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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài và tổng quan tình hình nghiên cứu  

Theo Luật Ngƣời khuyết tật 2010, trẻ khuyết tật là những trẻ có khiếm khuyết 

về cấu trúc, hoặc các chức năng cơ thể hoạt động không bình thƣờng dẫn đến gặp khó 

khăn nhất định trong hoạt động cá nhân, tập thể, xã hội và không thể học tập theo các 

chƣơng trình giáo dục mầm non và phổ thông nếu không đƣợc hỗ trợ đặc biệt về 

phƣơng pháp giáo dục - dạy học và những trang thiết bị trợ giúp cần thiết. 

 Theo tổng điều tra dân số năm 2009, nƣớc ta có khoảng 1.329.000 trẻ em 

khuyết tật, trong đó 12,43  trẻ khiếm thính; 13,73  trẻ khiếm thị; 28,36  trẻ 

khuyết tật trí tuệ; 12,57  trẻ khuyết tật ngôn ngữ; 19,25  trẻ khuyết tật vận động 

và 13,66  trẻ có các tật khác, đa tật. Nguyên nhân gây nên khuyết tật có tới 36,0% 

bẩm sinh, 32,0% do bệnh tật, 26,0% do hậu quả chiến tranh và 6,0% do tai nạn lao 

động. Dự báo, trong nhiều năm tới số lƣợng ngƣời khuyết tật ở Việt Nam chƣa giảm 

do tác động của ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng của chất độc hoá học chiến tranh 

để lại, tai nạn giao thông và tai nạn lao động, hậu quả thiên tai,… 

Trong những năm qua, Nhà nƣớc đã đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện 

công bằng trong giáo dục, tạo điều kiện cho mọi trẻ em, trong đó có TKT đƣợc tiếp 

cận nền giáo dục có chất lƣợn bằng việc ban hành và phê chuẩn hàng loạt văn bản 

pháp luật về quyền của trẻ em khuyết tật nhƣ: Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục 

trẻ em; Luật Giáo dục, Luật Ngƣời khuyết tật.. ; ký Công ƣớc Quốc tế về Ngƣời 

khuyết tật vào năm 2006 và phê chuẩn vào tháng 11/2014. Đồng thời, đã có nhiều 

chƣơng trình, dự án hỗ trợ trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng thông qua GDHN 

để các em khuyết tật cùng học chung với những trẻ không khuyết tật và đã đạt đƣợc 

những thành công nhất định. 

 Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc, công tác chăm sóc, giáo dục ngƣời 

khuyết tật còn những bất cập, hạn chế; đời sống vật chất, tinh thần của ngƣời khuyết 

tật còn nhiều khó khăn. Có tới 80,0  ngƣời khuyết tật ở thành thị và 70,0  ngƣời 
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khuyết tật ở nông thôn sống dựa vào gia đình, ngƣời thân và trợ cấp xã hội; 32,5% 

thuộc diện nghèo (cao gấp hai lần so với tỷ lệ nghèo chung cùng thời điểm), 24,0% 

ở nhà tạm. Những khó khăn này cản trở ngƣời khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo 

dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia giao thông, dẫn đến khó khăn trong 

cuộc sống và hoà nhập với cộng đồng. Công tác tuyên truyền phổ biến Pháp lệnh và 

chính sách liên quan đến ngƣời khuyết tật cũng còn hạn chế.  

Nhằm nâng cao chất lƣợng GDTKT, trong những năm qua đã có rất nhiều 

nghiên cứu của các tác giả trong nƣớc về các biện pháp, giải pháp kĩ thuật đƣợc 

công bố. Việc xây dựng và phát triển các Trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN và 

Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt trong trƣờng phổ thông và Mầm non đƣợc coi là một 

trong các giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lƣợng GDTKT. Điều này đã 

đƣợc thể chế hóa trong Thông tƣ số 59/TT-BGDĐT năm 2012 về quy định trƣờng 

chuẩn quốc gia giai đoạn II. 

Với việc thể chế hóa quy định phát triển hệ thống phòng hỗ trợ GDĐB trong 

trƣờng mầm non và phổ thông hòa nhập, đã có nhiều phòng hỗ trợ GDĐB đƣợc 

thành lập trong các trƣờng mầm non và phổ thông. Thực hiện nhiệm vụ trên, Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 2392/QĐ - UBND, ngày 14 tháng 

8 năm 2015 về việc phê duyệt đề án phát hệ thống phòng hỗ trợ GDĐB trong 

trƣờng mầm non và phổ thông và một số các tỉnh khác cũng đang trong quá trình 

xây dựng và phê duyệt đề án. Mặc dù hệ thống phòng hỗ trợ GDĐB đã đƣợc hình 

thành và đi vào hoạt động, những do nhiều lý do khác nhau, nhƣ nhận thức về vai 

trò của Phòng, tổ chức hoạt động của Phòng chƣa đƣợc cụ thể hóa, đặc biệt việc 

quản lý hoạt động của phòng nhƣ thế nào để có kết quả tốt nhất thì còn cần có các 

nghiên cứu cơ bản và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn sao cho phù hợp với điều 

kiện của từng địa phƣơng và của các cơ sở giáo dục. 

Vì những lý do trên đề tài “Quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ giáo dục 

đặc biệt trong trường mầm non trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc” đƣợc lựa chọn 

làm đề tài của luận văn. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động và quản lý hoạt động 

của Phòng Hỗ trợ giáo dục đặc biệt trong trƣờng mầm non có trẻ khuyết tật học hòa 

nhập, đề xuất giải pháp quản lý hoạt động của Phòng Hỗ trợ GDĐB nhằm nâng cao 

chất lƣợng giáo dục trẻ khuyết tật tuổi mầm non. 

3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: Hoạt động GDTKT của Phòng hỗ trợ giáo dục đặc 

trong trƣờng mầm non hòa nhập. 

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB 

trong trƣờng mầm non hòa nhập. 

4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về GDHN, quản lý GDHN, quản lý hoạt động của  

Phòng Hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non có trẻ khuyết tật học hòa nhập; 

- Nghiên cứu thực trạng GDHN, quản lý GDHN và QL hoạt động của Phòng 

hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non có học sinh  khuyết tật học hòa nhập trên địa 

bàn một số tỉnh phía Bắc; 

- Đề xuất biện pháp QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng 

mầm non có học sinh khuyết tật học hòa nhập trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Về mặt lý luận: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về GDTKT và quản 

lý GDHN ở trƣờng mầm non hòa nhập; lý luận về QL hoạt động của Phòng hỗ trợ 

GDĐB trong trƣờng mầm non hòa nhập; Đề tài nghiên cứu chủ thể quản lý ở cấp 

trƣờng là hiệu trƣởng và Ban giám hiệu trƣờng mầm non có TKT học hòa nhập. 

- Về mặt  thực tiễn: Đề tài tập trung nghiên cứu ở những cơ sở giáo dục mầm 

non đang có trẻ khuyết tật học tập, những cơ sở đã có phòng hỗ trợ GDĐB. 

- Về địa bàn nghiên cứu: Vì những lý do khác nhau, đặc biệt là các cơ sở có 

phòng hỗ trợ GDĐB, đề tài tập trung nghiên cứu một số trƣờng mầm non có nhiều 

học sinh khuyết tât học hòa nhập và một số trƣờng mầm non đã có phòng hỗ trợ 

GDĐB, gồm 01 đơn vị tại Hà Nội và 02 đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên. 
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5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận  

- Phép duy vật biện chứng đƣợc quán triệt trong toàn bộ luận án. Đó là mối 

quan hệ biện chứng giữa chủ thể quản lý và đối tƣợng quản lý, giữa các giải pháp 

quản lý và chất lƣợng quản lý; 

- Phƣơng pháp tiếp cận tổng thể: Các Trƣờng mầm non trên địa bàn nghiên 

cứu thuộc hệ thống giáo dục của quốc gia, vì vậy, mục tiêu quản lý, nội dung quản 

lý và các giải pháp quản lý đều dựa trên cơ sở những qui định chung của hệ thống 

giáo dục quốc dân cũng nhƣ tuân thủ các quy định của Luật giáo dục, Chiến lƣợc 

phát triển giáo dục, các yêu cầu cũng nhƣ nội dung của chƣơng trình giáo dục mầm 

non, quan điểm GDHN và thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 

Việt nam. 

- Tiếp cận quản lý sự thay đổi: Tất cả mọi quá trình đổi mới giáo dục nói 

chung và chƣơng trình giáo dục mầm non nói riêng đều phải đƣợc các trƣờng triển 

khai một cách chủ động. Đây chính là lúc nhà lãnh đạo và quản lý cần phải hành 

động làm cho quá trình thay đổi đƣợc diễn ra thuận lợi, hiệu quả và không gây ra 

tác động tiêu cực làm ảnh hƣởng hay gián đoạn hoạt động giáo dục và dạy học. 

- Tiếp cận cá biệt hóa: mỗi cơ sở giáo dục có các điều kiện tổ chức giáo dục 

khác nhau, nhƣ điều kiện về nguồn nhân lực, về cơ sở vật chất, đặc biệt là đối tƣợng 

trẻ em. Vì vậy trong công tác quản lý cũng phải hết sức linh hoạt và phải gắn với 

thực tiễn giáo dục của từng đơn vị, từng địa phƣơng. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

5.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Thu thập, phân tích và tổng hợp các thông tin, các kết quả nghiên cứu thuộc 

các vấn đề liên quan đến lý luận GDĐB và quản lý GDHN và QL hoạt động của 

Phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non. 

5.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phƣơng pháp điều tra: Sử dụng hệ thống câu hỏi đƣợc in sẵn để tìm hiểu 

nhận thức của cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên về thực trạng giáo dục, 

thực trạng hoạt động hỗ trợ cá biệt trẻ có nhu cầu GDĐB trong trƣờng mầm non hòa 
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nhập; Thực trạng những thuận lợi, khó khăn trong giáo dục và hỗ trợ cá biệt; Thực 

trạng khả năng đáp ứng của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên khi 

thực hiện hoạt động hỗ trợ; Thực trạng các điều kiện về chƣơng trình hỗ trợ, cơ sở 

vật chất và các điều kiện khác trong việc vận hành phòng hỗ trợ GDĐB. 

- Phƣơng pháp quan sát: Tiến hành quan sát và ghi chép quá trình quản lý, vận 

hành và các hoạt động hỗ trợ học sinh có nhu cầu GDĐB… 

- Phƣơng pháp tọa đàm, phỏng vấn: Trên cơ sở những nội dung nghiên cứu 

trong phiếu điều tra, tổ chức toạn đàm và phỏng vấn trực tiếp những đối tƣợng có 

liên quan nhằm chính xác hóa và bổ sung các thông tin cho nội dung khảo sát. 

5.2.3. Phương pháp chuyên gia 

- Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về các nội dung hoạt động của phòng 

hỗ trợ GDĐB và các giải pháp quản lý phòng. 

5.2.4. Các phương pháp bổ trợ khác  

Phƣơng pháp xử lý thông tin qua các thuật toán, Phƣơng pháp nghiên cứu “sản 

phẩm” đầu ra của quá trình quản lý và hỗ trợ, Phƣơng pháp nghiên cứu trƣờng hợp. 

5.2.5. Nhóm phương pháp kiểm chứng kết quả nghiên cứu 

Tác giả dự kiến trao đổi, tham vấn bằng phiếu hỏi về tính cần thiết, khả thi của 

các biện pháp quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non 

trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc 

6. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và 

phụ lục, nội dung chính của luận văn gồm 3 chƣơng: 

Chương 1: Cơ s  lý luận v  quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ giáo dục đặc 

biệt trong trường mầm non 

Chương 2: Thực trạng v  phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt và quản lý hoạt động của 

phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt   trường mầm non trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc 

Chương 3: Các giải pháp quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ giáo dục đặc 

biệt trog trường mầm non hòa nhập 

Chi tiết nội dung các chƣơng đƣợc trình bày tiếp sau đây. 
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CHƢƠNG 1. 

CƠ SỞ L  LUẬN VỀ QUẢN L  HOẠT ĐỘNG CỦA PH NG HỖ TRỢ 

GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRONG TRƢỜNG MẦM NON 

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Các nghiên cứu về Giáo dục trẻ khuyết tật và giáo dục trẻ khuyết tật mầm 

non 

Thực hiện công bằng trong giáo dục đáp ứng nhu cầu của mọi ngƣời học là 

xu thế tất yếu của hầu hết các nƣớc trên thế giới nhằm đảm bảo các quyền cơ bản 

của mọi trẻ em đƣợc nêu trong Công ƣớc quốc tế về Quyền trẻ em, trong đó Việt 

Nam là nƣớc thứ 2 trên thế giới và là nƣớc đầu tiên của Châu   ký cam kết thực 

hiện từ năm 1991, Công ƣớc về Quyền của ngƣời khuyết tật của Liên Hiệp quốc 

(2006) [11]. Giáo dục trẻ khuyết tật đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là một 

nhiệm vụ của ngành và của toàn xã hội nhằm bảo đảm sự bình đẳng, công bằng 

trong giáo dục cho trẻ em khuyết tật nói riêng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói 

chung trong giai đoạn hiện nay.  

Trẻ em có nhu cầu GDĐB vốn đa dạng với các đặc điểm về đời sống vật chất 

và tâm lý nên cần có những cách tiếp cận phù hợp khác nhau trong giáo dục. Tùy 

từng đối tƣợng trẻ mà các cách tiếp cận cũng cần đƣợc vận dụng linh hoạt. Trong 

những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo triển khai nhiều loại hình trƣờng 

lớp cũng nhƣ các mô hình giáo dục khác nhau và khuyến khích phát triển các cơ sở 

chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật nhằm đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

đƣợc hƣởng quyền đƣợc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.  

Đã có nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả trong nƣớc về lĩnh vực 

giáo dục TKT. 

Các công trình của M.Sohnon (1963), Conral (1970) đã kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của hai đối tƣợng TKT trong trƣờng hoà nhập và TKT trong trƣờng 

chuyên biệt, khẳng định chắc chắn rằng học tập ở trƣờng chính qui rõ ràng có kết 

quả hơn nhiều so với học tập tại trƣờng chuyên biệt. Nghiên cứu của Rister (1975), 

Dale (1978), Reich, Hambletun và Howclin (1977) cùng hàng loạt các công trình 

nghiên cứu khác của Lenssona, Kacherme, Truyby cho thấy: Đƣợc đi học đúng độ 
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tuổi, đƣợc chuẩn bị đầy đủ sức khoẻ, kiến thức và kỹ năng cơ bản thì TKT có cơ hội 

phát triển và học tập nhƣ mọi trẻ em khác. 

Các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng những yếu tố quyết định đến sự thành 

công của giáo dục hoà nhập là: vai trò của giáo viên, nội dung và phƣơng pháp phù 

hợp với khả năng của trẻ và môi trƣờng giáo dục thích hợp.  

Nghiên cứu của Hexander và Strain (1978), Dockington và Lucas (1951), 

Laxhan (1982) và nhiều nhà nghiên cứu khác đã cho thấy: Sự hiểu biết, lòng nhiệt 

tình, thái độ khuyến khích hay thờ ơ của giáo viên là những yếu tố có ảnh hƣởng tới 

TKT. Nó có tác dụng nhƣ là tạo sự dễ dàng hơn cho trẻ khi thực hiện các hoạt động 

trong nhà trƣờng, nhƣng cũng có thể tạo nên sự ức chế, kìm hãm trong môi trƣờng 

này. Đây là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách giáo dục đƣa ra những văn bản, 

chính sách đúng đắn cho vấn đề chăm sóc và giáo dục TKT.  Giáo viên phải đƣợc 

đào tạo, bồi dƣỡng những kiến thức kỹ năng cần thiết để không chỉ giảng dạy mà 

còn có khả năng tƣ vấn cho gia đình trẻ trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ. 

Các tác giả Connop D, J. McCaip, G. White cũng đƣa ra những khó khăn của 

trẻ khiếm thị tuổi mầm non trong sinh hoạt, trong đời sống và đặt ra các yêu cầu đối 

với công tác chăm sóc và giáo dục TKT tuổi mầm non: Chuyên gia can thiệp phải 

am hiểu về những nguyên nhân gây ra khuyết tật, phải hiểu rõ những ảnh hƣởng của 

các mức độ khuyết tật ảnh hƣởng đến sự phát triển của trẻ. Phải tạo điều kiện cho 

trẻ vừa học vừa làm quen với môi trƣờng thực tiễn. Can thiệp hiệu quả phải bao 

gồm cả việc tƣ vấn, hỗ trợ và cung cấp kỹ thuật quản lý cho gia đình. Các tác giả 

trên cũng khẳng định: Can thiệp sớm là nền tảng của hệ thống hỗ trợ giáo dục cho 

TKT. Những nhiệm vụ của can thiệp sớm đƣợc các tác giả nhấn mạnh: 

- Hỗ trợ TKT phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm và kỹ năng xã hội bằng các hoạt 

động chuyên môn do các chuyên gia có trình độ thực hiện. 

- Tạo ra những điều kiện hỗ trợ TKT phát triển các vấn đề liên quan đến hành vi 

của cha mẹ, tạo ra mối quan hệ tình cảm thoải mái với trẻ. 

- Phối hợp với cha mẹ đẻ hỗ trợ trẻ. 

- Tƣ vấn và giúp đỡ cha mẹ trẻ. 

Ở Việt nam, cho đến nay cũng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đƣợc 

công bố về các biện pháp can thiệp hỗ trợ trực tiếp cho trẻ KT tuổi mầm non, cũng 
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nhƣ các công trình về các giải pháp kỹ thuật, hƣớng dẫn kỹ năng đặc thù, kỹ năng 

hỗ trợ và can thiệp  sớm cho TKT, nhƣ: tác giả Phạm Minh Mục, Nguyễn Đức 

Minh, Lê Văn Tạc, Vƣơng Hồng Tâm, Hoàng Thị Nho, Nguyễn Xuân Hải... kết quả 

của những công trình trên là những tài liệu vô cùng quan trọng cho các cơ sở giáo 

dục vận dụng triển khai trong thực tiễn và đã có những đóng góp to lớn cho việc 

nâng cao chất lƣợng giáo dục TKT nói chung, TKT tuổi mầm non nói riêng. 

1.1.2. Các nghiên cứu về Phòng hỗ trợ và QL hoạt động của Phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt trong trường mầm non 

Về vấn đề nghiên cứu phát triển và QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB 

trong trƣờng mầm non và phổ thông hòa nhập mới chỉ đƣợc quan tâm nhiều trong 

những năm gần đây, vì vậy chƣa có nhiều các nghiên cứu đƣợc công bố về hoạt 

động của phòng và quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB, mà mới chỉ tập 

trung đến các vấn đề về quản lý giáo dục trẻ khuyết tật nói chung, quản lý GDHN 

nói riêng. 

Về vấn đề này có thể kể đến tác giả Lê Văn Tạc và các cộng sự, Đề tài cấp 

Bộ B2006-37-22[34 : “Xây dựng mô hình Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa 

nhập”: Tác giả đã đề xuất Mô hình trung tâm trên cơ sở 5 nguyên tắc: đảm bảo tính 

pháp lí, giúp cho chính quyền địa phƣơng làm tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục 

TKT, đáp ứng nhu cầu thực tế địa phƣơng, tạo điều kiến cho ngƣời khuyết tật phát 

huy tối đa khả năng, tiềm năng, bảo đảm tính bền vững, phát triển và sáng tạo. 

Tác giả Phạm Minh Mục, Lê Văn Tạc và nhiều tác giả khác trong tài liệu 

“Quản lý Giáo dục hòa nhập” [26  (2010) đã cung cấp lý luận cơ bản về quản lý 

GDHN, mô hình quản lý các cấp học có học sinh khuyết tật học hòa nhập, các biện 

pháp huy động lực lƣợng cộng đồng và xây dựng môi trƣờng hòa nhập đẩm bạo 

chất lƣợng GDHN. 

Phạm Minh Mục [24  (2005), Tạp chí Giáo dục, Công tác quản lý của hiệu 

trƣởng trong trƣờng tiểu học hòa nhập: Tác giả cũng đã đề cập đến các nhiệm vụ và 

chức năng của hiệu trƣởng trong công tác quản lý của trƣờng có học sinh khuyết tật 

học hòa nhập. 

Tác giả Phạm Minh Mục trong các nghiên cứu “Xây dựng chính sách GDHN 

cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” và “Xây dựng kế hoạch hành động triển khai 
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đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục trẻ khuyết tật” [27,28  Tạp chí Khoa học giáo 

dục số tháng 7/2012 và tháng 6/2013 đã đề cập đến việc cần phải có một hệ thống 

chính sách đầy đủ làm công cụ triển khai giáo dục TKT. Đặc biệt tác giả nhấn mạnh 

đến Chƣơng trình hành động xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ giáo dục TKT và hệ 

thống quản lý giáo dục TKT. 

Ngoài ra còn có nhiều đề tài luận văn, luận án tiến sỹ đã nghiên cứu về các 

biện pháp quản lý giáo dục các đối tƣợng TKT khác nhau hoặc của các vùng, miền, 

các cấp học khác nhau. 

- Susan M. Bruce và Gerald J. Pine (2010) [60  đã đề nghị: Cần theo dõi và 

đánh giá thƣờng xuyên sự tiến triển của các chƣơng trình can thiệp hỗ trợ nhằm đạt 

đƣợc các mục tiêu đã đề ra. Trong nghiên cứu của mình tác giả đã đề cập và nêu ra 

những mục tiêu chung nhất về giáo dục TKT (GDTKT), cách thức thực hiện, các 

điều kiện đảm bảo cho thực hiện GDTKT và những tiêu chí đánh giá công việc này. 

Đồng thời, các tác giả cũng khuyến nghị sự cần thiết phải hình thành mạng lƣới 

phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt nhằm đảm bảo trẻ đƣợc can thiệp sớm và học tại nơi 

trẻ đƣợc sinh ra và lớn lên cùng với gia đình. Tác giả cũng khuyến cáo các phƣơng 

án đảm bảo lợi ích của trẻ và gia đình trẻ. Các mô hình giáo dục phải phong phú và 

đa dạng tạo điều kiện tối đa cho sự tham gia của trẻ. Đồng thời tác giả cũng khuyến 

cáo việc hình thành phòng/trung tâm GDĐB phải mở, làm sao cho cộng đồng có thể 

tham gia một cách tích cực vào giáo dục trẻ có NCGDĐB. 

- Lisa R. Churchill, Rita Mulholland và Michelle R. Cepello [53] (Oct 6, 

2007) cũng đã kết luận: Việc nhận dạng và phát hiện trẻ có nhu cầu GDĐB cần 

đƣợc phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong nƣớc và các tổ chức phi Chính phủ. 

Việc làm này cần đƣợc đƣa vào kế hoạch của mỗi năm học và đƣợc xem nhƣ một 

phần của kế hoạch giáo dục chung của nhà trƣờng.   kiến trên đƣợc tác giả nêu ra 

dựa trên cơ sở nghiên cứu, mô tả và định ra những tiêu chí phân loại, mức độ tật. 

Với những khuyến nghị công tác nhận dạng và phát hiện trẻ có NCGDĐB cần đƣợc 

xây dựng kế hoạch tổng thể và có kế hoạch cụ thể cho việc chăm sóc và giáo dục 

trẻ; đồng thời phải có sự tham gia của các tổ chức, cơ quan chuyên môn. Tác giả 

cũng định hƣớng chung cho việc tổ chức, thực hiện GDTKT trong trƣờng phổ thông 

trên cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện năm học của mỗi nhà trƣờng. 

http://www.amazon.com/Susan-M.-Bruce/e/B003VPM25C/ref=sr_ntt_srch_lnk_49?qid=1371716086&sr=1-49
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- Peter Mittler (2000) [56  đã nhận định: Thay đổi môi trƣờng giáo dục nhà 

trƣờng và hệ thống quản lý giáo dục là rất quan trọng đối với giáo dục trẻ em có 

NCGDĐB. Việc thay đổi này bao gồm việc sửa đổi chƣơng trình và phƣơng pháp 

dạy học, thúc đẩy mối quan hệ giữa thầy và trò, tạo cơ hội để mọi trẻ đƣợc học tập 

cùng nhau và thúc đẩy sự tham gia của phụ huynh. Nhận định trên đƣợc đƣa ra sau 

khi tác giả đã dành sự quan tâm và chú ý của mình vào việc thay đổi, tạo môi 

trƣờng giáo dục thích hợp cho việc thực hiện tổ chức quản lý GD trẻ em có 

NCGDĐB. Trong đó đặt ra các vấn đề hết sức cụ thể  nhƣ chƣơng trình cần đƣợc 

điều chỉnh và sắp xếp thế nào cho phù hợp; giáo viên cần lựa chọn và sử dụng 

phƣơng pháp dạy học nhƣ thế nào, các phƣơng pháp giáo dục đang đƣợc thực hiện 

trong các cơ sở giáo dục đảm bảo cho trẻ có NCGDĐB phát triển; sự tác động can 

thiệp, hỗ trợ từ phía giáo viên và vai trò, sự tham gia của phụ huynh học sinh. Tất cả 

các vấn đề trên phải đƣợc cụ thể trong một kế hoach tổng thể và từng giai đoạn phát 

triển cụ thể. 

- Các tác giả Jean B. Crockett, Bonnie Billingsley, Mary Lynn Boscardin 

trong “Handbook of Leadership and Administration for Special Education” (2012) 

[49], Prubudddha Bharata (2005) cho rằng: Để can thiệp và GD trẻ em có nhu cầu 

GDĐB đạt hiệu quả, cần chú ý vào ba lĩnh vực sau: Các chƣơng trình can thiệp và 

giáo dục đặc biệt, chuẩn bị và cung cấp các thiết bị, dụng cụ hỗ trợ giảng dạy, phát 

triển các kỹ năng bổ sung nhƣ: đọc, viết chữ nổi, định hƣớng di chuyển, kỹ năng 

sinh hoạt hàng ngày cho trẻ khiếm thị, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ củ chỉ, giao 

tiếp tổng hợp… cho học sinh khiếm thính... Các tác giả đã hƣớng nhiều đến thực 

hiện chƣơng trình giáo dục trong GDHN, đặt ra các vấn đề nhƣ GDHN đƣợc thực 

hiện chƣơng trình giáo dục phổ thông có điều chỉnh hay có thêm chƣơng trình 

GDĐB bên cạnh chƣơng trình giáo dục bình thƣờng; sự cần thiết của các phƣơng 

tiện, thiết bị đồ dùng dạy học và các kỹ năng đặc thù hỗ trợ cho can thiệp và hỗ trợ. 

Các tác giả cũng cho rằng kỹ năng xã hội, kỹ năng sống là mục tiêu hết sức quan 

trọng mà GDĐB cần đạt đƣợc. Đặc biệt các tác giả nhấn mạnh đến vai trò của quản 

lý và việc tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực trên. 

- Tác giả William L. Heward, “Exceptional Children: An Introduction to 

Special Education” (2005) [46  cho rằng sau khi giáo dục chuyên biệt ổn định cần 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Jean%20B.%20Crockett&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Bonnie%20Billingsley&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Mary%20Lynn%20Boscardin&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.goodreads.com/author/show/23602.William_L_Heward
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hƣớng tới GDHN. GDHN với chƣơng trình, sự hỗ trợ, cách đánh giá đúng sẽ tạo 

đƣợc sự độc lập cho học sinh có nhu cầu GDĐB. Quan điểm của tác giả đƣợc thể 

hiện rất rõ coi GDHN là mô hình giáo dục tối ƣu nhất dành cho TKT. Từ việc đặt ra 

và thực hiện tốt ba yếu tố: chƣơng trình giáo dục; tác động hỗ trợ từ các lực lƣợng 

trong và ngoài nhà trƣờng; đánh giá về kiến thức, kỹ năng... Sẽ đảm bảo đƣợc sự 

hoà nhập và độc lập của trẻ KT trong và sau khi ra trƣờng. 

- Kri  International Corp  (2002) [51], trong The National school mapping 

and micro-planning project,  Unesco, nhận mạnh đến việc qui hoạch mạng lƣới 

phòng hỗ trợ GDĐB phải căn cứ vào thực tiễn nhu cầu giáo dục trƣớc mắt và phải 

đón đầu sự phát triển. Đặc biệt tác giả nhấn mạnh đến việc sơ đồ (mô hình theo 

phân vùng địa lý) hóa mạng lƣới giáo dục dựa trên sự phân bố dân cƣ, trong đó có 

tính đến sự thay đổi của các yếu tố văn hóa, kinh tế xã hội, nhƣ yếu tố hội nhập, yếu 

tố di dân và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế dẫn đến sự thay đổi về dân số và nhu cầu 

giáo dục. 

Nhà nghiên cứu McLeskey (James Matthew Hurt, 2012) và Anne M. Hocutt 

(Anne M. Hocutt, 1996) chỉ ra sự khác biệt giữa phòng hỗ trợ với các mô hình khác 

nhƣ: lớp học thông thƣờng (regular class), lớp học chuyên biệt (Separate class), 

trƣờng học chuyên biệt (Separate school): 

- Lớp học thông thƣờng: học sinh khuyết tật sẽ tham gia học một chƣơng trình 

chung và các dịch vụ GDĐB ít hơn 21  tổng thời gian học ở trƣờng. 

- Phòng hỗ trợ: học sinh khuyết tật tham gia chƣơng trình GDĐB ít nhất là 21  

nhƣng không đƣợc quá 61  tổng thời gian học ở trƣờng.  

- Lớp học chuyên biệt: học sinh khuyết tật tham gia việc GDĐB ngoài chƣơng 

trình của lớp thông thƣờng hơn 60  tổng thời gian học ở trƣờng. 

- Trƣờng học chuyên biệt: học sinh khuyết tật tham gia chƣơng trình GDĐB cả 

ngày. 

Nhƣ vậy, cả trong nƣớc và quốc tế đã có rất nhiều các nghiên cứu về công 

tác chăm sóc và giáo dục TKT. Các nghiên cứu đã khẳng định mô hình GDHN đang 

là mô hình tối ƣu cho việc thực hiện quyền đƣợc bình đẳng, không phân biệt đối xử 

với TKT. Cũng đã có nhiều nghiên cứu về việc làm thế nòa để quản lý đƣợc giáo 

giáo dục TKT có hiệu quả nhất. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, quản lý giáo dục 



 

 

 12 

TKT có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lƣợng giáo 

dục và một trong các giải pháp đó là hình thành và phát triển mạng lƣới các phòng 

hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non và phổ thông hòa nhập. Mặc dù vậy các tác 

giả cũng khẳng định rằng để thực hiện đƣợc nhiệm vụ trên còn phụ thuộc rất nhiều 

vào điều kiện thực tế, nhƣ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và đặc biệt là môi trƣờng 

giáo dục của mỗi cơ sở giáo dục. Vì những lý do trên, vấn đề quản lý giáo dục TKT 

nói chung, QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB nói riêng cần phải tiếp tục 

nghiên cứu. 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Trẻ khuyết tật và trẻ khuyết tật tuổi mầm non 

Khái niệm trẻ em  

Theo Công ƣớc quốc tế về Quyền Trẻ em của Liên hiệp quốc định nghĩa một 

đứa trẻ là "mọi con ngƣời dƣới tuổi 18 trừ khi theo luật có thể áp dụng cho trẻ 

em, tuổi trƣởng thành đƣợc quy định sớm hơn hiệp nƣớc này”.  

Theo Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em của Việt Nam năm 2004 quy định trẻ 

em “Là công dân Việt Nam dƣới 16 tuổi”. Một số định nghĩa tiếng Anh của từ trẻ 

em bao gồm thai nhi. Về mặt sinh học, một đứa trẻ là bất kỳ ai trong giai đoạn phát 

triển của tuổi thơ ấu, giữa sơ sinh và trƣởng thành. 

Nhƣ vậy, giữa Luật của Việt Nam và của Liên hiệp quốc có sự khác biệt. 

Trong nghiên cứu này, để đáp ứng nhu cầu hội nhập đề tài lựa chọn khái niệm trẻ 

em theo Công ƣớc quốc tế của Liên Hiệp quốc. 

Khái niệm trẻ khuyết tật 

Ở Việt nam cũng nhƣ trên thế giới có nhiều định nghĩa khác nhau về trẻ 

khuyệt. Mỗi ngành trên cơ sở chức năng của họ có thể xây dựng các tiêu chí khác 

nhau, trong phạm vi nghiên cứu này, đề tài lựa chọn khái niệm đƣợc quy định trong 

Luật về ngƣời khuyết tật Việt Nam và của Bộ Giáo dục đào TKT là: “Là ngƣời bị 

khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng đƣợc biểu 

hiện dƣới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn”; TKT ngoài 

những nhu cầu chung, cần đƣợc đáp ứng những nhu cầu khác phù hợp với đặc điểm 

phát triển riêng của từng cá nhân để có thể hòa nhập cộng đồng [26]. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hi%E1%BB%87p_%C6%B0%E1%BB%9Bc_v%E1%BB%81_Quy%E1%BB%81n_Tr%E1%BA%BB_em&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%C3%A0i_ng%C6%B0%E1%BB%9Di
https://vi.wikipedia.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_l%E1%BB%9Bn
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 Trẻ khuyết tật tuổi mầm non là trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ 03 tháng đến 6 

tuổi, là độ tuổi theo học tại trƣờng mầm non. 

Phân loại trẻ khuyết tật: 

 Hiện nay, ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới có nhiều cách phân loại, theo 

Luật ngƣời khuyết tật và của Bộ GD&ĐT, trong phạm vi nghiên cứu này, có thể 

phân loại nhƣ sau: 

- Trẻ khiếm thính: Trẻ khiếm thính là trẻ bị suy giảm sức nghe ở các mức độ khác 

nhau dẫn tới khó khăn về ngôn ngữ và giao tiếp, ảnh hƣởng đến quá trình nhận 

thức, và các chức năng tâm lý khác.  

- Trẻ khiếm thị: Trẻ khiếm thị là trẻ có khuyết tật thị giác, khi đã có phƣơng tiện 

trợ giúp nhƣng vẫn gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động cần sử dụng mắt. 

Trẻ khiếm thị có những mức độ khác nhau về thị lực và thị trƣờng của thị giác.  

- Trẻ khuyết tật trí tuệ: Trẻ KTTT là trẻ có những biểu hiện sau: 

 Chức năng trí tuệ dƣới mức trung bình (IQ <70); 

 Hạn chế ít nhất 2 lĩnh vực hành vi thích ứng nhƣ: Giao tiếp/liên cá nhân, tự 

phục vụ, sống tại gia đình, xã hội, sử dụng các tiện ích tại cộng đồng, tự 

định hƣớng, kỹ năng học đƣờng, giải trí, lao động, sức khoẻ,và an toàn;... 

 Hiện tƣợng này xuất hiện trƣớc 18 tuổi. 

- Trẻ khuyết tật ngôn ngữ - giao tiếp: Trẻ khuyết tật ngôn ngữ - giao tiếp là những 

trẻ có sự phát triển lệch lạc về ngôn ngữ. Khuyết tật ngôn ngữ đƣợc xác định 

dựa trên những biểu hiện nhƣ: nói ngọng, nói lắp, nói không rõ, không nói đƣợc 

(câm không điếc) không kèm theo các dạng khó khăn khác nhƣ khuyết tật trí 

tuệ, đao, bại não,... 

- Trẻ khuyết tật vận động: Là những trẻ có sự tổn thất chức năng vận động làm 

cản trở đến việc di chuyển, sinh hoạt và học tập,...  

- Trẻ có rối loạn phổ tự kỉ: Trẻ có hạn chế khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ để 

tƣơng tác với ngƣời khác ngƣời khác và môi trƣờng, có khiếm khuyết về kĩ năng 

xã hội, hành vi lặp lại và hạn chế sở thích (Đối tƣợng ngƣời có rối loạn phổ tự 

kỷ chƣa đƣuọc đƣa vào Luật, tuy nhiên đã có nhiều kiến nghị sẽ bổ sung trong 

thời gian tới). 
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- Trẻ có khó khăn về học (còn có cáh gọi khác là trẻ có khuyết tật học tập – 

Children with learning dificulties): Bao gồm những học sinh có rối nhiễu đọc - 

viết chữ , toán, rối nhiễu về lời nói và ngôn ngữ, rối nhiễu giác quan và hành vi. 

Những rối nhiễu này làm ảnh hƣởng đến khả năng học tập 

- Trẻ đa tật: Là những học sinh có từ 2 khuyết tật trở lên. Ví dụ nhƣ vừa khiếm 

thính, vừa khiếm thị hay vừa khuyết tật trí tuệ, vừa khuyết tật vận động,... 

Mỗi nhóm học sinh khuyết tật kể trên có các mức độ khuyết tật nặng nhẹ 

khác nhau. Tuỳ theo mức độ khuyết tật của từng cá nhân học sinh có thể làm ảnh 

hƣởng tới khả năng học tập, tham gia vào hoạt động của học sinh đó ở mức độ khó 

khăn hay rất khó khăn. 

