i�p 

c&a ng��i nói mà còn bao gMm cF vi�c ti�p nh.n thông  i�p c&a ng��i 

nghe. Tr> có khó kh;n v8 ngôn ng/ có thA g1p khó kh;n ( m-t trong hai 

quá trình trên ho1c cF hai quá trình trên. Nhi8u tr> có biAu hi�n phát 

triAn ngôn ng/ ch.m ( m'i m1t, nhi8u tr> chB có biAu hi�n g1p khó kh;n 

( m-t ho1c m-t vài khía c#nh c� thA nào  ó nh� g1p khó kh;n v8 cú 

pháp, t3 v�ng hay ng/ nghUa. 
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Trong l:p hoà nh.p, h'c viên có khó kh;n v8 ngôn ng/ có nh/ng nhu 

c<u h'c t.p và xã h-i r@t  1c bi�t. Ngoài vi�c nh.n  �!c s� h* tr! c&a 

chuyên gia trD li�u ngôn ng/ — l�i nói, h' c<n  �!c h* tr! các kU n;ng v8 

nghe, v8 t3 v�ng, ng/ pháp ho1c các kU n;ng dihn  #t bGng l�i. Trong lUnh 

v�c xã h-i, ng��i khuy�t t.t v8 nói r@t khó kh;n trong các m�i quan h� 

liên cá nhân. Nh/ng ng��i này c<n có s� h* tr!  A có thA tham gia th�c 

s� vào các t�,ng tác xã h-i trong l:p h'c, chHng h#n nh� k�t h!p nhi8u 

ph�,ng ti�n giao ti�p cùng m-t lúc nh� vi�c dùng ngôn ng/ bGng l�i k�t 

h!p v:i tranh Fnh và ngôn ng/ kí hi�u. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu về dạng khuyết tật nhìn 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây  A trF l�i các câu h2i sau: 

—  Khuy�t t.t v8 nhìn là th� nào? 

 

 

 

 

 

—  H'c sinh khuy�t t.t v8 nhìn (khi�m thD) có  1c  iAm gì? 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

*  Khuy�t t.t v8 nhìn là vi�c m@t ho1c h#n ch� khF n;ng ti�p nh.n thông tin 

hình Fnh, còn  �!c g'i là khi�m thD. Theo T\ ch"c Y t� Th� gi:i, khi�m 

thD gMm hai d#ng là mù và nhìn kém. Mù là tình tr#ng m@t hoàn toàn khF 

n;ng nhìn, còn nhìn kém là tình tr#ng m@t thD giác m-t ph<n ho1c khF 
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n;ng thD giác bD h#n ch�  áng kA ngay cF khi ng��i  ó  ã sg d�ng các 

ph�,ng ti�n tr! thD ( mYt t�t nh@t. C;n c" vào các y�u t� nh� thD l�c, thD 

tr��ng,  - nh#y cFm t�,ng phFn, sYc giác  A xác  Dnh các d#ng khác 

nhau c&a khuy�t t.t v8 nhìn (khuy�t t.t thD giác). 

M-t s� ng��i nhìn kém có thA sg d�ng thi�t bD quang h'c phóng  #i ho1c 

nh/ng  i8u chBnh phi quang h'c phù h!p. H'c sinh mù không thA sg 

d�ng các thi�t bD hình Fnh nh� m-t d�ng c� h'c t.p mà thay vào  ó là 

cFm nh.n thông qua s� và nghe. D�a vào nhu c<u c&a h'c sinh mù, có 

thA sg d�ng ch/ n\i Braille, máy tính chuyên d�ng và nh/ng thi�t bD h* 

tr! khác trong h'c t.p. M-t s� h'c sinh có nhu c<u  �!c hu@n luy�n  1c 

bi�t  A có thA  Dnh h�:ng và di chuyAn an toàn ( nh/ng khu v�c lân c.n. 

Khi�m thD là nh/ng khuy�t t.t v8 mYt nh� h2ng mYt, mù loà, không  & 

s"c nh.n bi�t th� gi:i h/u hình bGng mYt ho1c nhìn không rõ ràng.  

N;m 1992, T\ ch"c Y t� Th� gi:i (WHO)  �a ra khái ni�m nh� sau: 

Khi	m th� là ch�c n�ng th� giác c�a m�t ng��i b� gi�m n�ng th�m chí sau 

khi "ã "�$c "i%u tr� ho�c "i%u ch(nh t�t khúc x* t+t nh,t mà th� l-c v/n 0 

m�c th,p t2 d�4i 6/18 cho "	n v/n còn phân bi;t "�$c sáng t+i, ho�c th� 

tr��ng thu h=p d�4i 10

0

 k? t2 "i?m "�nh th� 0 m@t t+t hAn. Tuy nhiên, 

ng��i "ó v/n còn có kh� n�ng sG dHng phIn th� giác còn l*i "? th-c hi;n 

các công vi;c trong cu�c s+ng.  

Nhìn kém là s- suy gi�m nghiêm trNng các ch�c n�ng th� giác, nghOa là th� 

l-c "o "�$c d�4i 6/18 hay th� tr��ng nhP hAn 20

0

. K? c� khi "i%u tr� ho�c 

dùng các dHng cH tr$ th� quang hNc, th� l-c v/n không t�ng.  

Mù (hoàn toàn) là ng��i không còn kh� n�ng nh�n bi	t bWng th� giác k? 

c� nh�n ra sáng t+i.  

*  E1c  iAm c&a h'c sinh khuy�t t.t v8 nhìn: 

—  Trí tu� phát triAn bình th��ng, trung �,ng th<n kinh phát triAn nh� m'i 

h'c sinh khác.  

—  Các c, quan phân tích phát triAn bình th��ng (tr3 c, quan thD giác bD 

khuy�t t.t).  

—  Các em có hai c, quan phân tích: thính giác và xúc giác r@t phát triAn, 

n�u  �!c ph�c hMi ch"c n;ng, hu@n luy�n s:m và khoa h'c, hai c, quan 

phân tích này hoàn toàn có thA làm ch"c n;ng thay th� ch"c n;ng thD 

giác bD phá huz. 
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—  Ngôn ng/, t� duy, hành vi, cách "ng xg c&a nh/ng tr> em này cOng gi�ng 

nh/ng em h'c sinh bình th��ng. Tuy nhiên, các em cOng có nh/ng tMn 

t#i nh@t  Dnh nh� ngôn ng/ thi�u hình Fnh, không thA vi�t và  'c bGng ch/ 

phHng, tr�:c khi  �n tr��ng th��ng v�n tri th"c, khái ni�m nghèo nàn.  

—  Các em ít di chuyAn nên thA l�c có bD giFm sút, s� ph�i h!p các ho#t 

 -ng c, bYp thi�u linh ho#t, ch.p ch#p và dh t� ti, thi�u ni8m tin (  

bFn thân. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu về dạng khuyết tật trí tuệ 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây  A trF l�i các câu h2i sau: 

—  B#n hãy cho bi�t th� nào là khuy�t t.t trí tu�? 

 

 

 

 

— Ng��i khuy�t t.t trí tu� có  1c  iAm gì? 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

* Khuy�t t.t trí tu� là m-t trong nh/ng nghiên c"u s:m nh@t trong lUnh v�c 

giáo d�c  1c bi�t và  Dnh nghUa v8 d#ng t.t này  ã có s� nh@t quán 

chung. Hi�p h-i Ch.m phát triAn trí tu� MU (AAMR) n;m 1992,  �a ra 

 Dnh nghUa ch.m phát triAn nh� sau. 

Khuy	t t�t trí tu; là nhXng h*n ch	 c+ "�nh trong nhXng ch�c n�ng th-c 

t*i. Nó "�$c bi?u hi;n "�c tr�ng b0i ch�c n�ng trí tu; d�4i m�c trung 

bình, thi	u hHt hai hay nhi%u hành vi thích �ng xã h�i: giao ti	p, t- phHc 

vH, kO n�ng xã h�i, kO n�ng s+ng t*i gia "ình, sG dHng ti;n ích công c�ng, 
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"�nh h�4ng cá nhân, s�c khoY và an toàn, các kO n�ng hNc t�p, gi�i trí và 

làm vi;c. Khuy	t t�t trí tu; x�y ra tr�4c 18 tuZi. 

*  Nh/ng ng��i khuy�t t.t trí tu� có khó kh;n  áng kA v8 h'c. Do khF n;ng 

trí tu� d�:i m"c trung bình, h'c sinh có thA h'c ch.m h,n và bD thi�u 

h�t m-t hay h<u h�t các lUnh v�c h'c t.p khi so v:i các b#n cùng l"a tu\i. 

Nh/ng nhi�m v� h'c t.p  òi h2i khF n;ng lí giFi và suy nghU t� duy tr3u 

t�!ng là r@t khó. 

Trí tu� d�:i m"c trung bình là  1c  iAm n\i b.t c&a ng��i khuy�t t.t trí 

tu�. Ch"c n;ng trí tu�  �!c  ánh giá bGng trYc nghi�m IQ. TrYc nghi�m 

này  �!c  ánh giá thông qua nh/ng bài t.p bGng l�i và không l�i v8 các 

khía c#nh lí giFi và giFi quy�t v@n  8. M"c  - khF n;ng chung  �!c xây 

d�ng trên c, s( so sánh k�t quF c&a m-t h'c sinh v:i nh/ng tr> khác 

cùng  - tu\i. H'c sinh bD coi là khuy�t t.t trí tu� khi chB  #t k�t quF r@t 

th@p t3 2% — 3%. Có nghUa là  �i t�!ng kiAm tra có biAu hi�n v8 trí tu� r@t 

th@p so v:i m"c trung bình khi so sánh v:i b#n cùng tu\i. Tuy nhiên,  

 ánh giá v8 chB s� trí tu� là m-t khoa h'c không chính xác và chB s� IQ có 

thA thay  \i theo th�i gian. 

Bên c#nh chB s� trí tu� th@p, h'c sinh khuy�t t.t trí tu� còn b-c l- nh/ng 

thi�u h�t v8 nh/ng hành vi thích "ng. Hành vi thích "ng là nh/ng n;ng 

l�c xã h-i “là m"c  - Fnh h�(ng trong  ó cá nhân  áp "ng  �!c các tiêu 

chu?n c&a khF n;ng  -c l.p cá nhân và nh/ng phFn "ng mang tính  

xã h-i  �!c kì v'ng  �i v:i l"a tu\i c&a chúng và nhóm c-ng  Mng v;n 

hoá c&a chúng” (Grossman, 1983). Nh/ng  òi h2i kì v'ng v8 hành vi 

thích "ng là khác nhau ( t3ng l"a tu\i. Cha mu mong tr> nh2 h'c cách  i 

l#i, nói n;ng và giao ti�p t�,ng tác v:i các thành viên trong gia  ình. 

Giáo viên mong h'c sinh h'c  'c, h'c vi�t, làm toán và t�,ng tác v:i các 

b#n. Xã h-i mong các thành viên c-ng  Mng có công ;n vi�c làm và là 

m-t thành viên h/u ích trong c-ng  Mng xã h-i. Nh/ng kì v'ng mong 

mu�n là khác nhau ( t3ng n8n v;n hoá. Ví d� ( MU, giáo viên mong 

mu�n tr> t�,ng tác trong h'c t.p bGng cách  1t câu h2i và thFo lu.n, 

trong khi  ó ( châu Á cha mu l#i mu�n con cái ngMi h'c tr.t t�, lYng nghe 

mà không  1t câu h2i hay thách th"c. 

Vì th�, h'c sinh khuy�t t.t trí tu�  �!c  1c tr�ng b(i hai d@u hi�u là khF 

n;ng trí tu� d�:i m"c trung bình và thi�u h�t hành vi thích "ng. ChB m-t 

mình chB s� IQ th@p thì ch�a  &  A k�t lu.n là bD khuy�t t.t trí tu�. H'c 

sinh có khó kh;n v8 h'c t.p phFi b-c l- ngay cF khi ( nhà, ( tr��ng và ( 

c-ng  Mng. Nh/ng r�i lo#n này ngày càng tr( nên rõ ràng trong su�t giai 
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 o#n phát triAn (tr�:c 10 tu\i). Nh/ng ng��i l:n bD khi�m khuy�t khF 

n;ng trí tu� do ch@n th�,ng, tai n#n, �m  au thì không  �!c coi là 

khuy�t t.t trí tu�. 

Trong nhóm h'c sinh khuy�t t.t trí tu� có nhi8u m"c  -. H'c sinh 

khuy�t t.t trí tu� trung bình là nhóm h'c sinh có nh/ng khF n;ng, kU 

n;ng h'c  �!c nh/ng kU n;ng h'c t.p c, bFn. Nhu c<u  1c bi�t c&a 

nhóm h'c sinh khuy�t t.t trí tu� n1ng thì nghiêm tr'ng h,n. H'c sinh 

khuy�t t.t trí tu� n1ng có thA h'c cF ngày ( tr��ng chuyên bi�t ho1c l:p 

chuyên bi�t (là nh/ng l:p  �!c  1t trong m-t tr��ng bình th��ng  A t#o 

cho h'c sinh khuy�t t.t trí tu� có t�,ng tác xã h-i v:i nh/ng tr> bình 

th��ng). Tuy nhiên, trong m-t vài tr��ng h!p, h'c sinh khuy�t t.t n1ng 

vdn có thA h'c ( l:p bình th��ng v:i s� h* tr! c&a các chuyên gia giáo d�c 

 1c bi�t. Nhi8u h'c sinh khuy�t t.t trí tu� trung bình có khF n;ng tham 

gia vào ít nh@t là m-t vài các ho#t  -ng h'c t.p ( l:p bình th��ng. Nhu 

c<u  1c bi�t c&a nhóm  �i t�!ng này là v8 các lUnh v�c nh� h'c t.p, 

hành vi, xã h-i và thA ch@t.   