Việc phân loại khuyết tật và sử dụng để gọi tên/định danh trẻ ở trong trƣờng 

học sẽ không mang lại những giá trị về văn hóa trƣờng học và không tạo đƣợc động 

cơ khuyến khích học sinh học tập. Phân loại và gán mác khuyết tật thực chất chính 

là cách chúng ta đã phân biệt đối với một nhóm đối tƣợng có sự hạn chế hơn so với 

những học sinh khác.  

Trong thực tế GDHN ở Việt Nam, đã có nhiều phụ huynh từ chối xác nhận con 

khuyết tật do cách gán mác của cộng đồng, nhà trƣờng đối với học sinh và gia đình của 

các em. Đặc biệt hơn nữa, cũng có những trƣờng hợp học sinh trung học có phản ứng 

quyết liệt  đề nghị nhà trƣờng đƣa các em ra khỏi danh sách khuyết tật để bạn bè, thầy 

cô không gọi tên các em là nhóm học sinh khuyết tật nữa. Vấn đề này khi đề cập đến 

chúng tôi mong muốn một lần nữa trao đổi với nhà trƣờng, các giáo viên, bạn bè của 

các em và các phụ huynh để có cách nhìn nhận đúng về học sinh khuyết tật và có thái 

độ ứng xử xã hội phù hợp với các em nhƣ một cá nhân có đặc điểm riêng, có nhu cầu, 

năng lực nhƣ bất cứ một học sinh nào khác trong trƣờng học. 

 Trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt  

Nhu cầu GDĐB là thuật ngữ dùng để nói đến tất cả học sinh không hoặc 

chƣa thực hiện đầy đủ chƣơng trình giáo dục phổ thông do khuyết tật, khó khăn về 

học cũng nhƣ điều kiện học tập. Trẻ gặp khó khăn trong học tập có thể xảy ra tại 

một thời điểm nào đó hoặc trong suốt quá trình học tập tại trƣờng. 

“Trẻ có nhu cầu đặc biệt được hiểu là trẻ dưới 16 tuổi không hoặc chưa có 

khả năng tham gia chương trình giáo dục hoặc có thể đi học nhưng học tập chưa 
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hiệu quả do khuyết tật hoặc có khó khăn trong học tập, do các vấn đ  xã hội, nghèo 

đói, bị xa lánh và chỗ   không ổn định, thiếu tình thương, sức khỏe yếu,…[26 ”. 

Nhìn chung, trẻ có nhu cầu GDĐB là những TKT, có khó khăn trong học tập 

ở một giai đoạn nào đó hoặc suốt trong quá trình học tập. Những nguyên nhân gây 

ra có thể là do khuyết tật, do hoàn cảnh, do môi trƣờng, điều kiện sinh sống, do 

khác biệt về văn hóa, do khác biệt về điều kiện kinh tế,…  

Trong khuôn khổ nghiên cứu đề tài luận văn này, tác giả tập trung nghiên 

cứu đối tượng trẻ em có nhu cầu GDĐB là TKT trong tuổi mầm non học tập trong 

trường mầm non nơi trẻ đang sinh sống như bao trẻ khác trong cùng độ tuổi. 

1.2.2. Giáo dục trẻ khuyết tật và các mô hình giáo dục trẻ khuyết tật 

1.2.2.1. Khái niệm giáo dục và giáo dục trẻ khuyết tật 

Khái niệm giáo dục:  

Theo quan điểm của Giáo dục học, khái niệm giáo dục có thể hiểu theo hai 

nghĩa là nghĩa rộng và nghĩa hẹp. 

Giáo dục (Theo nghĩa rộng): Là sự hình thành nhân cách đƣợc tổ chức một 

cách có mục đích, có tổ chức thông qua các hoạt động và các quan hệ giữa nhà giáo 

dục với ngƣời đƣợc giáo dục nhằm giúp ngƣời đƣợc giáo dục chiếm lĩnh những 

kinh nghiệm xã hội của loài ngƣời. 

Giáo dục (theo nghĩa hẹp): Đó là một bộ phận của quá trình sƣ phạm, là quá 

trình hình thành những cơ sở khoa học của thế giới quan, niềm tin, lý tƣởng, động 

cơ, tình cảm, thái độ, những tính cách, những hành vi, thói quen cƣ xử đúng đắn 

trong xã hội, kể cả việc phát triển và nâng cao thể lực. Chức năng trội của quá trình 

giáo dục (theo nghĩa hẹp) chỉ đƣợc thực hiện trên cơ sở vừa tác động đến ý thức, 

vừa tác động đến tình cảm và hành vi. 

Khái niệm giáo dục trẻ khuyết tật: 

Khái niềm « Giáo dục » (Education) theo nghĩa chung là hình thức học tập 

theo đó kiến thức, kỹ năng, và thói quen của một nhóm ngƣời đƣợc trao truyền từ 

thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giảng dạy, đào tạo, hay nghiên cứu. Giáo dục 

thƣờng diễn ra dƣới sự hƣớng dẫn của ngƣời khác, nhƣng cũng có thể thông qua tự 

học. Bất cứ trải nghiệm nào có ảnh hƣởng đáng kể lên cách mà ngƣời ta suy nghĩ, 

cảm nhận, hay hành động đều có thể đƣợc xem là có tính giáo dục. Giáo dục thƣờng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nghi%C3%AAn_c%E1%BB%A9u
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đƣợc chia thành các giai đoạn nhƣ giáo dục tuổi ấu thơ Giáo dục mầm non), giáo 

dục tiểu học, giáo dục trung học, và giáo dục đại học. 

Mục tiêu giáo dục của Việt Nam đã đƣợc thể chế hóa trong Luật Giáo dục, cụ 

thể là: Mục tiêu giáo dục là đào tạo con ngƣời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo 

đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tƣởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dƣỡng nhân cách, phẩm chất và năng 

lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Điều 

2, Luật Giáo dục 2005). 

Quyền đƣợc giáo dục ngày nay đã đƣợc hầu hết các quốc gia trên thế giới thừa 

nhận. Ở cấp độ toàn cầu, Điều 13 của Công ƣớc Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã 

hội và Văn hóa (1966) của Liên Hiệp Quốc công nhận quyền giáo dục của tất cả 

mọi ngƣời. Mặc dù ở hầu hết các nƣớc giáo dục có tính chất bắt buộc cho đến một 

độ tuổi nhất định, việc đến trƣờng thƣờng không bắt buộc; một số ít các bậc cha mẹ 

chọn cho con cái học ở nhà, học trực tuyến, hay những hình thức tƣơng tự. 

Theo công ƣớc quốc tế về quyền trẻ em, với góc nhìn bình đẳng, không phân biệt 

đối xử thì mọi trẻ em đều là trẻ em và đều có quyền đƣợc hƣởng nền giáo dục có chất 

chất lƣợng cũng nhƣ quyền đƣợc phát triển tối đa những năng lực còn tiểm ẩn. 

Tóm lại, giáo dục TKT cũng là giáo dục cho trẻ em, cũng là việc truyền bá lại 

những kiến thức, kỹ năng từ thế hệ này cho thế hệ khác, nếu có khác nhau là khác ở 

những mục tiêu và phƣơng thức tổ chức giáo dục cụ thể cho phù hợp với đặc điểm 

nhận thức cũng nhƣ các điều kiện cá nhân của đối tƣợng ngƣời học. 

Từ những khái niệm trên và dựa trên các nguyên tắc giáo dục – dạy học đã 

đƣợc công nhận giáo dục TKT có các mục tiêu cụ thể sau : 

Mục tiêu chung 

- Đảm bảo cho TKT hƣởng những quyền giáo dục cơ bản, quyền tự do không tách 

biệt, tham gia vào mọi hoạt động xã hội và có cơ hội cống hiến. 

- Phát triển toàn diện các mặt cho TKT, bao gồm: Đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm 

mỹ và khả năng lao động; phát triển kiến thức, kĩ năng văn hóa xã hội, thái độ 

tích cực, tạo điều kiện hoà nhập cộng đồng khi trẻ 18 tuổi. 

- TKT có cơ hội hòa nhập vào môi trƣờng giáo dục bình thƣờng, phát triển hài 

hòa và tối đa những khả năng còn lại để hình thành, phát triển nhân cách.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_tu%E1%BB%95i_%E1%BA%A5u_th%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_ti%E1%BB%83u_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_ti%E1%BB%83u_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_trung_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_%C4%91%E1%BA%A1i_h%E1%BB%8Dc
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_c%C3%A1c_Quy%E1%BB%81n_Kinh_t%E1%BA%BF,_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_c%C3%A1c_Quy%E1%BB%81n_Kinh_t%E1%BA%BF,_X%C3%A3_h%E1%BB%99i_v%C3%A0_V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Qu%E1%BB%91c


 

 

 17 

Các mục tiêu cụ thể 

- Về kiến thức, kĩ năng văn hóa: Đạt trình độ phát triển tối đa so với khả năng của 

trẻ trong cùng thời gian và môi trƣờng giáo dục phổ thông. 

- Về kĩ năng xã hội: Đƣợc trang bị những kiến thức và kĩ năng xã hội nhƣ trẻ bình 

thƣờng ở cùng độ tuổi, có điều chỉnh cho phù hợp. 

- Phục hồi chức năng: Cải thiện tình trạng suy giảm các chức năng do khuyết tật 

gây nên đồng thời phát huy tối đa những chức năng còn lại. 

- Giáo dục tự phục vụ, lao động: Phát huy tối đa khả năng tự phục vụ của trẻ trong 

các hoạt động sống, sinh hoạt, học tập hàng ngày. 

- Giáo dục lao động, hƣớng nghiệp và dạy nghề: Đƣợc hƣớng nghiệp, học nghề 

trong các cơ sở đào tạo để có một nghề hay một công việc có thu nhập và có cơ 

hội đƣợc cống hiến cho xã hội. 

Nhƣ vậy, mục tiêu của giáo dục TKT đƣợc xác định trên cơ sở mục tiêu 

chung của giáo dục Việt Nam, tuy nhiên nhấn mạnh đến các yếu tố về điều kiện và 

khả năng phát triển của cá nhân trẻ. Trong đó có mục tiêu giáo dục cụ thể cho từng 

nhóm đối tƣợng học sinh khuyết tật khác nhau để điều chỉnh mục tiêu giáo dục cho 

phù hợp. Ví dụ đối với nhóm học sinh khuyết tật trí tuệ thì mục tiêu giáo dục chính 

không phải là kiến thức của các môn học mà là những kỹ năng xã hội giúp cácem có 

thể thành những thành viên độc lập của xã hội, có thể tự lo cho bản thân nhƣ tự 

phục vụ, chủ động trong giao tiếp xã hội và cuối cùng là khả năng sống tự lập; với 

những đối tƣợng học sinh nhƣ khuyết tật vận động, khiếm thị thì những ảnh hƣởng 

của khuyết tật không ảnh hƣởng nhiều đến phát triển trí tuệ thì mục tiêu giáo dục 

kiến thức các môn học vẫn là mục tiêu trọng tâm, đồng thời phát triển những kỹ 

năng nhằm hạn chế những khó khăn do khuyết tật gây ra, giúp các em hòa nhập 

cuộc sống tốt hơn. 

1.2.2.2. Các mô hình giáo dục trẻ khuyết tật 

a. Mô hình giáo dục chuyên biệt 

Trong lịch sử phát triển của GDĐB, mô hình giáo dục chuyên biệt là hình 

thức xuất hiện sớm nhất. Nó xuất hiện từ thế kỷ XI tại một số nƣớc Châu Âu nhƣ 

Pháp, Đức, Tây Ban Nha… dƣới dạng những lớp học trong nhà thờ tập trung những 

trẻ mù, điếc, câm. Sau đó nó dần phổ biến ở nhiều nƣớc và trở thành hệ thống các 
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trƣờng chuyên biệt dạy TKT. Ngày nay, mô hình giáo dục chuyên biệt đã trở nên 

phổ biến ở hầu hết các quốc gia; và trong công tác nghiên cứu khoa học thì giáo dục 

chuyên biệt đã trở thành một khái niệm cơ bản nhất của GDĐB. 

Theo tác giả Phạm Minh Mục, Giáo dục chuyên biệt là một phƣơng thức 

giáo dục trẻ em có cùng dạng, mức độ khuyết tật theo chƣơng trình chuyên biệt, 

khác với chƣơng trình giáo dục phổ thông, tại cơ sở giáo dục riêng [2 . 

Giáo dục chuyên biệt hƣớng tới mục tiêu chăm sóc, phục hồi chức năng để 

TKT ở một mức độ tốt nhất có thể tự phục vụ, giảm mặc cảm và học cách tham gia 

các hoạt động xã hội, để có một cuộc sống bình thƣờng. Từ mục tiêu tổng quát này, 

giáo dục chuyên biệt hình thành hệ thống các mục tiêu nhỏ, trong đó có các mục 

tiêu chính là: 

+ Can thiệp nhằm hạn chế ảnh hƣởng của khuyết tật và phát triển bù trừ chức 

năng thông qua các phƣơng pháp, phƣơng tiện giáo dục; 

+ Phục hồi hoặc tái phục hồi chức năng bị mất hoặc sai lệch do hậu quả của 

khuyết tật; 

+ Phát triển các kỹ năng đặc thù và phát triển nhân cách cho TKT. 

Mô hình giáo dục chuyên biệt cần có các yếu tố: Một là, trƣờng học dành 

riêng cho TKT; Hai là, TKT học tập và sinh hoạt trong khu nội trú của trƣờng, tách 

biệt riêng với các trƣờng phổ thông; Ba là, sử dụng chƣơng trình giáo dục riêng. 

Mô hình giáo dục chuyên biệt xuất hiện sớm, đã thể hiện đƣợc giá trị lịch sử, 

những đóng góp tích cực của nó trong giáo dục TKT. Ƣu điểm của mô hình này là 

bộ phận giáo viên đƣợc đào tạo chuyên sâu, có kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm 

trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Tuy nhiên mô hình này cũng tồn tại những 

điểm hạn chế nhƣ: quan niệm về TKT chỉ thấy những khiếm khuyết mà bỏ qua tiềm 

năng của trẻ; giáo dục tách biệt khiến TKT cảm thấy mặc cảm, thiếu tự tin, tạo ra 

rào cản để trẻ phát triển; môi trƣờng giáo dục chuyên biệt tồn tại nhiều cản trở đối 

với sự phát triển của TKT; một điểm hạn chế nữa là mô hình giáo dục chuyên biệt 

cần chi phí rất lớn. 
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b. Mô hình giáo dục hội nhập 

Ra đời sau mô hình giáo dục chuyên biệt nhiều thế kỷ, mãi đến những năm 

cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỷ XX tại nƣớc Đức và các nƣớc tƣ bản phát triển mới ghi 

nhận sự tồn tại của các lớp chuyên biệt trong hệ thống trƣờng phổ thông. 

Thế chiến lần 2 kết thúc, xã hội loài ngƣời trải qua một bƣớc ngoặt lớn, 

nhiều hệ tƣ tƣởng, giá trị, quan điểm xã hội cũng dần thay đổi. Quan điểm về nhìn 

nhận sự khác biệt giữa các cá nhân đã có những thay đổi nhất định.Xã hội chấp 

nhận và tôn trọng sự khác biệt đó, trên cơ sở đảm bảo quyền con ngƣời – với những 

nội dung cơ bản: quyền đƣợc tự do, bình đẳng về phẩm giá pháp luật; quyền đƣợc 

sống, đƣợc tự do… Chính những thay đổi này kéo theo sự thay đổi trong cách nhìn 

nhận về ngƣời khuyết tật, tôn trọng giá trị, quyền của ngƣời khuyết tật. Tiếp sau sự 

thay đổi đó là sự phát triển mạnh mẽ của GDĐB, giáo dục chuyên biệt đã không thể 

đáp ứng và tồn tại nhiều mâu thuẫn, dẫn đến sự phát triển của mô hình giáo dục hội 

nhập (bán hòa nhập) nhƣ một tất yếu. 

Theo tác giả Nguyễn Đức Minh, Giáo dục hội nhập (bán hòa nhập) là hình 

thức giáo dục TKT, trong đó TKT học tập trung chuyên biệt theo chƣơng trình, nội 

dung riêng với thời lƣợng nhất định, thời lƣợng còn lại tham gia các hoạt động học 

tập, sinh hoạt, xã hội cùng các bạn bình thƣờng và với cộng đồng [2 . 

Mục tiêu: Một là, thực hiện các mục tiêu giáo dục chuyên biệt TKT; Hai là, 

tăng cƣờng hoạt động xã hội giữa TKT và những trẻ cùng độ tuổi. 

Những ƣu điểm chính của giáo dục hội nhập: Một là, tăng sự tiếp xúc xã hội 

của TKT; Hai là, giáo viên phổ thông và giáo viên đƣợc đào tạo chuyên sâu về 

GDĐB cùng tham gia công tác giáo dục TKT. Những hạn chế chính: Một là, TKT 

chƣa thực sự hội nhập rong môi trƣờng giáo dục phổ thông; Hai là, TKT tham gia 

các lớp chuyên biệt theo một chƣơng trình riêng, không trùng lặp với chƣơng trình 

chung nên tre không thích ứng đƣợc. 

c. Mô hình giáo dục hòa nhập 

Mô hình giáo dục hòa nhập tồn tại nhƣ một tất yếu trong lịch sử phát triển 

của GDĐB. Nó hƣớng đến phát huy tối đa những ƣu điểm và hạn chế nhƣợc điểm 

của mô hình giáo dục hội nhập. 
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Theo tác giả Lê Văn Tạc, Giáo dục hòa nhập là phƣơng thức giáo dục trong 

đó TKT cùng học với trẻ em bình thƣờng trong trƣờng phổ thông ngay tại nơi trẻ 

sinh sống [2].  

Giáo dục hòa nhập là một thuật ngữ có xuất xứ từ Canada và đƣợc hiểu là 

những trẻ ngoại lệ đƣợc hòa nhập, quy thuộc vào trƣờng phổ thông. GDHN là giáo 

dục mọi trẻ em, trong đó có TKT, trong lớp học bình thƣờng của trƣờng phổ thông. 

GDHN là "Hỗ trợ mọi học sinh, trong đó có TKT, cơ hội bình đẳng tiếp nhận dịch 

vụ giáo dục với những hỗ trợ cần thiết trong lớp học, phù hợp tại trường phổ thông 

nơi trẻ sinh sống, nhằm chuẩn bị tr  thành những thành viên đầy đủ của xã hội" 

[3]. GDHN đòi hỏi sự hỗ trợ cần thiết để mọi TKT phát triển hết khả năng. Sự hỗ 

trợ cần thiết đƣợc thể hiên trong việc điều chỉnh chƣơng trình, trong đồ dùng dạy 

học, dụng cụ hỗ trợ đặc biệt, và trong các kỹ năng giảng dạy đặc thù,... Các giáo 

viên GDĐB, giáo viên GDHN và nhân viên nhà trƣờng nhận thức sâu về sự công 

bằng trong đối xử giữa mọi trẻ để từ đó có hành vi ứng xử phù hớp trong GDHN,… 

Trƣờng hoà nhập là một "Tổ chức giải quyết vấn đ  đa dạng, nhằm chú trọng đến 

việc học của mọi trẻ. Mọi giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường cam kết làm 

việc cùng nhau, tạo ra và duy trì môi trường đầm ấm, có hiệu quả cho việc học tập. 

Trách nhiệm cho mọi trẻ được chia sẻ"[3]. 

GDHN căn cứ vào quan điểm xã hội để nhìn nhận TKT. Quan điểm xã hội 

cho rằng nguyên nhân gây khuyết tật không chỉ do khiếm khuyết của bản thân mà 

còn do khiếm khuyết xã hội. Trong đó, khiếm khuyết xã hội đóng vai trò chủ yếu. 

Ví dụ: trẻ khiếm thính, do giảm hoặc mất khả năng nghe nên gặp khó khăn hoặc 

không thể giao tiếp bằng lời, nếu kí hiệu ngôn ngữ không đƣợc chấp nhận nhƣ 

phƣơng tiện giao tiếp chủ yếu thì trẻ khiếm thính trở thành khuyết tật. Còn nếu loại 

hình giao tiếp này đƣợc chấp nhận, đƣợc phổ biến rộng rãi thì trẻ khiếm thính sẽ 

không bị coi là TKT; hoặc trẻ khiếm thị không thể đọc và viết đƣợc bằng chữ 

“phẳng” nhƣ những ngƣời mắt sang, nếu chữ nổi Braille không đƣợc chấp nhận nhƣ 

phƣơng tiện chữ viết chính thì trẻ khiếm thị đƣợc coi nhƣ ngƣời khuyết tật. Từ quan 

điểm này, GDHN bao gồm các yếu tố sau:  

- TKT đƣợc học ở trƣờng thuộc khu vực sinh sống. 

- TKT, với tỷ lệ hợp lý, đƣợc bố trí vào lớp học phù hợp lứa tuổi. 
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- Cung cấp các dịch vụ và giúp đỡ TKT ngay trong trƣờng hoà nhập. 

- Mọi trẻ đều là thành viên của tập thể. Bạn bè cùng lứa giúp đỡ lẫn nhau. 

- Đánh giá cao tính đa dạng của TKT.  

- Điều chỉnh chƣơng trình phổ thông cho phù hợp với năng lực nhận thức của 

TKT. Phƣơng pháp dạy học đa dạng dựa vào điểm mạnh của trẻ. Trẻ với những 

khả năng khác nhau đƣợc học theo nhóm.  

- Giáo viên hòa nhập và giáo viên phụ trách chuyên biệt cùng chia sẻ trách 

nhiệm giáo dục mọi đối tƣợng trẻ 

- Chú trọng cả lĩnh hội tri thức và kỹ năng xã hội. UNESCO đề ra 4 trụ cột 

giáo dục trong thế kỷ XXI là: Học để biết (Learning to Know); Học để làm 

(Learning to Do); Học để làm ngƣời (Learning to Be); Học để cùng chung sống 

(Learning to Live together). Theo đó, chúng ta thấy rằng GDHN hƣớng đến mục 

tiêu cao nhất không phải là các kiến thức của các môn học; hay năng lực, kỹ 

năng thao tác. Ở đây GDHN hƣớng đến sự hình thành kỹ năng sống, kỹ năng 

khẳng định giá trị bản thân vƣợt qua những mặc cảm và quan trọng hơn nữa là 

hƣớng đến sự hòa nhập cộng đồng của TKT. 

1.2.3. Trường mầm non có trẻ khuyết tật học hòa nhập 

Khái niệm Trường mầm non: 

Theo Luật giáo dục (2005) quy định, Trƣờng mầm non là cơ sở giáo dục kết 

hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi. 

Trường mầm non có trẻ khuyết tật học hòa nhập: 

Trên cơ sở kết hợp những khái niệm trƣờng mầm non, giáo dục hòa nhập, 

TKT đã đề cập ở trên, rút ra khái niệm về trƣờng mầm non có TKT học hòa nhập 

nhƣ sau: “Là trường mầm non có trẻ mầm non khuyết tật học hòa nhập”. 

Hoạt động GDHN của nhà trƣờng cho phép TKT tham gia học tập, sinh hoạt 

với tất cả các trẻ khác trong cùng độ tuổi. Việc đƣợc học tập và vui chơi cùng với 

các bạn trong độ tuổi giúp TKT giảm bớt sự mặc cảm và hòa nhập với môi trƣờng 

giáo dục bình thƣờng, tạo điều kiện cải thiện kết quả giáo dục TKT. 

Trƣờng mầm non có trẻ KT học hòa nhập phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, phục vụ nhu cầu giáo dục của trẻ trong độ tuổi mầm non; đồng 
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thời đội ngũ giáo viên đƣợc đào tạo chính quy hoặc đã qua các lớp tập huấn về giáo 

dục TKT; Đảm bảo điều kiện cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ, bao gồm cả TKT. 

1.2.4. Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

Để có thể hiểu rõ hơn về khái niệm Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt, tác giả 

làm rõ một số những khái niệm dƣới đây: 

Hỗ trợ đƣợc hiểu là giúp đỡ, hoặc sự giúp đỡ lẫn nhau. 

Phòng đƣợc hiểu là một địa điểm nơi các hoạt động hoặc các dịch vụ đƣợc 

tập trung. Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, Phòng đƣợc hiểu là nơi diễn ra các 

hoạt động, cung cấp dịch vụ giáo dục cho TKT. 

Hỗ trợ giáo dục đặc biệt được hiểu là các dịch vụ giáo dục đối tượng trẻ có 

nhu cầu giáo dục đặc biệt học giáo dục hòa nhập. Dịch vụ hỗ trợ GDĐB bao gồm 

công việc tƣ vấn; trực tiếp can thiệp và trợ giúp quá trình GDHN TKT.  

+ Dịch vụ tƣ vấn cho ngƣời quản lý về lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm 

tra hoạt động GDHN; tƣ vấn chuyên môn cho giáo viên về kiến thức, kỹ năng, chia 

sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ giáo viên trong giáo dục TKT học hòa nhập; tƣ vấn cho 

phu huynh TKT kiến thức về TKT mầm non và những nhu cầu của trẻ, cách thức 

nuôi dƣỡng chăm sóc và giáo dục trẻ tại gia đình, cách phối hợp giáo dục giữa gia 

đình, nhà trƣờng để đạt kết quả tốt nhất.  

+ Dịch vụ trực tiếp can thiệp giáo dục cho TKT trong trƣờng mầm non. Trợ 

giúp những trẻ có nhu cầu GDĐB cao, cần bổ sung thời lƣợng GDĐB.  

Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

Khái niệm Phòng hỗ trợ (resource room) xuất phát từ khái niệm GDĐB 

(special education) và giáo dục trị liệu (remedial education) cho học sinh khó khăn 

trong học tập. Phòng hỗ trợ xuất hiện với nhiều tên gọi khác nhau nhƣ: Phòng thí 

nghiệm học tập, phòng phụ đạo, phòng hội thảo, trung tâm trị liệu…  

Phòng hỗ trợ không phải là một thuật ngữ mới mẻ đối với GDĐB ở các nƣớc 

phát triển. Phòng hỗ trợ đƣợc biết đến với việc cung cấp những dịch vụ cho các học 

sinh có sự suy giảm về khả năng nhìn từ đầu những năm 1930 ở Mỹ. Một số các tác 

giả nƣớc ngoài có đề cập về Phòng hỗ trợ nhƣ: 

Theo Wiener và Tardif, Phòng hỗ trợ là một lớp chuyên biệt tại trƣờng phổ 

thông, trong đó học sinh khuyết tật nhận một phần dịch vụ ngay tại phòng này còn 
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phần lớn thời gian vẫn ở lớp thông thƣờng với một chƣơng trình học riêng phù 

hợp[51]. 

Tác giả D.D. Hammill, Wiederholt và  J. Lee định nghĩa phòng hỗ trợ là một 

phòng phụ đạo riêng biệt trong trƣờng phổ thông, là nơi mà các học sinh khuyết tật 

nhƣ khuyết tật học tập cục bộ sẽ đƣợc nhận các hƣớng dẫn đặc biệt, hỗ trợ làm bài 

tập một cách trực tiếp. Các bài tập này liên quan tới cá nhân học sinh hoặc nhóm 

học sinh [57]. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đều cho rằng Phòng hỗ trợ cung cấp các dịch vụ 

cho đối tƣợng có nhu cầu đặc biệt. 

Từ những nghiên cứu đã có, tác giả đƣa ra khái niệm về Phòng hỗ trợ GDĐB 

sử dụng trong đề tài này: 

“Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt là bộ phận chuyên môn trong trường mầm 

non cung cấp các dịch vụ giáo dục nhằm đảm bảo hỗ trợ cho TKT phát triển tối đa 

năng lực là ti m năng của mình trong học tập, sinh hoạt và hòa nhập xã hội để tr  

thành công dân hữu ích” 

Phòng hỗ trợ GDĐB có thể gọi tắt là Phòng hỗ trợ, cần có các thiết bị tƣơng 

ứng với mỗi dạng TKT với mức độ khác nhau, để hình thành và phát triển những kĩ 

năng cần thiết cho TKT trong quá trình thực hiện GDHN. 

1.2.5. Quản lý và quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

1.2.5.1. Khái niệm quản lý 

Quản lý là một khái niệm rộng, có nhiều quan niệm khác nhau về quản lý 

đƣợc đƣa ra dựa vào mục đích mà chủ thể quản lý muốn hƣớng đến. Đã có nhiều tác 

giả trong nƣớc và nƣớc ngoài đƣa ra những khái niệm khác nhau về quản lý, trong 

đó có thể kể đến: 

Tác giả H.Koontz: “Quản lý là một hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo sự phối 

hợp những nỗ lực của cá nhân để đạt được mục đích của nhóm (tổ chức). Mục tiêu 

của quản lý là hình thành một môi trường trong đó con người có thể đạt được mục 

đích của nhóm với thời gian, ti n bạc, vật chất và sự bất mãn cá nhân ít nhất” [27]. 

Tác giả F.W. Taylor: “Quản lý là biết chính xác đi u muốn người khác làm 

và sau đó thấy rằng họ đã hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất”[28]. 
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Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Nguyễn Quốc Chí: “Quản lý là quá trình đạt 

đến mục tiêu của tổ chức bằng cách vận dụng các hoạt động (chức năng) kế hoạch 

hóa, tổ chức, chỉ đạo (lãnh đạo) và kiểm tra”[23].  

Tác giả Đặng Vũ Hoạt – Hà Thị Đức: “Quản lý là một quá trình định hướng 

của chủ thể quản lý đến tập thể những người lao động (nói chung là khách thể quản 

lý) nhằm thực hiện được những mục tiêu dự kiến”[14]. 

Có thể thấy trong những định nghĩa đã nêu trên, quản lý dù nhìn từ góc độ 

nào thhì nó cũng là quá trình tác động một cách có chủ đích của chủ thể quản lý đến 

đối tƣợng quản lý nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra. Một yếu tố nữa đƣợc nhắc đến 

trong những định nghĩa trên là hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Hoạt động quản lý 

luôn hƣớng đến mục tiêu đặt ra, nhƣng với chi phí rẻ nhất, tài nguyên sử dụng ít 

nhất. Hoạt động này diễn ra trong môi trƣờng xác định, thông qua các công cụ và 

phƣơng pháp của nhà quản lý trong môi trƣờng đó. 

Theo một cách chung nhất, khái niệm quản lý có thể hiểu nhƣ sau: “Quản lý 

là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý thông qua các 

chức năng: kế hoạch hóa, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra nhằm đạt được mục tiêu đ  ra 

trên cơ s  tối ưu hóa các nguồn lực”.  

1.2.5.2. Các chức năng quản lý 

Qua nghiên cứu lý luận và thực tế hoạt động quản lý, có thể xác định rằng 

quản lý bao gồm bốn chức năng cơ bản: Lập kế hoach (kế hoạch hóa); Tổ chức; Chỉ 

đạo (lãnh đạo); Kiểm tra, đánh giá. 

+ Chức năng lập kế hoạch (kế hoạch hóa): Xác định mục tiêu, mục đích đối 

với thành tựu trong tƣơng lai của tổ chức và cách thức, biện pháp, các nguồn lực 

cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu, mục đích đó. Trong chức năng lập kế hoạch cần chú 

ý ba nội dung: Một là, xác định hình thành mục tiêu của tổ chức; Hai là, xác định 

các nguồn lực của tổ chức để đạt đƣợc mục tiêu đề ra; Ba là, quyết định những hoạt 

động nào là cần thiết để đạt đƣợc mục tiêu đó. 

+ Chức năng tổ chức: Khi đã có kế hoạch chi tiết, ngƣời quản lý cần phải 

chuyển hóa kế hoạch đó thành hiện thực. Về mặt chức năng quản lý, tổ chức là công 

việc hình thành cấu trúc quan hệ giữa các thành viên, giữa các bộ phận trong tổ 
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chức nhằm làm cho họ thực hiện thành công kế hoạch nhằm đạt đƣợc mục tiêu của 

tổ chức.  

+ Chức năng chỉ đạo (lãnh đạo): Chỉ đạo bao hàm việc liên hệ, liên kết với 

ngƣời khác và theo dõi, khuyến khích, động viên họ hoàn thành nhiệm vụ nhất định 

để hƣớng đến đạt đƣợc mục tiêu chung của tổ chức.  

Chức năng chỉ đạo, cùng với chức năng tổ chức nhằm huy động và sử dụng 

nguồn lực có thể của tổ chức để thực hiện mục tiêu, kế hoạch đã vạch ra. Về bản 

chất của chức năng lãnh đạo là sự tác động, gây ảnh hƣởng của chủ thể quản lý lên 

những thành viên của tổ chức, nhằm biến những yêu cầu chung thành nhu cầu của 

mọi ngƣời, làm cho các thành viên gắn kết, tích cực, chủ động, trách nhiệm, tự giác 

trong việc hoàn thành mục tiêu cá nhân với kết quả cao. 

+ Chức năng kiểm tra, đánh giá: là một chức năng cơ bản của quản lý, thông 

qua đó một cá nhân hay tổ chức theo dõi, giám sát các thành quả hoạt động. Theo 

dõi, kiểm tra, đánh giá cần căn cứ vào mục tiêu đã đề ra. Chỉ khi kết quả của quá 

trình quản lý phù hợp với mục tiêu và nguồn lực hao phí thì hoạt động quản lý mới 

đƣợc coi là thành công. Ngƣợc lại, nếu thành quả đạt đƣợc không tƣơng ứng với sự 

hao phí hoặc không đạt đƣợc mục tiêu chung của tổ chức thì quá trình quản lý cần 

phải tiến hành điều chỉnh.  

Nhìn vào sơ đồ 1.1 ta có thể thấy rằng giữa bốn chức năng của quản lý tồn tại 

mối liên hệ chặt chẽ. Giữa chúng là những ràng buộc qua lại, tác động đến nhau. Ví 

dụ: Chức năng lập kế hoạch là khởi đầu, vạch ra mục tiêu, cách thức thực hiện, các 

nguồn lực cần thiết… là cơ sở để tiến hành quá trình hiện thực hóa kế hoạch thông 

qua chức năng tổ chức, chỉ đạo. Quá trình tổ chức, chỉ đạo hiện thực hóa kế hoạch 

sẽ có những thông tin phản hồi cho ngƣời quản lý, căn cứ vào đó để điều chỉnh mục 

tiêu kế hoạch sao cho phù hợp, khả thi với thời gian cho phép và nguồn lực sử dụng 

ít nhất. Chức năng kiểm tra, đánh giá để kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch, mức 

độ thành công cần phải căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch của tổ chức. Thông qua chức 

năng này nhà quản lý sẽ thu đƣợc những thông tin hữu ích để điều chỉnh mục tiêu, 

kế hoạch thực hiện mục tiêu của tổ chức. Trên thực tế, chức năng lập kế hoạch đã 

hàm chứa trong đó quá trình đánh giá hiện trạng, các yếu tố ảnh hƣởng,… để làm 

căn cứ xây dựng mục tiêu, kế hoạch cho phù hợp. 



 

 

 26 

 

Sơ đồ 1.1. Mối quan hệ giữa các chức năng quản lý 

 

Cũng theo sơ đồ, ta thấy rằng quá trình quản lý bao gồm các chức năng của 

nó diễn ra trong một môi trƣờng xác định. Môi trƣờng ở đây bao gồm: Môi trƣờng 

bên trong tổ chức với các yếu tố: mối liên kết ràng buôc giữa các thành viên; cơ chế 

trao đổi chia sẻ thông tin và hỗ trợ; các nguồn lực; điểm mạnh – lợi thế, điểm yếu – 

bất lợi của tổ chức…. Môi trƣờng bên ngoài tổ chức mang đến những cơ hội để tổ 

chức phát triển, đi đôi với nó là những nguy cơ làm cản trở sự phát triển của tổ 

chức. 

1.2.5.3. Quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB 

Trên cơ sở tổng hợp từ những khái niệm có liên quan, tác giả xây dựng khái 

niệm về quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB làm khái niệm công cụ để 

nghiên cứu. 

Nội dung khái niệm: “Quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

là sự tác động có chủ đích của hiệu trư ng lên hoạt động của phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt thông qua các chức năng: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra 

nhằm đạt được mục tiêu của nhà trường, hướng đến thực hiện mục đích giáo dục 

hòa nhập trẻ em khuyết tật trên cơ s  tối ưu hóa các nguồn lực.” 
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Trong khái niệm nêu trên đề cập đến: Chủ thể quản lý – Hiệu trƣởng trƣờng 

mầm non; Đối tƣợng quản lý là hoạt động của Phòng hỗ trợ; Các nguồn lực cần 

thiết cho hoạt động của Phòng hỗ trợ và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực. Quá 

trình quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ diễn ra trong môi trƣờng trƣờng mầm non 

với đầy đủ các yếu tố bên trong: nhân sự, cơ cấu tổ chức, nguồn lực tài chính, cơ sở 

vật chất… và các yếu tố bên ngoài: cộng đồng, chính sách, điều kiện kinh tế - xã hội 

của địa phƣơng… 

1.3. Những vấn đề chung về Phòng Hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non 

1.3.1 Chức năng và nhiệm vụ của Phòng 

Phòng Hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non giữ vị trí nhƣ một phòng chuyên 

môn trong cơ cấu của nhà trƣờng, trực thuộc sự quản lý của Hiệu trƣởng và Ban 

giám hiệu. 

- Chức năng 

Phòng Hỗ trợ GDĐB có chức năng cung cấp các dịch vụ giáo dục, cụ thể là 

Tƣ vấn cho cấp quản lý về quản lý và thực hiện GDHN; Tƣ vấn và hỗ trợ chuyên 

môn; Đánh giá và hỗ trợ trực tiếp TKT. 

Chức năng tư vấn cho cấp quản lý v  quản lý và thực hiện GDHN: Đối 

tƣợng tƣ vấn trực tiếp là Hiệu trƣởng và Ban giám hiệu nhà trƣờng về Xây dựng 

mục tiêu, kế hoạch hoạt động GDHN của trƣờng; Tƣ vấn về Tổ chức, chỉ đạo thực 

hiện kế hoạch; Tƣ vấn về Theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động GDHN và 

thực hiện những điều chỉnh (nếu có).  

  Chức năng tư vấn và hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên, phụ huynh: 

 Đối với giáo viên: Tƣ vấn, cung cấp những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn 

về TKT, cách nhận biết, cũng nhƣ cách giáo dục trẻ. Hỗ trợ giáo viên trong quá 

trình giáo dục TKT. 

 Đối với phụ huynh: Phòng hỗ trợ GDĐB tƣ vấn cho phụ huynh kiến thức về 

TKT; cách thức chăm sóc dinh dƣỡng, giáo dục trẻ tại nhà; cách thức phối hợp 

giáo dục giữa gia đình và nhà trƣờng để đạt kết quả tốt. 

  Chức năng đánh giá và hỗ trợ TKT: Phòng hỗ trợ GDĐB có chức năng trực 

tiếp can thiệp, hỗ trợ TKT trong quá trình GDHN. TKT sẽ có những nhu cầu GDĐB 

mà các giờ học bình thƣờng không đáp ứng đƣợc, do đó, TKT sẽ tham gia các giờ 
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học tại Phòng hỗ trợ để đáp ứng đủ nhu cầu giáo dục cá nhân đa dạng, phù hợp. 

Phòng hỗ trợ cũng sẽ đánh giá kết quả GDHN của từng TKT làm căn cứ để điều 

chỉnh cho phù hợp. 

- Nhiệm vụ của Phòng 

 Tạo nên hệ thống hỗ trợ điều kiện, kỹ thuật tăng cƣờng chất lƣợng hòa nhập cho 

học sinh có nhu cầu GDĐB tại các trƣờng hòa nhập (lập kế hoạch, hỗ trợ và 

đánh giá thƣờng xuyên sự tiến bộ của trẻ có nhu cầu GDĐB). 

 Tạo địa điểm hoạt động, trao đổi chuyên môn, các can thiệp cá nhân đối với trẻ 

có nhu cầu GDĐB. 

 Tạo cơ chế, tăng cƣờng chia sẻ chuyên môn giữa thành viên cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên về GDHN. 

 Tạo cơ sở thực hiện phối hợp hoạt động hỗ trợ nhà trƣờng với địa phƣơng; 

 Hỗ trợ cá hoạt động GDHN trong trƣờng; 

 Tƣ vấn, rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng xã hội, phát triển năng lực cá nhân TKT 

có nhu cầu GDĐB đƣợc học tập; 

 Phát triển nhóm bạn bè hỗ trợ học sinh có nhu cầu GDĐB. 

 Chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn, lập kế hoạch của giáo viên và học 

sinh nhằm hỗ trợ TKT học hòa nhập. 

 Trao đổi giữa nhà trƣờng, gia đình và cộng đồng về GDHN TKT. 

 Tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tuyên truyền và xã hội hóa công tác GDHN 

TKT. 

1.3.2. Nhân sự của phòng hỗ trợ GDĐB 

- Có 01 đại diện của Ban giám hiệu nhà trƣờng tham gia với tƣ cách trƣởng 

ban quản lý Phòng hỗ trợ 

- Có ít nhất 01 giáo viên cơ hữu đƣợc đào tạo chuyên sâu về GDĐB (sau đây 

sẽ đƣợc hiểu là chuyên viên của phòng) làm phụ trách Phòng hỗ trợ 

- Phối hợp tham gia: 

 Các giáo viên tham gia GDHN TKT  

 Bộ phận y tế của nhà trƣờng 

 Đại diện hội phụ huynh TKT 

 Đại diện của cộng đồng 
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 Các tình nguyện viên 

 Các tổ thành phần khác (cán bộ, nhân viên, giáo viên, các nhà tài trợ, cơ 

quan địa phƣơng,…) 

1.3.3. Các hoạt động chính của Phòng hỗ trợ GDĐB trong trường mầm non 

Phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non hòa nhập có sứ mạng cung cấp 

dịch vụ GDHN TKT và thúc đẩy GDHN trong nhà trƣờng và cộng đồng, thông qua 

thực hiện ba chức năng cơ bản là: Tƣ vấn về quản lý GDHN; Tƣ vấn chuyên môn; 

Đánh giá và trực tiếp hỗ trợ TKT. Hoạt động của Phòng hỗ trợ là sự cụ thể hóa thực 

hiện ba chức năng.  

1.3.3.1. Tư vấn quản lý giáo dục hòa nhập 

- Phòng Hỗ trợ GDĐB có các nhiệm vụ tƣ vấn nhƣ sau; 

 Tƣ vấn cho Quản lý nhà trƣờng về việc lập kế hoạch quản lý  

 Tƣ vấn cho phụ huynh về chăm sóc và giáo dục TKT 

 Tƣ vấn việc thiết lập và huy động các lực lƣợng XH cùng tham gia giáo dục TKT. 

1.3.3.2. Phát triển chuyên môn 

- Phát triển chuyên môn và kỹ năng đặc thù trong giáo dục TKT cho đội ngũ giáo 

viên và những ngƣời quan tâm trong trƣờng; 

- Phát triển và chuyển giao kỹ thuật, kỹ năng đặc thù trong chăm sóc và giáo dục 

TKT; 

1.3.3.3. Đánh giá và hỗ trợ trực tiếp TKT 

a) Đánh giá nhu cầu giáo dục đăc biệt của TKT 

Hoạt động đánh giá này cho phép giáo viên nắm rõ tình hình từng TKT, bao 

gồm dạng tật, mức độ tật, những nhu cầu phát triển đối với từng trẻ. Đây là thông 

tin quan trọng để giáo viên có thể xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho TKT.  

Để công tác đánh giá, xác định nhu cầu của trẻ hiệu quả, Phòng hỗ trợ lập 

một nhóm hợp tác làm việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Trẻ có nhu cầu 

GDĐB nhận đƣợc sự hỗ trợ giúp đỡ của nhóm đa chuyên môn gồm các chuyên gia 

thuộc các lĩnh vực khác nhau. Mỗi nhóm làm việc hợp tác thông thƣờng bao gồm 

các thành viên sau: Giáo viên chủ nhiệm; Phụ huynh trẻ có nhu cầu GDĐB; trẻ có 

nhu cầu GDĐB; Giáo viên chuyên biệt; Chuyên gia chỉnh trị: vật lý trị liệu, phục 

hồi chức năng; Nhân viên xã hội; Tình nguyện viên. Mỗi thành viên của nhóm làm 
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việc hợp tác sẽ đánh giá khả năng của học sinh thuộc lĩnh vực chuyên môn, hiểu 

biết của mình, đƣa ra các quyết định và chƣơng trình hỗ trợ, giúp giáo viên phụ 

trách lớp và có thể đảm nhiệm một phần công việc trong kế hoạch giáo dục cá nhân 

đã lập.  

b) Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho TKT có nhu cầu GDĐB 

Kế hoạch giáo dục cá nhân là một bản kế hoạch/văn bản đƣợc xây dựng cho 

mỗi trẻ có nhu cầu GDĐB giúp giáo viên có thể định hƣớng đƣợc nội dung, phƣơng 

pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh có nhu cầu GDĐB trong 

môi trƣờng hoà nhập tại gia đình, cộng đồng và nhà trƣờng nhằm đạt đƣợc các mục 

tiêu cụ thể.  

Các thành tố của bản kế hoạch giáo dục cá nhân: Thông tin chung về học 

sinh; Mục tiêu giáo dục: bao gồm mục tiêu giáo dục của năm học, từng học kỳ, từng 

tháng, từng tuần; Kế hoạch cụ thể, bao gồm: Nội dung hoạt động,cách tiến hành và 

các dịch vụ/phƣơng tiện liên quan, những điều kiện và phƣơng tiện đảm bảo cho 

thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân, ngày bắt đầu và thời gian thực hiện, ngƣời 

thực hiện,  

Bản kế hoạch cần chỉ rõ ngƣời chịu trách nhiệm chính, ngƣời hỗ trợ, thời 

gian và công việc cụ thể chủa từng thành viên. Đánh giá kết quả: cần chỉ ra yêu cầu 

mức độ đạt đƣợc. Đối với mỗi mục tiêu, cần chỉ rõ những tiêu chí và cách thức đánh 

giá. Cần lƣu ý khi tiến hành đánh giá phải xác định rõ mục đích đánh giá là nhằm 

xác định bƣớc phát triển tiếp theo cụ thể của học sinh để từ đó có những biện pháp 

can thiệp giáo dục kịp thời đáp ứng nhu cầu của học sinh. Ngoài ra, cần xác định 

đƣợc những yếu tố tác động khách quan và chủ quan có thể ảnh hƣởng đến việc 

thực hiện kế hoạch, cũng nhƣ cần dự tính trƣớc những khoản cần chi phí cho việc 

thực hiện kế hoạch. Kế hoạch giáo dục cho từng học sinh đƣợc chi tiết trong từng 

tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học. 

c) Thực hiện can thiệp, hỗ trợ cá nhân trực tiếp cho  trẻ khuyết tật 

Thành viên của nhóm can thiệp cá nhân tại phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập: 

phụ thuộc vào tính ƣu tiên trong giáo dục đối với từng học sinh có nhu cầu GDĐB. 

Trƣớc hết là các thành viên thƣờng xuyên của nhóm, những ngƣời có liên quan trực 

tiếp tới việc thiết kế và thực hiện chƣơng trình giáo dục cá nhân hàng ngày cho trẻ. 
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Các thành viên bao gồm học sinh, thành viên trong gia đình và các giáo viên. Các 

thành viên tham gia khác nằm trong nhóm gọi là nhóm hỗ trợ. Nhóm này có thể có 

các chuyên gia về thị lực, về thính học, các nhà tâm lý - giáo dục, các cán bộ công 

tác xã hội, các bác sĩ, các chuyên gia vật lí trị liệu, các chuyên gia về dinh dƣỡng..., 

đây là những ngƣời luôn có mặt đầy đủ để tƣ vấn khi cần thiết. 

Những lĩnh vực mà nhóm can thiệp cá nhân cần nắm được: Để cùng cộng tác 

làm việc một cách có hiệu quả, mỗi thành viên của nhóm cần có kiến thức và kinh 

nghiệm thuộc những lĩnh vực khác nhau. Thành phần của nhóm gồm: Chuyên gia 

trị liệu thể chất; Chuyên gia trị liệu ngôn ngữ; Chuyên gia tâm lý-giáo dục; Chuyên 

gia thính học; Chuyên gia thị giác; Chuyên gia về kĩ năng sống; Nhóm gia đình; 

Nhóm giáo viên hỗ trợ. 

Vai trò và đóng góp của các thành viên trong nhóm: Thành viên trong nhóm 

đóng góp vào hoạt động chung với kiến thức và kĩ năng chuyên môn của mình. 

Những trách nhiệm chung nhƣ tham gia vào giải quyết các vấn đề và hỗi trợ các 

thành viên cảu nhóm áp dụng các chiến lƣợc can thiệt, trị liệu và giáo dục, đây 

không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sự chia sẻ những hỗ trợ đối với các cá nhân liên 

quan.  

d) Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân  

Việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá kế hoạch cần phải dựa trên kế hoạch đã xây 

dựng mà cụ thể là mục tiêu chung và những kết quả dự kiến trong từng giai đoạn 

nhất định. Mục đích cuối cùng của việc đánh giá là phải xây dựng đƣợc một kế 

hoạch giáo dục tiếp theo cho trẻ. Đánh giá thƣờng xuyên và điều chỉnh kịp thời 

ngay trong quá trình thực hiện kế hoạch là một công việc không thể thiếu.  

 Đánh giá tiến trình trả lời các câu hỏi : trẻ đang có những tiến bộ so với mục 

đích đã đề ra hay không? Những kết quả đạt đƣợc của học sinh có gần với kết 

quả của các bạn cùng trang lứa với học sinh không? Trẻ có ngày càng tỏ ra độc 

lập hơn để đạt đến các mục tiêu đã đề ra không? Giáo viên sẽ tiếp tục hay dừng 

lại hƣớng tổ chức các hoạt động đã lập trong kế hoạch? 

 Đánh giá theo mục tiêu giáo dục cá nhân (tiếp cận cá nhân). Trong quá trình 

giáo dục trẻ có nhu cầu GDĐB nội dung đánh giá theo 3 phƣơng diện : Đánh giá 
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kết quả lĩnh hội kiến thức, kỹ năng học tâp ; Đánh giá rèn luyện kỹ năng sống ; 

Đánh giá thái độ 

1.3.4. Điều kiện cơ sở vật chất của phòng hỗ trợ GDĐB 

Phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng có diện tích khoảng 50m
2 
tƣơng đƣơng với 

diện tích một phòng học. Có đủ ánh sáng, thiết bị đặc biệt và phƣơng tiện hỗ trợ 

giáo dục khác cho các hoạt động phát triển năng lực của TKT. 

- Gồm 2 khu vực là khu vực hoạt động cá nhân và khu hoạt động nhóm 

- Chức năng của từng khu vực: 

 Khu vực hoạt động cá nhân: Hỗ trợ trực tiếp cho từng cá nhân, học theo nhu 

cầu của trẻ 

 Khu vực hoạt động nhóm: Sinh hoạt nhóm bạn, nhóm cốt cán, làm công tác 

tuyên truyền 

1.4. Nội dung cơ bản quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB trong 

trƣờng mầm non 

Hiệu trƣởng là ngƣời đại diện cho nhà trƣờng, chịu trách nhiệm trƣớc ngành 

GD và nhà nƣớc về toàn bộ hoạt động trong trƣờng; là ngƣời nắm đƣợc các thông 

tin QL, có quyết định kịp thời về công tác QL nhà trƣờng. Hiệu trƣởng là nhà sƣ 

phạm mẫu mực, là ngƣời nghiên cứu khoa học, là nhà hoạt động xã hội, là ngƣời tổ 

chức hoạt động thực tiễn. 

Vì vậy, Hiệu trƣởng cần có lý luận, kỹ năng xây dựng kế hoạch, để tổ chức 

công việc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, phát huy nội lực của tập thể, kiểm tra đánh giá 

công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục của GV và việc học tập, phát triển của trẻ; đồng 

thời QL các nguồn lực trong hoạt động dạy học và GD. 

  Quản lý hoạt động của Phòng Hỗ trợ GDĐB là hệ thống các tác động có mục 

đích tới CBQL, GV, NV và trẻ nhằm tổ chức quá trình can thiệp, hỗ trợ trực tiếp 

TKT đạt đƣợc mục tiêu và kế hoạch của nhà trƣờng đề ra. Nội dung Hiệu trƣởng 

QL Phòng hỗ trợ GDĐB trình bày trong đề tài, theo cách tiếp cận nội dung quản lý, 

gồm các nội dung quản lý sau: 

1.4.1. Xây dựng Mục tiêu, kế hoạch hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB 

Xây dựng Mục tiêu, kế hoạch là nội dung QL quan trọng hàng đầu trong quá 

trình QL. Nó đảm bảo cho hoạt động QL đi đúng hƣớng và có hiệu quả. Theo đó 
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xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB giúp cho công tác 

quản lý GDHN trẻ KT đúng hƣớng, góp phần thực hiện mục tiêu chung của trƣờng 

mầm non hòa nhập. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động phòng hỗ trợ GDĐB là 

làm cho quá trình GDHN TKT vận hành một cách đồng bộ, hiệu quả để nâng cao 

chất lƣợng GDHN TKT (nói riêng) và nâng cao chất lƣợng giáo dục mầm non (nói 

chung). Quá trình này bao gồm: 

-  Về nhận thức: Giúp các lực lƣợng GD có đƣợc nhận thức đúng đắn về tầm 

quan trọng của công tác GDHN TKT nhằm thực hiện quyền của TKT. 

-  Về thái độ, tình cảm: Giúp mọi ngƣời có thái độ đúng và điều chỉnh hành 

vi của bản thân, biết thể hiện thái độ thân thiện, không phân biệt, đối xử hoặc kỳ thì 

TKT; 

-  Về hành vi: Hƣớng mọi ngƣời tích cực tham gia vào các hoạt động chăm 

sóc, hỗ trợ TKT. 

Xây dụng mục tiêu, kế hoạch về GDHN và hoạt động của phòng hỗ trợ 

GDĐB bao gồm: 

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch chung về GDHN trong trƣờng mầm non; 

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động  cụ thể của phòng hỗ trợ GDĐB; 

- Xây dựng kế hoạch GDHN cho từng trẻ khuyết tật. 

- Xây dựng kế hoạch can thiệp trực tiếp cho TKT nhƣ một hoạt động giáo 

dục chung của nhà trƣờng; 

1.4.2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình, nội dung hoạt động của Phòng 

hỗ trợ, can thiệp hỗ trợ trực tiếp trẻ và các hoạt động tư vấn khác 

1.4.2.1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện Chương trình, nội dung hoạt động của Phòng 

hỗ trợ 

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chƣơng trình, nội dung hoạt động của phòng là 

xác định, xây dựng và quản lý các loại kế hoạch, chƣơng trình can thiệp, hỗ trợ trực 

tiếp cho TKT và phân tích mối quan hệ giữa hệ thống các hoạt động can thiệp, hỗ 

trợ trực tiếp TKT với các hoạt động giáo dục chung của trƣờng mầm non, từ đó xác 

định hệ thống các nhiệm vụ cần thực hiện trong các hoạt động GD ở nhà trƣờng. 

Yêu cầu của việc Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chƣơng trình GDHN và hoạt 

động của phòng hỗ trợ GDĐB TKT là nhà QL cần lựa chọn các hình thức tổ chức, 
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can thiệp đảm bảo tính mục đích, tính khoa học, tính thực tiễn và tính phù hợp đặc 

thù với từng đối tƣợng trẻ. Các nội can thiệp, kỹ năng đặc thù phải đƣợc lựa chọn 

phải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, đặc điểm phát triển của cá nhân từng trẻ KT. 

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chƣơng trình GDHN và hoạt động của phòng hỗ trợ 

GDĐB bao gồm: 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chƣơng trình GDHN, chƣơng trình hỗ trợ kỹ 

năng đặc thù cho từng TKT; 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện tƣ vấn chuyên môn cho giáo viên, phu huynh 

và những ngƣời quan tâm; 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện hoạt động tƣ vấn và đánh giá trẻ khuyết tât; 

- Quản lý mối quan hệ với các lƣợng xã hội và gia đình trẻ KT trong giáo 

dục TKT; 

Để thực hiện tốt việc Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chƣơng trình GDHN và hoạt 

động của phòng hỗ trợ GDĐB, các CBQL cần nắm vững nội dung, chƣơng trình 

GDHN trẻ KT; phổ biến và tổ chức cho GV, NV và các đối tƣợng liên quan tham 

gia nghiên cứu, trao đổi nội dung, chƣơng trình can thiệp, hỗ trợ TKT; tổ chức 

hƣớng dẫn và chỉ đạo việc xây dựng các loại kế hoạch cho từng nội dung, hoạt động 

cụ thể; chỉ đạo việc thực hiện nội dung, chƣơng trình, kiểm tra đánh giá việc thực 

hiện nội dung, chƣơng trình GDHN và hoạt động của phòng hỗ trợ. 

1.4.2.2. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện can thiệp hỗ trợ trực tiếp trẻ và các hoạt động 

tư vấn khác 

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện can thiệp và hoạt động tƣ vấn là phân tích bản 

chất của các hình thức tổ chức trong mối quan hệ với mục tiêu, nội dung của GDHN 

và hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB, từ đó xác định những hình thức tổ chức can 

thiệp hiệu quả  nhằm thực hiện mục tiêu GD bao gồm: 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các HĐ đánh khả năng và nhu cầu của TKT; 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục 

cá nhân cho TKT; 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ cá nhân cho TKT; 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động hỗ trợ trong các giờ chính khóa 

trong lớp hòa nhập. 
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Để thực hiện tốt nội dung này, trƣớc hết nhà quản lý cần quán triệt cho nhà 

giáo dục nghiên cứu và áp dụng các hình thức tổ chức can thiệp hết sức linh hoạt; 

lựa chọn thờ gian, thời điểm phù hợp để thực hiện các hoạt động đánh giá, xây dựng 

kế hoạch GDCN, và các tiết học cá nhân của trẻ. Nhà quản lý cần khuyến khích các 

lực lƣợng XH cùng tham gia công tác giáo dục cũng nhƣ hỗ trợ vật chất và tinh thần 

cho thầy và trò. Ngoài ra, cần cung cấp cho GV, NV và CMHS các tài liệu, sách 

hƣớng dẫn về GDHN TKT để họ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Quan trọng hơn, 

nhà quản lý cần tổ chức, chỉ đạo và hƣớng dẫn, bồi dƣỡng cho GV và CM trẻ biết 

vận dụng những phƣơng pháp GD tích cực để GD học sinh biết vận dụng linh hoạt 

nhiều hình thức can thiệp hiệu quả trong công tác GD của mình; khuyến khích nhà 

GD phát huy tính tích cực, sáng tạo trong việc thực hiện các hoạt động can thiệp. 

1.4.2.3. Quản lý chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của Phòng hỗ trợ 

GDĐB 

 Việc nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm cho đội ngũ giáo 

viên luôn là nhiệm vụ hàng đầu của ngành GD&ĐT. Vì vậy, hiện nay hầu hết các 

trƣờng mầm non và phổ thông đã đạt chuẩn về năng lực chuyên môn, mặc dù vậy 

quản lý các cấp từ địa  phƣơng đến cấp bộ luôn luôn quan tâm và tổ chức tập huấn 

theo định kỳ nhằm giúp đối ngũ giáo viên cập nhật kiến thức và phƣơng pháp giáo 

dục phù hợp với bối cảnh pháp triển của ngành và yêu cầu của xã hội. 

Đối với lĩnh vực giáo dục TKT thì vấn đề phát triển chuyên môn hiện đang là 

nhiệm  vụ cấp bách hàng đầu. Trong thực tế hầu hết đội ngũ giáo viên của chúng ta 

chƣa đƣợc đào tạo về lĩnh vực giáo dục TKT, chính vì vậy việc tổ chức để phát triển 

chuyên môn cho đội ngũ giáo viên phải đƣợc ƣu tiên thực hiện và có kế hoạch phù 

hợp trong điều kiện hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu trƣớc mắt của ngƣời học. 

Việc tuyển chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên, nhân viên của Phòng hỗ trợ 

cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của quản lý. Để phòng hỗ trợ hoạt 

động có hiệu quả, cần phải tuyển chọn đƣợc những cán bộ có tâm huyết, có chuyên 

môn về giáo dục đặc biệt; đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể và phù hợp với 

trình độ, kinh nghiệm là việc. 

Tuyển chọn, phân công nhiệm vụ và tạo điểu kiện để đội ngũ cán bộ của 

Phòng đƣợc phát triển chuyên môn, nghiệp vụ can thiệp hỗ trợ sẽ có vai trò quyết 
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định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ của Phòng. 

Để tránh lãng phí, quản lý nhà trƣờng cần phải căn cứ vào nhu cầu trƣớc mắt, 

và xu hƣớng lâu dài để có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và phát triển chuyên 

môn phù hợp. 

1.4.3. Kiểm tra, đánh giá và giám sát hoạt động GDHN và hoạt động, kết quả 

hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB 

Bất kì hoạt động GD nào, khi tổ chức hoạt động thì Hiệu trƣởng phải tổ chức 

kiểm tra để đánh giá chất lƣợng, kết quả GD, từ đó rút kinh nghiệm và điều chỉnh tổ 

chức hoạt động nhằm đạt đƣợc chất lƣợng và hiệu quả cao hơn. 

Việc đánh giá hoạt động giáo dục TKT nói chung, can thiệp, hỗ trợ trực tiếp 

cho trẻ KT trong phòng hỗ trợ GDĐB nói riêng sẽ góp phần đánh giá chất lƣợng 

giáo dục của nhà trƣờng. Đối với GV, kết quả đánh giá phản ánh sự phát triển 

chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của trẻ em, giúp họ 

tự rèn luyện năng lực, kỹ năng nghiệp vụ về GDHN TKT để hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đƣợc giao. Đối với cấp QL, việc đánh giá sự tiến tiến bộ của TKT nhằm đƣa ra 

những quyết định mới trong việc điều chỉnh mục tiêu giáo dục nằm phát huy tối đa 

những năng lực còn dƣới dạng tiềm ẩn; đồng thời hạn chế những khuyết tậ thứ phát 

và những ảnh hƣởng tiêu cực do khuyết tật đem lại. 

Để việc đánh giá đạt đƣợc mục tiêu đề ra, cần phải bám sát vào những nội 

dung đánh giá, các mức đánh giá, sử dụng các hình thức đánh giá phù hợp và tuân 

theo một quy trình đánh giá khoa học. 

Để thực hiện công tác kiểm tra đánh giá giám sát hoạt động GDHN và hoạt 

động của phòng hỗ trợ GDĐB, ngƣời lãnh đạo cần xây dựng kế hoạch cụ thể từ đầu 

năm hoạch theo từng giai đoạn và chƣơng trình cụ thể. Đồng thời xây dựng tiêu chí 

đánh giá cụ thể cho các nội dung kiểm tra. 

Tổ chức kiểm tra đánh giá một cách chặt chẽ và khách quan để đảm bảo mục 

tiêu đánh giá và đánh đƣợc một cách chính xác nhất để từ đó có sự điều chỉnh trong 

hoạt động để đạt đƣợc mục tiêu của chƣơng trình đã đề ra. Kiểm tra đánh giá là một 

qui trình thống nhất, chính xác, cần công khai và dân chủ. Bên cạnh đó, kiểm tra 

đánh giá còn phải đảm bảo các tiêu chí nhƣ đảm bảo tính toàn diện, đảm bảo độ tin 

cậy, đảm bảo tính khả thi, đảm bảo yêu cầu cá biệt hóa và đảm bảo hiệu quả cao. 
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 Kiểm tả đánh giá để tác động đến hành vi, nâng cao tinh thần, trách nhiệm; 

từ đó động viên khích lệ tính sáng tạo của GV và những ngƣời tham gia nhằm đƣa 

đạt đến mục tiêu đã định. Để việc đánh giá đạt đƣợc mục tiêu đề ra, cần phải bám 

sảt nội dung đánh giá, mức độ đánh giá, các hình thức đánh giá sao cho phù hợp và 

tuân theo một qui trình đánh giá khoa học và chặt chẽ. 

Hoạt động GDHN và hỗ trợ trực tiếp cho TKT đa dạng và phong phú, không 

có chuẩn chung cho từng kỹ năng và đặc biệt sự tiến bộ của trẻ có thể diễn ra hết 

sức chậm chạp, thâm chí ở một số trẻ không có sự thay đổi (Tuy nhiên, đối với 

những đối tƣợng trẻ này nếu không có hoạt động hỗ trợ thì mức độ trầm trọng của 

khuyết tật và khó khăn sẽ ngày càng trầm trọng hơn). Chính vì thế để kiểm tra hoạt 

động giáo dục của Phòng cần phải căn cứ vào mục đích yêu cầu của mỗi hoạt động 

để xây dựng chuẩn đánh giá cho hoạt động đó, làm cơ sở cho việc kiểm tra, đánh 

giá, rút kinh nghiệm. Khi đã xây dựng xong tiêu chí đánh giá, cần phổ biến tới toàn 

thể giáo viên và những ngƣời tham gia biết để phấn đấu theo tiêu chí và để tự đánh 

giá. Kiểm tra để điều chỉnh hoạt động tiếp theo, vì vậy cần chú trọng khâu đánh giá 

rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động.  

1.5. Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB 

1.5.1. Các yếu tố về chính sách và cơ chế chính sách 

Chính sách của các cấp quản lý gồm có:  Chính sách quốc gia, Chính sách 

của Bộ và các cơ quan ngang bộ (đặc biệt là hai cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Lạo động, Thƣơng binh và Xã hội), Chính sách của địa phƣơng các cấp… 

Về mặt đƣờng lối chung các cấp quản lý nhà nƣớc đều ủng hộ phát triển 

GDHN, đây là cơ sở vững chắc về pháp lý để các trƣờng mầm non có thể thực hiện 

GDHN; Hiệu trƣởng trƣờng mầm non cần căn cứ vào những chính sách hiện hành 

của cơ quan quản lý nhà nƣớc, để tổ chức chỉ đạo hoạt động của trƣờng cho phù 

hợp. Những chính sách có ảnh hƣởng mạnh mẽ đến công tác QL hoạt động của 

Phòng hỗ trợ giáo dục nhà trƣờng có thể kể đến: chính sách về tài chính, lƣơng; 

chính sách về nhân lực; chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất… Đây là những 

chính sách mà khi thay đổi có thể tác động trực tiếp, nhanh chóng đến quyết định 

quản lý của ngƣời hiệu trƣởng. Hiệu trƣởng và các cán bộ quản lý cần có sự đặc biệt 
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quan tâm để xem xét đánh giá sự ảnh hƣởng của chúng, và vận dụng hợp lý trong 

quản lý tại nhà trƣờng. 

Chính sách của cơ s  giáo dục: Trên cơ sở chính sách của cơ quan quản lý 

nhà nƣớc, nhà trƣờng xây dựng những chính sách riêng phù hợp với đơn vị nhằm 

quản lý phát triển GDHN TKT, QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB một cách 

hiệu quả.  

Ngƣời hiệu trƣởng cần phải hiểu sâu sắc về mục tiêu, chiến lƣợc, đƣờng lối 

phát triển GDHN ở cơ sở, căn cứ vào đó để chỉ đạo xây dựng những chính sách phù 

hợp. Khi xây dựng chính sách của cơ sở cần chú ý: Thứ nhất, chính sách đó phải 

thống nhất với mục tiêu các cấp quản lý nhà nƣớc và địa phƣơng; Thứ hai, chính 

sách đó phải dựa trên điều kiện thực tế của nhà trƣờng.  

 Những chính sách mà ngƣời hiệu trƣởng có thể quan tâm: 

 Chính sách về lƣơng, thƣởng, phụ cấp cho giáo viên tham gia hoạt động của 

Phòng hỗ trợ GDĐB và giáo viên đứng lớp có TKT theo học. Cần phải quy định rõ 

phần kinh phí này sẽ đƣợc lấy từ nguồn nào (từ ngân sách nhà nƣớc hay từ nguồn 

khác); Quy định mức phụ cấp cụ thể căn cứ vào, đủ cao để khuyến khích giáo viên 

yên tâm làm việc và cống hiến. 

 Chính sách về phát triển cơ sở vật chất: Để Phòng hỗ trợ GDĐB hoạt động 

tốt cần đầu tƣ nhiều vào CSVC và các trang thiết bị học tập, phần kinh phí đầu tƣ 

này chiếm bao nhiêu   trong tổng kinh phí chi cho CSVC của nhà trƣờng cũng cần 

phải đƣợc xây dựng một lộ trình phù hợp với mục tiêu trong từng giái đoạn cụ thể. 

 Chính sách về nhân lực: trong đó có chính sách tuyển dụng, sử dụng và đào 

tạo-bồi dƣỡng. Hiệu trƣởng có thể đƣa ra những chính sách cụ thể về tuyển dụng, sử 

dụng với đãi ngộ cao đối với những ngƣời đƣợc đào tạo chính quy về GDĐB; Đối 

với công tác đào tạo-bồi dƣỡng giáo viên: Mở các khóa bồi dƣỡng cho giáo viên, 

tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ tài chính cho giáo viên tham gia các khóa đào 

tạo chính quy về GDĐB… 

 Chính sách xã hội hóa công tác GDHN: trong điều kiện cho phép, ngƣời hiệu 

trƣởng có thể quyết định xây dựng nguồn tài chính phục vụ hoạt động của Phòng hỗ 

trợ GDĐB bằng nguồn kinh phí đóng góp, tài trợ của phụ huynh và xã hội.  
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 Những chính sách mà nhà trƣờng đƣa ra thể hiện định hƣớng quản lý rõ ràng 

nhất, cần tuân thủ chúng để đảm bảo tính nhất quán trong quản lý, nhằm đạt đƣợc 

mục tiêu đề ra. 

1.5.2. Các yếu tố về nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực có ảnh hƣởng quyết định đến hoạt động của Phòng hỗ trợ 

GDĐB trong trƣờng mầm non. Số lƣợng, chất lƣợng của đội ngũ cán bộ, giáo viên 

làm việc tại phòng hỗ trợ, giáo viên dạy lớp hòa nhập là nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp 

đến chất lƣợng GDHN, ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động của phòng hỗ trợ, và ảnh 

hƣởng đến quyết định của CBQL. 

Cần thiết phải đánh giá tác động của yếu tố nhân lực đến chất lƣợng GDHN, 

qua đó Hiệu trƣởng có thể quyết định những mục tiêu, kế hoạch phù hợp. Bên cạnh 

đó, qua kết quả đánh giá, Hiệu trƣởng sẽ xây dựng phƣơng án tuyển dụng, sử dụng, 

đào tạo bồi dƣỡng nhân sự. 

1.5.3. Các yếu tố về cơ sở vật chất và  môi trường giáo dục TKT phù hợp 

1.5.3.1. Quản lý môi trường tâm lý phù hợp 

Việc thực hiện GDHN TKT không chỉ có nhà trƣờng và gia đình mà phải là 

sự kết hợp chặt chẽ giữa nhà trƣờng, gia đình và xã hội. Mỗi lực lƣợng GD đều có 

thế mạnh riêng, vì vậy phối hợp giữa gia đình, nhà trƣờng và xã hội để GDHN TKT 

là thực hiện xã hội hóa GD, tạo môi trƣờng để GDHN phát triển. 

 Việc phối hợp các lực lƣợng trong và ngoài nhà trƣờng để xây dựng môi 

trƣờng GDHN TKt là một hoạt động mang ý nghĩa xã hội rõ nét. Nó nâng cao hiệu 

quả cho công tác GDHN cho TKT vì mỗi lực lƣợng giáo dục đều có một thế mạnh 

riêng từ đó giúp tạo ra một môi trƣờng hoàn diện nhất cho học sinh trong công tác 

GDKNS.  

 Quản lý việc xây dựng môi trƣờng GDKNS phù hợp cần chú ý đến yếu tố 

nhanh nhạy nắm bắt thông tin phong phú hàng ngày, coi đó là việc phải làm của 

toàn xã hội, các lực lƣợng giáo dục cần có ý thức và trách nhiệm trong việc góp 

phần trong công tác giáo dục TKT, đặc biệt là việc tiếp cận theo cuông ƣớc của 

Liên hợp quốc về Quyền của trẻ em. Để làm việc đƣợc này, BGH nhà trƣờng cần 

quản lý xây dựng một phƣơng hƣớng chỉ đạo theo một kế hoạch cụ thể, thống nhất 
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cả về nội dung và phƣơng thức tổ chức, phối hợp một các linh hoạt để phát huy tối 

đa tiềm năng của các lực lƣợng giáo dục xây dựng môi trƣờng giáo dục TKT  hiệu 

quả nhất. 

1.5.3.2.  Quản lý các đi u kiện v  cơ s  vật chất 

Trong giáo dục TKT Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đóng một vai trò 

quan trọng. Với đặc thù của trẻ có nhu cầu GDĐB, sự đa dạng của các loại hình 

khuyết tật cũng nhƣ mức độ thì cần những trang thiết bị hỗ trợ đặc thù.  

 Ví dụ:  

- Để hỗ trợ trẻ khiếm thị cần những công cụ để dạy chữ nổi, những đồ chơi 

phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ 

- Để hỗ trợ TKT vận động, cần những thiết bị phục hồi chức năng vận động, 

những trang bị riêng bổ sung phục vụ giờ học 

- TKT về ngôn ngữ cần đƣợc hỗ trợ thêm về giao tiếp xã hội, cần phải có máy 

móc, trang thiết bị, đồ chơi, tài liệu, sách vở kèm theo để tăng tính sinh động 

của bài học, để giờ hỗ trợ trẻ đạt kết quả tốt. 