Hoạt động 5: Tìm hiểu về đa tật 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây  A trF l�i các câu h2i sau: 

Theo b#n, h'c sinh  a t.t là ng��i nh� th� nào? 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

H'c sinh có hai hay nhi8u t.t  �!c g'i là h'c sinh  a t.t. Các em thu-c 

nhóm này th��ng là ch.m phát triAn trí tu� kèm theo khuy�t t.t v.n 

 -ng nh�ng không bao gMm nhóm  i�c, mù. Tuy nhiên, cách phân lo#i 

này có thA  �!c dùng cho nh/ng ng��i bD khuy�t t.t v8 hai hay nhi8u 

lUnh v�c. H,n n/a, cách phân lo#i này chB dùng khi khuy�t t.t c&a h'c 

sinh ( m"c  - n1ng và có Fnh h�(ng nghiêm tr'ng  �n các em. 
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Hoạt động 6: Tìm hiểu về các dạng tật khác 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

trF l�i các câu h2i sau: 

—  Th� nào là tr> r�i lo#n v8 hành vi? 

 

 

 

 

—  Th� nào là tr> t� kB? 

 

 

 

—  Tr> t;ng  -ng giFm t.p trung là tr> nh� th� nào? 

 

 

 

 

—  BiAu hi�n c&a tr> bD ch@n th�,ng s' não? 

 

 

 

 

—  Th� nào là  -ng kinh? Tr>  -ng kinh có biAu hi�n nh� th� nào? 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

—  Tr> r�i lo#n v8 hành vi: 

 R�i lo#n hành vi là m-t d#ng khuy�t t.t tr<m tr'ng h,n khuy�t t.t v8 

h'c. Tr> có r�i lo#n v8 hành vi th��ng bD giáo viên than phi8n v8 nh/ng 

hành vi và rYc r�i mà tr> gây ra trong l:p. Tr> có thA hay m@t tr.t t�, ng* 

ng�!c hay  .p phá và th.m chí hay gây g\. M-t vài tr> có biAu hi�n lãnh 

cFm ho1c khép mình. T@t cF nh/ng biAu hi�n này  8u không phFi là 

nh/ng hành vi phù h!p ( tr��ng h'c. M1c dù h<u h�t tr> có r�i lo#n 

hành vi  8u có khF n;ng trí tu� bình th��ng, cOng nh� là các khF n;ng v8 

thính giác, thD giác và thA l�c là bình th��ng nh�ng tr> th��ng  #t k�t 

quF h'c t.p th@p. Tuy nhiên, m-t s� tr> thì  #t  �!c k�t quF h'c t.p ( 

m"c ch@p nh.n  �!c m1c dù tr> có nh/ng hành vi không phù h!p trong 

l:p h'c. 

—  Tr> t� kB: 

 Tr> t� kB có khF n;ng giao ti�p xã h-i kém t3 khi còn r@t nh2. Tr> th��ng 

tránh né s� ti�p xúc v.t lí (nh� âu y�m, ôm @p) và tr> không thA th�c hi�n 

vi�c giao ti�p bGng mYt. Tr> không có t�,ng tác v:i b#n bè hay ng��i l:n. 

Tr> có cách dùng ngôn ng/ không bình th��ng bao gMm cF vi�c  'c 

không ng/  i�u, hay l1p l#i máy móc l�i nói c&a ng��i khác. Tr> có ít và 

th.m chí không có ngôn ng/. Tr> có thA có nhi8u hành vi xa l#, hành vi 

 iAn hình nh�  -ng tác lYc ng��i, nhFy nhót không ng3ng nghB. Tr> c<n 

s� giúp  N trong cách "ng xg hGng ngày nh�: cách m1c qu<n áo, ;n u�ng, 

nghB ng,i. Nguyên nhân c&a t� kB vdn ch�a  �!c làm rõ và cách làm vi�c 

t�t nh@t v:i nhóm tr> này còn  ang  �!c bàn cãi. 

—  Tr> t;ng  -ng giFm t.p trung (AD/HD): 

AD/HD là d#ng r�i lo#n tâm th<n th�i th, @u hay g1p nh@t ( tr> và  1c 

bi�t là tr> khuy�t t.t trí tu�. 

E1c  iAm quan tr'ng c&a AD/HD là biAu hi�n s� m@t t.p trung và quá 

hi�u  -ng/dh bD kích thích ( m"c  - th��ng xuyên và tr<m tr'ng h,n 

m"c th��ng quan sát th@y ( các cá nhân khác trong cùng  - phát triAn. 

—  Tr> ch@n th�,ng s' não (TBI): 

Tr> bD h#n ch� v8 s"c kho> và  - tBnh táo, s� phát triAn bD ch.m trh, trí 

nh: ngYn h#n, s"c nghe và nhìn bD m@t trong th�i gian. Tr> dh n\i cáu và 

tâm tr#ng thay  \i th@t th��ng. Nh/ng  1c  iAm và nhu c<u c&a tr> ph� 

thu-c vào nh/ng ch@n th�,ng (t\n th�,ng) mà tr> g1p phFi. Nhu c<u 

c&a tr> cOng th��ng thay  \i theo th�i gian. B(i ch@n th�,ng s' não là 
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m-t tình tr#ng phFi  i8u trD bGng thu�c và tình tr#ng này Fnh h�(ng  �n 

vi�c giáo d�c,  �!c ch?n  oán b(i bác sU thông qua vi�c  ánh giá khF 

n;ng h'c t.p và hành vi thích "ng trong th�i gian dài. Tr> có nh/ng t\n 

th�,ng n1ng (  <u do tai n#n ô tô, ngã, ch@n th�,ng khi ch,i thA thao 

cOng  �!c x�p vào nhóm tr> ch@n th�,ng s' não. 

—  E-ng kinh: 

E-ng kinh là nh/ng c,n r�i lo#n ch"c n;ng c&a não, do  ó có s� không 

bình th��ng c&a ho#t  -ng  i�n th� c&a t� bào não, gây nên s� phóng 

 i�n t3ng lúc. Khi m-t c,n  -ng kinh xFy ra, các t� bào th<n kinh sK 

chuyAn  i m-t l�!ng l:n các xung  -ng xu�ng tuz s�ng và qua các dây 

th<n kinh xu�ng các c, ho1c các c, quan trong c, thA. 

S� b@t th��ng c&a ho#t  -ng  i�n này  �!c thA hi�n bGng nh/ng c,n r�i 

lo#n ch"c n;ng c&a các vùng não, ddn  �n co gi.t toàn thân ho1c c�c b-, 

r�i lo#n cFm giác — giác quan, c,n tâm th<n, c,n th�c v.t... 

D#ng  -ng kinh sK tu� thu-c vào n,i bYt  <u c&a c,n  -ng kinh trên 

não. Khi t@t cF các t� bào th<n kinh trên não bYt  <u chuyAn các xung 

 -ng m-t cách  Mng th�i thì ta g'i là “ -ng kinh toàn b-” và thông 

th��ng ddn  �n m@t   ý th"c. Khi chB có các t� bào th<n kinh ( m-t ph<n 

nào  ó trên não b- gây nên các xung  -ng th<n kinh thì ta g'i là “ -ng 

kinh t3ng ph<n” và vi�c m@t   ý th"c có thA chB ( t3ng ph<n. 

Hoạt động 7: Tìm hiểu đặc điểm chung về hoạt động nhận thức 

của học sinh khuyết tật 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

trF l�i các câu h2i sau: 

—  C, quan phân tích có vai trò và  1c  iAm gì? 
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—  Ngôn ng/ có  1c  iAm gì? 

 

 

 

 

— Trí nh: có  1c  iAm gì? 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

M*i giai  o#n l"a tu\i có nh/ng  1c tr�ng trong s� phát triAn cOng nh� 

ho#t  -ng nh.n th"c c&a l"a tu\i  ó. Theo Benjamine Bloom thì trình  - 

nh.n th"c c&a con ng��i nói chung bao gMm 6 m"c  - khác nhau t3 

th@p nh@t  �n cao nh@t là bi�t, hiAu, áp d�ng, phân tích, t\ng h!p và 

 ánh giá. 

—  V8 vai trò và  1c  iAm c&a c, quan phân tích:  

Các c, quan phân tích có vai trò l:n  �i v:i ho#t  -ng nh.n th"c c&a h'c 

sinh. Nh� có c, quan ti�p nh.n và phân tích thông tin, ho#t  -ng nh.n 

th"c  �!c dihn ra và con ng��i nh.n bi�t  �!c s� v.t, hi�n t�!ng xung 

quanh mình. C, quan phân tích có vai trò quan tr'ng  �i v:i quá trình 

nh.n th"c cFm tính mà tr�:c h�t  ó là quá trình thu nh.n, phân tích và 

xg lí thông tin. 

Kênh thu nh.n thông tin quan tr'ng nh@t  ó là tri giác nhìn. KhoFng 85% 

thông tin con ng��i ti�p nh.n  �!c là nh� vào tri giác nhìn. EA bi�t  �!c 

v.t  ó là cái gì, nó to hay nh2, hình dáng, màu sYc ra sao... tr> phFi nh� 

 �n c, quan phân tích thD giác. Khi c, quan thD giác bD t\n th�,ng, sK Fnh 

h�(ng  �n s� nh.n bi�t các s� v.t, hi�n t�!ng. Hình Fnh do tr> tri giác 

 �!c nh.n bi�t và l�u gi/ l#i trên v2 não  #t m"c  - chính xác, chân 

th�c  �n  âu là nh� vào tính ch@t, khF n;ng,  - tinh nh#y c&a thD giác 

c&a t3ng tr>. N�u c, quan phân tích thD giác bD giFm m-t ph<n (tr> nhìn 

kém) ho1c hoàn toàn (tr> mù) thì khF n;ng tri giác bGng thD giác sK bD sai 

l�ch ho1c m@t h�t khF n;ng này. Tuy nhiên,  �i v:i nh/ng h'c sinh 
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khi�m thD, chúng không nhìn bGng mYt mà “nhìn bGng  ôi tay”, xúc giác 

 ã thay th� cho thD giác. 

ChHng h#n, nh�  �!c hu@n luy�n t�t mà h'c sinh mù có thA dùng xúc 

giác tinh nh#y c&a 10  <u ngón tay  A nh.n bi�t s� v.t hi�n t�!ng. H'c 

sinh mù nh� có cFm giác s� c&a hai bàn tay bi�t  �!c v.t tròn hay vuông, 

to hay nh2. R@t nhi8u h'c sinh mù khi s� vFi bi�t  �!c  ó là lo#i vFi gì, s� 

các  Mng b#c gi@y bi�t  �!c m�nh giá c&a nó. E1c bi�t có nh/ng ng��i 

mù có khF n;ng nh.n bi�t màu sYc c&a  M v.t th@y v.t có màu  2 hay 

màu xanh qua s�...  

C, quan phân tích thính giác giúp con ng��i nh.n bi�t  �i t�!ng t3 r@t 

xa. Thông qua nghe ng��i khác mô tF (nghe  �!c nh� thính giác) ng��i 

ta có thA bi�t  �!c m-t b- bàn gh�, m-t cái t& có kích th�:c, màu sYc 

nh� th� nào,  �!c làm bGng g* gì, có thích h!p v:i ng��i c<n mua 

không,... Trong r3ng sâu, ng��i  i s;n ch�a nhìn th@y con thú d/ nh�ng 

nghe ti�ng gió th\i, ti�ng b�:c chân và ti�ng cây  .p vào nhà. Cùng v:i 

thông tin thu  �!c nh� thính giác và kinh nghi�m, ng��i th! s;n nh.n 

bi�t  �!c s� nguy hiAm và có cách  8 phòng. Nh� v.y, c, quan phân tích 

thính giác có vai trò r@t l:n trong ho#t  -ng nh.n th"c c&a con ng��i. 

Thi�u nó l.p t"c con ng��i sK g1p r@t nhi8u khó kh;n. 

Trong ho#t  -ng nh.n th"c cOng nh� trong  �i s�ng cá thA, thD giác và 

thính giác là hai c, quan cFm th� quan tr'ng. Nh� hai c, quan phân tích 

này ng��i ta nh.n bi�t  �!c  �n 95% các s� v.t, hi�n t�!ng c&a th� gi:i 

xung quanh. Ngoài ra, xúc giác, vD giác, c, giác v.n  -ng có vai trò quan 

tr'ng trong cu-c s�ng. Nh� có xúc giác ta bi�t  �!c nhi�t  - nóng, l#nh 

hay mát m>. Nh� có vD giác ta bi�t món th"c ;n này m1n hay nh#t, cay 

hay chua. Nh� có c, giác v.n  -ng ta bi�t ph�i h!p các c, quan khác 

nhau trong quá trình ho#t  -ng, v.n hành các c, quan khác nhau trong 

nh.n th"c. Các c, quan này  1c bi�t quan tr'ng khi m-t trong hai c, 

quan phân tích chính (thD giác và thính giác) bD t\n th�,ng và lúc này, 

nh/ng c, quan phân tích xúc giác, vD giác có thA  óng vai trò thay th�. 

—  V8  1c  iAm ngôn ng/:  

Dù nh.n th"c c&a h'c sinh mù t�t  �n  âu (nh�  �!c hu@n luy�n và sg 

d�ng c, ch� bù tr3) thì trong ngôn ng/ c&a tr> mù vdn còn thi�u hình 

Fnh mà ng��i ta th��ng g'i là “ngôn ng/ r*ng”, t"c là h'c sinh nghe 

 �!c, nói  �!c nh/ng t3 ng/ biAu thD nh/ng khái ni�m nh�ng không 

hiAu bFn ch@t c&a nó do không tri giác  �!c các thông tin hình Fnh có 

liên quan  �n  �i t�!ng bGng mYt. 
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Thính giác là ti8n  8, là  i8u ki�n hình thành và phát triAn c&a ngôn ng/. 

Tr> khi�m thính bD t\n th�,ng c, quan thính giác, ddn  �n s� r�i lo#n 

ngôn ng/. T�,ng t� nh� v.y, h'c sinh ch.m phát triAn trí tu� cOng 

th��ng có nhi8u s� h#n ch� trong quá trình hình thành và phát triAn 

ngôn ng/  

—  V8  1c  iAm trí nh::  

Trí nh: c&a h'c sinh khuy�t t.t bD Fnh h�(ng do quá trình thu nh.n 

thông tin th��ng không  <y  & mà xu@t phát tr�c ti�p t3 khi�m khuy�t 

c&a các giác quan. E�i v:i h'c sinh ch.m phát triAn trí tu� thì m-t trong 

hai nguyên nhân tr�c ti�p ddn  �n ch.m phát triAn trí tu� là s� t\n 

th�,ng v8 não b-, trong  ó có s� t\n th�,ng trung khu trí nh: (theo nhà 

tâm lí h'c ng��i Nga là Luria và các  Mng nghi�p, 1966). S� t\n th�,ng 

v8 trí nh:  ã Fnh h�(ng r@t l:n  �n ho#t  -ng nh.n th"c c&a h'c sinh 

khuy�t t.t.  

Khi nói v8 các h'c sinh khuy�t t.t nên l�u ý rGng nh/ng khuy�t t.t c&a 

 �i t�!ng không  Dnh danh các em, không nói cho ta bi�t h'c sinh  ó là 

ng��i nh� th� nào. Dù h'c sinh có ( d#ng khuy�t t.t nào thì tr�:c h�t 

h'c sinh  ó vdn là m-t h'c sinh nh� bao h'c sinh bình th��ng khác. 

Vi�c xác  Dnh các d#ng khuy�t t.t này không phFi  A  Dnh danh hay gYn 

nhãn mác cho h'c sinh mà giúp ta bi�t  �!c nh/ng  1c  iAm riêng,  1c 

thù, dihn ra v:i t�c  - ch.m h,n so v:i bình th��ng. Ei8u quan tr'ng 

nh@t và c<n thi�t nh@t  ó là xác  Dnh  �!c nh/ng  1c  iAm và khF n;ng 

trong  ó nh@n m#nh  �n nh/ng  iAm m#nh  A t3  ó hiAu  �!c nhu c<u 

c&a tr> cOng nh� tìm ra  �!c nh/ng cách th"c khác nhau  A  áp "ng 

 �!c nh/ng nhu c<u r@t khác nhau và r@t  1c bi�t  ó. 

Nội dung 3:  

KHÁI QUÁT VỀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về giáo dục hoà nhập 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

trF l�i các câu h2i sau: 

—  Th� nào là giáo d�c hoà nh.p? 
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—  T#i sao giáo d�c hoà nh.p tr> khuy�t t.t phFi d�a trên quan  iAm xã h-i? 

 

 

 

 

 

—  M�c  ích chính c&a giáo d�c hoà nh.p là gì? 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

—  Giáo d�c hoà nh.p là ph�,ng th"c giáo d�c trong  ó tr> em khuy�t t.t 

h'c cùng v:i tr> em bình th��ng trong tr��ng ph\ thông ngay t#i n,i các 

em sinh s�ng. �  ó, tr> không bD phân bi�t  �i xg,  �!c h'c t.p, vui ch,i 

và sinh ho#t nh� m'i tr> em bình th��ng khác. 

— Giáo d�c hoà nh.p d�a trên quan  iAm xã h-i trong vi�c nhìn nh.n tr> 

khuy�t t.t. Nguyên nhân gây ra khuy�t t.t không phFi chB do khi�m 

khuy�t c&a bFn thân cá thA mà còn là khi�m khuy�t v8 phía xã h-i. � 

 ây, khi�m khuy�t xã h-i  óng vai trò ch& y�u. Tr> khuy�t t.t v8 v.n 

 -ng sK là m@t khF n;ng n�u không có các ph�,ng ti�n  i l#i, không 

 �!c tham gia vào các ho#t  -ng xã h-i và sK tr( thành tàn ph� n�u 

không ai ch;m sóc giúp  N. Nh�ng cOng tr>  ó, n�u  �!c h* tr!, có 

ph�,ng ti�n  i l#i và n�u xã h-i có nh/ng c, s( v.t ch@t thích "ng, không 

t#o ra các khó kh;n (nh� có các  ��ng lên xu�ng dh dàng cho xe  ?y) và 

cOng  �!c tham gia vào các ho#t  -ng, thì tr>  ó sK  �!c bình  Hng và có 

c, h-i phát triAn nh� m'i tr> khác. 

—  Giáo d�c hoà nh.p d�a trên quan  iAm tích c�c,  ánh giá  úng tr> 

khuy�t t.t và các em  �!c nhìn nh.n nh� m'i tr> em khác. Theo quan 
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 iAm này thì m'i tr> khuy�t t.t  8u có nh/ng n;ng l�c nh@t  Dnh. Chính 

t3 s� nhìn nh.n này mà tr> khuy�t t.t  �!c coi là ch& thA ch" không phFi 

là  �i t�!ng th�  -ng c&a các tác  -ng giáo d�c. T3  ó, ng��i ta t.p 

trung quan tâm, tìm ki�m nh/ng  i8u mà tr> khuy�t t.t có thA làm  �!c. 

Các em sK làm t�t khi nh/ng vi�c  ó phù h!p v:i n;ng l�c và nhu c<u 

c&a các em. Trong giai  o#n giáo d�c này, gia  ình, xã h-i và c-ng  Mng 

c<n t#o ra s� h!p tác và hoà nh.p v:i các em trong m'i ho#t  -ng. Vì th�, 

các em phFi  �!c h'c ( tr��ng h'c g<n nhà nh@t, n,i các em sinh ra và 

l:n lên. Các em phFi luôn  �!c g<n gOi gia  ình, luôn  �!c s�(i @m bGng 

tình yêu c&a cha mu, anh, chD và  �!c cF c-ng  Mng  ùm b'c, giúp  N. 

Tr> khuy�t t.t sK  �!c h'c cùng m-t ch�,ng trình, cùng l:p, cùng tr��ng 

v:i tr> bình th��ng. Nh� m'i h'c sinh khác, h'c sinh khuy�t t.t là trung 

tâm c&a quá trình giáo d�c. Các em  �!c tham gia  <y  & và bình  Hng 

trong m'i ho#t  -ng trong nhà tr��ng và c-ng  Mng  A th�c hi�n lí 

t�(ng: “tr��ng h'c cho m'i tr> em, trong m-t xã h-i cho m'i ng��i”. 

Chính lí t�(ng  ó t#o cho tr> khuy�t t.t ni8m tin, lòng t� tr'ng, ý chí 

v�,n lên  A  #t  �n m"c cao nh@t mà n;ng l�c c&a mình cho phép. Eó là 

m�c tiêu chính c&a giáo d�c hoà nh.p. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu bản chất của giáo dục hoà nhập 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

nêu bFn ch@t c&a giáo d�c hoà nh.p. 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

—  Giáo d�c cho m'i  �i t�!ng h'c sinh là t� t�(ng ch&  #o, y�u t�  <u tiên 

thA hi�n bFn ch@t c&a giáo d�c hoà nh.p. Trong giáo d�c hoà nh.p, 

không có s� tách bi�t gi/a h'c sinh v:i nhau. M'i h'c sinh  8u  �!c tôn 

tr'ng và  8u có giá trD nh� nhau. 

—  M'i h'c sinh  8u cùng  �!c h�(ng m-t ch�,ng trình giáo d�c ph\ 

thông. Ei8u này v3a thA hi�n s� bình  Hng trong giáo d�c v3a thA hi�n s� 

tôn tr'ng. 

—  Ei8u chBnh ch�,ng trình,  \i m:i ph�,ng pháp d#y h'c và thay  \i quan 

 iAm, các  ánh giá là v@n  8 c�t lõi  A giáo d�c hoà nh.p  #t hi�u quF 

cao nh@t. Ei8u chBnh ch�,ng trình là vi�c làm t@t y�u c&a giáo d�c hoà 

nh.p, có  i8u chBnh ch�,ng trình thì m:i  áp "ng nhu c<u và khF n;ng 

c&a m'i h'c sinh. 

—  Giáo d�c hoà nh.p không  ánh  Mng m'i h'c sinh nh� nhau. M*i h'c 

sinh là m-t cá nhân. M*i nhân cách có n;ng l�c khác nhau, cách h'c 

khác nhau, t�c  - h'c không nh� nhau. Vì th�,  i8u chBnh ch�,ng trình 

cho phù h!p là c<n thi�t. Giáo d�c hoà nh.p  òi h2i vi�c d#y phFi có s� 

sáng t#o, tích c�c và h!p tác.  

—  D#y h'c hoà nh.p t#o ra  �!c cho h'c sinh nh/ng ki�n th"c chung, 

t\ng thA, cân  �i. Vì v.y, ph�,ng pháp d#y h'c phFi có hi�u quF và  áp 

"ng  �!c các nhu c<u khác nhau c&a h'c sinh. K� ho#ch d#y h'c phFi 

c� thA, chú tr'ng ph�,ng pháp h'c h!p tác. PhFi bi�t l�a ch'n ph�,ng 

pháp và sg d�ng  úng lúc: ph�,ng pháp  Mng lo#t, ph�,ng pháp  a 

trình  -, ph�,ng pháp trùng l1p giáo án, ph�,ng pháp thay th�, ph�,ng 

pháp cá bi�t. 

—  � môi tr��ng giáo d�c hoà nh.p, ng��i khuy�t t.t  �!c h'c t.p,  �!c s� 

giúp  N c&a m'i ng��i trong quá trình ti�p nh.n thông tin, lUnh h-i tri 

th"c, rèn luy�n kU n;ng và ti�n  �n trình  - làm vi�c  -c l.p, sáng t#o. 

Lúc này, ng��i khuy�t t.t phFi thA hi�n giá trD c&a mình bGng s� c�ng 

hi�n cho xã h-i. Eây là m�c tiêu r@t quan tr'ng, m�c tiêu này  Dnh 

h�:ng giá trD c&a m*i ng��i tr�:c nh/ng v@n  8 c&a cu-c s�ng, th�c tihn 

 1t ra. Trong cu-c s�ng, s� giúp  N ldn nhau là t@t y�u, m*i ng��i nh.n 

 �!c s� giúp  N lúc này và phFi giúp  N ng��i khác khi c<n. 

Ch�,ng trình giáo d�c cho th� kB XXI ch& tr�,ng giáo d�c cho m'i tr> 

em. M-t n8n giáo d�c hi�u quF là n8n giáo d�c trong  ó c<n thay  \i 

ch�,ng trình, ph�,ng pháp d#y h'c, t\ ch"c và th�c hành (t;ng c��ng 
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h'c t.p theo nhóm, tr> em là ch&  8 c&a lUnh h-i ki�n th"c, cùng tham 

gia m-t cách tích c�c, chú tr'ng kU n;ng xã h-i và giao ti�p...). 

Tr�:c  ây, ng��i ta  ã quan ni�m rGng c<n phFi phân lo#i tr> em càng kU 

càng t�t. BGng thang  o trí l�c cho bi�t chB s� trí tu� IQ, tr> em  ã  �!c 

ch?n  oán  A có thA phát hi�n ra các tài n;ng s:m và nh/ng tr> có khó 

kh;n  1c bi�t trong s� phát triAn. Nh/ng tr> em sau khi  ã  �!c phân 

lo#i c<n  �!c d#y theo m-t ch�,ng trình riêng, theo m-t ph�,ng pháp 

riêng. Ng��i ta cho rGng cách  ào t#o này sK có hi�u quF h,n. Th�c t�  ã 

chB ra rGng, tr> em  �!c h'c kiAu này  ã không phát triAn h�t các khF 

n;ng c&a mình, th.m chí còn bD l�ch l#c trong phát triAn. 

Xu th� giáo d�c  a trình  -,  a ph�,ng pháp và phát huy tính  -c l.p 

h'c t.p hay s� tham gia tích c�c c&a h'c sinh  ã tr( nên ph\ bi�n. Hi�n 

nay, Vi�t Nam  ang xây d�ng ch�,ng trình tiAu h'c theo h�:ng phát huy 

tính tích c�c c&a h'c sinh. Ph�,ng pháp d#y h'c t.p trung vào ho#t  -ng 

c&a ng��i h'c tr( nên ngày càng ph\ bi�n. 