Phòng hỗ trợ GDĐB nếu thiếu hụt những trang thiết bị này thì không thể có 

kết quả tốt trong khi hỗ trợ nhu cầu giáo dục khác biệt của TKT đƣợc. 

GDHN cho TKT diễn ra trong những điều kiện kinh tế, xã hội cụ thể và chịu 

sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Vì vậy, để đạt đƣợc hiệu quả 

cao trong công tác quản lý, nhà quản lý cần phải phân tích và đánh giá tác động của 

điều kiện khách quan và chủ quan đến chất lƣợng GDHN. Quản lý các điều kiện 

GDHN cho TKT bao gồm: 

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học: thống kê số 

lƣợng và chất lƣợng các công trình CSVC, phân bố sử dụng hiệu quả các điều kiện 

hiện có của nhà trƣờng, hƣớng dẫn CBQL, GV, NV và HS sử dụng hiệu quả phòng 

hỗ trợ và các không gian khác phù hợp; các thiết bị GD và đồ dùng, các công trình 

của nhà trƣờng. Trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, phƣơng tiện và thiết bị cho 

giáo dục TKT hầu hết là chƣa có, vì vaayj một trong các nhiệm vụ quản lý trọng 

tâm là sử dụng mô hình, vật thật và khuyết khích giáo viên tự sƣu tầm và tự làm 

thiết bị dạy học. 

- Quản lý việc trang bị tài liệu về GDHN: sƣu tầm và cung cấp cho các 
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LLGD những tài liệu về GDHN TKT, khuyến khích các LLGD tham khảo các 

nguồn thông tin để không ngừng nâng cao hiểu biết về GDHN trẻ KT qua báo chí, 

truyền hình, thƣ viện, website... 

- Quản lý việc thực hiện các chính sách của nhà nƣớc cho ngƣời dạy và 

ngƣời học trong GDHN. Hiện nay, có thể nói các chính sách về giáo dục cho ngƣời 

khuyết tật đã khá đầy đủ và toàn diện, tuy nhiên việc hiện thực hóa các chính sách 

trên vào đời sống nhà trƣờng thì còn nhiều hạn chế và bất cập. Vì vậy, việc hiện 

thực hóa các chính sách, chế độ,chế tài cho cả ngƣời học và ngƣời dạy cũng sẽ góp 

phần tích cực trong việc nâng cao chất lƣợng GD TKT. 

Quản lý các nguồn lực cần thiết cho GDKNS. Huy động tối đa các nguồn 

lực, sự hợp tác của các cá nhân, tổ chức để đầu tƣ cho GDHN TKT; huy động sự 

đóng góp từ cha mẹ HS về trí tuệ, công sức, tài chính, thời gian cho GDHN; huy 

động sự đóng góp từ các mạnh thƣờng quân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức 

kinh tế, các tổ chức xã hội tại địa phƣơng về trí tuệ, công sức, tài chính, thời gian 

cho GDHN. 

1.6. Một số kinh nghiệm quốc tế 

Từ nhiều năm qua, các nƣớc đã tìm kiếm các giải pháp đảm bảo chất lƣợng 

GD TKT. Tùy theo đặc điểm của hệ thống giáo dục, đặc biệt là nguồn lực và điều 

kiện kinh tế - xã hội, các quốc gia đã xây dựng hệ thống và qui hoạch mạng lƣới 

giáo dục TKT riêng của đất nƣớc mình.  

Ở Vƣơng quốc Anh, Italy, Tây Ban Nha việc đã qui hoạch mạng lƣới hỗ trợ 

cho học sinh khuyết tật (HSKT), giáo viên (GV) dạy TKT (TKT) và phụ huynh theo 

mô hình Trung tâm hỗ trợ cấp quận, huyện (Teacher Regional Resource Center) và 

phòng hỗ trợ GDĐB trong các trƣờng mầm non và phổ thông (Special support room 

in the schools). Tại các trung tâm, phòng hỗ trợ này, GV phải có trình độ chuyên 

môn, đã đƣợc đào tạo về chuyên ngành GDĐB. Mỗi giáo viên đƣợc phân công hỗ 

trợ, giám sát một số trƣờng hòa nhập hoặc một số TKT có nhu cầu can thiệp, hỗ trợ 

cụ thể. Nhiệm vụ của trung tâm này là cử GV đến làm việc cùng với phụ huynh, GV 

đứng lớp trong các trƣờng hòa nhập, các cán bộ xã hội, y tế và tâm lý xây dựng kế 

hoạch giáo dục cá nhân cho TKT, hỗ trợ GV điều chỉnh chƣơng trình giáo dục, thiết 

kế và thực hiện các bài học có hiệu quả; trực tiếp rèn luyện các kỹ năng đặc thù cho 
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TKT nhƣ: dạy ngôn ngữ ký hiệu, dạy làm quen với chữ nổi, dạy các kỹ năng 

sống…; hƣớng dẫn phụ huynh hỗ trợ con em ở nhà, tƣ vấn về hƣớng nghiệp dạy 

nghề và các vấn đề tâm lý, xã hội đối với trẻ và thanh, thiếu niên khuyết tật.  

Tại Vƣơng quốc Anh, để đảm bảo chất lƣợng học tập của những TKT, mỗi 

vùng dân cƣ có thành lập Trung tâm chăm sóc giáo dục nguồn (Teacher Regional 

Resource Center), mỗi trƣờng mầm non và phổi thông phải có phòng hỗ trợ GDĐB. 

Tùy thuộc vào số lƣợng học sinh và nhu cầu cần hỗ trợ mà số lƣợng cán bộ, giáo 

viên hỗ trợ (support/mobile teachers) có khác nhau ở từng Trung tâm/phòng. Những 

giáo viên làm việc trong các cơ sở này đƣợc đào tạo cơ bản về giáo dục mầm non 

hoặc phổ thông và đƣợc học chuyên về một lĩnh vực GDĐB nhƣ: khiếm thị, khó 

khăn về học, khuyết tật trí tuệ, khuyết tật ngôn ngữ,…Nhiệm vụ của các giáo viên 

này là:  

- Cùng giáo viên, phụ huynh học sinh và cán bộ xã hội xây dựng kế hoạch 

giáo dục cá nhân cho TKT; 

- Cùng giáo viên đứng lớp xây dựng và tiến hành bài học hòa nhập; 

- Hỗ trợ cá biệt cho trẻ ngay tại trƣờng, lớp, tại gia đình (với những trẻ có nhu 

cầu rất cao); 

- Tƣ vấn phụ huynh TKT và phối hợp với cán bộ cộng đồng đảm bảo quyền 

học tập cho trẻ. 

- Xây dựng môi trƣờng giao tiếp phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ, tạo 

cơ hội cho trẻ đƣợc phát triển các kỹ năng giao tiếp và hòa nhập cộng đồng. 

Các hoạt động trên đƣợc sắp xếp theo lịch cụ thể. Với những trẻ có nhu cầu 

cao sẽ đƣợc hỗ trợ thƣờng xuyên hơn: một số giờ mỗi tuần. 

Biên chế của Phòng phụ thuộc vào nhu cầu thực tiễn cần hỗ trợ cho trẻ và 

những ngƣời có liên quan cụ thể của địa bàn do trung tâm chịu trách nhiệm. Các 

giáo viên ở đây có thời gian “chuẩn” nhƣ các giáo viên đứng lớp: mỗi tuần có số tiết 

cụ thể từ 17 -19 giờ/tuần không kể thời gian đi lại và chuẩn bị giờ hỗ trợ.  

Tại Tây Ban Nha, có các cơ sở giáo dục tại các vùng dân cƣ. Các cơ sở này 

thuộc quản lý của Bộ Giáo dục bang. Biên chế của cơ sở chủ yếu là giáo viên đƣợc 

đào tạo cơ bản về giáo dục phổ thông và GDĐB chuyên về một dạng khuyết tật 

(thƣờng 2 năm). Nhiệm vụ của các cơ sở này là:  
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- Hỗ trợ các giáo viên dạy hòa nhập và giáo viên trong các trƣờng chuyên biệt;  

- Tập huấn chuyên môn cho các giáo viên.  

Theo qui định, hằng năm, giáo viên đƣợc tập huấn chuyên đề 02 tuần. Những 

giáo viên sẽ và đang dạy TKT đƣợc hiệu trƣởng cử đi học các lớp chuyên đề về 

GDĐB.  

Tại Italy là nƣớc tiến hành GDHN (GDHN) triệt để, không còn trƣờng 

chuyên biệt dành cho TKT. Đặc biệt, ở nƣớc này các dịch vụ xã hội cho đối tƣợng 

này rất phát triển. Điều này thể hiện ở mô hình trung tâm nguồn (Reource Centre) 

và phòng hố trợ GDĐB. Các trung tâm/phòng này đƣợc thành lập theo vùng và ở 

từng trƣờng và đƣợc trang bị những trang thiết bị hiện đại và đa ngành. Nhiệm vụ 

của trung tâm/phòng này là: 

- Xác định mức độ phát triển và nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ về các mặt: tâm lí, 

giáo dục, phục hồi chức năng và xã hội; 

- Tiến hành các tƣ vấn cho giáo viên, phụ huynh học sinh về các lĩnh vực từ 

chăm sóc, dinh dƣỡng, rèn luyện các kĩ năng đặc thù đến hƣớng nghiệp, dạy 

nghề, hôn nhân, gia đình; 

- Hỗ trợ các giáo viên tại các trƣờng, lớp hòa nhập; 

- Tập huấn cho giáo viên, phụ huynh học sinh về GDHN. 

Tại Vƣơng quốc Thái Lan từ năm 2003 đến năm 2007 đã có 76 trung tâm hỗ 

trợ giáo dục TKT cấp quốc gia, vùng, tỉnh đƣợc thành lập trong toàn quốc, dƣới 76 

Trung tâm nguồn là mạng lƣới các phòng hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật tại các 

trƣờng trên toàn địa bàn. Các cơ sở giáo dục đặc biệt có chức năng và nhiệm vụ sau: 

Lập kế hoạch, xây dựng và thực hiện Kế hoạch GDĐB dựa trên Kế hoạch 

giáo dục quốc gia cho quận, huyện hoặc địa phƣơng sở tại; 

Tuyên truyền và thông tin về giáo dục cho trẻ và gia đình TKT  

Xây dựng chƣơng trình giáo dục và tài liệu về GDĐB 

Bồi dƣỡng giáo viên, nhân viên chăm sóc, nhân viên hỗ trợ, cán bộ xã hội và 

những ngƣời liên quan khác 

Trang bị kiến thức và kỹ năng tiền học đƣờng cho TKT trƣớc khi đi học phổ 

thông 

Giám sát và đánh giá các dịch vụ GDĐB thuộc địa bàn phụ trách; 
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Hợp tác với các tổ chức thuộc lĩnh vực giáo dục TKT; 

Hình thành dịch vụ can thiệp sớm TKT trong khu vực phụ trách. 

Cung cấp các nguồn lực (nhƣ tài liệu và bồi dƣỡng) để hỗ trợ TKT, giáo viên 

và các trƣờng phổ thông; 

Xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân cho TKT; 

Báo cáo về tình hình dịch vụ GDĐB trong khu vực phụ trách. 

Tƣ vấn, hỗ trợ cho các lĩnh vực khác thuộc GDĐB. 

Công tác can thiệp sớm và xác định nhu cầu của TKT đƣợc đặc biệt chú 

trọng và đƣợc tiến hành ngay tại các cơ sở giáo dục. Trẻ đƣợc gia đình nghi có “vấn 

đề” đều đƣợc đƣa đến cơ sở giáo dục để xác định, đánh giá. Khi đƣợc xác định là có 

nhu cầu can thiệp sớm, hoặc hỗ trợ đặc biệt, trẻ cùng phụ huynh đến trung tâm 

khoảng 1 tuần để các cán bộ chuyên môn hƣớng dẫn luyện tập. Sau đó trẻ trở lại gia 

đình và quay lại trung tâm theo kế hoạch.  

Kết luận chƣơng 1 

GDHN xuất hiện là một tồn tại tất yếu trong lịch sử phát triển của GDĐB. 

Đây là một mô hình giáo dục TKT hiệu quả mang đậm tính nhân văn, cho phép 

TKT đƣợc học tập tại nơi mình sinh sống với trẻ bình thƣờng khác cùng độ tuổi.  

Phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non hòa nhập có chức năng hỗ trợ 

GDHN TKT. Hoạt động của Phòng có ảnh hƣởng trực tiếp đến kết quả giáo dục 

TKT trong nhà trƣờng, ảnh hƣởng quyền lợi của TKT trong môi trƣờng trƣờng học 

hòa nhập. 

 Công tác quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non 

quyết định đến kết quả hoạt động giáo dục TKT. Những nội dung quản lý đƣợc xác 

định gồm có: 

- Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB; 

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chƣơng trình, nội dung hoạt động của Phòng hỗ 

trợ, can thiệp hỗ trợ trực tiếp trẻ và các hoạt động tƣ vấn khác; 

- Kiểm tra, đánh giá và giám sát hoạt động GDHN và hoạt động, kết quả hoạt 

động của Phòng hỗ trợ GDĐB; 

Ngoài các tác động trực tiếp của công tác quản lý đến kết quả GDHN nói 

chung, thì các yếu tố khác cũng có ảnh hƣởng không nhỏ đến kết quả của công tác 
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giáo dục TKT nhƣ: các yếu tố về chế độ chính sách cho ngƣời dạy, ngƣời học, các 

yếu tố về nguồn lực trong đó có yếu về nhân lực và vật lực; ngoài ra còn có yế tố về 

môi trƣờng giáo dục, trong đó đặc biệt quan trọng là môi trƣờng tâm lý. 

Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy, phƣơng thức GDHN là phƣơng thức 

tối ƣu thực hiện Quyền và tạo điệu kiện phát triển cho TKT. Một trong các giải 

pháp quan trọng nhất nhằm nâng cao chất lƣợng GDHN chính là việc hình thành và 

quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non và phổ thông hòa 

nhập. 
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CHƢƠNG 2. 

THỰC TRẠNG QUẢN L  HOẠT ĐỘNG CỦA PH NG HỖ TRỢ  GIÁO DỤC 

ĐẶC BIỆT TRONG TRƢỜNG MẦM NON Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC 

 

2.1. Khái quát về các đơn vị nghiên cứu thực trạng 

2.1.1. Trường Mầm non thực hành Hoa Sen 

Trƣờng mầm non Thực hành Hoa Sen đƣợc thành lập ngày 19 tháng 05 năm 

1979, trƣờng trực thuộc trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Trung ƣơng.  

Trƣờng đƣợc xây dựng trên địa bàn khu D Phƣờng Giảng Võ - Quận Ba 

Đình - Thành phố Hà Nội. 

a. V  quy mô phát triển  

Tổng số trẻ toàn trƣờng: 

Năm 

học 

Nhà trẻ MG bé MG nhỡ MG lớn 

Tổng số Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

Số 

lớp 

Số 

HS 

2014 2 100 7 280 8 360 8 350 1090hs/20lớp 

2015 2 100 8 350 8 350 7 300 1100hs/25lớp 

2016 2 100 8 350 8 400 7 350 1200hs/25lớp 

Tổng số lớp: 25 lớp ( 2 lớp nhà trẻ, 23 lớp mẫu giáo ) 

Từ khi thành lập Trƣờng MNTH Hoa Sen không ngừng phát triển cùng với 

sự mở rộng về quy mô lớp học thì đội ngũ CBGV, NV cũng đƣợc tăng lên cả về số 

lƣợng và chất lƣợng. Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ ngày càng đƣợc nâng cao, tỷ 

lệ trẻ suy dinh dƣỡng giảm đáng kể, tình cảm, nhận thức, kỹ năng, thái độ… của trẻ 

phát triển phù hợp với từng độ tuổi. Chi phí đóng góp cho việc học tập của trẻ 

không nhiều nên phụ huynh gửi con vào trƣờng rất đông; song do số lớp có hạn nên 

nhà trƣờng không đáp ứng đƣợc nhu cầu gửi con của phụ huynh. 

b. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

- Số lƣợng: 

Năm học BGH Giáo viên Nhân viên Tổng số 

2014 3 64 32 100 

2015 3 72 28 103 

2016 3 75 28 106 
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- Về quản lý nhân sự:  

Nội dung BGH Giáo viên Nhân viên Tổng số 

 3 75 28 106 

Biên chế 3 51 14 68 

Hợp đồng  19 12 31 

HĐ thời vụ  5 3 8 

- Về Trình độ đào tạo: 

Trình độ BGH Giáo viên Nhân viên Tổng số 

Sau đại học (Tiến sĩ) 1 0 0 1 

Đại học 2 36 7 45 

Cao đẳng 0 27 0 27 

Trung cấp 0 8 4 12 

Sơ cấp 0 3 3 6 

Chứng chỉ nghề 0 0 14 14 

Đang đào tạo CĐ 0 1 0 1 

 

- Về đào tạo, bồi dƣỡng chuyên ngành giáo dục TKT  

Số lƣợng giáo viên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về giáo dục TKT 

Số lƣợng GV đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về GD 

TKT 

ĐT chính quy Bồi dƣỡng 

13 1 12 

Cơ cấu giáo viên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về giáo dục TKT 

Trình độ BGH Giáo viên Nhân viên Tổng số 

Sau đại học 1 0 0 1 

Đại học 0 0 0 0 

Cao đẳng 0 0 0 0 

Trung cấp 0 0 0 0 

Chứng chỉ nghề 0 12 0 12 
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Trƣờng có 106 CBGV, CNV là nòng cốt, có kinh nghiệm chăm sóc giáo dục 

trong nhà trƣờng. Ban giám hiệu tâm huyết với nghề, sáng tạo, linh hoạt, chủ động, 

dám chịu trách nhiệm trƣớc việc làm của mình đƣợc CBGV, CNV, nhân dân và 

lãnh đạo cấp trên tín nhiệm. Hiệu trƣởng có kinh nghiệm trong công tác quản lý, 

nhiều năm đạt CSTĐ cấp cơ sở. Cán bộ giáo viên đoàn kết, yêu nghề mến trẻ, tận 

tụy với nghề, hàng năm có trên 90  CBGV, CNV đạt Lao động tiên tiến, trong đó 

có 10 - 15  đạt CSTĐ cấp cơ sở. Hiện 100  giáo viên đạt các yêu cầu về chuẩn 

giáo dục mầm non từ khá trở lên. Đa số giáo viên có trình độ tiếng anh bằng A, có 

khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.  

Về nghiệp vụ chuyên môn về giáo dục TKT vẫn còn nhiều hạn chế. Bảng thống 

kê số lƣợng và cơ cấu GV, CBQL cho thấy trong tổng số 13 GV có chuyên môn về 

giáo dục TKT (chiếm 12,26% tổng số 106 CBGV, CNV toàn trƣờng) chỉ có 1 ngƣời 

đƣợc đào tạo chính quy, số còn lại 12 ngƣời mới chỉ đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng công 

tác GDTKT. Ƣu thế lớn nhất của nhà trƣờng là 1 ngƣời trong BGH có trình độ sau 

đại học, đƣợc đào tạo chuyên sâu về GDTKT. Tuy nhiên đa số có trình độ thấp hoặc 

chỉ đƣợc bồi dƣỡng qua về nghiệp vụ GDTKT. Đánh giá chung cho thấy lực lƣợng 

GV GDĐB tƣơng đối mỏng, mặt bằng trình độ đào tạo còn thấp, chƣa đáp ứng tốt 

nhu cầu GDTKT. 

c. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 

        Là trƣờng công lập, thực hiện chƣơng trình chăm sóc - giáo dục trẻ MN theo 

quy định của Bộ GD&ĐT. 

100% trẻ đƣợc nuôi dƣỡng, chăm sóc chu đáo, an toàn, khỏe mạnh, tỷ lệ 

kênh A đạt 98 - 99%, không có trẻ suy dinh dƣỡng. Không có tai nạn, ngộ độc, dịch 

bệnh xảy ra trong nhà trƣờng. 

Năm học 2009 - 2010 có 3/20 lớp thực hiện thí điểm chƣơng trình GDMN mới. 

Từ năm học 2010 - 2011 đến nay 100% các lớp thực hiện chƣơng trình 

GDMN. Các cháu mạnh dạn, hồn nhiên, tự tin, 100% trẻ đƣợc đảm bảo an toàn 

tuyệt đối về thể chất và tinh thần. 
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d. V  công tác giáo dục trẻ khuyết tật 

- Số lƣợng TKT theo dạng tật 

Năm 

học 

Số 

lƣợng 

TKT 

Các dạng tật 

Khiếm 

thính 

Khiếm 

thị 

KT 

trí 

tuệ 

KT 

ngôn 

ngữ 

KT 

vận 

động 

Tự 

kỷ/ 

Tăng 

động 

Khó 

khăn 

về 

học 

Đa 

tật 

2014 30 1 1 1 0 0 27 0 0 

2015 45 1 1 1 1 0 41 0 0 

2016 64 1 1 1 1 0 60 0 0 

- Số lƣợng TKT theo mức độ tật 

Năm 

học 
Số lƣợng TKT  

Mức độ tật 

Nhẹ  Vừa  Nặng Đặc biệt nặng 

2014 30 28 2 0 0 

2015 45 43 2 0 0 

2016 64 62 2 0 0 

 

- Kết quả giáo dục: 

Thống kê công tác giáo dục TKT của trƣờng trong 3 năm gần đây cho thấy 

số lƣợng TKT có xu hƣớng ngày càng tăng lên. Năm 2014 có 30 TKT/1090 trẻ, 

chiếm 2,75% tổng số trẻ; con số này năm 2015, 2016 lần lƣợt là 4,09% (45 

TKT/1100 trẻ) và 5,33% (64 TKT/1200 trẻ). Có thể thấy rằng trẻ có nhu cầu GDĐB 

chiếm một tỉ trọng tƣơng đối lớn trong tổng số trẻ, dẫn đến nhu cầu GDĐB tăng lên 

theo từng năm.  

BGH và toàn thể CBNV trƣờng đã có nhiều cố gắng để đáp ứng nhu cầu giáo 

dục TKT ngày càng tăng lên theo từng năm, tuy nhiên với đội ngũ giáo viên hạn chế 

về số lƣợng và mặt bằng trình độ còn thấp, kết quả giáo dục TKT chƣa đƣợc nhƣ 

mong muốn của nhà trƣờng, phụ huynh TKT và cộng đồng. 

e. V  cơ s  vật chất 

Trƣờng có diện tích là 6.034 m2, diện tích sàn xây dựng là 4.300 m2, qui mô 

gồm 25 lớp học,  04 phòng học can thiệp sớm, 03 phòng học năng khiếu, 9 phòng 
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làm việc: BGH, nghiệp vụ, hành chính, tài vụ, y tế, bảo vệ..., diện tích nhà bếp 

180m2, thiết kế 1 chiều đƣợc xây dựng kiên cố. 

Nhà trƣờng trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhƣ: Điều hòa, ti vi, đầu đĩa, đàn 

Organ, bình nóng lạnh, chăn, đệm… đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị dạy 

học cho các cháu lứa tuổi 18 - 72 tháng tuổi. 

Các điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trƣờng nhƣ sân chơi, hàng rào bao 

quanh, hệ thống nƣớc sạch, các thiết bị đồ dùng, đồ chơi đều đảm bảo an toàn, thẩm 

mỹ phù hợp với trẻ và đạt chuẩn đảm bảo các điều kiện, chăm sóc, nuôi dƣỡng giáo 

dục trẻ đạt chất lƣợng cao. 

Từ thực tế đòi hỏi từ công tác giáo dục TKT; để chất lƣợng chăm sóc,  giáo 

dục TKT trƣờng đã giành một phần không gian để phục vụ cho công tác GDTKT, 

cụ thể trƣờng có 4 phòng học với diện tích mỗi phòng khoảng 20 m
2
 để làm nơi sinh 

hoạt cho TKT. 

Về điều kiện vật chất, Trƣờng Hoa Sen có điều kiện CSVC tƣơng đối tốt, tuy 

nhiên CSVC dành cho hoạt động GDTKT còn hạn chế. Với nhu cầu cao nhƣ hiện 

tại và tăng cao hơn trong tƣơng lai đòi hỏi BGH cần quan tâm hơn nữa và có những 

quyết định phù hợp. 

2.1.2. Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ thiệt thòi Thái Nguyên 

Trƣờng Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi Thái Nguyên đƣợc thành lập 

ngày 29/11/1995 theo Quyết định số 319/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Nguyên. 

Khi mới thành lập có tên là Trung tâm Giáo dục trẻ em thiệt thòi. Đến ngày 

01/05/2007 đƣợc đổi tên là Trƣờng Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi Thái 

Nguyên. 

   Trƣờng đƣợc xây dựng tại địa chỉ 146 đƣờng Minh Cầu, phƣờng Phan Đình 

Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

a. V  quy mô phát triển  

Trƣờng đƣợc thành lập để thực hiện các chức năng chăm sóc và giáo dục học 

sinh khuyết tật (Khiếm thính, Khiếm thị, Chậm phát triển trí tuệ, Tật vận động…). 

Các hoạt động chính của trƣờng bào gồm: 

- Dạy văn hoá cấp Tiểu học, Trung học cơ sở 

- Dạy nghề cho HS khuyết tật (Nghề May, Thêu, Tin học văn phòng...) 
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- Can thiệp sớm cho HS khuyết tật trƣớc tuổi đến trƣờng (Từ 6 tuổi trở xuống) 

- Tƣ vấn, hỗ trợ cộng đồng về công tác giáo dục TKT. 

Trƣờng tiếp nhận mỗi năm từ 260 đến 280 học sinh khuyết tật ở Thái 

Nguyên và một số tỉnh lân cận đến học tại trƣờng. 

       Trƣờng gồm 20 lớp. Trong đó: 

        - Trung học cơ sở:                 05 lớp 

        - Tiểu học:                             13 lớp 

        - Can thiệp sớm (mầm non): 02 lớp 

b. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Chi tiết về đội ngũ giáo viên của trƣờng 

- Ban giám hiệu (số lƣợng): 03 

- Đội ngũ giáo viên: 29  

Số lƣợng 

CBQL, GV 

 

Trình độ đào tạo Độ tuổi 

Cao 

đẳng 
Đại học 

Sau đại 

học 

Từ 20-

30 

Từ 31-

40 
>40 

32 4 25 3 01 12 19 

 

- Về đào tạo, bồi dƣỡng chuyên ngành giáo dục TKT  

Giáo viên đƣợc đào tạo và bồi dƣỡng về giáo dục TKT 

Số lƣợng GV đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về GD 

TKT 

ĐT chính 

quy 

Bồi dƣỡng 

32 9 23 

 

Cơ cấu trình độ giáo viên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về GD TKT 

Trình độ BGH Giáo viên Tổng số 

Sau đại học (Thạc sĩ) 2 1 3 

Đại học 1 24 25 

Cao đẳng 0 4 4 

 

Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ thích ứng với giai đoạn hiện 

nay, 100  đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, đƣợc đào tạo, tập huấn qua các lớp dạy 
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TKT có bằng cử nhân tật học, chứng chỉ công nhận, có nhiều kinh nghiệm giàu lòng 

nhân ái, tình thƣơng và trách nhiệm trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em khuyết tật. 

 

c. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 

Trƣờng là một mô hình GDĐB với các đối tƣợng TKT khác nhau, đa số trẻ 

có hoàn cảnh gia đình khó; Nhiều gia đình có 2 đến 3 ngƣời con đều là khuyết tật, 

nhiều trẻ là nạn nhân do di chứng chất độc màu da cam để lại. TKT là con em dân 

tộc miền núi trong địa bàn hầu hết phải ở nội trú tại trƣờng, vì vậy việc quản lý, 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trƣờng còn gặp rất nhiều khó khăn. 

Đƣợc sự quan tâm của cơ quan QLNN, địa phƣơng, các cơ quan ban ngành, 

các tổ chức xã hội quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện để nhà trƣờng thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ của mình. Đƣợc đánh giá cao về chất lƣợng giáo dục TKT, học sinh 

khuyết tật của nhà trƣờng đạt đƣợc nhiều thành tích cao trong các cuộc thi cấp tỉnh, 

cấp toàn quốc về các hoạt động học nghề, văn nghệ, thể thao. Nhiều năm liên tục 

Trƣờng đạt giải cao trong Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc do Bộ giáo 

dục và đào tạo tổ chức: - Năm 2007 đạt giải Nhì toàn đoàn (tại ĐăkLăc); - Năm 

2009 đạt giải Ba toàn đoàn (tại Quảng Trị);- Năm 2011 giải Ba toàn đoàn (tại Thái 

Bình); - Năm 2013 đạt giải Nhất toàn đoàn (tại Thái Nguyên). 

 Với những thành tích đã đạt đƣợc có thể phản ánh phần nào đƣợc chất lƣợng 

giáo dục của trƣờng đã đáp ứng một phần nhu cầu GDĐB tại địa phƣơng. Tuy nhiên 

nhà trƣờng cần phải luôn luôn nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lƣợng giáo dục để 

xứng đáng với kì vọng của xã hội. 

d. V  công tác giáo dục trẻ khuyết tật 

- Số lƣợng TKT theo dạng tật 

Năm 

học 

Số 

lƣợng 

TKT 

Số 

lƣợng 

TKT 

MN 

Các dạng tật 

Khiếm 

thính 

Khiếm 

thị 

KT 

trí 

tuệ 

KT 

ngôn 

ngữ 

KT 

vận 

động 

Tự 

kỷ/ 

Tăng 

động 

Khó 

khăn 

về 

học 

Đa 

tật 

2014 265 38 20 15 0 0 0 0 0 3 

2015 265 40 22 15 0 0 0 0 0 3 

2016 287 49 24 22 0 0 0 0 0 3 
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Số TKT theo học tại trƣờng trong 3 năm gần đây lần lƣợt là 265, 265 và 287 

trẻ. Trong đó, số lƣợng TKT tuổi mầm non qua các năm lần lƣợt là 38, 40 và 49 trẻ.  

- Số lƣợng TKT theo mức độ tật 

Năm học 
Số lƣợng  

TKT MN 

Mức độ tật 

Nhẹ  Vừa  Nặng Đặc biệt nặng 

2014 38 8 7 20 3 

2015 40 10 7 20 3 

2016 49 14 8 24 3 

Số lƣợng trẻ có mức độ tật nặng và đặc biệt nặng chiêm tỉ trọng cao hơn hẳn. 

Cụ thể là: 60,5 , 57,5  và 55,1  tƣơng ứng các năm 2014, 2015, 2016. Con số 

này cho chúng ta thấy rằng công tác giáo dục TKT MN của trƣờng gặp nhiều khó 

khăn. Với TKT có mức độ tật càng cao, khối lƣợng công việc, thời gian, tâm huyết 

của ngƣời GV cũng nhƣ điều kiện giáo dục càng phải đƣợc quan tâm nhiều hơn. 

- Kết quả giáo dục: 

Thành tích giáo dục TKT của trƣờng tƣơng đối khả quan thể hiện ở thành tựu 

nhà trƣờng đạt đƣợc trong nhiều năm. Đội ngũ giáo viên, nhân viên đều đã đƣợc 

đào tạo, bồi dƣỡng về GD TKT là một lợi thế của nhà trƣờng. Tuy nhiên, về số 

lƣợng còn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu. Bên cạnh đó, mức độ tật của TKT MN ở 

mức nặng chiếm tỉ lệ cao, dẫn đến những yêu cầu đối với giáo viên, với những điều 

kiện đảm bảo giáo dục khác cũng tăng theo.  

 Nhìn nhận tổng thể, trƣờng đã đáp ứng đƣợc nhu cầu tối thiểu GD TKT. Để 

đáp ứng ngày càng nâng cao kết quả đạt đƣợc cũng nhƣ chất lƣợng giáo dục của 

trƣờng, BGH và toàn thể CBNV cần phải nỗ lực hơn nhiều hơn nữa.  

e. V  cơ s  vật chất 

Trƣờng có 20 phòng học, 10 phòng ở nội trú, một Nhà ăn tập thể cho học 

sinh và khu nhà điều hành gồm các phòng chức năng hỗ trợ cho học sinh khuyết tật. 

Cơ sở vật chất, môi trƣờng giáo dục, cảnh quan sƣ phạm luôn xanh-sạch-đẹp. Với 

sự hỗ trợ từ phía các tổ chức Quốc tế, các tổ chức từ thiện để xây dựng cơ sở vật 

chất, trang bị đồ dùng, thiết bị, tập huấn giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ dạy TKT, nhà trƣờng từng bƣớc xây dựng hệ thống CSVC đầy đủ hơn. 
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Đặc thù của trƣờng là nơi chuyên cung cấp dịch vụ giáo dục và hỗ trợ trẻ 

thiệt thòi, toàn bộ khuôn viên CSVC của trƣờng đều tập trung cho nhiệm vụ giáo 

dục Trẻ có nhu cầu GDĐB. Riêng đối với TKT tuổi mầm non, trƣờng cũng đã tổ 

chức riêng hai phòng học, diện tích khoảng 40 m
2
, để đáp ứng công tác giáo dục trẻ 

lứa tuổi mầm non.  

Nhìn tổng thể, trƣờng có điều kiện khá tốt để phát triển các dịch vụ GDĐB. 

Tuy nhiên đối với giáo dục TKT lứa tuổi mầm non, việc phân bổ CSVC, trang thiết 

bị dạy học, đồ chơi còn tƣơng đối hạn chế. Trƣờng mới dừng lại ở trang bị điều kiện 

tối thiểu cho các hoạt động, chƣa có sự quan tâm một cách đầy đủ, chƣa có sự 

nghiên cứu, sáng tạo để cải thiện môi trƣờng CSVC giúp TKT MN có điều kiện học 

tập tốt hơn. 

2.1.3. Trường Mầm non 19/5 Thái Nguyên 

Trƣờng đƣợc xây dựng trên địa chỉ số 62, đƣờng Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trƣờng đƣợc ngƣời dân địa phƣơng biết đến đã 

nhiều năm nhƣ một địa chỉ đáng tin cậy về chăm sóc và giáo dục trẻ.  

Trƣờng Mầm non 19/5 sau những năm thành lập, xây dựng, đổi mới, đã có 

bề dày thành tích và đang chuẩn bị cho mình những nội lực để hoà nhập, vững bƣớc 

cùng nền giáo dục Việt Nam tiến vào thế kỷ mới. Khó khăn thách thức còn đó, nhƣng 

niềm tin và hi vọng của Ban Giám Hiệu và tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên 

trong nhà trƣờng thì luôn tràn đầy và tin tƣởng vào một tƣơng lai tƣơi sáng. 

a. V  quy mô phát triển 

 Trƣờng nhận nuôi dạy khoảng 1400 trẻ trong độ tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi, 

chia thành 32 nhóm lớp. Cụ thể là: 

Năm 2014: 

- Số lớp: 32 

- Số trẻ: 1480 

Năm 2015: 

- Số lớp: 32 

- Số trẻ: 1385 

Năm 2016: 

-  Số lớp: 32 

- Số trẻ: 1485 

  

 Với quy mô 32 phòng học, chăm sóc và giáo dục cho khoảng 1400 trẻ trong 

năm 2016, Trƣờng MN 19/5 có quy mô hoạt động khá lớn. Nằm trong khu trung 

tâm của Thành phố Thái Nguyên, trƣờng góp phần quan trọng vào công tác giáo 

dục mầm non của địa phƣơng, bao gồm cả trách nhiệm GDHN TKT trên địa bàn.  
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b. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 

- Ban giám hiệu (số lƣợng): 03  

- Đội ngũ giáo viên (số lƣợng): 98;Trong đó số lƣợng giáo viên có 85 ngƣời, 

hợp đồng nấu ăn + bảo vệ có 13 ngƣời 

Số 

lƣợng/ngƣời 

Trình độ đào tạo Độ tuổi 

 Trung 

cấp 

Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Sau đại 

học 

Từ 20-

30 

Từ 31-

40 

> 40 

101 14 42 43 2 50 24 27 

 

Trình độ BGH Giáo viên Nhân viên Tổng số 

Sau đại học 2 0 0 2 

Đại học 1 39 7 43 

Cao đẳng 0 36 6 42 

Trung cấp 0 10 4 14 

Giáo viên đƣợc đào tạo và bồi dƣỡng về giáo dục trẻ khuyết tật 

Số lƣợng GV đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về GD 

TKT 

ĐT chính quy Bồi dƣỡng 

Tất cả CBGV, NV chƣa đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng 

về GD TKT 

0 0 

 

Bảng  tổng hợp cho thấy BGH của trƣờng đều có trình độ học vấn từ bậc đại 

học trở lên, trong đó 1 ngƣời trình độ đại học, 2 ngƣời có trình độ sau đại học. 

Về giáo viên của trƣờng: có trình độ đại học có 39 GV trên tổng số 85 GV, 

chiếm tỉ lệ 45,9 ;  Trình độ cao đẳng có 36 GV chiếm tỉ lệ 42,4%; có 10 GV ở 

trình độ trung cấp chiếm 11,8%. Với mặt bằng trình độ của CBGV khá cao và đồng 

đều, trƣờng có thể đáp ứng quy mô hoạt động 32 nhóm lớp với trên 1400 trẻ. Tuy 

nhiên, trong số những trẻ theo học ở trƣờng có TKT có nhu cầu GDĐB học hòa 

nhập, trong khi đó đội ngũ CBGV chƣa đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng về công tác 

GDTKT. Yêu cầu cấp thiết của nhà trƣờng là nhanh chóng phát triển nguồn nhân 

lực để thực hiện GDHN cho những đối tƣợng TKT. 
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c. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 

  Trƣờng Mầm non 19/5 với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dƣỡng, giáo dục trẻ lứa 

tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi. Xác định đƣợc nhiệm vụ trọng tâm nên chi bộ, BGH 

nhà trƣờng cùng các tổ chức công đoàn, chi đoàn luôn phối hợp một cách nhịp 

nhàng, hoàn thành công việc đạt hiệu quả cao. 

  Trƣờng có BGH là những ngƣời có trình độ cao, có kinh nghiệm trong công 

tác quản lý; đội ngũ CBNV đƣợc đào tạo chính quy về GDMN yêu thƣơng trẻ, tâm 

huyết với nghề là cơ sở vững chắc để phát triển. 

  Tổng thể về chất lƣợng chăm sóc, nuôi dƣỡng, giáo dục trẻ của nhà trƣờng 

đƣợc đánh giá khả quan. Trƣờng cũng có nhiều cố gắng để cải thiện, nâng cao chất 

lƣợng giáo dục. Tuy vậy, trƣờng vẫn còn những hạn chế về chất lƣợng GDHN khi 

không đáp ứng đƣợc nhu cầu GDĐB của TKT học hòa nhập. Đội ngũ CBGV chƣa 

qua đào tạo về GD TKT, thiếu chuyên môn, kỹ năng và non về kinh nghiệm làm 

việc với TKT.  

d. V  công tác giáo dục trẻ khuyết tật 

- Số lƣợng TKT theo dạng tật 

Năm 

học 

Số 

lƣợng 

TKT 

Các dạng tật 

Khiếm 

thính 

Khiếm 

thị 

KT 

trí tuệ 

KT 

ngôn 

ngữ 

KT 

vận 

động 

Tự 

kỷ/ 

Tăng 

động 

Khó 

khăn 

về 

học 

Đa 

tật 

2014 10 3 4 1 1 0 1 0 0 

2015 11 4 4 1 1 0 1 0 0 

2016 14 4 5 1 2 0 2 0 0 

 

Số lƣợng TKT học hòa nhập ở trƣờng có xu hƣớng tăng dần theo từng năm. 

Số lƣợng TKT năm 2014, 2015, 2016 lần lƣợt là 10, 11, 14 trẻ cho thấy rằng cùng 

với sự tăng lên về số lƣợng TKT theo học, nhu cầu về các hoạt động hỗ trợ giáo dục 

cho đối tƣợng này cũng tăng theo từng nằm. 

Các dạng tật của trẻ tƣơng đối đa dạng, tuy nhiên nhiều nhất vẫn là trẻ khiếm 

thị, khiếm thính chiếm tỉ trọng cao (Năm 2014: 70 ; Năm 2015: 73 ; Năm 2016: 
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64 ). Trong các nhóm dạng tật khác, số TKT rơi vào 2 dạng tật chủ yếu là khuyết 

tật ngôn ngữ và trẻ tự kỷ/tăng động. 3 năm trở lại đây trƣờng không ghi nhận trƣờng 

hợp TKT vận động, trẻ khó khăn về học và trẻ đa tật. 

- Số lƣợng TKT theo mức độ tật 

Năm học 
Số lƣợng  

TKT  

Mức độ tật 

Nhẹ  Vừa  Nặng Đặc biệt nặng 

2014 10 6 4 0 0 

2015 11 6 4 1 0 

2016 14 6 5 3 0 

Trƣờng ghi nhận TKT với dạng tật khá đa dạng với mức độ tật chủ yếu là 

vừa và nhẹ cụ thể là: Năm 2014: 100  ; Năm 2015: 91  ; Năm 2016: 79 . Theo 

sự tăng lên của số TKT theo học mỗi năm, mức độ khuyết tật của trẻ đƣợc ghi nhận 

có chiều hƣớng tăng. Sự tăng dần mức độ tật chỉ ra rằng nhu cầu GDĐB của TKT 

cần đƣợc hỗ trợ ngày càng tăng, đặt ra bài toán cho BGH và toàn thể CBGV phải 

giải quyết. 

- Kết quả giáo dục: 

Với đội ngũ CBGV chƣa đƣợc đào tạo, thiếu chuyên môn về GDTKT, kết 

quả giáo dục TKT của trƣờng còn hạn chế. Hoạt động hỗ trợ TKT hầu nhƣ không 

có, hay chăng chủ yếu dừng ở mức cung cấp sự hỗ trợ cơ bản nhất cho TKT, có tính 

chất manh mún, tự phát. 

e. V  cơ s  vật chất 

  Trƣờng MN 19/5 đƣợc xây dựng trên một khu đất có diện tích trên 10.000 

m
2
. Có không gian rộng, thoáng mát, nhiều cây xanh, với những xích đu, cầu trƣợt, 

nhà chòi, đu quay….. trƣờng tạo ra không gian vui chơi lý tƣởng cho các cháu mỗi 

sáng đến lớp, các hoạt động học ngoài trời.  Với mục tiêu “ Trẻ em hôm nay - 

Thế giới ngày mai” trẻ đƣợc nuôi dƣỡng, dạy dỗ, vui chơi trong môi trƣờng đầy đủ 

tiện nghi sinh hoạt và học tập an toàn.      

 Điều kiện CSVC riêng cho các hoạt động hỗ trợ GDĐB ở trƣờng chƣa đƣợc 

ghi nhận. Theo tìm hiểu trong các báo cáo của cơ quan QLNN, trƣờng có báo cáo 

về sự tồn tại của phòng hỗ trợ, tuy nhiên khi tìm hiểu thực tế tại trƣờng thì tác giả 

ghi nhận không có phòng hỗ trợ. 
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2.2. Những vấn đề chung về khảo sát thực trạng 

2.2.1. Mục tiêu nghiên cứu khảo sát 

Trong phần nghiên cứu thực trạng đề tài tập trung vào các mục tiêu chính sau: 

- Thực trạng nhận thức của cán bộ, giáo viên và nhân viên về GDHN trẻ KT, về 

hoạt động hỗ trợ (hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB – đã có) giáo dục TKT và 

công tác quản lý hoạt động hỗ trợ giáo dục TKT; 

- Thực trạng hoạt động hỗ trợ, can thiệp giáo dục trực tiếp cho TKT và hoạt động 

của phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mồm non; 

- Thực trạng công tác quản lý hoạt động hỗ giáo dục TKT và thực trạng quản lý 

hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB. 

2.2.2. Nội dung nghiên cứu khảo sát 

2.2.2.1. Khảo sát thực trạng nhận thức của CBQL, GV v  GDHN và Phòng hỗ trợ 

GDĐB trong trường mầm non  

Tìm hiểu nhận thức về GDHN, về Phòng hỗ trợ GDĐB, về hoạt động và 

quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB của cán bộ quản lý, giáo viên và phụ 

huynh TKT; 

2.2.2.2. Khảo sát thực trạng GDHN và hoạt động của phòng hỗ trợ 

- Thực trạng số lƣợng TKT theo học (độ tuổi, dạng tật, mức độ khuyết tật, kết quả 

giáo dục của TKT…) 

- Thực trạng nhân lực: số lƣợng, trình độ chuyên môn về GDĐB, công tác đào 

tạo, bồi dƣỡng, tập huấn; 

- Thực trạng các hoạt động chính của Phòng hỗ trợ: 

 Thực trạng nhiệm vụ tƣ vấn (tƣ vấn trong quản lý GDHN tại trƣờng); 

 Thực trạng hoạt động chuyên môn và phát triển chuyên môn  

 Thực trạng hoạt động đánh giá và hỗ trợ trực tiếp TKT tại trƣờng; 

 Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng học tập: Diện tích phòng làm 

việc, số lƣợng và chủng loại trang thiết bị học tập 

2.2.2.3. Thực trạng quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ 

- Thực trạng xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động của phòng hỗ trợ 

- Tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực hiện kế hoạch phòng hỗ trợ  

- Thực trạng kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động của phòng hỗ trợ  
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- Thực trạng phát triển nguồn nhân lực của Phòng Hỗ trợ 

- Thực trạng quản lý môi trƣờng GDHN TKT 

2.2.3. Bộ công cụ và thang đo 

Đề tài tiến hành xây dựng bộ công cụ cho nghiên cứu thực trạng, gồm có: 

- Phiếu quan sát các hoạt động GDHN TKT và các hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB; 

- Phiếu hỏi các đối thƣợng tham gia khảo sát, gồm cán bộ quản lý các cấp (cấp 

trƣờng, cấp phòng và cấp sở) về GDHN, hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB và 

quản lý phòng GDĐB; 

- Phiếu tọa đàm: Phiếu tọa đàm đƣợc xây dựng trên cơ sở của phiếu hỏi, nhằm chính 

xác hóa các thông tin và bổ sung các đánh giá về kết quả nghiên cứu định tính; 

- Ngoài ra còn có sổ ghi chép nhằm thu thập các thông tin, dữ liệu về giáo dục 

TKT và hoạt động của phòng hỗ trợ, quản lý hoạt động của phòng hỗ trợ trong 

vòng 3 năm trờ lại đây của các cơ sở nghiên cứu. 

2.2.4. Phạm vị và địa bàn nghiên cứu 

Qua nghiên cứu sơ bộ báo cáo của các trƣờng tại Hà Nội cũng nhƣ tỉnh Thái 

Nguyên cho thấy đã có nhiều phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non hòa nhập 

đƣợc thành lập và đi vào hoạt động. Tuy nhiên khi đi khảo sát thực tiễn cho thấy, 

hầu nhƣ chƣa có cơ sở nào có phòng hỗ trợ nhƣ khung lý luận đã khẳng định. Vì 

vậy, đề tài lừa chọn 03 đƣơn vị, là: 1) trƣờng Mầm non Thực hành Hoa sen – đơn vị 

đã có phòng hỗ trợ GDĐB và cũng là đơn vị có nhiều năm thực hiện giáo dục TKT; 

2) Trƣờng Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên – Trƣờng giáo dục 

chuyên biệt. Mằn dù là trƣờng chuyên biệt, nhƣng trƣờng có tổ chức các hoạt động 

hòa nhập cho trẻ và để lấy số liệu trong phân tích và so sánh; 3) Trƣờng Mầm non 

19/5 của Thành phố Thái Nguyên – nơi có nhiều TKT học tập (nơi mà theo trong 

báo cáo là đã có phòng hỗ trợ, những thực tiễn chƣa có) làm đối chứng các thông tin 

trong công tác nghiên cứu. 

2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng 

2.3.1. Kết quả nghiên cứu thực trạng về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của CBQL, GV  

Kết quả về trình độ đào tạo của đội ngũ CBQL và giáo viên 



 

 

 60 

Bảng 2.1. Thống kê về số lượng, trình độ CBQL 

 Số lƣợng 

CBQL 

Trình độ học vấn 

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

Trƣờng Hoa Sen 3 1 0 2 

Trƣờng GD&HTTTT 3 0 2 1 

Trƣờng MN 19/5 3 0 2 1 

Tổng số 9 1 4 4 

Tỉ lệ (%) 100% 11,2% 44.4% 44.4% 
 

Kết quả tìm hiểu CBQL: Tại 3 cơ sở có tổng cộng 9 CBQL. Thống kê về số 

lƣợng, trình độ CBQL các cơ sở cho thấy 100% số lƣợng CBQL có trình độ đại học và 

sau đại học, trong đó trình độ đại học có 3 ngƣời chiếm tỉ lệ 44.4 ; Có 5 ngƣời có trình 

độ sau đại học chiếm tỉ lệ 76,7  (4 ngƣời trình độ thạc sĩ chiếm 44.4% và CBQL của 

trƣờng MN Hoa sen có trình độ tiến sĩ chiếm 11,1%). Về chuyên môn GDHN có 4 

ngƣời, chiếm tỉ lệ 44,4  (đã tham dự ít nhất 1 lần tập huấn về GDHN do Sở, Bộ 

GD&ĐT, hoặc các dự án tổ chức). Số cán bộ trên chủ yếu là hiệu phó phụ trách chuyên 

môn. Các khóa tập huấn đều có thời lƣợng dƣới 1 tuần. Nội dung chủ yếu của các khóa 

tập huấn trên là những kiến thức cơ bản TKT, các mô hình giáo dục và nhận thức về 

GDHN. Những kiến thức chuyên môn về quản lý, kiến thức, kĩ năng về chăm sóc giáo 

dục TKT chƣa đƣợc đề cập đến. 

Bảng 2.2. Thống kê về số lượng, trình độ đội ngũ GV 

 
Số lượng 

GV 

Trình độ học vấn 

Sau đại 

học 
Đại học 

Cao 

Đẳng 

Trung cấp,  

TĐ khác 

Trƣờng 

Hoa Sen 
75 0 36 28 11 

Trƣờng 

GD&HTTTT 
29 1 24 4 0 

Trƣờng 

MN 19/5 
85 1 38 36 10 

Tổng số 189 1 99 68 21 

Tỉ lệ 100 % ~0% 52,9% 36,0% 11,1% 
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Kết quả thống kê số lƣợng, trình độ đội ngũ giáo viên cho thấy trong tổng số 

189 GV của 3 cơ sở, có 168 GV chiếm 88,9% tham gia thực hiện đã đạt chuẩn giáo 

viên của Bộ GD&ĐT, có trình độ từ Cao đẳng trở lên, cụ thể có 68 giáo viên có trình 

độ cao đẳng chiếm 36 , 99 giáo viên có trình độ đại học, chỉ duy nhất 1 GV có trình 

độ thạc sĩ. Kết quả khảo sát trên cho thấy Trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái 

Nguyên đã có công tác quản lý, phát triển đội ngũ tƣơng đối tốt, hai cơ sở Trƣờng Hoa 

Sen và Trƣờng mầm non 19/5 vẫn còn có giáo viên có trình độ trung cấp sƣ phạm số 

lƣợng tƣơng ứng là 11 ngƣời và 10 ngƣời.  Qua điều tra thực tiếp chúng tôi nhận thấy 

đây là những giáo viên đã có nhiều năm công tác và sắp nghỉ chế độ, vì vậy nhà trƣờng 

cũng đã tạo điều kiện để tiếp tục công tác và phân công công việc phù hợp với trình độ 

đào tạo cũng nhƣ làm thế nào để phát huy đƣợc kinh nghiệm làm việc và chăm sóc trẻ 

em của những giáo viên trên. 

 Kết quả nghiên cứu về việc đào tạo, bồi dƣỡng về giáo dục TKT: 

- Đào tạo chính qui: có 14 giáo viên, tất cả những giáo viên trên đều đang dạy ở 

trƣờng GD&HT trẻ em thiệt thòi tỉnh Thía Nguyên và trƣờng MN Hoa Sen. 

- 31 giáo viên đã đƣợc tập huấn về GDHN, trong có có một số ngƣời đƣợc tập huấn 2 

lần mỗi lần một tuần, số còn lại là 1 lần thời gian dƣới 1 tuần.  

- 150 giáo viên còn lại chƣa đƣợc tập huấn chiếm 76,9% số lƣợng CBQL, GV. 

Bảng 2.3. Bồi dưỡng chuyên môn về GDHN 

 Số 

lượng 

Bồi dưỡng v  GDHN Cao 

đẳng 

Đại 

học 

Sau 

đại 

học 

Chưa 

khi nào 

<1 

 tuần 

<4 

tuần  

<3 

tháng 

>3 

tháng 

GV 189 145 1 6 5 23 3 3 0 

CBQL 9 5 0 0 0 0 0 0 4 

Tổng 198 150 1 6 5 23 3 3 4 

Tỉ lệ % 100% 76,9% 0.5% 3.1% 2.6% 11.8% 1.5% 1.5% 2.1% 

 

Kết quả trên cho thấy mới chỉ có 5.0  CBQL và giáo viên đang trực tiếp dạy 

TKT đƣợc đào tạo hoặc bồi dƣỡng chuyên môn về giáo dục TKT. Tuy nhiên tỷ lệ trên 

tập trung chủ yếu tại Trƣờng GD&HT trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên (Về bản chất 

là trƣờng giáo dục chuyên biệt, tuy nhiên chúng tôi vẫn lựa chọn để có thể so sánh 
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những thông tin cần phân tích trong nghiên cứu thực trạng); trƣờng MN Hoa Sen chỉ có 

1 ngƣời đƣợc đào tạo chính quy; trƣờng MN 19/5 còn lại không có giáo viên, CBQL 

nào đƣợc đào tạo chính quy về giáo dục trẻ KT, tỷ lệ đƣợc bồi dƣỡng chuyên môn về 

giáo GDHN cũng rất thấp chỉ có 18%, chủ yếu rơi vào GV của Trƣờng GD&HT trẻ em 

thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên (11,8 ). Qua đây có thể thấy những khó khăn của nhà 

trƣờng cũng nhƣ của giáo viên khi tiếp nhận và thực hiện giáo dục TKT.  

2.3.2. Kết quả nghiên cứu thực trạng về nhận thức của CBQL, GV về GDHN và 

Phòng hỗ trợ GDĐB trong trường mầm non 

Kết quả nghiên cứu nhận thức về giáo dục TKT 

Để tìm hiểu nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về nhu cầu cần đƣợc giáo 

dục của TKT, chúng tôi đƣa ra 4 mức độ: Không cần giáo dục, cần đƣợc giáo dục, chỉ 

cần giáo dục một số nội dung và mức độ rất cần giáo dục chúng tôi thu đƣợc kết quả 

nhƣ sau:  

Bảng 2.4. Nhu cầu giáo dục của trẻ khuyết tật 

TT 
Không cần 

giáo dục 

GD một số nội 

dung cơ bản 

Cần giáo 

dục 

Rất cần giáo 

dục 

Giáo viên 0 26 90 73 

CBQL 0 1 2 7 

     

Tỉ lệ % GV 0% 13,8% 47,6% 41,8% 

Tỉ lệ % CBQL 0% 11.1% 22,2% 76,7% 

 

 

Biểu đồ 2.1. Nhu cầu giáo dục của trẻ khuyết tật 
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Kết quả điều tra cho thấy không có giáo viên và cán bộ quản lý nào cho rằng 

TKT không cần giáo dục. Có 13,8% giáo viên và 11,1% cán bộ quản lý cho rằng với 

học sinh khuyết tật chỉ nên tập trung vào việc giáo dục một số nội dung cơ bản hoặc 

những nội dung cần thiết với mỗi cá nhân trẻ. Phần lớn giáo viên và cán bộ quản lý còn 

lại đều cho rằng việc giáo dục cho TKT là cần thiết và rất cần thiết. Qua đây chúng ta 

thấy rằng đại đa số giáo viên và cán bộ quản lý đã có nhận thức đúng đắn về nhu cầu 

cần đƣợc chăm sóc và giáo dục của TKT. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn giáo viên chƣa đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng 

về giáo dục TKT, nhƣng qua các hoạt động thực tiễn, và các thông tin trên truyền thông 

đại chúng thì phần lớn giáo viên đều có nhận thức đúng về giáo dục TKT và ít nhiều đã 

đƣợc chia sẻ về chuyên môn giáo dục TKT. Tuy nhiên, đó chỉ là những nhận thức 

thông thƣờng về trẻ và giáo dục TKT. Điều này đƣợc minh chứng qua kết quả trả lời 

câu hỏi: hình thức tổ chức giáo dục nào phù hợp nhất với TKT thì có trên 80% lựa 

chọn hình thức GDHN, 15% lựa chọn hình thức giáo dục bán hòa nhập cụ thể là mô 

hình trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, vì một số trẻ trong trƣờng vẫn 

đƣợc tham gia học hòa nhập ở các trƣờng mầm non và tiểu học đóng trên địa bàn 

trƣờng, và chỉ có 2% lựa chọn mô hình trƣờng chuyên biệt. Qua phỏng vấn sâu chúng 

tôi nhận thấy đây là những ý kiến của giáo viên Trƣờng GD&HT trẻ em thiệt thòi và 

Trƣờng Mầm non 19/5, ý kiến của cô giáo chịu trách nhiệm giáo dục những TKT nặng 

và đặc biệt nặng. Phỏng vấn những đối tƣợng thuộc diện trên chúng tôi đƣợc biết, đó là 

những giáo viên chƣa đƣợc tập huấn nhiều về GDHN, nhƣng bản thân họ lại đã đƣợc 

tiếp xúc với những TKT mức độ rất nặng, vì vậy họ cảm thấy nếu đƣa những TKT 

nặng vào môi trƣờng GDHN sẽ làm ảnh hƣởng tới những học sinh khác. 

Kết quả nghiên cứu về Nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về nhu cầu, khả 

năng học tập và phát triển của TKT 
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Biểu đồ 2.2. Biểu đồ về khả năng học tập của học sinh 

Kết quả của biểu đồ khảo sát nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về khả 

năng học tập của học sinh chúng ta thấy có một chút khác biệt. Có trên 54% và 55% 

giáo viên và cán bộ cho rằng TKT vẫn có khả năng học tập, 40% cho rằng TKT còn rất 

nhiều hạn chế, ở hai mức độ trên chúng ta thấy có sự tƣơng đồng giữa cán bộ quản lý 

và giáo viên. Kết quả này cho thấy đa phần giáo viên và cán bộ quản lý tin tƣởng vào 

khả năng học tập của các em, tỷ lệ tin tƣởng vào khả năng chung cao nhất. Điều đó 

chứng tỏ rằng họ đã chấp nhận và sẽ tiếp nhận học sinh khuyết tật học hòa nhập, vấn đề 

còn lại là làm thế nào để chất lƣợng giáo dục đạt đƣợc nhƣ mong muốn. Sự khác biệt 

đƣợc thấy rõ ở mức độ thứ nhất “không có khả năng học tập”. Chỉ có 01  ý kiến của 

cán bộ quản lý cho rằng TKT mất hết khả năng học tập, tuy nhiên lại có tới 3% giáo 

viên có nhận thức ở mức độ này. Qua tìm hiểu trực tiếp chúng tôi thấy rằng, những 

giáo viên trên là những giáo viên đang trực tiếp dạy TKT đặc biệt nặng ở trƣờng Mầm 

Non 19/5. Đó là những TKT trí tuệ rất nặng, trẻ hầu nhƣ không thể tham gia vào các 

hoạt động học tập và vui chơi trong trƣờng, trẻ cũng chƣa chủ động đƣợc việc vệ sinh 

cá nhân. Điều đặc biệt, đây là những giáo viên lần đầu nhận TKT và họ chƣa đƣợc dự 

một khóa tập huấn nào về GDHN. Ở mức độ “có khả năng nhƣ mọi học sinh khác” 

cũng có cả giáo viên và cán bộ quản lý có quan điểm trên. Đây thực sự là một tín hiệu 

tốt cho việc thực hiện GDHN. Tìm hiểu sâu chúng tôi nhận thấy đây là những giáo viên 

và cán bộ quản lý của trƣờng Mầm non Hoa sen, nơi có hoạt động can thiệp sớm và hỗ 

trợ giáo dục TKT khá thành công, nên đã có nhiều trẻ đƣợc tiếp tục hoạc hòa nhập 

thành công ở trƣờng tiểu học. 
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Nhƣ vậy, mặc dù còn một bộ phận cán bộ quản lý và hơn 75  giáo viên chƣa 

đƣợc tập huấn về GDHN nhƣng đều tin tƣởng vào nhu cầu và khả năng học tập của 

học sinh khuyết tật. Đặc biệt, tất cả giáo viên và cán bộ quản lý đều có quan điểm riêng 

để bảo vệ quan điểm của mình về việc lựa chọn mô hình giáo dục đó là không có mô 

hình nào là tối ƣu mà mỗi đứa trẻ với các điều kiện sống, khả năng nhu cầu khác nhau 

thì sẽ lựa chọn mô hình phù hợp. 

Nhận thức về lựa chọn mô hình giáo dục phù hợp với TKT chúng tôi có đƣợc 

kết quả nhƣ sau: 

Bảng 2.5. Lựa chọn mô hình giáo dục TKT 

Mô hình 

Đối tượng 

Chuyên biệt Hội nhập Hòa nhập Lựa chọn khác 

Giáo viên 3 29 154 3 

Quản lý 1 1 6 1 

 

Phân tích và trao đổi trực tiếp với cán bộ và giáo viên tham gia nghiên cứu, 

chúng tôi thấy một số ngƣời vẫn giữ quan điểm nên duy trì hệ thống các trƣờng chuyên 

biệt, những cán bộ giáo viên này lý giải rằng, hệ thống các trƣờng chuyên biệt chính là 

cơ sở để phát triển chuyên môn sâu và với những đối tƣợng TKT nặng hoặc đa tật thì 

vẫn cần mô hình trƣờng này vì GDHN chƣa có đủ điều kiện để đáp ứng hết nhu cầu 

của các em. Những ý kiến này tập trung ở trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi và của 02 

cán bộ giáo viên trƣờng 19/5. Một số ý kiến cho rằng nên duy trì mô hình trƣờng bán 

hòa nhƣ mô hình Trƣờng GD&HT trẻ thiệt thòi với lập luận, với mô hình trƣờng nhƣ 

vậy có lợi cho cả trò và thầy. Thầy đƣợc tạo điều kiện nhiều hơn về bồi dƣỡng chuyên 

môn, có chế độ đãi ngộ tốt hơn trƣờng phổ thông nên sẽ có điều kiện hỗ trợ cho TKT 

đƣợc tốt hơn; với TKT, các em vẫn có môi trƣờng hoạt động giao tiếp rộng rãi với các 

bạn cùng trang lứa để cùng vui chơi, học kĩ năng sống và hòa nhập xã hội, đồng thời 

các em lại có đƣợc những điều kiện tốt để học các kĩ năng chuyên biệt. Có trên 80% cả 

cán bộ quản lý và giáo viên lựa chọn mô hình GDHN. Điều đó chứng minh đại đa số 

giáo viên và cán bộ quản lý đã có nhận thức đúng đắn về xu thế giáo dục chung cũng 

nhƣ cập nhật thông tin hiện tại. Còn có 4 ý kiến (3 giáo viên, 1 quản lý) có ý kiến lựa 

chọn mô hình phối hợp. Những cán bộ này lý luận rằng, có những TKT nặng thì không 
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thể chỉ một ngƣời có thể chăm sóc, giáo dục đƣợc. Các ý kiến này cho rằng, với những 

TKT quá nặng hoặc không thể đi lại đến trƣờng, nhƣng trẻ vẫn có nhu cầu giáo dục, 

vậy với những đối tƣợng trên thì ngoài đƣợc chăm sóc thì cũng nên cho trẻ tiếp cận 

giáo dục tại gia đình. 

Kết quả nghiên cứu về mục tiêu giáo dục TKT: Phần lớn câu trả lời của các giáo 

viên trƣờng Mầm non Hoa Sen và Trƣờng Mầm non 19/5 là giáo dục TKT có mục tiêu 

nhƣ giáo dục trẻ em khác, chỉ có một số ý kiến của giáo viên trực tiếp dạy TKT thì cho 

rằng các em cần có mục tiêu giáo dục thấp hơn, cần nhiều thời gian hơn, nhƣng vẫn có 

khả năng học lên tiểu học. Chỉ có các ý kiến của giáo viên và CBQL của trƣờng giáo 

dục trẻ em thiệt thòi cho rằng cần điều chỉnh mục tiêu giáo dục phù hợp với đặc điểm 

phát triển của từng trẻ và phải tập trung phát triển cho các em kỹ năng tự phục vụ và 

một số kỹ năng xã hội khác. 

Kết quả trên cho thấy, với giáo viên và CBQL đã đƣợc tập huấn về GD TKT thì 

nhận thức đúng về mục tiêu giáo dục TKT còn những giáo viên chƣa đƣợc bồi dƣỡng 

về kiến thức, kỹ năng giáo dục TKT thì có nhận thức chƣa thật phù hợp về mục tiêu 

giáo dục TKT. 

Kết quả nghiên cứu về các nội dung, nhƣ: Những khó khăn trong giáo dục TKT, 

phƣơng pháp và kĩ năng đặc thù, nguồn tài liệu có tham khả đề thực hiện giáo dục TKT 

chúng tôi thu đƣợc nhƣ sau: 

- Với các cán bộ quản lý và giáo viên của hai trƣờng mầm non chỉ nhận đƣợc thông 

tin chung là giáo dục TKT gặp rất nhiều khó khăn, cần nhiều kỹ năng đặc thù, tuy 

nhiên không thể chỉ ra đƣợc cụ thể đó là những khó khăn gì, kỹ năng đặc thù gì cho 

từng dạng tật; về tài liệu giáo dục TKT thì phần lớn trả lời là không có và cũng 

không biết phải tìm kiếm ở đâu. 

- Với giáo viên và CBQL của trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi thì nhận đƣợc thông 

tin khá đầy đủ và chi tiết. Nhƣng các nội dung tập trung vào vấn đề dù đã đƣợc 

trang bị kiến thức và kỹ năng đặc thù trong giáo dục TKT nhƣng vẫn chƣa đủ, đặc 

biệt là khó khăn khi gặp những đối tƣợng TKT nặng và đối tƣợng trẻ đa tật. 

Với nội dung những mong muốn về công tác quản lý trong giáo dục TKT, tất cả 

các nội dung tập trung vào vấn đề cán bộ quản lý cần có đánh giá đúng về công sức của 
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giáo viên khi giáo dục TKT, đƣợc tạo điều kiện cho học tập chuyên môn, phƣơng pháp 

giáo dục và đặc biệt cần có chính sách cho ngƣời dạy. 

Nhận thức về Phòng hỗ trợ GDHN: 

Bảng 2.6. Nhận thức về mức độ cần thiết và quan trọng của Phòng Hỗ trợ GDĐB 

trong trường hòa nhập 

Mức độ cần thiết 

Đối tượng 

Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần 

thiết 

Giáo viên 50 129 10 0 

Quản lý 6 3 0 0 

 

Mức độ quan 

trọng 

Đối tượng 

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan 

trọng 

Giáo viên 58 121 10 0 

Quản lý 6 3 0 0 

 

Với nội dung nghiên cứu có cần thiết và tầm quan trọng của phòng hỗ trợ 

GDĐB trong trƣờng mầm non hòa nhập, chúng tôi có kết quả rất khác nhau. Qua phiếu 

hỏi, phần lớn thông tin trên bị bỏ trống, tuy nhiên qua tọa đàm và trao đổi trực tiếp với 

CBQL và giáo viên thì đã nhận đƣợc kết quả hoàn toàn khác, cụ thể là trên 95% cán bộ 

QL và GV đều đánh giá ở mức độ rất cần thiết, rất quan trọng, cần thiết và quan trọng 

về mô hình phải có phòng hỗ trợ đặc biệt trong trƣờng mầm non hòa nhập chỉ có 10 ý 

kiến chiếm dƣới 5% của GV cho rằng ít cần thiết. Ngay cả các cán bộ QL và GV của 

trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi cũng khẳng định là cần thiết. Họ đƣa ra dẫn chúng là 

trƣờng họ đƣợc tổ chức theo mô hình chuyên biệt, những vẫn có phòng hỗ trợ cá biệt, 

thì trƣờng hòa nhập không thể không có mô hình phòng trên; đồng thời 100% ý kiến 

khẳng định rằng, trong điều kiện hiện tại của các trƣờng (nhân lực, cơ sở vật chất, 

chuyên môn sâu…) nếu không có phòng hỗ trợ GDĐB không thể thực hiện GDHN 

cho phần lớn TKT nặng, hoặc nếu có thực hiện thì cũng không đạt đƣợc kết quả nhƣ 

mong đợi. 
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Với kết quả trên cho thấy, mặc dù chƣa có phòng hỗ trợ GDĐB, hoặc mới chỉ 

nghe giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của phòng này thì đã nhận đƣợc sự đồng thuận 

cao về việc phải hình thành hệ thống phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non hòa 

nhập. 

2.3.3. Kết quả nghiên cứu về hoạt động GDHN và hoạt động của phòng hỗ trợ 

GDĐB  

Với thông tin Trƣờng có phòng hỗ trợ GDĐB không, chúng tôi nhận đƣợc các 

thông tin rất khác nhau: 

- Với Trƣờng Mầm non 19/5, thì 100% ý kiến trả lời là không có. Thông tin này 

là chính xác. Vì thực tế trƣờng đã tiếp nhận TKT trong nhiều năm, nhƣng chƣa có 

phòng hỗ trợ. Và nhƣ trên đã trình bày, đại đa số giáo viên chƣa có khái niệm thế nào 

là phòng hỗ trợ; 

- Với giáo viên của Trƣờng Mầm non Hoa Sen thì đã có sự khác biệt, với những 

giáo viên đƣợc phân công giáo dục TKT và thực hiện các tiết học cá nhân thì cho rằng 

trƣờng đã có phòng hỗ trợ GDĐB, nơi có thể thực hiện các tiết học cá nhân và để một 

số thiết bị, đồ dùng dạy học riêng cho TKT. Với những giáo viên chƣa dạy TKT thì 

ngoài việc khẳng định không có phòng hỗ trợ GDĐB thì còn chƣa nắm đƣợc khái niệm 

thế nào là phòng hỗ trợ đặc biệt. Điều này cho thấy thực tế việc phát triển và triển khai 

các hoạt động của Phòng còn nhiều vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu và chỉ đạo thực 

hiện. 

- Với nội dung trên thì kết quả thu đƣợc của Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi 

lại rất khác nhau. có hơn 50  ý kiến khẳng định rằng trƣờng có phòng hỗ trợ GDĐB 

và 50% ý kiến cho rằng không có. Qua tọa đàm trực tiếp cho thấy, để hiểu về thế nào là 

phòng hỗ trợ cũng phải cần thêm thời gian. Trƣờng chuyên biệt tất nhiên là không có 

phòng hỗ trợ. 50% các ý kiến cho rằng trƣờng có Phòng hỗ trợ, vì họ đã nhầm lẫn giữa 

hai khái niệm phòng hỗ trợ GDĐB và phòng dành cho các tiết học cá nhân. Khái niệm 

Phòng hỗ trợ GDĐB cần phải hiểu theo nghĩa của khái niệm nhƣ trong phần lý luận đã 

xây dựng, còn phòng dành cho tiết học cá nhân chỉ là một không gian riêng biệt cho 

việc học một thầy một trò dành cho một số trẻ. 

Kết quả trên cho thấy, mặc dù 100% kiến cho rằng cần thiết phải có phòng hỗ 

trợ đặc biệt, nhƣng thế nào phòng hỗ trợ đặc biệt cũng không phải đều đƣợc hiểu đúng. 
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Kết quả nghiên cứu về nội dung hoạt động GDHN và nội dung hoạt động của 

phòng theo chức năng và nhiệm vụ Phòng hỗ trợ GDĐB có kết quả nhƣ sau: 

- Với nội dung “Tư vấn cho cán bộ quản lý v  quản lý giáo dục TKT” chúng tôi 

đều nhận đƣợc thông tin là: Không có và không thể tƣ vấn cho cán bộ quản lý. Tuy 

nhiên qua phỏng vấn và tọa đàm trực tiếp thì đƣợc biết, ở trƣờng Mầm non Hoa sen và 

Trƣờng 19/5, mặc dù GV không có tƣ vấn về quản lý nhƣng hầu hết giáo viên dạy 

TKT đều xin ý kiến của cán bộ quản lý về việc tổ chức các hoạt giáo dục TKT, đặc biệt 

xin tƣ vấn về việc tổ chức các tiết học cá nhân, giảm tải nội dung giáo dục và tổ chức 

trao đổi với phụ huynh học sinh về các thông tin của TKT; với những giáo viên không 

trực tiếp dạy TKT thì để trả lời là không có tƣ vấn gì với càn bộ quản lý về thực hiện 

giáo dục TKT. Với Trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi thì ngoài những nội dung trên 

giáo viên cong trực tiếp tham gia với quản lý nhà trƣờng xây dựng kế hoạch giáo dục, 

điều chỉnh chƣơng trình và nội dung giáo dục cho TKT.  