E�!c giáo d�c trong môi tr��ng hoà nh.p, tr> có nh/ng d#ng khó kh;n 

khác nhau  8u ti�n b- h,n, các ti8m n;ng c&a tr>  �!c kh,i d.y và phát 

triAn t�t h,n so v:i cách giáo d�c trong môi tr��ng khác.  

Trong giáo d�c hoà nh.p, tr> khuy�t t.t  �!c h'c trong môi tr��ng bình 

th��ng, h'c ( tr��ng g<n nhà nh@t. Ei8u này t#o cho các em không có s� 

tách bi�t v:i b�, mu, anh, chD, em trong gia  ình. Các em luôn g<n gOi v:i 

b#n bè, ng��i thân, ng��i quen ( làng, xã. S�ng trong môi tr��ng nh� 

v.y, các em luôn có ni8m tin v8 s� an toàn, nh/ng xúc  -ng, vui buMn 

trong tình cFm dihn ra m-t cách bình th��ng, tâm lí \n  Dnh, phát triAn 

cân  �i hài hoà nh� nh/ng tr> em khác, không có s� hdng h�t  áng ti�c. 

Trong  i8u ki�n  ó, các em yên tâm ph@n  @u h'c t.p và phát triAn. 

Các em  �!c h'c cùng m-t ch�,ng trình v:i các b#n bè khác. Ch�,ng 

trình và ph�,ng pháp (  ây sK  �!c  i8u chBnh,  \i m:i cho phù h!p v:i 

n;ng l�c và nhu c<u c&a các em. D#y h'c nh� v.y sK  �a  �n k�t quF cao 

và các em sK phát triAn h�t khF n;ng c&a mình. 

—  Giáo d�c hoà nh.p coi tr'ng s� cân  �i gi/a ki�n th"c và kU n;ng xã h-i. 

Môi tr��ng giáo d�c thay  \i, các em  �!c t� do giao l�u, giúp  N ldn 

nhau làm cho các em phát triAn toàn di�n h,n và thích "ng t�t h,n v:i 

môi tr��ng xã h-i. 

—  Giáo d�c hoà nh.p sK t#o ra c, h-i và môi tr��ng  A các l�c l�!ng tham 

gia giáo d�c có  i8u ki�n h!p tác v:i nhau vì m�c tiêu chung. Eây cOng 



GIÁO DỤC HO
 NHẬP TRONG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN   |   
75

là môi tr��ng mà m'i ng��i trong c-ng  Mng có dDp ti�p c.n v:i tr> 

khuy�t t.t nhi8u h,n, th@y rõ h,n nh/ng nhu c<u, ti8m n;ng c&a các em, 

t3  ó th@y c<n phFi làm nh/ng gì  A h* tr! các em  �!c nhi8u h,n. Càng 

có nhi8u ng��i hiAu các em và h* tr! cho các em thì các em càng có 

nhi8u  i8u ki�n  A ti�n b- v�!t b.c. 

Giáo d�c hoà nh.p có c, s( lí lu.n v/ng chYc v8  ánh giá con ng��i, v8 

m�i quan h� gi/a cá nhân v:i c-ng  Mng và các giFi pháp trong t\ ch"c 

cOng nh� trong ti�n hành giáo d�c. 

Giáo d�c hoà nh.p cho tr> khuy�t t.t có áp d�ng nh/ng lí lu.n d#y h'c 

hi�n  #i — l@y ng��i h'c là trung tâm, ch�,ng trình  �!c  i8u chBnh, 

ph�,ng pháp  �!c  \i m:i thích h!p cho m'i h'c sinh.  

Giáo d�c hoà nh.p là hình th"c giáo d�c kinh t� nh@t, mang tính nhân 

v;n nh@t. Mô hình này làm cho m'i tr> em  i h'c  8u vui,  8u th@y rõ 

trách nhi�m c&a mình. Nó cOng làm cho ng��i l:n g<n gOi nhau h,n, có 

c, h-i h!p tác v:i nhau. 

Sau  ây là bFng so sánh vi�c giáo d�c hoà nh.p v:i vi�c giáo d�c không 

phFi là giáo d�c hoà nh.p. 

Giáo d�c hoà nh�p Giáo d�c không ph�i là giáo d�c hoà nh�p 

Giáo d�c m'i  �i t�!ng h'c sinh. Giáo d�c cho m-t s�  �i t�!ng h'c sinh. 

H'c sinh  �!c h'c ( m-t tr��ng 

thu-c khu v�c sinh s�ng. 

H'c sinh khuy�t t.t  �!c ggi t:i h'c ( các 

tr��ng, l:p h'c chuyên bi�t, khác v:i các 

tr��ng c&a anh, chD, em, các b#n cùng 

khu v�c sinh s�ng. 

H'c sinh  �!c b� trí vào l:p h'c 

phù h!p v:i  - tu\i trong môi 

tr��ng giáo d�c ph\ thông. 

H'c sinh  �!c b� trí vào l:p h'c không 

phù h!p v:i  - tu\i trong môi tr��ng 

giáo d�c ph\ thông. 

Cung c@p các dDch v� và giúp  N 

h'c sinh. 

H'c sinh phFi r�i môi tr��ng giáo d�c ph\ 

thông  A tìm các dDch v� và s� tr! giúp. 

D#y h'c m-t cách sáng t#o, tr! 

giúp và h!p tác. 

D#y h'c m-t cách không sáng t#o, l1p  i 

l1p l#i và không h!p tác. 

B#n bè cùng giúp  N ldn nhau. 
B#n bè cùng l"a tu\i ho#t  -ng  -c l.p 

ho1c c#nh tranh v:i nhau. 

H'c sinh v:i các khF n;ng khác 

nhau  �!c h'c trong m-t nhóm. 

H'c sinh v:i nh/ng khF n;ng gi�ng nhau 

 �!c h'c trong m-t nhóm. 
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Giáo d�c hoà nh�p Giáo d�c không ph�i là giáo d�c hoà nh�p 

Ei8u chBnh ch�,ng trình,  \i m:i 

cách d#y h'c và  ánh giá. 

Chu?n hoá ch�,ng trình, cách d#y h'c và 

 ánh giá. 

M'i h'c sinh  8u là thành viên 

c&a t.p thA. 

M-t s� h'c sinh là thành viên c&a t.p thA, 

s� khác phFi thay  \i  A  �!c là thành 

viên c&a t.p thA. 

L:p h'c có tB l� h'c sinh h!p lí. L:p h'c có tB l� h'c sinh khuy�t t.t khá l:n. 

M'i h'c sinh  �!c h�(ng cùng m-t 

ch�,ng trình giáo d�c ph\ thông. 

Ch�,ng trình giáo d�c cá nhân không liên 

quan t:i ch�,ng trình giáo d�c ph\ thông. 

Giáo viên ph\ thông và chuyên 

bi�t cùng chia s> trách nhi�m giáo 

d�c m'i  �i t�!ng h'c sinh.  

Giáo viên ph\ thông và chuyên bi�t 

không chia s> nh/ng trách nhi�m giáo 

d�c m'i  �i t��ng h'c sinh. 

S�  a d#ng  �!c  ánh giá cao. S�  a d#ng không  �!c  ánh giá cao. 

Chú tr'ng  �n diAm m#nh c&a 

h'c sinh 

Chú tr'ng  �n  IAm y�u c&a h'c sinh. 

V:i ph�,ng pháp d#y h'c  a 

d#ng, h'c sinh tham gia vào các 

ho#t  -ng chung và  #t  �!c các 

k�t quF khác nhau.  

V:i ph�,ng pháp d#y h'c và yêu c<u  ã 

 �!c chu?n hoá, h'c sinh tham gia vào 

các ho#t  -ng riêng bi�t. 

Cân bGng hi�u quF gi/a ki�n th"c 

và xã h-i. 

Chú tr'ng hi�u quF v8 m1t ki�n th"c. 

L.p k� ho#ch cho quá trình 

chuyAn ti�p c&a h'c sinh. 

Không có quá trình chuyAn ti�p c&a  

h'c sinh.  

  

Nội dung 4:  

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÙ HỢP  

TRONG LỚP HỌC HOÀ NHẬP 

Hoạt động 1: Tìm hiểu cách thức tổ chức lớp học hoà nhập 

1. NHIỆM VỤ 

BGng kinh nghi�m bFn thân, tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i 

v:i  Mng nghi�p  A gi:i thi�u v8 cách th"c t\ ch"c l:p h'c hoà nh.p. 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Eây là nh/ng n-i dung  ,n giFn nh@t mà m-t giáo viên d#y l:p h'c hoà 

nh.p hoàn toàn có thA áp d�ng vào th�c t�:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C<n l�a 

ch'n 

m-t 

c@u 

trúc bài 

d#y có 

tính 

SYp x�p 

l#i l:p 

h'c 

(các 

ho#t 

 -ng 

dihn ra 

Sg 

d�ng 

m-t 

chi�n 

l�!c 

d#y 

m-t 

E�a ra 

các 

m�c 

tiêu c� 

thA cho 

t3ng 

ho#t 

SYp 

x�p l#i 

môi 

tr��ng 

l:p 

h'c 

phù 

Ei8u chBnh 

n-i dung 

trong sách 

giáo khoa 

ho1c các 

nguMn tài 

li�u khác 

Sg 

d�ng 

nguMn 

h* tr! 

c&a các 

thành 

viên 

L�a 

ch'n 

ho1c 

thi�t k� 

các 

bFng 

 ánh 

Xác  Dnh m�c tiêu và ch�,ng trình h'c t.p cá nhân cho h'c sinh có 

nhu c<u  1c bi�t. 

M�c tiêu giáo d�c cá nhân và ch�,ng trình h'c t.p phFi  �!c  

thA hi�n rõ nét trong toàn b- ho#t  -ng c&a l:p h'c. 

E�a ra  �!c nh/ng kì v'ng mà h'c sinh phFi thA hi�n  �!c  

trong quá trình h'c t.p. 

Quy�t  Dnh c<n d#y gì? 

C-ng tác v:i các giáo viên khác, xác  Dnh rõ n-i dung các ho#t  -ng 

c&a l:p h'c ho1c n-i dung d#y h'c. 

Quy�t  Dnh d#y nh� th� nào? 

ThFo lu.n v:i các giáo viên, tìm hiAu và  ánh giá khF n;ng h'c t.p 

c&a h'c sinh. N�u h'c sinh ch&  -ng tham gia vào các ho#t  -ng và 

 #t  �!c các yêu c<u c<n thi�t t�,ng "ng v:i các thành viên khác 

trong l:p thì không c<n  i8u chBnh ch�,ng trình. Trong tr��ng  

h!p các k�t quF không  áp "ng  �!c yêu c<u thì có thA th�c hi�n các 

giFi pháp sau: 
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chi�n 

l�!c. 

trong 

l:p, có 

s� h* 

tr! c&a 

các 

ph�,ng 

ti�n 

d#y h'c 

khác). 

cách c� 

thA, rõ 

ràng, 

m#ch 

l#c. 

 -ng 

trong 

quá 

trình 

h'c t.p 

và các 

kU n;ng 

thi�t 

y�u. 

h!p 

(c, s( 

v.t 

ch@t 

và y�u 

t� tâm 

lí). 

m-t cách 

phù h!p 

v:i m�c 

 ích, 

ch�,ng 

trình d#y 

h'c hoà 

nh.p. 

khác 

trong 

l:p và 

các 

nguMn 

l�c 

xung 

quanh 

(sXn 

có).  

giá  

k�t quF 

m"c  - 

hoà 

nh.p 

 ã  #t 

 �!c. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu việc sắp xếp lớp học hoà nhập với một số 

đối tượng học sinh khuyết tật 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

chB ra nh/ng  i8u c<n l�u ý trong vi�c sYp x�p l:p h'c hoà nh.p có h'c 

sinh khuy�t t.t: 

—  E�i v:i h'c sinh khi�m thính: 

 

 

 

 

 

 

—  E�i v:i h'c sinh khi�m thD: 
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—  E�i v:i h'c sinh khuy�t t.t v.n  -ng: 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

M-t s� l�u  ý trong vi�c sYp x�p l:p h'c v:i m-t s�  �i t�!ng h'c sinh  

c� thA: 

*  E�i v:i h'c sinh khi�m thính c<n: 

—  Phát hi�n, ch?n  oán t.t  i�c s:m cho h'c sinh. 

—  H'c sinh khi�m thính c<n  �!c  eo máy tr! thính s:m, máy tr! thính 

 �!c sg d�ng, bFo quFn t�t. 

—  H'c sinh  �!c h* tr! giao ti�p. 

—  Giáo viên c<n sg d�ng nhi8u tranh Fnh, mô hình, video... t.p trung vào 

kênh nhìn  A phát huy khF n;ng quan sát r@t t�t c&a h'c sinh có v@n  8 

v8 nghe. 

—  L:p h'c  �!c sYp x�p sao cho m'i h'c sinh trong l:p  8u có thA quan sát 

 �!c nh/ng gì  ang dihn ra trong l:p h'c m-t cách  <y  & và thu.n  

l!i nh@t. 

— Môi tr��ng âm thanh c&a l:p h'c c<n th�ng nh@t và tránh t#p âm, giúp 

h'c sinh nghe kém phân bi�t và thu nh.n thông tin m-t cách chính xác. 

... 

*  E�i v:i h'c sinh khi�m thD: 

—  C� gYng tránh ti�ng Mn ( ài, nh#c...). 

— BYt  <u nói khi b#n vào phòng và khi ( trong nhóm, hãy chB rõ rGng b#n 

 ang nói chuy�n v:i tr>  ó. 

—  EFm bFo  & ánh sáng trong phòng h'c. 

—  Dùng nh/ng màu t�,ng phFn nhau h!p lí trong ;n, u�ng và các ho#t 

 -ng khác. 
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—  Dùng cùng màu v:i m-t s�  M v.t nh@t  Dnh (Ví d�: c\ng ra vào, cga 

phòng n-i trú...). 

—  Tránh gây th�,ng tích b(i  M  #c, cây trMng ngoài tr�i. 

—  Eánh d@u l�i  i trong nhà và ngoài tr�i. 

Cung c@p thi�t bD phóng  #i hình Fnh: sK minh ho# trong bài giFng. 

—  ... 

*  E�i v:i h'c sinh khuy�t t.t v.n  -ng: 

—  C<n h* tr! ph�,ng ti�n  i l#i nh� xe l;n, g.y ch�ng cho h'c sinh. 

—  C<n sYp x�p  A có không gian c<n thi�t ( trong l:p h'c, giúp h'c sinh có 

thA làm  �!c nh/ng vi�c mà các em phFi làm. M-t s� tr> c<n có gh� ho1c 

h-p  N  A ngMi chYc chYn h,n. 

—  N�u h'c sinh có khó kh;n v8 v.n  -ng bàn tay, chúng có thA vi�t dh dàng 

h,n n�u làm cán bút to ra bGng cách qu@n vFi, cao su quanh  ó ho1c 

dùng các  o#n tre có l*  A  út cán bút vào trong.  

—  N�u h'c sinh không vi�t  �!c bGng tay, có thA t.p cho các em vi�t bGng 

chân. M-t s� em bD t.t n1ng không có khF n;ng vi�t  �!c bGng tay và cF 

bGng chân, có thA d#y tr> này bGng cách nói ch" không phFi bGng vi�t. 

Nh/ng em không có cFm giác ( tay và chân sK r@t dh bD th�,ng, v�t 

th�,ng sK lâu lành và dh bD n1ng thêm. C<n phFi  �a  �n c, quan y t�  A 

khám và  i8u trD. 

—  T@t cF h'c sinh nói chung, h'c sinh khuy�t t.t v.n  -ng nói riêng c<n 

phFi  �!c vui ch,i. Vui ch,i giúp các em t;ng khF n;ng v.n  -ng, h'c 

t.p, nghe nói và nhìn; vui ch,i cOng d#y cho tr> v8 môi tr��ng xung 

quanh chúng. 

—  H'c sinh có khó kh;n v8 v.n  -ng th��ng không t� ch;m sóc bFn thân, 

phFi nh� ng��i khác giúp  N. V:i nh/ng em nh� v.y, tr�:c tiên ta phFi 

quan sát xem khF n;ng c&a các em làm  �!c gì và nh/ng ho#t  -ng nào 

mà các em không có khF n;ng th�c hi�n  �!c.  

—  E-ng viên  A tr> th�c hi�n các ho#t  -ng và yêu c<u tr> t� làm càng 

nhi8u càng t�t. Khi tr>  ã th�c hi�n  �!c hãy giFm b:t s� tr! giúp và 

h�:ng ddn. 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu một số mô hình tổ chức các hoạt động 

đảm bảo sự tham gia tích cực của các thành viên trong lớp 

học hoà nhập 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i v:i  Mng nghi�p  A 

nêu m-t s� mô hình t\ ch"c các ho#t  -ng  Fm bFo s� tham gia tích c�c 

c&a các thành viên trong l:p h'c hoà nh.p. 

—  H'c ganh  ua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  H'c cá nhân: 
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—  Ho#t  -ng nhóm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Học ganh đua 

Trong d#y h'c, ph<n l:n vi�c h'c hành  �!c coi là s� ganh  ua  A xem 

thành viên nào có thA h'c  �!c nhi8u nh@t. H'c nh� là vi�c leo lên các 

n@c thang ddn  �n thành công, mà n@c thang cu�i cùng chB có m-t s� r@t 

ít h'c sinh có thA  #t t:i. Quan ni�m này  ã  �!c nhi8u n�:c, nhi8u 

ng��i sg d�ng và th.m chí vi�c ganh  ua trong nhà tr��ng  �!c coi là 

m-t chi�n l�!c  ã  �!c ch"ng minh nhGm phát huy các tiêu chu?n c&a 

giáo d�c. 

Nhi8u giáo viên cOng khuy�n khích quan ni�m này bGng cách cho  iAm 

bài làm và ghi nh.n m"c  - ti�n b-. H' l.p ra các ho#t  -ng  òi h2i h'c 

sinh phFi ganh  ua v:i nhau  A xem em nào gi2i nh@t. HiAn nhiên là khi 

có ng��i thYng thì phFi có ng��i thua cu-c. Khi bài kiAm tra k�t thúc, chB 

có các em gi2i  �!c c&ng c� quan ni�m là  i h'c gi�ng nh� tham d� m-t 

cu-c tranh tài thA thao.  

E�i v:i m-t s� h'c sinh,  ph�,ng pháp này là  -ng l�c thúc  ?y r@t cao. 

Các em cFm th@y mình có c, h-i l:n  A thành công và  �!c khuy�n 

khích  A h'c t�t h,n. S� còn l#i, sau m-t th�i gian bi�t  �!c rGng c, h-i 

thành công c&a mình là r@t nh2, các em chYc chYn luôn luôn là k> b#i 

tr.n. H.u quF là các em quy�t  Dnh giFm b:t n* l�c, ho1c có khi là b2 

cu-c. Các em chB nh.n th@y rGng các em là nh/ng k> luôn th@t b#i. 

Trong d#y h'c hoà nh.p, ph�,ng pháp ganh  ua là r@t c<n thi�t, nh�ng 

không nên  A cho các em có nhu c<u  1c bi�t bD th@t b#i v:i k�t quF c&a 
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mình và không  A cho các em h'c khá coi th��ng khF n;ng c&a các em 

có nhu c<u  1c bi�t. Do  ó, giáo viên c<n phFi: 

—  T#o c, h-i cho h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t  �!c ganh  ua. 

—  PhFi ch'n nh/ng ch&  8, môn h'c, nh/ng ph<n n-i dung h'c t.p mà các 

em có khF n;ng ganh  ua. 

—  Luôn  -ng viên khuy�n khích  A h'c sinh ganh  ua. 

—  H#n ch� ganh  ua n�u h'c sinh g1p nhi8u khó kh;n trong ganh  ua. 

2.2. Học cá nhân 

H'c sinh t� mình hoàn thành công vi�c  �!c giao v:i m�c tiêu riêng 

không liên quan  �n các b#n khác. M�c tiêu riêng  �!c biên so#n theo 

t3ng ngày và s� n* l�c c&a m*i cá nhân  �!c  ánh giá bGng nh/ng chB s� 

riêng. M*i h'c sinh có m�c tiêu, m-t nhi�m v�, tài li�u và m-t kh�i công 

vi�c riêng theo  úng khF n;ng c&a t3ng cá nhân, không gi�ng v:i nh/ng 

b#n khác trong l:p. Dù cho các em hoàn thành công vi�c c&a mình ( 

m"c  - nào  i n/a cOng ít ho1c không Fnh h�(ng  �n k�t quF h'c t.p 

chung c&a cF l:p. K�t quF h'c t.p c&a h'c sinh sK không liên quan  �n 

ch�,ng trình c&a cF l:p. 

Ph�,ng pháp h'c này  ôi khi  �!c thA hi�n bGng các hình th"c t\ ch"c 

l:p, tr��ng h'c khác nhau. Eã có th�i kì h'c sinh  �!c phân ra thành 

nh/ng nhóm — l:p chuyên theo các ch&  8, môn h'c riêng nhGm phát 

triAn n;ng khi�u. K�t quF là nh/ng em  �!c coi là kém c2i  �!c t.p 

trung vào m-t l:p v:i sU s� có thA ít h,n  A  �!c kèm c1p nhi8u h,n. 

Ho1c m-t s� em y�u h,n  �!c m-t giáo viên khác kèm c1p trong gi� h'c 

( m-t s� n-i dung.  

Hai cách giFi quy�t trên cOng có m-t s�  iAm t�t. Th� nh,t, ( trong l:p 

có ít h'c sinh, giáo viên có nhi8u  i8u ki�n giúp  N h,n; m�i quan h� 

gi/a giáo viên và h'c sinh g<n gOi h,n, các em có lòng t� tin và tin c.y — 

m-t  i8u ki�n r@t c<n cho cho h* tr! h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t. Th� 

hai, chú ý  �n vi�c phân tích các nhi�m v�, tài li�u  A t#o  �!c s� phFn 

hMi c&a cá nhân phù h!p v:i các n;ng l�c hi�n có và các m�i quan tâm 

c&a ng��i h'c. 

Tuy nhiên, m-t s� v@n  8 nFy sinh t3 ph�,ng pháp  1t tr'ng tâm quá l:n 

vào vi�c th�c hi�n các k� ho#ch riêng cho m-t s� h'c sinh có nhu c<u 

 1c bi�t. Eó là nh/ng h'c sinh  ã bD m1c cFm bD thua kém tr�:c  ây, gi� 

 ây l#i càng th@y m@t lòng tin nhi8u h,n vì bD xác  Dnh là có v@n  8.  



 |  MODULE GDTX 36  
84 

H,n n/a các giai  o#n h* tr! thêm có thA bu-c các em b2 m@t các kinh 

nghi�m h'c t.p nào  ó.  

Vi�c v#ch ra ch�,ng trình cá bi�t cho m-t s� h'c sinh t#o  i8u ki�n cho 

các em ti�n b- theo trình  - c&a riêng mình, nhi8u khi l#i t�:c m@t s"c 

ép có  �!c trong ganh  ua l#i làm cho các em giFm  i  -ng c,, n* l�c 

h'c t.p c&a mình.  

M-t s� v@n  8 khác có liên quan t:i quan ni�m &ng h- ch�,ng trình 

dành cho cá nhân là  1t n1ng vào vi�c lên k� ho#ch xoay quanh nhu c<u 

c&a h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t. Ei8u này th��ng ddn  �n các em phFi 

h'c m-t mình và không có c, h-i nYm bYt  �!c ki�n th"c, kU n;ng xã h-i 

mà  áng ra các em có thA ti�p thu  �!c thông qua h!p tác v:i b#n bè. 

2.3. Hoạt động nhóm  

—  Tr> em c<n  �!c sinh ho#t và làm vi�c v:i m'i thành viên trong c-ng 

 Mng, tr�:c h�t là c-ng  Mng c&a chính các em, cho dù các em có nh/ng 

b@t l!i. 

—  H'c sinh có nhu c<u  1c bi�t có nh/ng b@t l!i cá nhân và các em có quy8n 

tham gia vào m-t ph#m vi kinh nghi�m giáo d�c r-ng rãi và công bGng. 

—  Các em phFi  �!c h�(ng l!i ích và tác  -ng qua l#i v:i các b#n thành 

công h,n trong h'c t.p. 

Thành công c&a t3ng ng��i t#o nên ni8m vui c&a cF nhóm, th@t b#i c&a 

m-t thành viên trong nhóm là n*i buMn chung. H' gYn k�t v:i nhau theo 

ph�,ng th"c m*i ng��i cOng nh� toàn nhóm không thA thành công, n�u 

m*i thành viên nhóm không c� gYng hoàn thành trách nhi�m c&a mình.  

Làm vi�c cùng nhau  A phát huy t�i  a s"c m#nh c&a t@t cF các thành 

viên bGng s� chia s> nguMn l�c, h* tr!, giúp  N nhau.  

K�t quF chung  �!c  em  �n t3 s� ph�i k�t h!p n* l�c c&a m'i thành 

viên nhóm.  

Ei8u  ó có thA  #t  �!c qua vi�c thi�t l.p m�c tiêu bài d#y chung cho 

m'i h'c sinh, giao nhi�m v� phù h!p v:i t3ng  �i t�!ng, vai trò  -c l.p 

c&a t3ng h'c sinh và  -ng viên, khích l�  úng lúc. EA cho  i8u ki�n h'c 

t.p tr( thành h!p tác h'c t.p gYn bó, c<n cho các em cFm nh.n rGng các 

em hoàn toàn  -c l.p v:i các thành viên trong h!p tác h'c t.p. 

—  S� trao  \i qua l#i tích c�c gi/a các h'c sinh  -c l.p trong nhóm là k�t 

quF c&a h!p tác nhóm hay còn g'i là t�,ng tác “m1t  �i m1t”. T�,ng tác 

“m1t  �i m1t” có m-t s� tác  -ng t�t nh�: 
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+  T;ng c��ng  -ng c, h'c t.p, trong quá trình trao  \i làm nFy sinh 

nh/ng h"ng thú m:i ( các em. 