- Kết quả tìm hiểu thông tin về nội dung, giáo viên giáo dục TKT và giáo viên 

trong phòng hỗ trợ GDĐB có tham gia tƣ vấn cho phụ huynh về phƣơng pháp và kỹ 

năng chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình thì cũng có thông tin khác nhau,cụ thể là: 

 Tại Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi thì kế hoạch gặp mặt phụ huynh TKT đƣợc 

thực hiện theo kế hoạch hàng tuần, khi phụ huynh đến đón trẻ. Trong buổi gặp mặt 

đó giáo viên có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin về hoạt động của TKT tại gia 

đình, nhƣ: Trẻ chơi với ai? Chơi nhƣ thế nào? Trẻ đƣợc tham gia những hoạt động 

gì? Qua đó giáo viên có trách nhiệm thông báo với phụ huynh về những tiến bộ của 

trẻ, trao đổi về việc nên cho trẻ tham gia những hoạt động gì tại gia đình và rèn 

luyện cho trẻ những kỹ năng cụ thể, nhƣ kỹ năng tự phục vuk, kỹ năng giao tiếp và 

một số kỹ năng cơ bản khác. 

 Với nội dung trên thì giáo viên của hai trƣờng Mầm non Hoa Sen và Trƣờng 19/5 

có câu trả lời khá tƣơng đồng. Với giáo viên không tham gia trực tiếp giáo dục TKT 

thì có chung câu trả lời là không có tƣ vấn gì. Khi đƣợc trao đổi thêm với tình 

huống nếu đƣợc phân công giáo dục TKT thì giáo viên sẽ làm gì với phụ huynh thì 

giáo viên cho biết là sẽ phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ trong giáo dục trẻ KT, 

còn phối hợp nhƣ thế nào? Có tƣ vấn về chăm sóc và giáo dục tại gia đình không 

thì không có thông tin. Với những giáo viên đang trực tiếp giáo dục TKT thì có 
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đƣợc thông tin phong phú hơn, cụ thể là: thƣờng xuyên trao đổi với phụ huynh về 

tình hình giáo dục của trẻ, những tiến bộ và những khó khăn của trẻ, đồng thời nhắc 

nhở phụ huynh về việc rèn luyện nhƣng kỹ năng cơ bản cụ thể nhƣ: kỹ năng giao 

tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tập trung chú ý và một số kỹ năng học đƣờng cơ 

bản khác. 

Nhƣ vậy, với nội dung tƣ vấn cho phụ huynh TKT phƣơng pháp chăm sóc và 

giáo dục trẻ tại gia đình chỉ đƣợc thực hiện ở Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh 

Thái Nguyên, còn ở các trƣờng Mầm non Hoa Sen và Trƣờng 19/5 thì chỉ có các hoạt 

động trao đổi thông tin về trẻ, nhắc nhở về việc chơi và hoạt đọng của trẻ tại gia đình 

mà không có những thông tin cụ thể về phƣơng pháp và kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ 

tại gia đình. Điều này có thể đƣợc lý giải theo hai lý do: Thứ nhất, trƣờng giáo dục trẻ 

em thiệt thòi đã có kinh nghiệm về tổ chức giáo dục cho trẻ KT; thứ hai, giáo viên đã 

đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng nhiều lần về phƣơng pháp giáo dục và tổ chức giáo dục cho 

TKT nên giáo viên hiểu và biết việc cần thiết phải tƣ vấn và tƣ vấn cái gì cho phụ 

huynh về phƣơng pháp, kỹ năng chăm sóc trẻ tại gia đình. 

-  Với nội dung tìm hiểu về sự tham gia của giáo viên trong việc đánh giá dạng 

khuyết tật, mức độ khuyết tật và đặc biệt là đánh giá khả năng, nhu cầu giáo dục, phát 

triển của thì kết quả thu đƣợc cũng rất khác nhau, cụ thể là: 

 Ở Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi đƣợc quy định tất cả TKT đề phải đƣợc xây 

dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Chính vì vậy tất cả giáo viên dạy TKT đều phải có 

trách nhiệm tìm hiểu về trẻ và là ngƣời chắp bút chính cho bản kế hoạch giáo dục 

cá nhân, nên hầu hết hết giáo viên đều chủ động tìm hiểu và thực hiện đánh giá khả 

năng và nhu cầu của trẻ. Tuy nhiên khi phỏng vấn sâu về các bộ công cụ dùng để 

đánh giá, quy trình đánh giá và phân tích sử lý thông tin thì đều nhận đƣợc câu trả 

lời chung là chỉ thực hiện theo kinh nghiệm còn không có một bộ công cụ bài bản 

nào để đánh giá và cũng không có quy trình đánh giá cũng nhƣ xây dựng kế hoạch 

giáo dục cá nhân nào. Thông tin này phản ảnh thực trạng những hạn chế giáo dục 

TKT ngay ở các cơ sở giáo dục chuyên biệt. Bởi vì nếu không có thông tin khách 

quan, chính xác về những khó khăn của trẻ cũng nhu khae năng và nhu cầu phát 

triển của trẻ thì sẽ rất khó có thể xây dựng đƣợc bản kế hoạch giáo dục cá nhân phù 

hợp và khả thi với TKT. 
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 Ở Trƣờng Mầm non Hoa Sen thì thông tin thu đƣợc là: Giáo viên không tham gia 

vào việc đánh giá khuyết tật, mức độ tật cũng nhƣ khả năng và nhu cầu của TKT. 

Tuy nhiên tìm hiểu sâu thì đƣợc biết, hầu hết TKT đề đƣợc nhà trƣờng yêu cầu cho 

đi đánh giá ở các cơ sở chuyên môn về y tế hoặc giáo dục để có thông tin chính xác 

về trẻ. Trên cơ sở kết quả đánh giá đó, với những TKT mức độ trung bình và nặng 

thì đƣợc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, còn với những trẻ có mức độ khó 

khăn không nhiều thì không xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. 

 Ở trƣờng Mầm non 19/5 thì thông tin thu đƣợc chỉ là: Giáo viên không tham gia, 

không biết đến bất lỳ công cụ đánh giá nào. Khi đƣợc phỏng vấn thêm về lấy gì để 

làm căn cứ xác định khuyết tật cũng nhƣ làm cơ sở để đƣa ra quyết định giáo dục 

dục thì đƣợc trả lời là dựa trên sổ y bạ khám bệnh của trẻ, hoặc chỉ đơn giản là qua 

trao đổi với phụ huynh và kinh nghiệm quan sát cá nhân. 

Kết quả nghiên cứu trên cho thấy, với nhiệm vụ giáo viên dạy học sinh khuyết 

tật hoặc nhân viên trong phòng hỗ trợ GDĐB phải có kiến thức, kỹ năng về khuyết tật, 

kiến thức và quy trình đánh giá, kỹ năng sử dụng các bộ công cụ để đánh giá tìm hiểu 

thông tin về trẻ gần nhƣ chƣa đƣợc thực hiện, hoặc nếu có đƣợc thực hiện thì cũng chỉ 

là hình thức. Thực trạng này cũng lý giải cho thực tiễn chất lƣợng giáo dục còn nhiều 

hạn chế, cũng nhƣ việc phải quản lý hoạt động giáo dục cũng nhƣ phát triển nguồn 

nhân lực nhƣ thế nào để đáp ứng yêu cầu học tập và phát triển của TKT. 

Kết quả nghiên cứu về việc tham gia xây dựng và thực hiện bản kế hoạch giáo 

dục cá nhân cho TKT cũng rất khác nhau, cụ thể: 

- Ở Trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi thì 100% TKT đƣợc xây dựng kế hoạch giáo 

dục cá nhân. Tuy nhiên, qua phỏng vấn sâu về quy trình và sự tham gia của các bên 

có liên quan đến xây dựng và thực hiện Bản kế hoạch giáo dục cá nhân thì cho một 

thực tế còn rất nhiều hạn chế cụ thể là: Chỉ có giáo viên trực tiếp dạy trẻ KT thực 

hiện xây dựng kế hoạch, không có bất cứ chuyên gia nào khác cùng tham gia thực 

hiện, thậm chí ngay cả phụ huynh của trẻ cũng không đƣợc hỏi ý kiến về các mục 

tiêu giáo dục, mục tiêu phát triển của trẻ. Điều này dẫn đến hệ quả là bản kế hoạch 

giáo dục cá nhân chỉ mang tính hình thức chứ không phải là cơ sở để thực hiện giáo 

dục cũng nhƣ đánh giá kết quả giáo dục.  
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- Ở Trƣờng Mầm non 19/5 kết quả thu đƣợc là giáo viên không tham gia xây dựng 

kế hoạch giáo dục cá nhân và cũng không có TKT nào đƣợc xây dựng kế hoạch 

giáo dục cá nhân. 

- Ở Trƣờng Mầm non Hoa Sen có sự khác biệt với hai đơn vị trên; Thứ nhất: Giáo 

viên cùng là ngƣời trực tiếp và chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng kế 

hoạch giáo dục cá nhân của TKT, nhƣng trong quá trình xây dựng có sự tham gia 

của chuyên gia giáo dục TKT và của cán bộ quản lý nhà trƣờng; Thứ hai: Cơ sở để 

xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân là dựa trên kết quả đánh giá của cơ quan 

chuyên môn.  

Nhƣ vậy nếu dựa trên lý thuyết về việc xây dựng và thực hiện bản kế hoạch 

giáo dục cá nhân cho TKT còn nhiều hạn chế, nhƣng có thể chủ quan đánh giá rằng 

bản kế hoạch giáo dục cá nhân cho TKT ở trƣờng Mầm non Hoa Sen là có cơ sở khoa 

học và khả thi nhất so với hai đơn vị cùng tham gia nghiên cứu; Trƣờng Giáo dục trẻ 

em thiệt thòi có thực hiện xây dựng bản kế hoạch giáo dục cá nhân, nhƣng chỉ là hình 

thức, còn ở trƣờng Mầm non 19/5 thì hoàn toàn chƣa thực hiện. 

Kết quả nghiên cứu việc thực hiện các tiết học cá nhân và hỗ trợ cá nhân trong 

các giờ hòa nhập đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- 100% TKT tại Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi đƣợc tổ chức các tiết học cá nhân 

trong thời gian ngoài giờ lên lớp. Nội dung của các tiết học cá nhân tập trung vào 

việc phát triển các kỹ năng đặc thù cho các dạng khuyết tật khác nhau và dựa trên 

năng lực và nhu cầu của mỗi trẻ. Không có sự hỗ trợ cá biệt trong các tiết học 

chung. 

- 100% TKT mức độ nặng và rất nặng đƣợc tổ chức các tiết học cá nhân trong không 

gian riêng (mà còn đƣợc gọi là Phòng hỗ trợ GDĐB). Nội dung giáo dục tập trung 

vào việc phát triển các kỹ năng cơ bản nhƣ: nhận thức, giao tiếp và tự phục vụ, 

ngoài ra còn có các kỹ năng xã hội khác nhƣ  giao tiếp và các kỹ năng đặc thù theo 

dạng khó khăn. 

- 100% TKT ở Trƣờng Mầm non 19/5 không đƣợc tổ chức các tiết học cá nhân, cũng 

không có hỗ trợ cá biệt trong các hoạt động hòa nhập, mà chỉ có sự quan tâm,  chú 

ý hơn của giáo viên đối với những đối tƣợng học sinh này trong các giờ học chung. 
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Với những kết quả thu đƣợc qua phân tích thực trạng thông tin thu đƣợc của 3 

đơn vị tham gia nghiên cứu về các hoạt động GDHN và hoạt động của phòng hỗ trợ 

GDĐB có thể kết luận: 

- Việc tổ chức tiếp nhận và chỉ đạo thực hiện giáo dục TKT đã dƣợc triển khai ở cả 

03 đơn vị tham gia nghiên cứu; 

- Các hoạt động GDHN TKT đã đƣợc triển khai ở tất cả các đơn vị, tuy nhiên nội 

dung hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động thì khác nhau và kết quả giáo dục 

TKT cũng khác nhau. 

- Trong 03 đơn vị tham gia nghiên cứu, đã có 01 đơn vị có Phòng hỗ trợ GDĐB, tuy 

nhiên quy mô của phòng và các hoạt động cụ thể của phòng còn đơn điệu và kết 

quả chƣa đƣợc nhƣ ý muốn; 

- Một đơn vị là trƣờng chuyên biệt nên không có nhu cầu tổ chức phòng hỗ trợ 

GDĐB. ở đơn vị thứ ba hoàn toàn chƣa có phòng hỗ trợ GDĐB. Các hoạt động 

GDHN cũng chƣa rõ nét, mới chỉ là hình thức, kết quả chƣa nhƣ mong muốn. 

Mặc dù vậy, qua thực tế tìm hiểu nhu cầu thì đều có chung một kết quả là khẳng 

định sự cần thiết phải có phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non hòa nhập và coi 

việc hình thành và phát triển phòng hỗ trợ GDĐB là một giải pháp không thể thiếu cho 

việc thực hiện giáo dục TKT trong các trƣờng mầm non hòa nhập. 

2.3.4. Kết quả nghiên cứu thực trạng về quản lý hoạt động của Phòng Hỗ trợ  

GDĐB  

2.3.4.1. Thực trạng việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch quản lý hoạt động của phòng 

hỗ trợ GDĐB và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ khuyết tật 

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch quản lý là chức năng đầu tiên của quản lý đồng 

thời cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nghƣời quản lý, tuy nhiên thực tế khảo 

sát của 3 đơn vị tham gia khảo sát sát cho thấy: 

- Trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên là mô hình trƣờng chuyên biệt 

nên chỉ có mục tiêu, kế hoạch giáo dục TKT chung của nhà trƣờng. Thể hiện qua 

kết quả trả lời câu hỏi là 100% ý kiến cho rằng quản lý nhà trƣờng có mục tiêu và 

kế hoạch tổng thể về giáo dục TKT. Với nội dung đƣa những TKT nhẹ đƣợc tham 

gia những hoạt động trong trƣờng hòa nhập thì nhà trƣờng có kế hoạch riêng. Cụ 
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thể là kế hoạch dành cho những TKT nhẹ đƣợc tham gia các hoạt động ngoài giờ 

lên lớp với các trƣờng mầm non cạnh trƣờng. 

- Trƣờng Mầm non Hoa Sen có kết quả thu đƣợc là Trƣờng không có mục tiêu, kế 

hoạch quản lý GDHN và QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB riêng. Tuy nhiên 

trong kế hoạch chung của nhà trƣờng có nội dung về quản lý GDHN TKT và QL 

hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB. Nghiên cứu hồ sơ quản lý cho thấy, nội dung 

quản lý GDHN và QL hoạt động của Phòng hỗ trợ chỉ là việc phân công nhiệm vụ 

cho giáo viên, lịch hoạt động của các giờ hỗ trợ cá biệt, các nội dung về tổ chức, 

biện pháp tổ chức, chỉ đạo chuyên môn, phát triển chuyên môn và kiểm tra đánh giá 

kết quả thực hiện công việc và kết quả giáo dục của trẻ đều không có. 

- Đối với trƣờng Mầm non 19/5 hoàn toàn không có kế hoạch quản lý GDHN và kế 

hoạch QL hoạt động của Phòng hỗ trợ. Nội dung duy nhất có trong kế hoạch “là 

quan tâm đến đối tƣợng TKT”. 

Nhƣ vậy trong 03 đơn vị tham gia nghiên cứu đã có hai đơn vị có kế hoạch quản 

lý GDHN, mặc dù kế hoạch đƣợc xây dựng còn mang tính hình thức, chƣa cụ thể hóa 

các nội dung quản lý, biện pháp quản lý và kết quả mong đợi. Những cũng đã có kế 

hoạch, trƣờng thứ ba chƣa có kế hoạch quản lý. 

Trong giáo dục TKT và quản lý giáo dục TKT việc xây dựng và thực hiện kế 

hoạch giáo dục cá nhân cho từng TKT đƣợc cho là một bƣớc trong quy trình giáo dục 

TKT, đồng thời cũng là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lƣợng giáo dục; 

đồng thời là cơ sở để nhà trƣờng theo dõi, giám sát quá trình thực hiện GDHN. Ban chỉ 

đạo GDHN của Bộ GD&ĐT đã đƣa nội dung trên vào nhiệm vụ năm học và có hƣớng 

dẫn cho cho các cơ sở giáo dục trên toàn quốc thực hiện, đồng thời có mẫu kế hoạch 

giáo dục cá nhân kèm theo. 

Kết quả khảo sát xây dựng và thực hiện KHGDCN nhƣ sau: 

Với nội dung Thế nào là bản kế hoạch giáo dục cá nhân? 

 Thì 100% giáo viên và cán bộ quản lý của trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi và 

Trƣờng Mầm non Hoa Sen trả lời đã biết hoặc đã đƣợc nhắc đến khi triển khai thực 

hiện kế hoạch GDHN do cấp trên chỉ đạo; trƣờng Mầm non 19/5 chỉ có dƣới 23%  GV 

(20 CBQL, GV/88 ngƣời) trả lời đã đƣợc biết đến bản kế hoạch giáo dục cá nhân. Tuy 
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nhiên, khi trao đổi trực tiếp thì không một cán bộ giáo viên nào có thể nêu chính xác 

khái niệm thế nào là bản KHGDCN cho TKT. 

Nội dung vai trò và ý nghĩa của bản KHGDCN trong GDHN: 

Bảng 2.7. Nhận thức của CBQL, GV về vai trò và ý nghĩa của KHGDCN 

 1 nội dung 2 nội dung 3 nội dung 4 nội dung 5 nội dung 

Giáo viên 5 44 46 16 0 

Quản lý 1 3 4 1 0 
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Biểu đồ 2.3. Nhận thức về vai trò, ý nghĩa của bản KHGDCN 

Có 3 CBQL, 2 giáo viên nêu đƣợc 2 nội dung;  Có 4 CBQL và 46 giáo viên nêu 

đƣợc 3 nội dung, số còn lại diễn giải đƣợc 4 nội dung, không có một cán bộ, giáo viên 

nào nêu đƣợc đầy đủ các nội dung về vai trò và ý nghĩa của bản KHGDCN. 

Nội dung các thành tố của bản KHGD cá nhân có kết quả nhƣ sau: 100  cán bộ 

quản lý để trống câu hỏi trên, hay nói cách khác 100% cán bộ quản lý chƣa nghiên cứu, 

tìm hiểu về KHGDCN mà mới chỉ nghe nói về nó, 16 giáo viên kể đƣợc 4 thành tố cơ 

bản, số giáo viên còn lại chỉ nhắc đƣợc chung chung, đây là những giáo viên ở Trƣờng 

giáo dục trẻ em thiệt thòi và trƣờng Mầm non Hoa Sen. Không có giáo viên nào nói 

đúng đƣợc 7 thành tố của của bản kế hoạch giáo dục. 

Nội dung thành phần tham gia xây dựng và thực hiện KHGDCN: có tới 60% 

giáo viên trả lời chỉ cần có một thành viên tham gia xây dựng KHGDCN, tìm hiểu thực 

tế cho thấy, không chỉ trên địa bàn 03 đơn vị tham gia nghiên cứu mà còn ở rất nhiều 

nơi trên toàn quốc, nhiệm vụ xây dựng KHGDCN đƣợc giao cho giáo viên chủ nhiệm 

lớp và thực tiễn những giáo viên trên đã một mình tự xây dựng KHGDCN cho TKT 
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của lớp mình, một số không nhỏ giáo viên và cán bộ quản lý cho rằng chỉ cần 2 đối 

tƣợng tham gia đó là phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm, 01 cán bộ quản lý kể đƣợc 4 

đối tƣợng quan trọng nhất, số còn lại chỉ nêu đƣợc 3 hoặc 4 nhƣng không phải là những 

thành phần quan trọng; đặc biệt gần nhƣ 100  giáo viên và cán bộ quản lý không nhắc 

đến TKT trong thành phần tham gia xây dựng; không một cán bộ, giáo viên nào kể tên 

đƣợc đầy đủ thành phần cần có tham gia xây dựng và thực hiện KHGDCN. 
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Biểu đồ 2.4. Nhận thức về các thành viên tham gia xây dựng KHGDCN 

Về số lƣợng bản KHGDCN đã đƣợc xây dựng cho TKT tại 03 đơn vị tham gia 

nghiên cứu, qua trao đổi với cán bộ quản lý, giáo viên đang trực tiếp dạy TKT thì có 

kết quả nhƣ sau: chỉ có chƣa đến 30% TKT tại trƣờng mầm non Hoa Sen đƣợc xây 

dựng KHGD cá nhân; Trƣờng Mầm non 19/5 không có, riêng trƣờng giáo dục trẻ em 

thiệt thòi thì đƣợc xây dựng đầy đủ. Mặc dù vậy, khi phỏng vấn sâu thì đƣợc biết, 

100% bản KHGDCN không đƣợc xây dựng theo qui trình, cụ thể là: bản KHGDCN 

chỉ đƣợc chính giáo viên chủ nhiệm xây dựng, mà không còn có sự tham gia của bất cứ 

ngƣời nào khác. Kiểm tra các bản KHGDCN đã đƣợc xây dựng có kết quả nhƣ sau: 

- Phần thứ nhất: những thông tin cơ bản của trẻ tất cả các kế hoạch đã đƣợc xây dựng 

đều đƣợc ghi theo mẫu. 

- Phần thứ hai: Những đặc điểm cơ bản của trẻ, nhƣ điểm mạnh, những khó khăn, 

nhu cầu phát triển …giáo viên chƣa biết viết cái gì. Trao đổi trực tiếp với giáo viên 

chúng tôi nhận thấy, giáo viên chƣa đƣợc hƣớng dẫn chuyên môn về kĩ thuật và qui 

trình thực hiện, giáo viên cũng không đƣợc hƣớng dẫn kiến thức và phƣơng pháp 

tìm hiểu khả năng cũng nhƣ nhu cầu của TKT, quan sát thực tiễn các bản kế hoạch 

đã có với cả những học sinh có khuyết tật điển hình nhất thì toàn bộ nội dung trên 

chỉ đƣợc ghi vắn tắt từ 3-5 câu. 
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- Phần thứ ba: Mục tiêu của KHGDCN, đây là phần quan trọng nhất của bản kế 

hoạch đồng thời nó lại là sản phẩm của phần hai. Nếu phần thứ hai không đầy đủ 

thì không bao giờ chúng ta có đƣợc mục tiêu phù hợp với trẻ. Kể cả về mặt hình thức 

của Mục tiêu cũng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tiễn. 

- Phần thứ tƣ: Kế hoạch giáo dục, ở phần kế hoạch giáo dục đại đa số các bản kế 

hoạch đã đƣợc xây dựng theo đúng mẫu, tuy nhiên các nội dung giáo dục, biện 

pháp giáo dục thì còn rất nghèo nàn, không phù hợp với trẻ. Giáo viên chủ yếu bắt 

chƣớc nhau để viết. 

- Các phần còn lại: đánh giá, chuyển tiếp và ký cam kết thực hiện đều chƣa đạt đƣợc 

theo mong muốn. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 2/3 đơn vị đã có vai trò của quản lý trong việc xây 

dựng và thực hiện bản kế hoạch giáo dục cá nhân cho TKT, đơn vị thứ ba hoặc chƣa 

đƣợc trang bị kiến thức, kỹ năng hoặc chƣa quan tâm đến biện pháp quản lý này. 

2.3.4.2. Thực trạng tổ chức, chỉ đạo hoạt động của phòng hỗ trợ GDĐB 

Về tổ chức, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu giáo dục TKT trong trƣờng hòa nhập 

chúng tôi có kết quả nhƣ sau:  

Bảng 2.8. Thực hiện mục tiêu giáo dục hòa nhập 

Mục tiêu 

Đối tượng 

Đáp ứng hoàn 

toàn 

Đáp ứng phần 

lớn 

Đáp ứng một 

phần 

Chưa đáp ứng 

Giáo viên 3 25 150 11 

Quản lý 1 2 5 1 
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Biểu đồ 2.5. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện mục tiêu giáo dục hòa nhập 



 

 

 78 

Ở mức độ đáp ứng hoàn toàn các mục tiêu giáo dục TKT có 3 giáo viên và 1 

cán bộ quản lý tự tin khẳng định. Đó là những cán bộ quản lý và giáo viên của trƣờng 

Mầm non Hoa sen và đây cũng là những giáo viên có trẻ có rất nhiều tiến bộ và có thể 

tham gia đƣợc mọi hoạt động giáo dục và vui chơi trong trƣờng. Mức độ 2 “Đáp ứng 

phần lớn các mục tiêu” có 2 cán bộ quản lý và 25 giáo viên cho rằng nhà trƣờng và cá 

nhân họ đã thực hiện đƣợc. Tìm hiểu kĩ thì 2 cán bộ quản lý trên cũng thuộc Trƣờng 

Hoa Sen và Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi, 25 giáo viên cho rằng mình đã thực hiện 

đƣợc phần lớn những mục tiêu giáo dục TKT tập trung chủ yếu là giáo viên của trƣờng 

Hoa Sen và trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi, những giáo viên có TKT ở mức độ nhẹ 

và đây cũng là những giáo viên đã có nhiều năm kinh nghiệm dạy học cũng nhƣ tham 

gia ít nhất 2 lần các đợt tập huấn về chuyên môn GDHN. Có tới 11 giáo viên và 1cán 

bộ quản lý tự nhận thấy chƣa hoàn thành mục tiêu giáo dục và còn một phần nhỏ thấy 

bi quan hơn: Câu trả lời là chƣa đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục.  

 Qua tọa đàm và trao đổi trực tiếp chúng tôi nhận thấy rằng tất cả những giáo 

viên, cán bộ quản lý trả lời ở mức độ trên là những ngƣời chƣa đƣợc tập huấn về 

chuyên môn, hoặc mới nhận học sinh khuyết tật. Trao đổi những kiến thức cơ bản về 

TKT, nhƣ dạng tật, mức độ khuyết tật; những kiến thức kỹ năng cơ bản cần có khi dạy 

TKT đều rất hạn chế, thậm chí có ngƣời còn trả lời rằng họ chƣa đƣợc học thêm bất kì 

kiến thức nào và trong quá trình giáo dục cũng không có bất kì thay đổi, điều chỉnh nào 

và chỉ thực hiện bài dạy nhƣ với lớp học bình thƣờng. 

 Kết quả khảo sát trên cũng hoàn toàn phù hợp với nội dung đánh giá của cán bộ 

quản lý về khả năng đáp ứng nhu cầu GDHN của giáo viên trong cơ sở quản lý. Không 

có ý kiến nào cho rằng giáo viên của họ đã có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng nhu 

cầu của GDHN. Có 3 ý kiến cho rằng giáo viên của họ đã đáp ứng đƣợc phần lớn các 

nhu cầu  giáo dục của học sinh khuyết tật, thì đó là ý kiến của các cán bộ quản lý 

trƣờng Hoa sen và trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi. Trên thực tế, nhiều giáo viên của 

trƣờng đƣợc đào tạo chính quy về giáo dục TKT, nhiều giáo viên còn lại đƣợc các tổ 

chức phi chính phủ trong và ngoài nƣớc tạo điều kiện cho họ đƣợc tham gia nhiều khóa 

tập huấn. Trên 50% số cán bộ quản lý còn lại đều cho rằng giáo viên của họ mới chỉ 

đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu về chuyên môn của TKT, một số ít còn lại cho rằng 
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giáo viên chƣa thể đáp ứng. Tìm hiểu nguyên nhân các ý kiến trên chúng tôi thấy đó là 

ý kiến của một cán bộ quản lý trƣờng Mầm non 19/5.  

Kết quả khảo sát giáo viên và cán bộ quản lý về tổ chức, chỉ đạo phát triển 

những năng lực và phẩm chất giáo viên cần có để thực hiện GDHN, 100% cán bộ quản 

lý đều nói đƣợc những phẩm chất cần có nhƣ lòng nhiệt tình, kiên trì, nhân ái, tính vị 

tha…Nhƣng khi nêu câu hỏi về các năng lực chuyên môn cụ thể thì phần lớn các câu 

trả lời là những vấn đề chung nhƣ: những kiến thức cơ bản về GDHN, phƣơng pháp 

giáo dục TKT, kĩ năng đặc thù… Nhƣng khi thảo luận cụ thể những nội dung trên là gì 

thì phần lớn các cán bộ quản lý, kể cả Hiệu phó phụ trách chuyên môn cũng không chỉ 

ra đƣợc. 

Nội dung những khó khăn giáo viên gặp phải trong công tác giáo dục TKT 

đƣợc thống kê khá đầy đủ nhƣ: thiếu kiến thức cơ bản về TKT, thiếu phƣơng pháp và 

kĩ năng đặc thù, thiếu tài liệu, thiếu các thiết bị giáo dục và hỗ trợ… 

Khảo sát giáo viên về tôt chức, chỉ đạo vận dụng phƣơng pháp GDHN TKT có 

kết quả nhƣ sau: Qua phiếu hỏi, phiếu phỏng vấn giáo viên và quan sát các giờ học cho 

thấy: Trên 75% giáo viên  sử dụng phƣơng pháp chung cho mọi trẻ em. Những giáo 

viên này hầu nhƣ chƣa đƣợc tiếp cận với phƣơng pháp giáo dục hoà nhập, các tiết hỗ 

trợ cá nhân và chủ yếu đang dạy những học sinh khuyết tật nhẹ. Gần 15% có kết hợp 

với những hiểu biết của mình trong hỗ trợ đặc thù nhƣ ra hiệu đối với trẻ khiếm thính, 

cho ngồi gần cô đối với trẻ khuyết tậ trí tuệ và hành vi bất thƣờng,....Việc xếp chỗ ngồi 

phù hợp cho trẻ đƣợc nhiều giáo viên chú ý hơn cả (trên 60% số phiếu trả lời và phỏng 

vấn).  

Việc tổ chức, chỉ đạo vận dụng những phƣơng pháp đặc thù nhƣ kí hiệu ngôn 

ngữ đối với trẻ khiếm thính, dạy thực hiện nhiệm vụ cho học sinh khuyết tật trí tuệ, 

quản lý hành vi, sử dụng phƣơng tiện thay thế…chỉ ít giáo viên thực hiện đƣợc. Đặc 

biệt, khi quan sát giờ hoạt động hoà nhập có học sinh khiếm thính cho thấy, các giáo 

viên sử dụng loại hình giao tiếp này chủ yếu theo cách tự nhiên, không theo bài bản, 

qui định. Phỏng vấn những giáo viên đã dự tập huấn cho thấy, họ ngại đem tài liệu ra 

xem trƣớc giờ dạy và trong quá trình chuẩn bị cũng ít sử dụng tài liệu này. Các lí do 

đƣợc đƣa ra là: “chƣa ai kiểm tra việc giáo viên có giáo dục TKT tốt hay không, làm 

tốt cũng chƣa ai biết đến”. 
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Về việc chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cá nhân cho TKT, kết quả khảo 

sát cho thấy nhà trƣờng có chỉ đạo cho những giáo viên có TKT nặng tổ chức các tiết 

học hỗ trợ riêng cho TKT. Các hỗ trợ chủ yếu là kèm cặp thêm, rèn luyện kỹ năng giao 

tiếp, điều chỉnh hành vi… và chủ yếu những TKT nhẹ và khi phụ huynh trẻ yêu cầu. 

Những tiết hỗ trợ cá nhân đƣợc thực hiện tại trƣờng Mầm non Hoa sen và Trƣờng giáo 

dục trẻ em thiệt thòi, trƣờng mầm non 19/5 không thực hiện. 

Phỏng vấn giáo viên về công tác chỉ đạo chuyên môn của cán bộ quản lý giáo 

dục các cấp, nhƣ: xây dựng mục tiêu, kế hoạch bài học trong lớp có học sinh khuyết tật 

học hòa nhập, thực hiện điều chỉnh trong xây dựng kế hoạch, thực hiện bài dạy và cả 

trong kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục thì chúng tôi điều nhận đƣợc câu trả lời là 

không nhận đƣợc bất cứ chỉ đạo nào cụ thể cho thực hiện nhiệm vụ trên.  

2.3.4.3. Thực trạng  đánh giá kết quả giáo dục của TKT và kết quả hoạt động của 

Phòng Hỗ trợ GDĐB 

Hầu hết  giáo viên (trên 91 ) đã theo qui định chung nhƣ trẻ bình thƣờng; và 

dƣới 9  đánh giá theo năng lực của trẻ theo kế hoạch giáo dục cá nhân.  

Khi đƣợc hỏi về chỉ đạo của Phòng và trƣờng về công tác đánh giá kết quả giáo 

dục thì câu trả lời là không có chỉ đạo riêng cho hoạt động trên. Những số liệu trên cho 

thấy: Nhu cầu cần đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên là rất lớn so với 

số TKT đang đi học:  

Nội dung những khó khăn giáo viên gặp phải trong công tác giáo dục TKT cũng 

có kết quả tƣơng tự nhƣ của cán bộ quản lý, đƣợc thống kê khá đầy đủ, nhƣ: thiếu kiến 

thức cơ bản về TKT, thiếu phƣơng pháp và kĩ năng đặc thù, thiếu tài liệu, thiếu các 

thiết bị dạy học và hỗ trợ…Riêng đối với giáo viên còn liệt kê thêm khó khăn về thời 

gian chuẩn bị bài dạy, thời gian tự làm đồ dùng học tập, thời gian cho các khóa tập 

huấn và một số khó khăn khác về chuyên môn chung. 

Với nội dung về các biện pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện giáo dục hòa nhâp, 

chúng tôi có kết quả nhƣ sau: Chỉ có 1/9 cán bộ quản lý trả lời có kế hoạch riêng cho 

công tác quản lý chỉ đạo thực hiện GDHN. Đó là cán bộ quản lý của trƣờng Mầm non 

Hoa Sen – ngƣời đƣợc đào tạo sau đại học về chuyên ngành giáo dục TKT. Cán bộ 

quản lý các đơn vị còn lại (kể cả cán bộ quản lý cấp Phòng) đều trả lời là không có kế 

hoạch riêng cho công tác GDHN. Các hoạt động chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra 
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đánh giá hoàn toàn phụ thuộc vào kế hoạch chung của các cấp trên gửi đến, cụ thể nhƣ: 

lập danh sách, biên chế học sinh vào lớp, cử giáo viên tham dự các khóa học bồi dƣỡng 

chuyên môn, kiểm tra đánh giá thƣờng kì, sinh hoạt chuyên môn đều không có kế 

hoạch cụ thể. Mà hoàn toàn phụ thuộc vào các hoạt động của các cấp trên gửi xuống. 

Trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý về việc xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng 

chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn hàng tuần cho giáo viên dạy học hòa nhập thì câu 

trả lời chung vẫn là: Nhà trƣờng không có kinh phí cho hoạt động trên và cũng không 

có cán bộ đủ năng lực chuyên môn để phụ trách nên các hoạt động trên phải phụ thuộc 

vào kế hoạch của các cấp cao hơn. 

Kết quả khảo sát về công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động của phòng hỗ trợ 

GDĐB thì thông tin thu đƣợc của tất cả các đơn vị đều cho rằng hoặc là chƣa có định 

danh phòng nhƣ là một đơn vị chuyên môn độc lập (Trƣờng mầm non Hoa Sen), hoặc 

là trong thực tế chƣa có phòng hỗ trợ GDĐB nên không có hoạt đồng đánh giá, giám 

sát hoạt động của Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt. 

2.3.4.4. Quản lý chuyên môn và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng Hỗ 

trợ GDĐB 

 Qua phiếu hỏi, tạo đàm và trao đổi trực tiếp chúng tôi nhận thấy rằng gần nhƣ 

tât cả những giáo viên của Trƣờng Mầm non Hoa Sen và Trƣờng 19/5 là những ngƣời 

chƣa đƣợc tập huấn về chuyên môn, hoặc mới nhận học sinh khuyết tật. Trao đổi 

những kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật, nhƣ dạng tật, mức độ khuyết tật; những kiến 

thức kỹ năng cơ bản cần có khi can thiệp hỗ trợ cho trẻ khuyết tật đều rất hạn chế, thậm 

chí có ngƣời còn trả lời rằng họ chƣa đƣợc học thêm bất kì kiến thức nào và trong quá 

trình dạy cũng không có bất kì thay đổi, điều chỉnh nào và chỉ thực hiện nhƣ với trẻ 

bình thƣờng bằng kinh nghiệm thực tế. 

 Kết quả khảo sát trên cũng hoàn toàn phù hợp với nội dung đánh giá của cán bộ 

quản lý về khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của giáo viên trực tiếp can thiệp và 

giáo dục trẻ khuyết tật. Không có ý kiến nào cho rằng giáo viên của họ đã có đủ năng 

lực chuyên môn đáp ứng nhu cầu của thực hiện nhiệm vụ của Phòng Hỗ trợ. Chỉ có 3 ý 

kiến cho rằng giáo viên của họ đã đáp ứng đƣợc phần lớn các chuyên môn trong can 

thiệp và hỗ trợ trẻ  khuyết tật, thì đó là ý kiến của các cán bộ quản lý trƣờng Giáo dục 

trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên. Trên thực tế, nhiều giáo viên của trƣờng đƣợc đào 
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tạo chính qui về giáo dục trẻ khuyết tật, nhiều giáo viên còn lại đƣợc các tổ chức phi 

chính phủ trong và ngoài nƣớc tạo điều kiện cho họ đƣợc tham gia nhiều khóa tập huấn 

(kể cả những khóa tập huấn dài ngày ở nƣớc ngoài). Các ý kiến của số cán bộ quản lý 

còn lại đều cho rằng giáo viên của họ mới chỉ đáp ứng đƣợc một phần nhu cầu về 

chuyên môn giáo dục và hỗ trợ  trẻ khuyết tật, một số ít còn lại cho rằng giáo viên chƣa 

thể đáp ứng. Thực tế trong trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên có tổ 

chức một số lớp can thiệp sớm  cho trẻ khuyết tật trí tuệ, khiếm thính, tự kỉ và có vấn 

đề về hành vi. Ở những lớp này có những giáo viên đƣợc đào tạo bài bản phụ trách. 

Mặc dù vẫn có sự chia sẻ và trao đổi chuyên môn giữa những giáo viên trên và giáo 

viên của nhà trƣờng, tuy nhiên, nhiều ngƣời vẫn nhận thấy công tác chăm sóc và giáo 

dục những trẻ khuyết tật điển hình là rất vất vả và đòi hỏi chuyên môn cũng nhƣ lòng 

kiên trì rất cao. Vì vậy, sẽ có nhiều ngƣời nếu không quan sát kỹ sẽ cảm thấy mất tự tin 

và không tin tƣờng vào sự tiến bộ của trẻ cũng nhƣ những thành qủa của giáo viên của 

họ đã đạt đƣợc. Đội khi, họ cũng đặt ra các kì vọng quá lớn về trẻ, nên khi thấy trẻ tiến 

bộ chậm cũng làm họ bị sụp đổ. 

Kết quả khảo sát giáo viên và cán bộ quản lý về những năng lực và phẩm chất 

giáo viên cần có để thực hiện nhiệm vụ của Phòng Hỗ trợ, 100% cán bộ quản lý đều 

nói đƣợc những phẩm chất cần có nhƣ lòng nhiệt tình, kiên trì, nhận ái, tính vị tha… 

Nhƣng khi nêu câu hỏi về các năng lực chuyên môn cụ thể thì phần lớn các câu trả lời 

là những vấn đề chung, nhƣ: những kiến thức cơ bản về trẻ khuyết tật và giáo dục trẻ 

khuyết tật, phƣơng pháp giáo dục trẻ khuyết tật, kĩ năng đặc thù… Tuy nhiên khi thảo 

luận cụ thể những nội dung trên là gì thì phần lớn các cán bộ quản lý, kể cả Hiệu phó 

phụ trách chuyên môn cũng không chỉ ra đƣợc. 

Nội dung những khó khăn giáo viên gặp phải trong công tác hỗ trợ, can thiệp trực tiếp 

cho trẻ khuyết tật đƣợc thống kê khá đầy đủ, nhƣ: thiếu kiến thức cơ bản về trẻ khuyết 

tật, thiếu phƣơng pháp và kĩ năng đặc thù, thiếu tài liệu, thiết các thiết bị dạy học và hỗ 

trợ… 

Phỏng vấn về công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực cho GD trẻ khuyết tật 

nói chung, cho Phòng Hỗ trợ nói riêng thì chúng tôi nhận đƣợc câu trả lời cụ thể nhƣ 

sau: 
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- Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên: Không có kế hoạch phát triển 

nguồn nhân lực riêng cho Phòng Hỗ trợ. Nhà trƣờng chỉ cử cán bộ tham gia các 

khóa bồi dƣỡng chuyên môn do Bộ, Viện và Sở GD&ĐT thực hiện; 

- Với hai đơn vị trƣờng còn lại, câu trả lời cũng là: Nhà trƣờng chƣa có kế hoạch phát 

triển chuyên môn cũng nhƣ nhân lực riêng cho GDHN và Phòng Hỗ trợ GDĐB. 

Với quản lý cấp trƣờng, trƣờng cũng không có đủ thẩm quyền để tuyển dụng, thậm 

chí ký hợp đồng ngắn hạn với ngƣời lao động. 

- Với việc tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn tại trƣờng nhƣ Dự giờ, chia 

sẻ kinh nghiệm chuyên về về giáo dục trẻ khuyết tật, các chuyên đề, sáng kiến kinh 

nghiệm giáo dục trẻ khuyết tật thì cũng chỉ đƣợc thực hiện tại trƣờng Giáo dục trẻ 

em thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên. 

2.3.4.5. Quản lý môi trường GDHN và phòng Hỗ trợ GDĐB 

 Nghiên cứu nội dung quản lý thiết bị, các điều kiện hỗ trợ GDHN tại các trƣờng 

chúng tôi nhận đƣợc kết quả nhƣ sau: 

- Cả hai trƣờng Mầm non Hoa Sen và Mầm non 19/5 đều không có thƣ viện, tủ tài 

liệu và sách dành riêng cho TKT.Trƣờng Giáo dục trẻ em thiệt thòi có Thƣ viên 

chung của nhà trƣờng những cũng có rất ít tài liệu dành riêng cho giáo dục mầm 

non hòa nhập; 

- Cả hai trƣờng Mầm non Hoa Sen và 19/5 đều không có đồ dùng giáo dục dành 

riêng cho học sinh khuyết tật; 

- Thông tin về việc chỉ đạo từ làm đỗ dùng, đồ chơi cho TKT thu đƣợc là quản lý nhà 

trƣờng có thƣờng xuyên yêu cầu giáo viên phải tự làm và tăng cƣờng sử dụng đồ 

dùng đồ chơi cho TKT, tuy nhiên không có hƣớng dẫn phải làm gì, làm nhƣ thế nòa 

hoặc điều chỉnh nhƣ thế nào? Vì vậy mặc dù có sự chỉ đạo của quản lý, những việc 

từ làm đồ dùng, đồ chơi và sử dung cũng không có khác biệt hoặc điều chỉnh so với 

trẻ khác. 

Nghiên cứu về môi trƣờng giáo dục phục vụ GDHN TKT khuyết tật 

- Về môi trƣờng vật chất 

 100  các trƣờng không có các điều kiện về cơ sở vật chất phù hợp với TKT nhƣ: 

Tín hiệu âm thanh, tín hiệu nổi, cầu trƣợt lên xuống cho xe lăn…  
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 100% các trƣờng không có lối đi riêng, phòng về sinh các thiết bị vui chơi, luyện tập 

đặc thù dành cho các đối tƣợng học sinh khuyết tật khác nhau. 

- Về môi trƣờng tâm lý 

Thông tin về quản lý môi trƣờng tâm lý ở cả 3 đơn vị tham gia nghiên cứu thu đƣợc 

đều rất tích cực, cụ thể: 

- Nhà trƣờng thƣờng xuyên quán triệt với đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà 

trƣờng về việc tôn trọng và đối xử bình đẳng với TKT, không phân biệt đối xử hoặc 

kỹ thị TKT; 

- Chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động giáo dục và vui chơi tạo điều kiện cho TKT có 

thể tham gia và tạo cơ hội cho TKT thể hiện mình và có thể đạt đƣợc những thành 

công nhất định; 

- Chỉ đạo quán triệt với phu huynh trẻ bình thƣờng chấp nhận cho con em mình cùng 

học tập và vui chơi với TKT. 

Kết quả khảo sát cho thấy ở cả ba đơn vị nghiên cứu trong đó có 01 đơn vị giáo 

dục chuyên biệt thì cơ sở vật chất và thiết bị giáo dục vẫn còn rất nghèo nàn hoặc hoàn 

toàn chƣa có để phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục TKT. Những mới môi 

trƣờng tâm lý do nhận thức đúng về trách nhiệm thực hiện quyền đƣợc giáo dục của 

TKT nên ở cả ba đơn vị đã xây dựng đƣợc môi trƣờng tâm lý tốt, không có sự phân 

biệt đối xử với TKT, cũng nhƣ tạo dựng đƣợc mối quan hệ tốt, có sự chia sẻ giữa phụ 

huynh với phụ huynh. 
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Kết luận chƣơng 2. 

Tại cả 03 cơ sở tham gia nghiên cứu đều có TKT tham gia giáo dục. Nhìn chung 

ở hai trƣờng Mầm non hòa nhập chỉ có TKT nhẹ và vừa, tỷ lện TKT nặng chiếm tỷ lệ 

nhỏ. Riêng ở Trƣờng giáo dục trẻ em thiệt thòi là trƣờng dành riêng cho đối tƣợng trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn thì tỷ lệ khuyết tật năng và đặc biệt nặng chiếm tỷ lệ lớn hơn. 

Phần lớn cán bộ, giáo viên của cả 3 đơn vị đều đã đạt chuẩn nghề nghiệp do Bộ 

GD&ĐT quy định, một bộ phận nhỏ còn chƣa đạt chuẩn là những giáo viên đã lớn tuổi 

nên cũng có nhiều kinh nghiệm trong công tác giáo dục. Tuy nhiên về chuyên ngành 

giáo dục TKT thì ở trƣờng hòa nhập không có một cán bộ, giáo viên nào đƣợc đào tạo 

chính quy về giáo dục TKT, một bộ phận nhỏ của trƣờng Mầm non Hoa sen đƣợc tập 

huấn ngắn ngày về GDHN. Nhƣ vậy có thể kết luận, hầu hết cán bộ quản lý và giáo 

viên ở hai trƣờng hòa nhập đều chƣa đủ kiến thức, kỹ năng và các nghiệp vụ chuyên 

môn sâu để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục TKT. 

Hầu hết cán bộ giáo viên đều có nhận thức đúng về nhu cầu học tập và phát 

triển của TKT, nhận thức đúng về phƣơng thức giáo dục TKT đó là mô hình GDHN.  

Mô hình phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non hòa nhập còn là một “khái 

niệm mơ hồ” với hầu hết giáo viên trƣờng hòa nhập. Nhƣng khi đƣợc giải thích về 

chức năng, vai trò và nhiệm vụ của phòng thì 100% ý kiến đều cho rằng nếu có TKT 

học hòa nhập thì rất cần thiết phải có phòng hỗ trợ. 

Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trƣờng đã rất quan tâm đến giáo dục TKT, tuy 

nhiên trong công tác quản lý giáo dục TKT và QL hoạt động của Phòng hỗ trợ vẫn còn 

nhiều hạn chế, cụ thể nhƣ:  

- Về công tác lập kế hoạch và chỉ đạo chuyên môn GDHN đã đƣợc thực hiện, 

tuy nhiên cán bộ quản lý còn thụ động, phụ thuộc vào kế hoạch của các cấp trên. Cán 

bộ, giáo viên chƣa có kế hoạch cụ thể nhƣ: điều tra, huy động TKT đến trƣờng; kế 

hoạch bồi dƣỡng giáo viên và sinh hoạt chia sẻ chuyên môn định kì. 

- Đã có chỉ đạo xây dựng và thực hiện bản KHGDCN cho TKT. Tuy nhiên, qui 

trình xây dựng và thực hiện chƣa đầy đủ, chƣa khoa học và chƣa phù hợp với cá nhân 

TKT. Đặc biệt còn rất nhiều trẻ có nhu cầu đƣợc xây dựng KHGDCN nhƣng chƣa 

đƣợc thực hiện. 

- Mặc dù GDHN đã đƣợc thực hiện nhiều năm, những các điểu kiện về trang 

thiết bị dạy học và cơ sở vật chất của tất cả các trƣờng đều chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu 

của nhà trƣờng và của chính TKT. 
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CHƢƠNG 3. 

CÁC GIẢI PHÁP QUẢN L  HOẠT ĐỘNG CỦA PH NG HỖ TRỢ GIÁO 

DỤC ĐẶC BIỆT  

 

3.1. Nguyên tắc đề xuất giải pháp 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 

Mục tiêu giáo dục là cái đích của hoạt động giáo dục và quản ly. Việc xác định, 

lựa chọn đƣợc các mục tiêu và tìm đƣợc các biện pháp thực hiện phù hợp với các mục 

tiêu, đạt đƣợc mục tiêu là một nguyên tắc quan trọng và cũng là điều mà tất cả các nhà 

giáo dục, nhà quản lý mong muốn. Vì vậy, khi đề xuất các giải pháp QL Phòng hỗ trợ 

GDĐB, không thể không xuất phát từ những mục tiêu giáo dục chung của nhà trƣờng 

và mục tiêu GDHN trẻ khuyết tật. Các giải pháp quản lý hoạt động của Phòng HT 

GDĐB nhắm đến mục tiêu đảm bảo trẻ khuyết tật đƣợc bing đảng trƣớc cơ hội học tập 

và phát triển, đƣợc tạo các điều kiện tất nhất cho các em phát triển tối đa các năng lực 

còn tiềm ẩn cũng nhƣ hạn chế các khó khăn do khuyết tật gây ra, đồng thời thống nhất 

với mục tiêu, chiến lƣợc phát triển chung của nhà trƣờng. 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống; tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý 

Tính thống nhất yêu cầu nhà quản lý xem xét một cách tổng thể hoạt động 

quản lý Phòng HT GDĐB là một trong các hoạt động quản lý tổng thể của nhà 

trƣờng. Trong đó bao gồm các mối quan hệ tƣơng tác, sự ràng buộc ảnh hƣởng lẫn 

nhau giữa quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự và quản lý cơ sở vật chất của nhà 

trƣờng. Từ đó đề xuất giải pháp quản lý phù hợp, sát với thực tế. 

Tính đồng thống nhất, đồng bộ theo chƣơng trình giáo dục mầm non yêu cầu 

nhà quản lý đƣa ra các biện pháp phải tuân thủ theo chƣơng trình giáo dục mầm non 

chung. Trong môi trƣờng GDHN, TKT vẫn phải tham gia những hoạt động chung 

với các trẻ bình thƣờng khác, do đó biện pháp quản lý hoạt động của Phòng HT 

GDĐB cần chú ý đến điểm này. 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp và đặc thù 

Phòng hỗ trợ GDĐB là một đơn vị chuyên môn trong trƣờng mầm non hòa 

nhập, tuy nhiên do tính chất đặc thù về hoạt động hỗ trợ, nên quản lý phòng HT 

GDDB cũng cần phải có tính đặc thù riêng. Tính đặc thù đƣợc thể hiện thông qua 
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tất cả các chức năng của quản lý từ xây dựng kế hoạch đến tổ chức chỉ đạo chuyên 

môn, phát triển nguồn nhân lực, kiếm tra đánh giá đến phối hợp thực hiện… vì vậy 

trong quản lý hoạt động của phòng cũng phải đảm bảo tính phù hợp cho các hoạt 

độngvà tính đặc thù của các hoạt động. 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tiếp cận dựa trên Quyền trẻ em 

Việt Nam đã chính thức phê chuẩn công ƣớc quốc tế về Quyền của ngƣời 

khuyết tật. Một trong các điều khoản quan trọng nhất đó là Quyền đƣợc đối xử bình 

đẳng và quyền đƣợc hƣởng một nền giáo dục có chất lƣợng. Vì vậy, đề xuất các giải 

pháp quản lý GDTKT nói chung, QL hoạt động của Phòng hỗ trợ giáo dục trong 

trƣờng mầm non hòa nhập nói riêng phải đảm bảo đƣợc các điều kiện nhằm tạo cơ 

hội tốt nhất cho trẻ khuyết tật đƣợc học tập, phát triển và hòa nhập xã hội. 

Vì vậy cần đáp ứng nguyên tắc đảm bảo quyền trẻ em trong mọi quyết định 

quản lý, mọi giải pháp đƣa ra, để trẻ em là trung tâm nhận đƣợc mọi lợi ích đạt 

đƣợc. 

3.2.  Các giải pháp QL hoạt động của Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

3.2.1. Nâng cao nhận thức của CBQL, GV về vai trò và vị trí của Phòng Hỗ trợ 

GDĐB trong trường mầm non  

Mục tiêu của giải pháp 

Nhận thức là cơ sở của thái độ và hành động. Khi có nhận thức đúng sẽ giúp 

con ngƣời chuyển hóa nó thành niềm tin, thái độ đúng, thúc đẩy hành động đúng. 

Do đó, nâng cao nhận thức cũng chính là nâng cao chất lƣợng hành động, làm cho 

hành động phù hợp với mục tiêu, với ý chí của chủ thể. 

Mục tiêu của giải pháp là giúp CBQL, GV, Nhân viên và Phụ Huynh TKT 

hiểu đúng về vai trò, vị trí chức năng và tầm quan trọng của Phòng hỗ trợ GDĐB 

trong việc chăm sóc và giáo dục TKT trong trƣờng mầm no hòa nhập; coi các hoạt 

động của phòng là một trong các giải pháp tối ƣu nhằm nâng cao chất lƣợng GDHN 

nói chung, can thiệp và hỗ trợ trực tiếp cho trẻ khuyết tật nói riêng.  

Nội dung của giải pháp 

Đối với cán bộ quản lý, đặc biệt là hiệu trƣởng, cần có sự hiểu biết sâu rộng 

về vị trí, chức năng, vai trò của Phòng hỗ trợ GDĐB. Chỉ khi có nhận thức rõ ràng 

thì ngƣời quản lý mới có thể đƣa ra những quyết định đúng đắn. Qua đó chỉ đạo 
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nhân viên xây dựng mục tiêu, kế hoạch, thực hiện kế hoạch và đánh giá kết quả 

cũng nhƣ tiến hành những điều chỉnh cần thiết. 

Đối với giáo viên, bao gồm cả giáo viên phụ trách hoạt động của Phòng và 

giáo viên lớp có TKT, việc nâng cao nhận thức về GDHN; về vị trí, vai trò, chức 

năng của Phòng hỗ trợ giáo dục trong trƣờng Mầm non hòa nhập giúp cải thiện kết 

quả công tác nuôi dạy TKT. Qua đó cung cấp cho trẻ sự hỗ trợ đúng thời điểm, 

đúng nhu cầu của trẻ, với chất lƣợng tốt nhất có thể. 

Đối với phụ huynh, nâng cao nhận thức về Phòng hỗ trợ giáo dục là một 

trong những biện pháp hiệu quả để phụ huynh TKT hiểu thêm về Trẻ, về nhu cầu 

của trẻ, cách thức chăm sóc trẻ và giáo dục trẻ; Nhận thức đƣợc những hỗ trợ mà 

phụ huynh có thể nhận đƣợc từ Phòng hỗ trợ. Việc nâng cao nhận thức của phụ 

huynh TKT sẽ nâng cao kết quả phối hợp giữa nhà trƣờng và gia đình trong việc 

chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Kế hoạch tuyên truyền:  

- Xác định rõ đối tƣợng tuyên truyền nâng cao nhận thức là CBQL, GV và Phụ 

huynh TKT; ngoài ra còn có các đối tƣợng khác là cộng đồng, cán bộ 

QLNN, những ngƣời quan tâm đến GDHN và Phòng hỗ trợ giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xác định thời gian tiến hành, nguồn lực để 

thực hiện và phân công cán bộ, giáo viên chịu trách nhiệm thực hiện. 

Về nội dung tuyên truyền   

Nội dung tuyên truyền cho CBQL, GV, phụ huynh TKT và các đối tƣợng 

khác để nâng cao nhận thức về GDHN, TKT, Phòng hỗ trợ là: Các văn bản pháp 

luật về GDTKT; Những cam kết, đƣờng lối, chính sách của Việt Nam về bảo đảm 

quyền lợi của TKT; ;.... Bên cạnh còn có các nội dung chuyên môn 

- Kiến thức về GDĐB, về TKT mầm non,  cập nhật những nghiên cứu trong 

nƣớc và nƣớc ngoài về GDĐB,... 

- Kiến thức khoa học và trình độ nghiệp vụ quản lý cho các CBQL 

- Phƣơng pháp, kỹ thuật dạy học, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về GDĐB 

cho giáo viên 

- Kỹ năng tổ chức các hoạt động GDĐB . 
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- Công tác lập kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức, triển khai và thực hiện, kiểm tra 

đánh giá và phối kết hợp với các lực lƣợng GD trong và ngoài nhà trƣờng. 

Cách thức thực hiện 

Thông qua hoạt động tuyên truyền của nhà trƣờng: trên bảng tin, trong các 

bài viết, trong giờ sinh hoạt chung, các buổi họp phụ huynh, tờ rơi…. 

Tổ chức các buổi tƣ vấn trực tiếp cho những ngƣời quan tâm: Với sự tham 

gia của Phòng hỗ trợ, các chuyên gia về GDĐB và các nhà quản lý 

Tổ chức các buổi tọa đàm, chuyên đề  

Xây dựng cơ sở dữ liệu, thông tin, kiến thức về GDĐB, giáo dục mầm non 

để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và những ngƣời quan tâm tìm hiểu. 

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, nâng cao nhận thức lôi kéo toàn thể cán bộ, 

giáo viên, nhân viên dự. 

Điều kiện thực hiện biện pháp 

- Hiệu trƣởng, Ban giám hiệu phải quan tâm thƣờng xuyên đến GDHN và 

hoạt động của Phong hỗ trợ, là những ngƣời gƣơng mẫu, đi đầu trong công tác này 

và khuyến khích mọi ngƣời tham gia. 

- Tạo dựng và duy trì đƣợc môi trƣờng giáo dục lành mạnh, tích cực. 

- Lựa chọn đƣợc nội dung cần nâng cao nhận thức và những kỹ năng nghiệp 

vụ cần bồi dƣỡng phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng đối 

tƣợng; lựa chọn hình thức tổ chức thực hiện gọn nhẹ, hiệu quả 

3.2.2. Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hoạt động phòng hỗ trợ GDĐB phù hợp 

với điều kiện thực tế của nhà trường 

Mục tiêu của giải pháp 

Kế hoạch là sự cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, công việc, biện pháp của 

công tác GDHN. Thể hiện qua trong các bảng chƣơng trình, kế hoạch hành động, 

những yếu tố ảnh hƣởng, ngƣời tham gia, nguồn lực sử dụng và quy định rõ thời 

gian thực hiện. 

Mục tiêu, kế hoạch hoạt động của PHTGDĐB là những văn bản quy định 

mục đích, nội dung, biện pháp, điều kiện thực hiện hoạt động của Phòng hỗ trợ có 

tác dụng định hƣớng. Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động không chỉ nhằm mục 

đích định hƣớng toàn bộ hoạt động mà còn là cơ sở để kiểm tra, đánh giá kết quả 
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hoạt động của Phòng, của công tác GDHN giúp nhà quản lý chủ động thực hiện 

công việc một cách khoa học và hiệu quả, gắn kết mọi thành viên trong tổ chức 

tham gia, huy động và sử dụng các nguồn lực hợp lý. 

 Xây dựng đƣợc mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Phòng hỗ trợ nằm trong 

mối quan hệ biện chứng với hệ thống mục tiêu, kế hoạch tổng thể, toàn diện của nhà 

trƣờng nói chung và kế hoạch GDHN nói riêng. 

Yêu cầu đối vớí xây dựng mục tiêu cụ thể, kế hoạch chi tiết phải nêu rõ 

đƣợc: Nội dung công việc cần thực hiện, biện pháp thực hiện, thời gian hoàn thành, 

các nguồn lực cần thiết, ngƣời thực hiện, kết quả mong đợi của BGH trong phạm vi 

nguồn lực cho phép. 

Nội dung của giải pháp  

Đánh giá nhu cầu ngƣời học: Đây là công tác quan trọng nhất trƣớc khi xây 

dựng mục tiêu, kế hoạch. Nhìn nhận Phòng hỗ trợ GDĐB là nơi cung cấp dịch vụ 

GDĐB cho TKT học hòa nhập trong trƣờn mầm non, thì yếu tố thỏa mãn nhu cầu của 

TKT là trọng tâm, là ƣu tiên hàng đầu. Không thể nói rằng trƣờng có chất lƣợng 

GDHN tốt khi chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ yêu cầu của trẻ. Công tác đánh giá nhu cầu 

ngƣời học cho phép CBQL, GV có cái nhìn thực tế về nhu cầu và phân loại nhu cầu 

theo khả năng đáp ứng của trƣờng. Căn cứ nhu cầu có khả năng đáp ứng để tiến hành 

xây dựng mục tiêu giáo dục và kế hoạch hoạt động để đạt đƣợc mục tiêu đó. 

 Đánh giá năng lực thực hiện của giáo viên (năng lực chuyên môn,  kỹ năng đặc 

thù GDTKT; 

Đánh giá điều kiện vật chất: phòng ốc, thiết bị,... 

Đánh giá tổng thể nguồn lực của nhà trƣờng, nguồn lực cần thiết đẻ thực hiện kế 

hoạch, huy động nguồn lực, kế hoạch sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả... 

Phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện kế hoạch. 

Từ việc đánh giá, phân tích thực trạng, bối cảnh; căn cứ vào khả năng thực hiện 

của nhà trƣờng và các nguồn lực, Hiệu trƣởng chỉ đạo việc xác định rõ và lựa chọn 

chính xác các mục tiêu GDHN, mục tiêu hoạt động của Phòng hỗ trợ). Thực hiện kỹ 

thuật lập kế hoạch, chiến lƣợc theo quy trình 9 bƣớc đã nêu tại Mục 1.4.1.  

Đƣa ra đƣợc bản kế hoạch có tính khái quát cao, khoa học lại vừa mang tính 

cụ thể chi tiết; đảm bảo tính toàn diện và chú ý đến phân công nhiệm vụ, quyền hạn, 
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và trách nhiệm của từng cá nhân.  

Hiệu trƣởng khi chỉ đạo lập kế hoạch phải thể hiện và phân công cụ thể các 

nội dung, thành phần tham gia, nguồn lực sử dụng, thời gian hoàn thành, để kế 

hoạch triển khai có tình khả thi. Luôn đối chiếu kế hoạch vơi điều kiện thực tế của 

nhà trƣờng để kế hoạch đảm bảo tính khả thi, tính khoa học và hiệu quả. 

Cần thể hiện rõ trong kế hoạch nhiệm vụ của các bộ phận, các nhân phụ trách 

triển khai kế hoạch nhƣ: nhiệm vụ của Ban giám hiệu; nhiệm vụ của cá nhân giáo 

viên phụ trách Phòng Hỗ trợ; nhiệm vụ của những bộ phận, cá nhân tham gia phối 

hợp 

Để xây dựng một bản kế hoạch tốt, Hiệu trƣởng, đóng vai trò nhƣ một nhạc 

trƣởng điều khiển dàn nhạc của mình, tập trung mọi thành viên liên quan phối hợp 

để cùng nhau vạch ra bản kế hoạch, Hiệu trƣởng là ngƣời quyết định cuối cùng phê 

duyệt bản kế hoạch. 

Khi xây dựng kế hoạch, Phòng hỗ trợ GDĐB là đơn vị chuyên môn, có vai 

trò quan trọng tƣ vấn cho Hiệu trƣởng đƣa ra quyết định. 

Nhƣ vậy, để kế hoạch bản kế hoạch hoạt động của Phòng GDĐB có chất 

lƣợng, ngƣời Hiệu trƣởng cần rà soát, khảo sát, đánh giá đúng đặc điểm tình hình 

của địa phƣơng, đơn vị; tìm hiểu nhu cầu học tập cuat học sinh, nhu cầu tƣ vấn của 

các đơn vị, cá nhân có liên quan; dự kiến những tác động của các yếu tố chủ quan 

và khách quan, tích cực và tiêu cực, thuận lợi và khó khăn của công tác quản lý hoạt 

động của phòng GDĐB. Từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng GDĐB 

nằm trong chƣơng trình GD tổng thể của nhà trƣờng, đảm bảo tính hệ thống, đồng 

bộ, cụ thể, thiết thực và khả thi. 

Trƣớc khi đƣa ra kế hoạch, cần tham khảo ý kiến của các tổ chức có liên 

quan, các chuyên gia; đóng góp, bổ sung của những CBQL, GV giàu kinh nghiệm 

trong công tác giáo dục HSKT. 

Khi xây dựng kế hoạch phải luôn bám sát các mục tiêu, định hƣớng phát 

triển GDĐB của ngành cũng nhƣ của nhà trƣờng. Nội dung, hình thức, biện pháp 

thực hiện kế hoạch phải xuất phát từ mục tiêu và vì mục tiêu nâng cao chất lƣợng 

giáo dục cho TKT đã lựa chọn. 

Kế hoạch của Phòng GDĐB cần những kế hoạch lâu dài, chiến lƣợc, định 
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hƣớng, đón đầu cho cả một giai đoạn; đồng thời phải có kế hoạch cụ thể cho từng năm 

học, từng học kỳ, từng tháng, và từng dạng trẻ có các dạng khuyết tật khác nhau. 

Kế hoạch phải cụ thể, chi tiết: Có phân định thời gian, tổ chức, ngƣời thực 

hiện, nội dung và nhiệm vụ công việc rõ ràng. 

Kế hoạch phải đƣợc triển khai đúng thời điểm, đúng tiến độ, thống nhất và 

đồng bộ; đƣợc quán triệt trong toàn thể CB, GV, NV, CMHS, TKT; và đƣợc kiểm 

tra, đánh giá thƣờng xuyên, kịp thời. 

Khi xây dựng kế hoạch cần xác định các nguồn lực phục vụ cho thực hiện kế 

hoạch, chú ý huy động và tranh thủ tối đa tiềm năng của các nguồn lực; lƣờng 

trƣớc, ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất những khó khăn, những tác động có 

ảnh hƣởng xấu đến hoạt động chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ TKT. 

Cách thức thực hiện biện pháp  

Xây dựng mục tiêu, kế hoạch là hoạt động quản có tính kế thừa và phát triển, 

chịu sự chi phối của quá trình cũ, và hoạt động hiện tại sẽ ảnh hƣởng đến các kế 

hoạch tƣơng lai. Vì vậy, cần phải đảm bảo thực hiện quy trình lập kế hoạch một 

cách nghiêm túc, đúng kỹ thuật: - Cần phải xác định rõ thực trạng hoạt động của 

Phòng hỗ trợ;- Cần phải xác định đƣợc hệ thống cây mục tiêu, từ chung đến riêng, 

từ khái quát đến chi tiết cụ thể; Thực hiện những mục tiêu cụ thể để hƣớng đến thực 

hiện mục tiêu chung;- Cần phải vạch ra con đƣờng rõ rang để đạt đƣợc những mục 

tiêu nhỏ cụ thể, từ mục tiêu nhỏ đến mục tiêu chung;- Cần phải xác định thành phần 

tham gia, giữ nhiệm vụ thế nào, cơ chế chịu trách nhiệm; xác đinh nguồn lực cần 

thiết để hoạt động có thể diễn ra trên cơ sở có thể đáp ứng; thời gian hoàn thành 

nhiệm vụ;- Cần phải xác định rõ biện pháp kiểm tra, đánh giá và giám sát quá trình 

thực hiện kế hoạch, điều chỉnh, xử lý kết quả. 

Hiệu trƣởng, BGH chỉ đạo thành lập tổ công tác lấy Phòng hỗ trợ GDĐB là 

đơn vị đầu mối, các GV tham gia tích tực thực hiện nội dung xây dựng mục tiêu, kế 

hoạch hoạt động. Dựa trên đề xuất của tổ chuyên môn để quyết định mục tiêu và kế 

hoạch GDHN của trƣờng. 

Hiệu trƣởng, BGH chỉ đạo những bộ phận liên quan cung cấp các điều kiện 

cần thiết; BGH giám sát, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. 
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Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để thực hiện tốt biện pháp trên, Hiệu trƣởng cần: 

- Nghiên cứu kỹ các công cụ QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB 

- Nghiên cứu điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhà trƣờng, chất lƣợng đầu vào 

để xây dựng kế hoạch, đó là: 

+ Con ngƣời: Đó là số lƣợng giáo viên đã qua đào tạo về GDĐB; bằng cấp, 

chứng chỉ của họ. Số lƣợng giáo viên cần có, số giáo viên có thể đáp ứng ngay nhu 

cầu hoạt động, số lƣợng phải tiếp tục bồi dƣỡng,... 

+ Cơ sở vật chất: Gồm cơ sở vật chất trƣờng học, thiết bị dạy học, tài liệu 

sách giáo khoa, phƣơng tiện kỹ thuật hổ trợ công tác chăm sóc và nuôi dƣỡng trẻ. 

Ngoài những thiết bị cơ bản, cần phải có những trang thiết bị chuyên môn, chuyên 

dụng cho GDTKT, phù hợp với nhu cầu của trẻ. 

+ Phƣơng pháp: Là trình độ nắm vững các phƣơng pháp, cách thức GDKNS, 

sử dụng đƣợc các phƣơng tiện kỹ thuật…cho vấn đề giáo dục. 

+ Tài chính: Là sự khai thác các nguồn lực về tài chính đƣợc ngân sách cấp 

hay huy động từ nhiều nguồn khác nhau và việc sử dụng có hiệu quả vào giáo dục 

học sinh. 

+ Cơ chế quản lý: Là cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trƣờng, là cơ chế quản 

lý của nhà trƣờng trong đó có phân cấp cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ 

của từng cá nhân, là sự phân công giao việc, tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các 

thành viên để họ cùng hoàn thành nhiệm vụ. 

Kế hoạch là một sản phẩm đƣợc xây dựng trên tinh thần tập thể, vì tập thể, 

phù hợp với mục tiêu giáo dục, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, khả thi, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân kèm theo các yêu cầu và quy trình làm 

việc cụ thể với quyền hạn và trách nhiệm đƣợc giao. Hiệu trƣởng vừa là ngƣời 

thông qua, tổ chức chỉ đạo thực hiện, phải quan tâm triển khai, đôn đốc, đồng thời 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch một cách thƣờng xuyên và kịp 

thời để có những điều chỉnh thích hợp. 

3.2.3. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng hỗ trợ GDĐB 

Hoạt động chuyên môn quan trọng nhất của phòng hỗ trợ GDĐB chính là 

việc tổ chức đáng giá khả năng nhu cầu của trẻ khuyết tật trên cơ sở đó để xây dựng 
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và thực hiện bản kế hoạch giáo dục cá nhân cho từng trẻ khuyết tật, Vì vậy trong 

giải pháp này đề tài tập trung việc nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức, chỉ đạo việc xây 

dựng và thực hiện bản kế hoạch GDCN cho trẻ khuyết tật. 

Mục tiêu và yêu cầu 

Tổ chức, chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục cho mỗi cá nhân trẻ khuyết tật 

trên cơ sở đáp ứng nhu cầu phát triển cá biệt của mỗi trẻ nhằm phát triển tối đa 

những năng lực còn tiềm ẩn, hạn chế những khó khăn do khuyết tật gây ro giúp trẻ 

học tập phát triển và hòa nhập cộng đồng. 

Mỗi HSKT khuyết tật nói riêng và trẻ em nói chung là một cá nhân riêng 

biệt, có điều kiện sống và sự phát triển thể chất cũng nhƣ tinh thần khác nhau, thời 

điểm bị khuyết tật, mức độ khuyết tật, suy giảm chức năng rất khác nhau. Vì vậy, 

trẻ có các đặc điểm tâm lý khác nhau cũng nhƣ có các khả năng và nhu cầu rất khác 

nhau. Tất cả những vấn đề trên đòi hỏi trẻ KT phải đƣợc tiếp cận GD cá nhân, và 

mỗi em phải đƣợc xây dựng một kế hoạch GD riêng hay còn gọi là bản KHGDCN. 

Bản KHGDCN phải là một video clip ghi lại đƣợc đầy đủ về HSKT, nhƣ: đặc điểm 

phát triển thể chất của trẻ, sự phát triển tâm lý của trẻ, điều kiện sống và GD của trẻ, 

đặc biệt trong bản KHGDCN phải phản ánh đƣợc các điểm mạnh, sở thích và nhu 

cầu phát triển của trẻ, từ đó đặt ra các mục tiêu và kế hoạch GD cụ thể cho từng trẻ. 

Nghiên cứu lịch sử GD trẻ khuyết tật tiếp cận GD cá nhân cho thấy: Lịch sử 

GD trẻ khuyết tật đã có từ những năm đầu của thế kỷ XI, tuy nhiên, phải đến năm 

1972, Gallagher, một nhà GD học Mỹ, mới đƣa ra đƣợc ý kiến khẳng định: "Chìa 

khoá của nền GD phù hợp là KHGDCN" (Những cuộc sống ngoại lệ - Ann 

Turnbull, Rud Turnbull, Marilyn Shank, Dorothy Leal, 1995) 

Bản kế hoạch cần thể hiện đƣợc tính mục đích, dự kiến đƣợc những hoạt 

động sẽ diễn ra và những điều kiện, thời gian nhất định với các phƣơng tiện để thực 

hiện hoạt động cũng nhƣ kết quả dự kiến của con ngƣời trƣớc khi hành động. Bản 

kế hoạch sẽ giúp cho mỗi cá nhân có thể đƣợc kiểm soát, điều chỉnh đƣợc hành vi 

của mình và luôn luôn biết hƣớng tới mục đích đã đề ra. 