+  T;ng c��ng kU n;ng xã h-i nh� thái  -, cách biAu  #t. 

+  T;ng c��ng s� phFn hMi c&a các em bGng nh/ng hình th"c khác nhau 

(l�i nói, ánh mYt, cg chB). 

+ Khích l� m'i thành viên tham gia. 

+  Phát triAn m�i quan h� gYn bó yêu th�,ng nhau. 

—  M*i thành viên trong nhóm  �!c phân công th�c hi�n m-t vai trò nh@t 

 Dnh (các vai trò  �!c luân phiên trong các ho#t  -ng h'c t.p khác 

nhau) và m*i cá nhân hiAu rGng không thA d�a ddm vào ng��i khác. Do 

 ó, h!p tác trong nhóm còn làm m*i thành viên tr( lên m#nh h,n. M�c 

tiêu c&a h!p tác h'c t.p là phát huy t�i  a k�t quF h'c t.p c&a t3ng 

thành viên.  

—  EA có thA cùng ho#t  -ng cho m�c tiêu chung, m*i cá nhân c<n có các kU 

n;ng c, bFn sau: 

+  HiAu và hoàn toàn tin t�(ng nhau. 

+  Cách trao  \i v:i nhau phù h!p và rõ ràng. 

+  Ch@p nh.n và &ng h- ldn nhau. 

+  GiFi quy�t các mâu thudn trong nhóm trên tinh th<n xây d�ng. 

—  Tính hi�u quF c&a nhóm th��ng  �!c thA hi�n bGng vi�c nh.n xét c&a 

nhóm v8 các ho#t  -ng c&a nhóm. N-i dung nh.n xét nhóm có thA bao 

gMm nh/ng v@n  8 sau  ây: 

+  Ho#t  -ng c&a thành viên có l!i cho nhóm. 

+  Hi�u quF c&a ph�,ng th"c làm vi�c c&a nhóm, c<n thay  \i th� nào  A 

ho#t  -ng c&a nhóm có hi�u quF h,n. 

+  Có hai hình th"c k� ti�p nhau trong nh.n xét nhóm: Nh.n xét c&a các 

thành viên trong t3ng nhóm và nh.n xét c&a h'c sinh hay giáo viên v8 

ho#t  -ng c&a các nhóm khác. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu sự khác nhau giữa phương pháp học 

nhóm truyền thống với học hợp tác nhóm  

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

nêu lên s� khác nhau gi/a ph�,ng pháp h'c nhóm truy8n th�ng v:i h'c 

h!p tác nhóm. 
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2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

—  H'c h!p tác nhóm d�a vào tính  -c l.p tích c�c c&a các thành viên trong 

nhóm. M�c tiêu h'c t.p  �!c c@u trúc sao cho m'i thành viên phFi quan 

tâm t:i k�t quF chung c&a toàn nhóm cOng nh� c&a m*i cá nhân. 

Trong h'c h!p tác nhóm, m*i cá nhân c<n  �!c giao nhi�m v�. Trách 

nhi�m cá nhân c&a m*i thành viên c<n  �!c rõ ràng trong vi�c  �!c giao 

nhi�m v�, trong  ánh giá s� ti�n b-. Các thành viên trong nhóm  8u 

 �!c phân tích, bi�t rõ nhau  A có thA giúp  N,  -ng viên ldn nhau.  

Trong h'c h!p tác nhóm, các thành viên trong m-t nhóm  �!c l�a ch'n 

theo s�  a d#ng v8 n;ng l�c, tính cách. Trong khi  ó trong nhóm truy8n 

th�ng các thành viên  �!c l�a ch'n theo s�  Mng nh@t. 

—  Trong h'c h!p tác nhóm, t@t cF các thành viên  8u  �!c l<n l�!t và có 

trách nhi�m làm nhóm tr�(ng. Trong nhóm truy8n th�ng, nhóm tr�(ng 

 ã  �!c ch'n sXn. 

—  Trong h'c h!p tác nhóm, trách nhi�m h'c t.p c&a m*i thành viên  �!c 

chia s>. M*i thành viên  8u có trách nhi�m giúp  N,  -ng viên ldn nhau 

 A hoàn thành nhi�m v�. Trong h'c nhóm truy8n th�ng, m*i cá nhân 

chB chDu trách nhi�m v8 công vi�c c&a mình, ít khi chia s> kinh nghi�m, 

 -ng viên ldn nhau. 

—  Trong h'c h!p tác nhóm, m�c tiêu t.p trung vào phát triAn t�i  a n;ng 

l�c c&a m'i thành viên và duy trì quan h�  <m @m gi/a các thành viên 

trong nhóm. Trong ph�,ng pháp d#y h'c truy8n th�ng, m*i h'c sinh chB 

t.p trung vào nhi�m v� cá bi�t c&a mình. 
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—  Trong h'c h!p tác nhóm, kU n;ng xã h-i c<n d#y cho h'c sinh là t.p 

trung cùng nhau h!p tác trong công vi�c (kU n;ng làm nhóm tr�(ng, kU 

n;ng giao ti�p, giFi quy�t các mâu thudn c&a nhóm...). Trong ph�,ng 

pháp truy8n th�ng, nh/ng kU n;ng trên ch�a  �!c giFi quy�t. 

Khi các em h'c h!p tác nhóm, giáo viên quan sát nhóm, phân tích nh/ng 

v@n  8 h'c sinh g1p phFi khi h'c cùng nhau và cho nh/ng l�i khuyên, chB 

bFo cho nhóm  A nhóm có thA hoàn thành công vi�c c&a mình. Trong 

nhóm truy8n th�ng, giáo viên h<u nh� không  A ý t:i vi�c này. 

Trong h'c h!p tác nhóm, giáo viên cùng các thành viên phân tích k�t 

quF h'c t.p  A rút ra các kinh nghi�m cho các ho#t  -ng sau này. 

Hoạt động 5: Tìm hiểu vai trò của giáo viên trong thực hiện hợp 

tác nhóm 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i v:i  Mng nghi�p  

 A nêu vai trò c&a giáo viên trong th�c hi�n h!p tác nhóm ( l:p h'c 

hoà nh.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Xác định mục tiêu bài dạy 

Giáo viên c<n xác  Dnh rõ hai nhóm m�c tiêu tr�:c khi ti�n hành lên l:p 

là ki�n th"c và kU n;ng c, bFn mà h'c sinh c<n  #t  �!c sau gi� h'c,  

c<n cân nhYc  �n m�c tiêu cá nhân cho phù h!p v:i n;ng l�c, nhu c<u 

và s( thích c&a t3ng h'c sinh. 

Giáo viên cOng c<n xác  Dnh nh/ng kU n;ng h!p tác c<n phFi rèn luy�n 

cho h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t và h'c sinh th��ng trong gi� h'c. 
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2.2. Ra các quyết định 

—  Th�i gian và n-i dung cho ho#t  -ng nhóm: 

+  Th�i gian cho m*i ho#t  -ng h!p tác nhóm nên kéo dài t3 3 — 4 phút tu� 

thu-c vào kU n;ng h!p tác c&a các thành viên trong nhóm.  

+  N-i dung cho trao  \i nhóm c<n  �!c l�a ch'n theo các tiêu chí sau  ây: 

•  Hình thành m-t kU n;ng h!p tác nào  ó cho h'c sinh. 

•  Có  & th�i gian  A  -ng não. 

V@n  8  �a ra  òi h2i có s� n* l�c chung c&a ít nh@t hai thành viên  A 

giFi quy�t. 

—   Xác  Dnh v8 s� l�!ng thành viên trong nhóm. 

2.3. Lựa chọn các thành viên vào một nhóm 

Khi l�a ch'n các thành viên vào m-t nhóm, giáo viên c<n chú ý b�n  

v@n  8 sau: 

—  N�u là nhóm  Mng nh@t, có thA  �!c t\ ch"c v:i m�c tiêu cung c@p m-t 

s� kU n;ng  1c bi�t  áp "ng m�c tiêu chuyên bi�t nào  ó.  

N�u là nhóm ho#t  -ng có hi�u quF, là nhóm có các thành viên  a d#ng 

v8 trình  - nh.n th"c, thành ph<n xu@t thân,  i8u ki�n kinh t� gia  ình, 

 i8u ki�n môi tr��ng s�ng... thì giáo viên c<n có s� cân nhYc, xem xét 

toàn di�n h,n. 

—  C<n xác  Dnh nhi�m v� c&a toàn b- các thành viên trong nhóm t3 tr�:c. 

N�u t@t cF h'c sinh  ã  �!c bi�t tr�:c sK phFi làm gì, h!p tác nh� th� 

nào và v:i ai thì hi�u quF c&a nhóm sK cao h,n. 

—  Giai  o#n  <u, giáo viên c<n l�a ch'n nhóm cho h'c sinh, tuy nhiên 

cOng c<n cân nhYc ý ki�n c&a h'c sinh. 

—  Th�i gian duy trì nhóm: Thông th��ng nhóm c<n  �!c duy trì sao cho 

các thành viên trong nhóm  & “hiAu” nhau và có  �!c các kU n;ng c<n 

thi�t nh@t  Dnh, nh�ng cOng không nên  A nhóm “quá hiAu” nhau dh 

sinh ra tình tr#ng trì tr�, thi�u n;ng  -ng, d�a ddm vào nhau. Do v.y, 

giáo viên c<n cân nhYc khi nào c<n t#o ra nhóm m:i. T�t nh@t là nên duy 

trì theo t3ng tu<n, t3ng ch&  8 môn h'c, ch&  8 ho#t  -ng c&a l:p h'c.  

2.4. Tổ chức lớp học 

Giáo viên c<n t\ ch"c sao cho m'i h'c sinh trong nhóm phFi nhìn th@y 

nhau trong nhóm (t�,ng tác “m1t  �i m1t”). 
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2.5. Phân công nhiệm vụ trong nhóm 

Các thành viên trong nhóm c<n có nhi�m v�, vai trò rõ ràng. Sau m*i 

ho#t  -ng nhóm, các thành viên thay  \i vai trò cho nhau, tránh  A m*i 

thành viên  óng m-t vai trò quá lâu. E�i v:i c@p trung h'c c, s(, trung 

h'c ph\ thông thì m*i nhóm h!p tác có nhi8u h'c sinh h,n và do  ó, 

cOng có nhi8u vai trò h,n. 

2.6. Giải thích nhiệm vụ 

Giáo viên c<n chú ý  �n các kU n;ng giao nhi�m v� sau:  

—  Ngôn t3 phFi rõ ràng, ngYn g'n. 

—  GiFi thích m�c tiêu c&a bài h'c và yêu c<u c<n  #t cOng nh� nh/ng ki�n 

th"c, kinh nghi�m mà h'c sinh phFi v.n d�ng. 

—  GiFi thích nh/ng khái ni�m c<n thi�t và h�:ng ddn trình t� h'c sinh phFi 

t�  ti�n hành;  �a ra các ví d� n�u c<n. 

E�a ra các câu h2i nhGm kiAm tra vi�c nYm nhi�m v� c&a h'c sinh tr�:c 

khi ti�n hành công vi�c.  

2.7. Tổ chức hợp tác chặt chẽ trong nhóm 

C<n nói rõ cho h'c sinh rGng  ánh giá k�t quF theo nhóm, không theo cá 

nhân. H'c sinh c<n nh.n th@y m'i thành viên c<n có trách nhi�m  óng 

góp, m'i thành viên c<n phFi hoàn thành công vi�c, m'i thành viên c<n 

 �!c lUnh h-i ki�n th"c. Giáo viên có thA theo dõi bGng các cách thu m-t 

sFn ph?m c&a chung cF nhóm, kiAm tra b@t kì thành viên nào c&a nhóm 

ho1c có thA  -ng viên nhóm làm t�t bGng ph<n th�(ng. 

2.8. Nâng cao tính phụ thuộc tích cực 

Thông báo v:i h'c sinh rGng có m�c tiêu chung c&a cF nhóm và các em 

c<n phFi h!p tác ch1t chK v:i nhau. Trong h'c h!p tác, m'i h'c sinh c<n 

hiAu rGng chúng c<n phFi h!p tác v:i nhau  A hoàn thành nhi�m v� và 

phFi chYc chYn rGng m'i thành viên cùng hoàn thành nhi�m v� có hi�u 

quF. M-t s� bi�n pháp giáo viên c<n sg d�ng nh� sau: 

—  Yêu c<u nhóm  �a ra m-t sFn ph?m và l�u ý t:i trách nhi�m c&a t3ng  

cá nhân trong nhóm.  

—  Khen th�(ng cho cF nhóm là m-t bi�n pháp  A t;ng c��ng tính h!p tác 

c&a nhóm. Tuy nhiên, trong lúc khuy�n khích t;ng c��ng h!p tác nhóm 

cOng c<n nâng cao trách nhi�m cá nhân. 
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2.9. Xây dựng ý thức trách nhiệm của từng thành viên 

M�c tiêu c&a h'c h!p tác nhóm là nâng cao ý th"c h'c t.p c&a t3ng 

thành viên. H'c nhóm không h!p tác sK xFy ra khi các thành viên trong 

nhóm thi�u trách nhi�m v:i bFn thân, không tham gia vào th�c hi�n 

nhi�m v� và d�a ddm vào thành viên khác. EA các thành viên  8u tham 

gia vào ho#t  -ng, giáo viên có thA sg d�ng các hình th"c sau: 

—  E�a ra bài th�c hành kiAm tra. 

—  H2i ngdu nhiên m-t thành viên nào  ó. 

2.l0. Nâng cao hợp tác giữa các nhóm 

Giáo viên có thA cho  iAm th�(ng cho cF l:p khi t@t cF các nhóm hoàn 

thành t�t nhi�m v�. Ho1c cOng có thA khi m-t nhóm nào  ó  ã hoàn 

thành nhi�m v� c&a mình, khuy�n khích tr> trong nhóm  ó h* tr! các 

nhóm khác. 

2.11. Giải thích tiêu chí thành công 

—  Eánh giá s� thành công trong h'c h!p tác c<n d�a vào các tiêu chí nh@t 

 Dnh. Do v.y, khi bYt  <u gi� h'c, giáo viên c<n giFi thích rõ  A h'c sinh 

hiAu các tiêu chí  ánh giá. Các tiêu chí phFi  �!c xây d�ng sao cho các 

nhóm có thA  #t  �!c, không có s� khác bi�t l:n gi/a các nhóm. 

—  Có thA m-t s� nhóm cùng  �!c  ánh giá bGng m-t s� các tiêu chí nh� 

nhau. M-t s� nhóm khác có thA  �!c  ánh giá bGng các tiêu chí khác. 

Các tiêu chí  �a ra c<n  & khó  A t@t cF tr> trong nhóm phFi n* l�c h!p 

tác m:i có thA  #t  �!c. Tuy nhiên, giáo viên c<n chú ý  �n khF n;ng c&a 

t3ng tr>  A sao m*i tr>  8u có thA thành công n�u c� gYng.  

—  Các tiêu chí  �!c  �a ra không chB cho t3ng nhóm mà cho cF l:p. Eây là 

ti8n  8  A h'c sinh có ý th"c h!p tác t.p thA không chB trong nhóm c&a 

mình mà cho cF l:p. Nh/ng tiêu chí này cho tr> thông tin là các em  ã 

th�c hi�n t�t nhi�m v� này ch" không phFi là cho các em bi�t có bao 

nhiêu b#n  ã làm  úng. Nh/ng biAu hi�n c&a h'c h!p tác là: 

+  M*i thành viên  �!c giFi thích và hiAu rõ làm th� nào  A có câu trF l�i. 

+  M*i thành viên phFi  �!c chia s> s� v.n d�ng kinh nghi�m, ki�n th"c  ã 

có vào vi�c lUnh h-i ki�n th"c, kU n;ng m:i. 

+  M'i thành viên trong nhóm phFi hiAu rõ nhi�m v� c&a mình và  Mng ý 

v:i ph<n bài làm cF nhóm  ã xây d�ng. 

+  M'i thành viên  8u  �!c tham gia,  óng góp giFi quy�t nhi�m v�. 
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+  H'c sinh h'c do ý th"c bFn thân ch" không phFi do áp l�c c&a cF nhóm 

hay ý ki�n  a s�. 

2.12. Dạy những kĩ năng hợp tác trong nhóm 

—  KU n;ng giao ti�p, t�,ng tác: 

+  Bi�t trình bày ý ki�n m-t cách rõ ràng. 

+  LYng nghe và bi�t th3a nh.n ý ki�n ng��i khác. 

+  Bi�t ngYt l�i m-t cách h!p lí. 

+  Bi�t phFn  �i m-t cách lDch s� và  áp l#i phFn  �i. 

+  Bi�t thuy�t ph�c ng��i khác và  áp l#i s� thuy�t ph�c. 

+  Bi�t thA hi�n thái  - quan tâm t:i các b#n trong nhóm, h!p tác và có 

trách nhi�m v:i nhi�m v� chung. 

—  KU n;ng xây d�ng ni8m tin: Tránh t� ti m1c cFm, nh@t là  �i t�!ng tr> có 

nhu c<u  1c bi�t. 

—  KU n;ng giFi quy�t mâu thudn: Trong thFo lu.n, trao  \i c<n tránh nh/ng 

t3 ng/ nh� “ úng”, “sai” mà có thA thay th� bGng nh/ng câu nói  ,n 

giFn “nên làm th� này”, “làm th� này sK t�t h,n”... 

—  Tuy�t  �i không chB trích tên ng��i  �a ra ý ki�n mà chB phân tích ý ki�n. 

—  KU n;ng  �a ra quy�t  Dnh kDp th�i, phù h!p: Trong quá trình chu?n bD 

các ho#t  -ng, giáo viên c<n xác  Dnh rõ: 

+  KU n;ng nào c<n d#y? 

+  KU n;ng @y thA hi�n nh� th� nào? 

+  Vì sao phFi d#y kU n;ng  ó? 

+  T#o ra bài t.p, c, h-i th�c hành cho tr>? 

+  Quan sát,  ánh giá sau m*i ho#t  -ng, gi� h'c, bu\i h'c. 

Hoạt động 6: Hoạt động giáo dục ngoài giờ trên lớp 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

nêu các ho#t  -ng giáo d�c ngoài gi� lên l:p  �i v:i l:p h'c hoà nh.p. 

—  Ho#t  -ng trong nhà tr��ng: 
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— Ho#t  -ng t#i c-ng  Mng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Hoạt động trong trường học 

—  Khi t\ ch"c các ho#t  -ng vui ch,i, giFi trí, tham quan du lDch, cYm tr#i, 

th�c hành... h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t r@t ng#i tham gia, ho1c là vì các 

em không hiAu ho1c hiAu r@t ít m�c  ích, ý nghUa c&a ho#t  -ng, ho1c 

chính nh/ng ho#t  -ng này không phù h!p v:i s( thích c&a tr>.  

M1t khác,  a s� h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t khi tham gia g1p nhi8u khó 

kh;n v8 vi�c hiAu  �!c lu.t ch,i, cách ch,i, ddn  �n ng#i giao l�u hoà 

nh.p. Các em thích ch,i m-t mình, ho1c tìm ki�m nh/ng trò ch,i, 

nh/ng ho#t  -ng theo m�c  ích riêng c&a mình. S� khác l#i ho#t  -ng 

quá m"c, nh@t là h'c sinh có tính cách quá hi�u  -ng, không  �!c b#n 

bè �a thích, nên cOng dh bD lo#i ra kh2i các ho#t  -ng vui ch,i, h'c t.p, 

th�c hành ngoài l:p.  
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—  EA t\ ch"c t�t vi�c ch;m sóc, giáo d�c thông qua ho#t  -ng ngoài l:p, 

t#o  i8u ki�n cho tr> có nhu c<u  1c bi�t cOng  �!c tham gia, giáo viên 

c<n l�u ý m-t s�  iAm sau: 

+  NYm v/ng  1c  iAm tâm sinh lí, cá tính, khF n;ng, nhu c<u và s( thích 

c&a h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t. Trên c, s(  ó, b� trí cho các em tham 

gia và nh/ng ho#t  -ng phù h!p, giao cho các em nh/ng công vi�c th.t 

c� thA mà các em thích và có thA làm  �!c. 

+  E-ng viên m'i thành viên trong nhóm ch,i phFi có tinh th<n trách 

nhi�m giúp  N, lôi cu�n, t#o  i8u ki�n thu.n l!i  A b#n có có nhu c<u 

 1c bi�t cOng  �!c tham gia vui ch,i. 

+  T#o môi tr��ng thu.n l!i, phong phú,  a d#ng và t�,ng  �i phù h!p v:i 

h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t  A các em có c, h-i  �!c tham gia nh�: 

•  Ch,i các trò ch,i,  M ch,i theo t3ng nhóm nh2.  

•  Sinh ho#t trao  \i, thFo lu.n nhóm v8 m-t s� v@n  8 c� thA nào  ó. 

•  Ho#t  -ng tham quan, ch;m sóc cây c�i trong các khu v�c sinh thái c&a 

nhà tr��ng. 

•  Khám phá nh/ng cFnh quan trong tr��ng và  Da ph�,ng... 

+  Giáo viên cOng nh� t.p thA nhóm, l:p phFi chú ý  -ng viên khuy�n 

khích kDp th�i khi h'c sinh có nhu c<u  1c bi�t hoàn thành m-t nhi�m 

v� dù chB là nh2 bé, bình th��ng so v:i h'c sinh khác. 

+  EA h'c sinh t� nguy�n l�a ch'n tham gia vào các ho#t  -ng mà các em 

�a thích, h!p khF n;ng, tránh gò ép; t#o cho các em tâm th� thoFi mái, 

nhu nhàng. 

—  H'c sinh có nhu c<u  1c bi�t c<n  �!c vui ch,i, ho#t  -ng ngoài l:p 

càng nhi8u càng t�t nhGm giúp các em phát triAn kU n;ng giao ti�p, "ng 

xg và rèn luy�n kU n;ng xã h-i... Qua  ó, giúp các em h#n ch�  �n m"c 

t�i  a Fnh h�(ng tiêu c�c c&a khuy�t t.t  �i v:i các lUnh v�c phát triAn 

khác c&a mình nh� s� nhanh nhun trong v.n  -ng, ho#t  -ng c, thA, 

ho#t  -ng nh.n th"c, t� duy, ngôn ng/. Các ho#t  -ng ngoài l:p còn 

giúp h'c sinh c&ng c� phát triAn m-t s� các ph?m ch@t nhân cách nh�: 

lòng t� tr'ng, s� t� tin, tính  -c l.p... 

2.2. Hoạt động tại cộng đồng 

Bên c#nh nh/ng ho#t  -ng trong nhà tr��ng, nh/ng ho#t  -ng trong 

cu-c s�ng hGng ngày t#i c-ng  Mng cOng  óng m-t vai trò quan tr'ng 
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trong quá trình phát triAn c&a tr> em  1c bi�t là  �i v:i h'c sinh 

khuy�t t.t. 

Tr> em sinh ra và l:n lên trong c-ng  Mng, vì v.y c-ng  Mng có vai trò 

quan tr'ng trong s� phát triAn c&a tr>.  

—  Vai trò c&a nhóm h* tr! c-ng  Mng: 

Nhóm h* tr! c-ng cMng là nh/ng thành viên t� nguy�n trong c-ng  Mng 

dân c�, góp công s"c, v.t ch@t và tinh th<n  A h* tr!, giúp  N m-t ho1c 

nhi8u tr> khuy�t t.t v�!t khó kh;n  A hoà nh.p c-ng  Mng. 

Nhóm h* tr! c-ng  Mng có nhi�m v� và kU n;ng: 

+  Nâng cao nh.n th"c và s� tham gia c&a cha mu h'c sinh: EA làm t�t  i8u 

này cán b- c-ng  Mng c<n nh.n th"c rõ: 

•  Cha mu h'c sinh không phFi là m-t t.p h!p  Mng nh@t. 

•  M*i gia  ình có nh/ng nhu c<u, mong mu�n và kì v'ng khác nhau. 

•  C<n coi cha mu h'c sinh là nh/ng ng��i tham gia  óng góp nhi8u ý ki�n 

có giá trD trong vi�c giáo d�c con em h'. 

•  Cha mu phFi là ng��i  �a ra m'i quy�t  Dnh và c<n tôn tr'ng các quy�t 

 Dnh c&a h'. 

•  T.n d�ng nh/ng �u  iAm và nh/ng hiAu bi�t c&a cha mu v8 con c&a h'. 

•  C<n bi�t lYng nghe và chia s> trách nhi�m v:i cha mu h'c sinh. 

+  T� v@n cho gia  ình (h�:ng ddn gia  ình): 

Cán b- h* tr! c-ng  Mng c<n h�:ng ddn cho gia  ình cách ch;m sóc 

nuôi d�Nng tr>; ph�,ng pháp d#y tr> h'c t#i nhà; các bài luy�n t.p ph�c 

hMi ch"c n;ng; thái  - và cách  �i xg v:i tr>; cách xg lí các hành vi không 

phù h!p ( tr>; cách t\ ch"c các ho#t  -ng vui ch,i t#i gia  ình cho phù 

h!p v:i s"c kho> và d#ng t.t c&a tr>; giúp các cha mu hiAu  �!c t<m 

quan tr'ng c&a nhóm b#n cùng trang l"a, h�:ng ddn cách cho tr> tham 

gia ch,i cùng các b#n,  -ng viên khuy�n khích các tr> bình th��ng cùng 

tham gia giúp  N con mình; ghi chép, theo dõi s� ti�n b- c&a tr>; cách 

c-ng tác v:i nhà tr��ng trong v@n  8 ch;m sóc, giáo d�c con cái. 

+  Tìm nguMn h* tr!: 

•  E8 xu@t, v.n  -ng các  oàn thA, các nhà t3 thi�n giúp  N gia  ình và h'c 

sinh khuy�t t.t. 

•  Tuyên truy8n bGng nhi8u cách  A v.n  -ng c-ng  Mng cùng tham gia 

làm công tác giáo d�c tr> khuy�t t.t. 
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+  Nhóm h* tr! c-ng  Mng c<n có các kU n;ng c<n thi�t nh�: 

•  Bi�t cách t\ ch"c quan sát: Thông qua quan sát  A thu th.p thông tin và 

bi�t xg lí thông tin rút ra k�t lu.n khách quan, tránh sai sót. 

•  Bi�t lYng nghe: T.p trung vào ng��i nói, nghe nhi8u h,n nói; bi�t cách 

t#o ra b<u không khí thoFi mái, dh chDu v:i thái  - thân thi�n làm cho 

ng��i nói biAu l- h�t tâm tr#ng c&a mình. 

•  Cách  1t câu h2i: Câu h2i c<n ngYn g'n, rõ ràng, tránh dùng câu h2i quá 

dài, m-t lúc  1t ra nhi8u câu h2i sK gây ra s� b� tYc cho ng��i trF l�i.  

H#n ch� dùng câu h2i  óng (có ho1c không) nên  1t câu h2i g!i m(.  

C<n chú ý  �n trình  - và s� hiAu bi�t c&a  �i t�!ng  �!c ph2ng v@n.  

•  Cách ddn dYt câu chuy�n  i t3  ,n giFn cho  �n tr'ng tâm c&a thông tin. 

Ddn dYt và kiAm soát  �!c câu chuy�n  i  úng h�:ng, phân ph�i th�i 

gian linh ho#t. 

•  Ghi chép: C<n ghi ngYn g'n, rõ ràng và trung th�c, có thA  ánh d@u vào ô 

theo mdu  ã chu?n bD sXn; c<n rút ra k�t lu.n v8 cu-c ph2ng v@n. 

—  Vai trò và nhi�m v� c&a nhóm b#n trong c-ng  Mng:  

Tr> khuy�t t.t th��ng có m1c cFm, t� ti, nhút nhát, r�t rè khi tham gia 

ch,i và h'c t.p v:i các b#n bình th��ng. Do v.y, trong môi tr��ng hoà 

nh.p,  1c bi�t là b.c tiAu h'c, giáo viên c<n xây d�ng nhóm b#n bè  A có 

thA cùng nhau giúp  N các tr> h'c t.p, vui ch,i. Nhóm b#n bè giúp  N có 

thA là nh/ng em cùng l:p, ho1c không cùng h'c mà chB cùng thôn, xóm 

hay ( g<n nhà c&a nhau. 

Theo Ei8u l� tr��ng h'c, l:p, t\ là t\ ch"c chính th"c c&a h'c sinh t3  

l:p 1 tr( lên. Ngoài ra, h'c sinh trong nhà tr��ng còn tham gia các t\ ch"c 

 oàn thA nh�: E-i Thi�u niên Ti8n phong, Sao Nhi  Mng... HGng ngày các 

em cùng h'c, cùng ch,i, cùng tham gia các ho#t  -ng ( thôn xóm nên 

các em hiAu  �!c tình cFm, nhu c<u, nguy�n v'ng, s( thích và n;ng l�c 

c&a nhau. T\ ch"c l:p,  -i c&a h'c sinh có vai trò tuyên truy8n, giáo d�c 

tr> em bi�t thông cFm, chia s>, yêu th�,ng hoà nh.p v:i các b#n khuy�t 

t.t và sXn sàng giúp  N các b#n khYc ph�c nh/ng khó kh;n trong h'c t.p, 

trong sinh ho#t hGng ngày ( l:p, ( tr��ng và trong c-ng  Mng.  

Nh� v.y, nhóm b#n bè là l�c l�!ng quan tr'ng và không thA thi�u  A 

giúp tr> khuy�t t.t h'c t.p và hoà nh.p c-ng  Mng. Qua th�c t� cho th@y 

nhóm b#n có vai trò quan tr'ng trong vi�c giúp  N nhau trong h'c t.p, 

giúp  N nhau trong  i l#i và sinh ho#t. Các em chính là l�c l�!ng tuyên 

truy8n có nhi8u hi�u quF. Các em cOng là l�c l�!ng tham gia l.p k� 

ho#ch,  �a ra các quy tYc h* tr! các b#n khuy�t t.t. 
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Vi�c ph�i h!p quan h� v:i c-ng  Mng trong công tác giáo d�c tr��ng hoà 

nh.p còn giúp nâng cao nh.n th"c c&a c-ng  Mng v8 tr> khuy�t t.t nhGm 

nâng cao và cFi thi�n  �!c môi tr��ng h'c t.p c&a nhà tr��ng, t;ng 

c��ng thêm m�i quan h� h!p tác gi/a nhà tr��ng v:i các t\ ch"c xã h-i, 

t\ ch"c  oàn thA trong  Da ph�,ng nh�: H-i Ph� n/, Eoàn Thanh niên... 

Vì v.y, nhà tr��ng c<n  1c bi�t phFi nh.n rõ  �!c vai trò c&a gia  ình  �i 

v:i công tác giáo d�c h'c sinh khuy�t t.t, t3  ó c-ng tác c(i m(, t�,ng 

tr! v:i gia  ình  A góp ph<n nâng cao ch@t l�!ng h'c t.p c&a h'c sinh 

khuy�t t.t. 

Hoạt động 7: Tìm hiểu việc đánh giá kết quả giáo dục trong lớp 

học hoà nhập 

1. NHIỆM VỤ 

B#n hãy tham khFo thông tin d�:i  ây và trao  \i cùng  Mng nghi�p  A 

nêu n-i dung và ph�,ng pháp  ánh giá k�t quF giáo d�c trong l:p h'c 

hoà nh.p. 

—  N-i dung  ánh giá: 

 

 

 

 

 

—  Ph�,ng pháp  ánh giá: 

 

 

 

 

 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

2.1. Nội dung đánh giá 

—  Eánh giá k�t quF rèn luy�n  #o  "c, l�i s�ng: 

Hi�n nay vi�c  ánh giá  #o  "c c&a h'c sinh khuy�t t.t h'c hoà nh.p 

cOng  �!c c� thA hoá bGng  ánh giá h#nh kiAm là tính n�t, cách ;n m1c 

và c� xg v:i m'i ng��i... 
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—  Eánh giá k�t quF các môn h'c v;n hoá: 

V:i nh/ng h'c sinh khuy�t t.t nhu  �!c  ánh giá nh� tr> bình th��ng, 

còn h'c sinh có khuy�t t.t n1ng, tu� theo d#ng t.t, m"c  - t.t  A  ánh 

giá. C<n v.n d�ng m-t cách linh ho#t và sáng t#o trong  ánh giá sao cho 

 -ng viên, khích l� tr>  #t k�t quF ngày càng t�t h,n. 

Ngoài nh/ng môn h'c nh� h'c sinh bình th��ng h'c, tr> khuy�t t.t còn 

có nh/ng môn h'c riêng  A ph�c hMi ch"c n;ng. Khi  ánh giá k�t quF 

ph�c hMi ch"c n;ng ta phFi xem xét khF n;ng t� ph�c v� bFn thân c&a 

h'c sinh; nh/ng vi�c h'c sinh  ã tham gia t#i gia  ình; qua th�i gian h'c 

t.p, h'c sinh  ã ti�n b-, khYc ph�c  �!c khó kh;n nh� th� nào? 

—  Eánh giá rèn luy�n kU n;ng: 

+  KU n;ng giao ti�p: Giao ti�p là ho#t  -ng r@t c<n thi�t cho h'c sinh 

khuy�t t.t phát triAn. Khi giao ti�p h'c sinh c<n có ngôn ng/  A dihn  #t   

nghU, tình cFm và thái  - v:i ng��i khác. Vì v.y, trong quá trình giáo d�c 

phFi  ánh giá khF n;ng giao ti�p c&a h'c sinh v:i m'i ng��i phát triAn ( 

m"c  - nào. 

+  Rèn luy�n thói quen t� ph�c v� nh� v� sinh cá nhân; thói quen lao  -ng 

 ,n giFn nh� d'n dup nhà cga, các công vi�c n@u n�:ng; thói quen trong 

h'c t.p nh�: t.p trung, ch;m chú nghe giFng, tham gia các ho#t  -ng 

c&a nhóm c&a l:p, vui ch,i v:i b#n bè... 

—  Eánh giá thái  -: 

+  Thái  - "ng xg: Eánh giá qua hành vi, cg chB, thái  - c&a h'c sinh (phFn 

"ng, tán thành, th� ,, nhanh nhun ho#t bát...). 

+  KhF n;ng h-i nh.p c-ng  Mng: Xem xét thái  -, hành vi c&a h'c sinh 

trong quan h� b#n bè (ch,i v:i b#n ra sao? Ti�p nh.n s� giúp  N c&a b#n 

th� nào? Có giúp b#n không?); xem xét thái  -  �i v:i m'i ng��i trong 

gia  ình, trong thôn xóm, trong l:p h'c; xem xét thái  -, hành vi  �i v:i 

nh/ng ho#t  -ng c&a t.p thA... 

2.2. Phương pháp đánh giá 

—  Eánh giá qua quan sát: NhGm thu th.p các thông tin v8 h'c sinh qua các 

lUnh v�c c� thA: hành vi nh.n th"c, giao ti�p, hoà nh.p xã h-i... T3  ó, 

phát hi�n m1t tích c�c và khó kh;n c&a h'c sinh  A l.p k� ho#ch giáo 

d�c, giúp  N h'c sinh phát triAn n;ng l�c. Quan sát c<n  �!c ti�n hành 

trong m'i ho#t  -ng (h'c t.p, vui ch,i, lao  -ng) m'i lúc m'i n,i. 
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—  Eánh giá qua ph2ng v@n: Ph2ng v@n nhGm m�c  ích tìm ki�m thông tin 

v8 h'c sinh. Qua ph2ng v@n, ta có thA thu nh.n nh/ng thông tin sâu kín 

bên trong c&a h'c sinh nh� suy nghU, tình cFm, quan  iAm, thái  -... mà 

bGng quan sát không thA có  �!c. Trong ph2ng v@n,  i8u quan tr'ng 

nh@t là phFi t.p trung chú   ý lYng nghe h'c sinh trF l�i, tránh áp  1t, bình 

tUnh, kiên trì, c(i m(, t� nhiên... 

—  Eánh giá qua sFn ph?m: Qua sFn ph?m c&a h'c sinh, ta th@y  �!c m"c 

 - h'c sinh ti�p thu, v.n d�ng ki�n th"c và th�c hi�n nhi�m v�,  Mng 

th�i cOng  ánh giá  �!c m1t m#nh, m#nh y�u c&a tr>. Qua sFn ph?m, 

giáo viên th@y  �!c nh/ng khó kh;n c&a h'c sinh, t3  ó tìm cách giúp  N 

h'c sinh khYc ph�c. SFn ph?m c&a h'c sinh là nh/ng bài kiAm tra, v( ghi 

chép các gi� h'c, v( làm bài t.p, nh/ng sFn ph?m c&a tr> làm  �!c ( gi� 

th�c hành... Khi  ánh giá các sFn ph?m c&a h'c sinh, giáo viên phFi  �i 

chi�u v:i tiêu chu?n, yêu c<u và ti�n b- c&a tr> nh� th� nào? 

—  Eánh giá bGng ph�,ng pháp trYc nghi�m và bài t.p: M�c  ích là kiAm tra 

nh.n th"c c&a h'c sinh  ã thu  �!c và v.n d�ng nh/ng ki�n th"c  ó  �n 

m"c  - nào. EMng th�i, qua k�t quF th�c hi�n bài t.p c&a h'c sinh mà 

giáo viên hiAu  �!c hi�u quF d#y c&a giáo viên. Song, tu� theo d#ng t.t, 

khF n;ng nh.n th"c c&a t3ng tr> mà giáo viên ra yêu c<u cho phù h!p. 

M�c  ích cu�i cùng là nhGm kiAm tra s� ti�n b- c&a h'c sinh trong h'c 

t.p. Ngay vi�c cho  iAm  �i v:i h'c sinh khuy�t t.t cOng mang tính  -ng 

viên khuy�n khích. Ch& y�u là c;n c" vào m"c  - ti�n b- c&a h'c sinh  A 

xác  Dnh cho  iAm m-t cách thích h!p. 

—  T�  ánh giá: Sau khi th�c hi�n nhi�m v�  ã  8 ra ho1c  �!c giao, h'c 

sinh t� nh.n xét,  ánh giá vi�c  ã làm  #t  �n m"c  - nào? T�t hay ch�a 

t�t? Hoàn thành hay ch�a? Eúng hay sai?... Ph�,ng pháp này giúp h'c 

sinh t� kiAm tra l#i nh/ng ki�n th"c  ã hiAu ( m"c  - nào? KiAm tra t� 

mình  ã làm  �!c gì?... N�u tr>  ánh giá  �!c  úng khF n;ng bFn thân 

sK giúp tr> t� tin và c� gYng  A th�c hi�n nhi�m v� t�t h,n. 

—  T.p thA  ánh giá: Là nh/ng  ý ki�n nh.n xét c&a t3ng cá nhân trong 

nhóm, t\, l:p  �i v:i m-t cá nhân nào  ó trong quá trình giáo d�c hoà 

nh.p. Trong quá trình giáo d�c hoà nh.p, t.p thA  ánh giá m-t cá nhân 

là s� quan tâm c&a m'i thành viên  �i v:i cá nhân  ó và cOng là  ánh 

giá s� hoà nh.p vào c-ng  Mng c&a h'c sinh  ó. Sau khi có  ý ki�n c&a t.p 

thA, giáo viên nh.n xét, t\ng h!p thành ý ki�n chung và  �!c trao  \i 

trong t.p thA  A  i  �n th�ng nh@t. 
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