Dựa vào Bản KHGDCN, nhà trƣờng còn có thể huy động đƣợc một lực 

lƣợng xã hội lớn tham gia vào quá trình GD trẻ: gia đình trẻ, các ban ngành đoàn 

thể, các tổ chức xã hội, các cá nhân tình nguyện...  
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Nhƣ vậy, để thực hiện GD có hiệu quả cho từng HSKT, thì bản KHGDCN 

phải đạt đƣợc những yêu cầu sau: 

Đảm bảo rõ ràng và chi tiết: Tránh sử dụng những thuật ngữ khó hiểu 

cần nhiều đến việc lý giải và chú thích. Kế hoạch càng cụ thể, chi tiết bao nhiêu 

thì càng tốt bấy nhiêu. 

Đảm bảo tính lôgic: Thống nhất giữa các thành tố của một bản kế hoạch: 

mục tiêu, nội dung, hình thức tổ chức, điều kiện và phƣơng tiện thực hiện hoạt 

động. Đảm bảo sự thống nhất giữa các nội dung ngay trong một thành tố và giữa 

các thành tố. Thực hiện bƣớc này sẽ là nền tảng và căn cứ để thực hiện các bƣớc 

tiếp theo. 

Đảm bảo tính hợp lý: Bản kế hoạch cần đƣợc biên soạn để khi thực hiện 

đảm bảo tính linh hoạt cho phép ngƣời thực hiện điều chỉnh nếu qua đánh giá 

nhận thấy chƣa hợp lý. 

Đảm bảo có thể kiểm soát được: Bản kế hoạch phải đƣợc xây dựng sao cho 

việc tổ chức thực hiện các hoạt động, các mức độ đạt đƣợc mục tiêu cũng nhƣ 

những ảnh hƣởng, tác động đến việc thực hiện kế hoạch đều có thể đo lƣờng, xác 

định đƣợc tại bất cứ thời điểm nào. 

Có thể chấp nhận: Bản KHGDCN thể hiện mong muốn, nhu cầu của những 

ngƣời thực hiện, mọi thành viên đều cảm thấy cần thiết phải xây dựng và thực hiện 

kế hoạch này. Đặc biệt chú ý đến mong ƣớc của trẻ và nguyện vọng của gia đình. 

Tính hiện thực: Trong hoàn cảnh hiện tại với các nguồn lực sẵn có thì các 

mục tiêu đã đề ra hoàn toàn có thể đạt đƣợc. 

Trung thực: Bản kế hoạch cần phản ánh đúng thực tế, đạt đƣợc sự thống nhất 

của những thành viên có liên quan. 

Nội dung 

a) Các thành tố của bản kế hoạch giáo dục cá nhân 

- Thông tin chung v  trẻ: Trong nội dung này cần cung cấp đầy đủ các thông tin 

về trẻ và gia đình trẻ, nhƣ điều kiện, hoàn cảnh sống và các đặc điểm phát triển 

của trẻ. 
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- Mục tiêu GD: Bao gồm mục tiêu GD của năm học, từng học kỳ, từng tháng, từng 

tuần. Mục tiêu GD phải đƣợc thể hiện dƣới dạng mục tiêu hành vi; mục tiêu đƣợc 

xây dựng sao cho phù hợp và phải đón đầu đƣợc sự phát triển của trẻ. 

- Kế hoạch GD cụ thể bao gồm: 

+ Nội dung hoạt động: Là những hoạt động mà ngƣời GV dự tính sẽ tiến hành 

tổ chức để trẻ tham gia và nhằm giúp trẻ đạt mục tiêu. 

 Cách tiến hành và các dịch vụ/phƣơng tiện liên quan: Là những biện pháp, 

điều kiện để thực hiện hoạt động đó đạt kết quả. Những phƣơng tiện đảm bảo cho 

thực hiện KHGDCN bao gồm các dịch vụ đặc biệt cho trẻ khuyết tật (các phƣơng 

tiện trợ thị, sách, bảng dùi viết chữ nổi Braille, đồ dùng học tập phù hợp với tri giác 

xúc giác hoặc thính giác, gậy, sa bàn, la bàn...cho học sinh mù; ngôn ngữ giao tiếp 

tổng hợp, chữ cái ngón tay, cử chỉ ...cho trẻ điếc; các thiết bị trợ giúp vận động... 

cho trẻ khuyết tật thể chất; thiết bị trực quan cho trẻ khuyết tật trí tuệ...), các hoạt 

động tập thể đảm bảo cho trẻ khuyết tật đƣợc tham gia, các môi trƣờng phù hợp với 

khả năng, hứng thú của trẻ...  

+ Thời điểm bắt đầu và thời gian thực hiện: Cần chỉ rõ ngày bắt đầu thực hiện 

và thời hạn hoàn thành hoạt động.  

+ Ngƣời thực hiện: Là những ngƣời giúp trẻ thực hiện các hoạt động. Bản kế 

hoạch cần chỉ rõ ngƣời chịu trách nhiệm chính, ngƣời hỗ trợ, thời gian và công việc 

cụ thể của từng thành viên. 

+ Đánh giá kết quả: Cần chỉ ra yêu cầu mức độ đạt đƣợc. Đối với mỗi mục tiêu, cần 

chỉ rõ các tiêu chí và cách thức đánh giá. Cần lƣu ý khi tiến hành đánh giá phải xác định 

rõ mục đích đánh giá là nhằm xác định bƣớc phát triển tiếp theo cụ thể của trẻ, để từ đó 

có những biện pháp can thiệp GD kịp thời, đáp ứng nhu cầu của trẻ.  

+ Ngoài ra, cần xác định đƣợc những yếu tố tác động khách quan và chủ quan 

có thể ảnh hƣởng đến việc thực hiện kế hoạch, cũng nhƣ cần dự tính trƣớc những 

khoản cần chi phí cho việc thực hiện kế hoạch. 

+ Kế hoạch GD cho từng trẻ đƣợc chi tiết hoá trong từng tuần, từng tháng, 

từng học kỳ và cả năm học. 
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Các bước xây dựng bản kế hoạch giáo dục cá nhân 

Bƣớc 1. Xác định những đặc điểm của trẻ, nhƣ: mặt mạnh (khả năng), khó khăn 

(nhu cầu phát triển) và sở thích và môi trƣờng phát triển của trẻ 

 Quan điểm GD trẻ khuyết tật là dạy học dựa trên những điểm mạnh của trẻ, 

đồng thời trang bị cho trẻ những kỹ năng cơ bản để trẻ có thể trở thành những thành 

viên độc lập và hữu ích trong cộng đồng. Vì vậy, chúng ta phải tìm hiểu khả năng, 

nhu cầu và sở thích của trẻ nhằm đề ra mục tiêu, nội dung, biện pháp phát triển năng 

lực và đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho trẻ. 

Nội dung tìm hiểu khả năng và nhu cầu trẻ khuyết tật 

Xác định khả năng và nhu cầu dựa vào phiếu khảo sát trẻ khiếm thị (Phụ 

lục), bao gồm các nội dung sau: 

- Khả năng phát triển thể chất và vận động: Xác định sự phát triển thể chất và khả 

năng vận động của trẻ, bao gồm:  

+ Quá trình phát triển thể chất của trẻ: hình dáng, tầm vóc, tầm vóc cơ thể, 

chiều cao, cân nặng… Đặc biệt quan tâm đến cơ quan thính giác và xúc giác cũng 

nhƣ phần thị lực còn lại của trẻ. 

+ Hoạt động (vận động) của trẻ: kỹ năng vận động thô (đi, đứng, ngồi, chạy, 

nhảy…); kỹ năng vận động tinh (cầm vật nhỏ, dõi theo sự di chuyển của ánh mắt, 

sự khéo léo…) 

- Khả năng ngôn ngữ/giao tiếp: Xác định khả năng ngôn ngữ của trẻ, bao gồm: 

vốn từ của trẻ, khả năng nghe hiểu, biểu đạt ngôn ngữ, sử dụng ngôn ngữ trong 

giao tiếp (ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết, ngôn ngữ cử chỉ, ngôn ngữ hành vi...)? 

Xác định xem trẻ có bị tật ngôn ngữ không? Xác định thái độ và hành vi của trẻ 

trong giao tiếp. 

- Khả năng nhận thức: Xác định khả năng nhận thức của trẻ, bao gồm các nội dung: 

khả năng của các giác quan, trí nhớ, khả năng tƣ duy, khả năng học tập các môn 

học, việc áp dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày của trẻ... 

Bên cạnh đó cũng cần xác định khả năng tập trung chú ý, phân phối chú ý, khối 

lƣợng chú ý, sự di chuyển chú ý, tính ổn định sự chú ý...  của trẻ trong quá trình 

hoạt động nhƣ học tập, vui chơi cùng bè bạn... 
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- Hành vi, tính cách: Xác định hành vi, tính cách của trẻ trong hoạt động giao tiếp, 

ứng xử, gồm: hăng hái, thờ ơ/lãnh đạm/ƣu tƣ, nóng nảy, “bình thản”, khả năng 

tự điều chỉnh... 

- Khả năng  tự phục vụ: Xác định khả năng tự phục vụ bản thân của trẻ, bao gồm: khả 

năng tự làm vệ sinh ăn uống, vệ sinh quần áo, vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trƣờng,... 

khả năng tham gia thực hiện một số công việc giản đơn trong gia đình của trẻ, kỹ 

năng sống trong gia đình, nhà trƣờng, nơi công cộng... 

- Tìm hiểu môi trƣờng phát triển của trẻ: Xác định điều kiện môi trƣờng sống của trẻ, 

bao gồm: môi trƣờng gia đình (điều kiện sống, thái độ và đối xử của mọi ngƣời 

trong gia đình với trẻ; nhận thức của gia đình về công tác GD và tƣơng lai của trẻ); 

Cộng đồng (thái độ và mức độ quan tâm của các tổ chức xã hội, chính quyền đoàn 

thể, bạn bè, cộng đồng... đối với trẻ và gia đình trẻ). 

 Để có đƣợc kết quả phản ánh khách quan cần sử dụng nhiều phƣơng pháp 

khác nhau. Đặc biệt khi thu thập thông tin về trẻ cần sử dụng phƣơng pháp quan sát 

trƣờng diễn và quan sát trẻ trong các hoạt động mà trẻ tham gia. Chỉ có nhƣ vậy 

chúng ta mới có đƣợc những thông tin khách quan về khả năng, nhu cầu cũng nhƣ 

sở thích của trẻ. 

Bƣớc 2. Xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch GD 

Mục tiêu GD là kết quả GD mong muốn đạt đƣợc thông qua việc tổ chức các 

hoạt động GD trong điều kiện, thời gian nhất định. Trong GD trẻ khuyết tật, chúng ta 

có một số căn cứ để xây dựng mục tiêu, nhƣ: căn cứ vào thời gian thì chúng ta sẽ có 

mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. ở đây mục tiêu ngắn hạn có thể là một tuần 

hoặc một tháng ; mục tiêu trung hạn là một học kỳ ; mục tiêu dài hạn là một năm học 

hoặc cả cấp học. Căn cứ vào chƣơng trình GD phổ thông, chúng ta sẽ đăt ra các mục 

tiêu GD kiến thức, kỹ năng và hành vi, thái độ của trẻ sao cho phù hợp với chƣơng 

trình GD chung cũng nhƣ phù hợp với mức độ phát triển hiện tại của trẻ. 

Mức độ yêu cầu mục tiêu cần xác định sao cho không quá tải với trẻ, nhƣng 

phải luôn luôn “đón đầu sự phát triển” [27  của trẻ, đồng thời cũng phải tính đến các 

điều kiện hiện có của gia đình, nhà trƣờng và những ngƣời hỗ trợ. Tránh trƣờng hợp 

xây dựng mục tiêu quá cao, không thực hiện đƣợc, dẫn đến tình trạng chán nản bỏ 
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cuộc của cả ngƣời hỗ trợ cũng nhƣ chính bản thân trẻ. Nếu mục tiêu quá thấp thì 

không khuyến khích đƣợc ngƣời tham gia và không tạo ra đƣợc động lực phát triển ở trẻ. 

 Mục tiêu GD phải đƣợc thể hiện dƣới dạng mục tiêu hành vi, sao cho chính 

bản thân trẻ và những ngƣời xung quanh đều có khả năng quan sát và lƣợng giá 

đƣợc kết quả của các hành vi mong đợi của trẻ. Đồng thời trong mục tiêu cũng phải 

chỉ ra đƣợc các mức độ thành công của hành vi mong đợi. Nói cách khác, kết quả 

mong đợi phải đƣợc mô tả tỉ mỉ, càng cụ thể bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đó cũng 

là cơ sở để chúng ta thực hiện công tác đánh giá sau này cũng nhƣ thực hiện công 

tác điều chỉnh nhằm đạt đƣợc những kết quả tốt nhất trong GD. 

Lập KHGDCN cho trẻ 

Đây là bƣớc hết sức quan trọng, thể hiện trình độ, kỹ năng của ngƣời tham 

gia trong công tác lập kế hoạch. Những kiến thức, kỹ năng đƣợc trình bày một cách 

có hệ thống, phù hợp với khả năng, nhu cầu phát triển của đứa trẻ. Lập kế hoạch cá 

nhân cho trẻ khiếm thị cũng cần tuân theo các yêu cầu chung của một bản kế hoạch 

chung. Tuy nhiên, với trẻ khiếm thị thì việc lập kế hoạch cá nhân vẫn có những đặc 

điểm riêng. 

Một số yêu cầu v  nội dung giáo dục trong bản KHGDCN trẻ khuyết tật 

Hệ thống kiến thức, kỹ năng cần đƣợc xây dựng từ mức độ đơn giản đến 

mức độ khó/cao hơn, từ phạm vi cụ thể đến trừu tƣợng và phải đặc biệt chú ý tới 

con đƣờng tri giác (xúc giác, thính giác hay thị giác...) thế giới tự nhiên của trẻ. Ví 

dụ: Với trẻ sáng chúng ta không cần dạy trẻ những khái niệm không gian thông 

thƣờng, mà trẻ có thể tự học qua con đƣờng “tập nhiễm”, nhƣng với trẻ khiếm thị thì 

chúng ta phải dạy trẻ những khái niệm đó từ đơn giản đến phức tạp, từ khoảng không 

gian trong tầm tay với rồi mới đến khái niệm không gian ngoài tầm kiểm soát của tay 

trẻ; với trẻ khiếm thính những khái niệm tƣợng hình với trẻ là hết sức khó khăn; với trẻ 

khuyết tật trí tuệ thì các khái niệm trừu tƣợng là rất khó... 

Các nhiệm vụ càng đƣợc chia nhỏ thành các bƣớc và thực hiện từng bƣớc/từng 

phần nhỏ thì càng tốt. Việc xây dựng đƣợc dựa trên cơ sở một hệ thống các bƣớc, tuỳ 

từng trẻ với những khả năng và nhu cầu khác nhau mà xác định số lƣợng các bƣớc 

nhiều hay ít, song nhất định phải đi theo từng bƣớc để đạt đƣợc mục tiêu mong muốn.  
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Thiết kế các hoạt động đƣợc diễn ra trong nhiều môi trƣờng khác nhau nhằm tăng 

số lƣợng kiến thức cũng nhƣ tăng mức độ thành thạo các kỹ năng cho trẻ. 

Sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện cần tuân thủ chặt chẽ quy luật của quá trình 

nhận thức. Do đó, quá trình sử dụng này sẽ đƣợc diễn ra nhƣ sau: Vật thật    Mô 

hình     Hình ảnh    Biểu tƣợng   Khái niệm. Sử dụng phƣơng pháp mô tả và 

giải thích nhƣ là phƣơng tiện kép trong suốt quá trình thực hiện. 

Xây dựng kế hoạch chuyển tiếp về thời gian, ví dụ nhƣ giữa hai học kỳ, hai tháng... 

hay chuyển tiếp về kiến thức, kỹ năng mang tính củng cố và lĩnh hội tri thức mới thể hiện 

trong những hoạt động phong phú, lôgic và trẻ hứng thú tham gia. 

Xác định thời gian, người thực hiện, nội dung và tổ chức các hoạt động 

Thời gian trẻ lĩnh hội kiến thức, kỹ năng: Đây là thời gian đạt đƣợc mục tiêu 

đã đề ra thông qua việc tổ chức các hoạt động. Thông thƣờng, HSKT cần nhiều thời 

gian hơn để có thể lĩnh hội đƣợc một khối lƣợng kiến thức và do đó trẻ cũng cần đƣợc 

tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau. Điều này liên quan đến việc phân bổ lƣợng 

thời gian để thực hiện một nội dung hoạt động nhằm đạt đến mục đích GD đã xác định, 

sao cho phù hợp, mang tính khả thi và kích thích hứng thú cho cả GV và trẻ.  

Cần tránh biểu hiện nôn nóng hay quá kỳ vọng vào sự tiến bộ vào trẻ. Chẳng 

hạn nhƣ, một HSKT đang học lớp 2 hoà nhập mà chúng ta lại kỳ vọng trẻ có thể đọc 

lƣu loát, hoặc làm toán thông thạo nhƣ các bạn cùng lớp.  

Người tham gia thực hiện: Chủ thể của bản KHGDCN chính là HSKT. Nhƣ 

vậy, HSKT phải là ngƣời đầu tiên và là ngƣời có vai trò quyết định đến thành công, 

Ngoài ra, GV và các thành viên trong gia đình trẻ cũng góp phần rất lớn đến kết quả 

GD của trẻ. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trƣờng thì khó 

đạt đƣợc kết quả nhƣ mong muốn. 

Nội dung, tổ chức hoạt động và mức độ tham gia của HSKT: Với một hoạt 

động cụ thể thì HSKT làm gì, ai là ngƣời hỗ trợ trẻ tham gia, GV sẽ làm gì đối với 

hoạt động chung của lớp và hỗ trợ vào lúc nào, hỗ trợ nhƣ thế nào, trong thời gian 

bao lâu cần phải đƣợc thể hiện rõ trong khâu lập kế hoạch cũng nhƣ trong quá trình 

thực hiện kế hoạch. 
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Bƣớc 3. Tổ chức thực hiện bản KHGDCN 

Bản KHGDCN là sản phẩm chung của những ngƣời tham gia xây dựng và sẽ 

tham gia thực hiện. Vì vậy mỗi thành viên trong nhóm phải chịu trách nhiệm và có 

ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Trách nhiệm cụ thể của các cá nhân và 

tập thể trong việc thực hiện nhƣ sau: 

-Trẻ khuyết tật: Trẻ khuyết tật phải chủ động, tích cực và tự giác trong quá 

trình thực hiện. Đồng thời trẻ phải có thái độ hợp tác với những thành viên trong 

nhóm cũng nhƣ với mọi ngƣời xung quanh. 

-Nhà trường: Nhà trƣờng có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động học tập, các 

hoạt động tập thể trong và ngoài giờ học nhằm giúp trẻ khiếm thị phát triển khả 

năng nhận thức, khả năng giao tiếp, kỹ năng xã hội và hoà nhập cộng đồng. Cụ thể 

những nội dung nhƣ sau: 

Nhận thức: Cần phát triển cho HS khả năng: 

- Phát triển các giác quan của trẻ; phát triển và rèn luyện khả năng tri giác 

bằng cách phối hợp các giác quan còn lại để tìm hiểu thế giới xung quanh,  

- Phát triển tƣ duy (phân tích, tổng hợp), trí nhớ, tƣởng tƣợng… 

- Hiểu về con ngƣời, môi trƣờng xung quanh… 

- Phát triển và rèn luyện các kỹ năng tiền học đƣờng cơ bản...   

Giao tiếp: Cần hình thành và phát triển cho HS khả năng: 

- Hiểu và biểu đạt ngôn ngữ (nói, viết, giao tiếp đồng thời…) 

- Chủ động và tích cực trong hoạt giao tiếp 

- GD hành vi giao tiếp phù hợp với các ngữ cảnh giao tiếp. 

Kĩ năng xã hội: Cần hình thành và phát triển: 

- Mối quan hệ giữa trẻ với bạn bè, gia đình, cộng đồng.. 

- Hành vi ứng xử, cảm xúc, tình cảm… 

Khả năng hoà nhập: Xây dựng môi trƣờng thân thiện giữa trẻ khuyết tật- trẻ bình 

thƣờng, GV- trẻ. Tạo cơ hội cho trẻ đƣợc tham gia mọi hoạt động trong và ngoài 

nhà trƣờng, trẻ đƣợc đối xử bình đẳng nhƣ mọi trẻ. 

 Thực hiện giáo dục theo bản KHGDCN 

-Coi việc thực hiện KHGDCN của trẻ khuyết tật là một trong những nhiệm vụ của nhà 

trƣờng và của phòng hỗ trợ GDĐB. 
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-Tạo điều kiện cung cấp cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học, phƣơng tiện hỗ trợ đầy 

đủ cho lớp có trẻ khuyết tật.  

-Thƣờng xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá và đƣa ra những quyết định điều 

chỉnh kịp thời việc thực hiện KHGDCN của GV. Bằng cách kiểm tra sổ ghi chép, 

kiểm tra trên chính đứa trẻ để đánh giá sự tiến bộ của trẻ.  

-Có biện pháp khuyến khích, động viên GV, phụ huynh và trẻ thực hiện tốt bản 

KHGDCN. 

-Tổ chức mở chuyên đề tạo điều kiện cho các GV có cơ hội đƣợc trao đổi, chia 

sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. 

GV trực tiếp tham gia hỗ trợ trẻ 

-Để thực hiện các mục tiêu GD đề ra trong bản KHGDCN, GV cần phải thiết kế, 

điều chỉnh các hoạt động GD vào từng hoạt động giáo dục và vui chơi. Tạo cơ hội, 

động viên, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động. Thông qua sự tác động phù hợp trên 

lớp giúp trẻ nâng cao nhận thức và phát triển khả năng giao tiếp. 

-Xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa GV với trẻ, trẻ với trẻ, trẻ với cộng đồng. 

Tạo cho trẻ có đƣợc cảm giác an toàn, đƣợc tôn trọng, giúp trẻ bớt mặc cảm, tự ti; trẻ 

bình thƣờng đồng cảm, chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ bạn.  

-Thiết lập và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với gia đình trẻ trong suốt cả năm học 

nhằm trao đổi thông tin, phối kết hợp thƣờng xuyên với phụ huynh, thông qua trực 

tiếp hoặc gián tiếp (sổ liên lạc…), hƣớng dẫn cho phụ huynh cách hƣớng dẫn con 

em mình vui chơi tại nhà, hƣớng dẫn phụ huynh kỹ năng đặc thù để có thể giáo dục 

và kiểm tra con em tại nhà, kỹ năng giao tiếp, cách phát triển ngôn ngữ cho trẻ…  

-Ghi nhật ký những biểu hiện tiến bộ của trẻ diễn ra hàng ngày ở nhà trƣờng. 

Thông tin này đƣợc trao đổi trực tiếp hoặc bằng văn bản có thể bằng giấy tờ hoặc số 

liên lạc. Các thông tin trao đổi với phụ huynh cần đảm bảo ngôn ngữ dễ hiểu, ngắn 

gọn, rõ ràng, trong sáng. Thông tin trao đổi với phụ huynh cố gắng ghi nhận những 

điều tích cực, không chỉ trao đổi với gia đình những hành vi tiêu cực của trẻ. 

-Thƣờng xuyên giám sát việc thực hiện mục tiêu và đề xuất điều chỉnh mục tiêu 

phù hợp với sự phát triển của trẻ. 

-Tích cực tham gia các chuyên đề, thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp để học hỏi và 

chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của mình. 
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 Gia đình: 

Gia đình có trách nhiệm nuôi dƣỡng, chăm sóc, GD trẻ. Gia đình có vai trò 

quan trọng trong việc quyết định đến quá trình phát triển của trẻ nói chung và sự 

thành công của việc thực hiện KHGDCN nói riêng. Cụ thể nhƣ:  

- Nhận thức đƣợc trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của trẻ. 

- Nuôi dƣỡng và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, giúp trẻ có đủ sức khoẻ để tham 

gia vui chơi và mọi hoạt động khác.  

- Phối hợp chặt chẽ, thƣờng xuyên đối với GV để nắm bắt thông tin về sự tiến bộ 

của trẻ, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, GD trẻ, đồng thời cung cấp thông tin về 

những biểu hiện tiến bộ của trẻ ở gia đình. Từ đó GV và phụ huynh cùng tìm ra 

biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ trẻ tốt hơn, hiệu quả hơn. 

- Thƣờng xuyên giúp đỡ, hỗ trợ trẻ học bài ở nhà. 

- Tạo cơ hội, động viên, khuyến khích trẻ tham gia vào các công việc vừa sức 

trẻ ở gia đình.  

- Tạo cơ hội cho trẻ đƣợc giao lƣu với bạn bè hàng xóm, khu phố. 

- Tạo cơ hội và giúp trẻ rèn luyện những kỹ năng khó do khuyết tật dem lại… 

- Chú trọng phát triển nhận thức, giao tiếp cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi trong mọi 

hoạt động diễn ra trong sinh hoạt hàng ngày.  

- Ghi nhật ký để thấy rõ sự tiến bộ của trẻ và làm cơ sở để trao đổi kinh 

nghiệm với GV dạy, GV chủ chốt và những ngƣời quan tâm. 

- Phụ huynh luôn chủ động gặp gỡ GV, thông cảm, chia sẻ, động viên họ trong 

việc thực hiện thực hiện bản KHGDCN. 

Các thành viên khác trong cộng đồng, như: GV hỗ trợ, nhân viên y tế… 

Các thành viên khác cần phải chủ động và tích cực trong việc thực hiện bản 

KHGDCN. Mọi ngƣời cùng hợp tác để nâng cao nhận thức của những ngƣời trong 

gia đình trẻ, hàng xóm, cộng đồng và ban ngành đoàn thể trong địa bàn mình phụ 

trách về trẻ, vai trò của phục hồi chức năng và GD đối với trẻ. Thƣờng xuyên thăm 

hỏi và động viên gia đình trẻ khuyết tật. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 

HSKT. Hƣớng dẫn phụ huynh cách chăm sóc sức khoẻ và phục hồi chức năng cho 

trẻ… 
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Bƣớc 4: Đánh giá kết quả thực hiện KHGDCN 

Việc đánh giá kết quả thực hiện KHGDCN tất nhiên cần phải dựa trên kế 

hoạch đã xây dựng mà cụ thể là mục tiêu chung và những kết quả dự kiến trong 

từng giai đoạn nhất định. Mục đích cuối cùng của việc đánh giá là phải xây dựng 

đƣợc một kế hoạch GD tiếp theo cho trẻ. Đánh giá thƣờng xuyên và điều chỉnh kịp 

thời ngay trong quá trình thực hiện kế hoạch là một công việc không thể thiếu nhằm 

tạo cơ hội cho trẻ phát triển tối đa những khả năng còn tiềm ẩn. Nhƣ vậy, đánh giá 

việc thực hiện KHGDCN nhằm trả lời các câu hỏi sau: 

- Trẻ đang có tiến bộ so với mục đích đã đề ra hay không? 

- Những kết quả đạt đƣợc của trẻ có gần với kết quả của các bạn cùng trang lứa với trẻ 

không? 

- Trẻ có ngày càng tỏ ra độc lập hơn để đạt đến các mục tiêu đã đề ra không? 

- GV sẽ tiếp tục hay không tiếp tục tổ chức các hoạt động đã lập trong kế hoạch? 

Phương pháp đánh giá: Có nhiều phƣơng pháp đánh giá việc thực hiện 

KHGDCN. Tuy nhiên, đánh giá theo tiếp cận GD cá nhân là phù hợp hơn cả. Vì trẻ 

em không em nào giống em nào, các em có những khả năng khác nhau. Mỗi TKT 

có những đặc điểm riêng của mình và có những khó khăn thuận lợi trong phát triển. 

TKT vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển nếu có đƣợc cơ hội. Kết quả GD phụ 

thuộc vào phƣơng pháp giáo dục của nhà trƣờng, GV, gia đình và cộng đồng và phụ 

thuộc vào chính những khả năng của trẻ. Vì vậy, trong quá trình đánh giá cần đối 

chiếu, xem xét khả năng của trẻ, điều kiện, môi trƣờng cộng đồng, gia đình xung quanh trẻ để 

đánh giá kết quả. Và dựa vào đó để lập mục tiêu và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. 

Cách thức tiến hành 

Để có thể nâng cao kết quả giáo dục cũng nhƣ khả năng hòa nhập xã hội, GV 

và những ngƣời hỗ trợ cần phải có hàng loạt các tác động GD lên bản thân trẻ, nhƣ 

xây dựng cho trẻ môi trƣờng GD, môi trƣờng giao tiếp, môi trƣờng không gian hoạt 

động phù hợp với TKT; rèn luyện các kỹ năng cơ bản, nhƣ: giao tiếp, nhận thức, kĩ 

năng xã hội, kĩ năng từ phục vụ, phát triển thể lực.. và sau đó mới là hƣớng dẫn trẻ 

thực hiện các nhiệm vụ, kỹ năng cụ thể của từng nội dung giáo dục.  
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Các điều kiện thực hiện 

Nhóm hỗ trợ cộng đồng phải đƣợc thành lập, trong đó phải có sự tham gia 

của đại diện chính quyền địa phƣơng, đại diện của Ban giám hiệu nhà trƣờng, GV 

chủ nhiệm lớp và đại diện của các ban ngành khác nhƣ: y tế, hội chữ thập đỏ, hội 

phụ nữ, thanh niên... và của ngƣời tình nguyện. 

Các thành viên tham gia phải có lòng nhiệt tình và cam kết thực hiện kế 

hoạch đã đƣợc xây dựng. 

Đại diện của chính quyền địa phƣơng và nhà trƣờng phải có kế hoạch theo 

dõi, giám sát và hỗ trợ thƣờng xuyên. 

Có kế hoạch đánh giá, xây dựng bổ sung và điều chỉnh kế hoạch tổng thể 

theo từng giai đoạn. 

3.2.4. Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động phòng hỗ trợ GDĐB 

Mục đích của giải pháp 

Qua kiểm tra, đánh giá thu thập các thông tin về quá trình thực hiện các hoạt 

động của Phòng hỗ trợ, cũng nhƣ việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân. Căn cứ 

vào  tiêu chuẩn để xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá kết quả; xác 

định các cá nhân làm việc tích cực để kịp thời có những biện pháp khen thƣởng, bên 

cạnh đó cũng tìm ra những tồn tại, những bất cập, khắc phục và rút ra bài học. Từ 

đó xác định các vấn đề cần điều chỉnh trong chu trình quản lý tiếp theo. nghiệm, 

khắc phục hậu quả. 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá giúp cho Hiệu trƣởng biết đƣợc các cán bộ, giáo 

viên, nhân viên của phòng thực hiện các nhiệm vụ nhƣ thế nào; biết đƣợc những 

quyết định quản lý có kịp thời, phù hợp hay không.  

Đánh giá kết quả thực hiện, đƣa ra quyết định điều chỉnh phù hợp 

Nội dung của giải pháp 

Xây dựng các tiêu chí đánh giá: Thực hiện kế hoạch; Định mức lao động; Sự 

tiến bộ của trẻ; Kết quả của công tác tƣ vấn; Hợp tác với đồng nghiệp; Mối quan hệ 

với gia đình trẻ và các lực lƣợng xã hội 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hiệu trƣởng lên kế hoạch chỉ đạo, triển khai 

công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động của Phòng hỗ trợ, cá nhân và 

sự phối hợp với các lực lƣợng trong và ngoài trƣờng đối với công tác của Phòng. 
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Kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên tất cả các nội dung hoạt động của Phòng hỗ 

trợ từ tất cả các khâu, các công đoạn bằng nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá linh 

hoạt, phù hợp với đối tƣợng và nội dung cụ thể. 

Từ kết quả kiểm tra, đánh giá, kịp thời kiểm định lại độ chính xác, hiệu quả 

của các biện pháp và các kết quả QL; có giải pháp điều chỉnh, khắc phục tồn tại, sai 

sót, phát huy thế mạnh. 

Cách thức thực hiện giải pháp 

Nghiên cứu thực trạng cho thấy, công tác kiểm tra đánh giá chƣa thực sự 

hiệu quả, khó đánh giá đƣợc toàn diện. Vì vậy, để cải thiện kết quả công tác kiểm 

tra đánh giá cần: 

- Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Từ đầu mỗi chu trình quản lý, thƣờng 

là đầu năm học, Hiệu trƣởng phải chỉ đạo lên kế hoạch cho công tác kiểm tra, đánh 

giá và đặc biệt coi trọng kiểm tra, đánh giá hoạt động của Phòng hỗ trợ, thống nhất 

với kế hoạch tổng thể.  

- Hiệu trƣởng, cùng với Phòng hỗ trợ, các bộ phận, cá nhân có chức năng và 

khả năng, có kinh nghiệm về công tác kiểm tra, đánh giá, xây dựng các tiêu chuẩn, 

quy định, nguyên tắc cụ thể về các mặt hoạt động Phòng phù hợp với đặc điểm, tình 

hình cụ thể của nhà trƣờng. 

- Hiệu trƣởng thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá gồm những cá nhân có 

kỹ năng, có kinh nghiệm trong công tác này. Hiệu trƣởng cũng quy định phƣơng án 

kiểm tra đánh giá: kiểm tra đánh giá thƣờng xuyên, theo định kỳ, công tác tự kiểm 

tra đánh giá. 

- Tập huấn về công tác kiểm tra, đánh giá. 

- Xây dựng và thực hiện cơ chế báo cáo kết quả đánh giá, kiểm soát luồng 

thông tin để Hiệu trƣởng nắm đƣợc hiện trạng và kịp thời đƣa ra các quyết định. 

- Biện pháp theo dõi, kiểm tra, đánh giá tốt nhất chính là tự theo dõi, kiểm 

tra, đánh giá một cách thƣờng xuyên. Trên quan điểm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân 

viên hiểu biết rõ trách nhiệm của cá nhân mình và tự hoàn thành, tự kiểm tra kết 

quả. Đây là một quan điểm trọng tâm trong quản lý chất lƣợng tổng thể, lôi kéo 

đƣợc tất cả các thành viên trong tổ chức tham gia vào quá trình quản lý chất lƣợng. 

Công tác kiểm tra, đánh giá không chỉ gói gọn ở kiểm tra kết quả cuối cùng mà nó 
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luôn luôn diễn ra, theo suốt cả quá trình, mỗi thành viên là một bộ phận kiểm soát 

chính công việc của họ. 

Điều kiện thực hiện giải pháp 

- Có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng để làm căn cứ cung cấp những chỉ tiêu xác 

đáng cho việc kiểm tra, đánh giá. 

- Xây dựng bộ thƣớc đo phù hợp với điều kiện hoạt động của Phòng hỗ trợ 

và thống nhất với tổng thể của nhà trƣờng. 

- Có vị trí việc làm ứng với từng cá nhân để làm căn cứ kiểm tra, đánh giá 

đúng ngƣời, đúng việc. 

 - Trong điều kiện chƣa thể thực hiện kiểm soát chất lƣợng tổng thể, việc 

kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết quả hoạt động cuối cùng vẫn còn những giá trị phù 

hợp.  

 - Hoàn thiện chính sách thanh tra, kiểm tra của nhà trƣơng, đảm bảo tính 

minh bạch, chính xác. Phổ biến rộng rãi trong nhà trƣờng để các thành viên nắm 

đƣợc. 

3.2.5. Quản lý phát triển chuyên môn và nhân lực cho phòng hỗ trợ GDĐB 

Mục tiêu của giải pháp 

 Quản lý phát triển chuyên môn giáo dục TKT và đội ngũ giáo viên đủ về số 

lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Quản lý 

giáo dục TKT trong trƣờng mầm non có trẻ KT học hòa nhập. 

Quản lý phát triển chuyên môn, đội ngũ luôn gắn liền với phát triển đội ngũ. 

Đây là hai vấn đề có liên hệ mật thiết với nhau, và phát triển đội ngũ là một trong 

những yếu tố quản lý đội ngũ. Để phát triển đội ngũ cần bồi dƣỡng, đào tạo và phát 

triển chuyên môn. Bồi dƣỡng nhằm hoàn thiện việc thực thi các công việc hiện tại; 

đào tạo chuẩn bị cho từng cá nhân để làm các công việc có tính chất lâu dài đã đƣợc 

xác định; phát triển là chỉ ra sự tăng trƣởng chung nhất của đội ngũ. 

Trên cơ sở xác định yêu cầu vị trí công việc trong Phòng Hỗ trợ GDĐB, đáp 

ứng nhu cầu thực tiễn của TKT và điều kiện hiện có của nhà trƣờng, của Phòng Hỗ trợ 

ban giám hiệu nhà trƣờng tiến hành kế hoạch hóa công tác đào tạo, bồi dƣỡng và tiếp nhận 

bổ sung đội ngũ, đồng thời tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch này. 
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Nội dung của giải pháp 

Quản lý đội ngũ để thực hiện mục tiêu quản lý GDTKT là một trong những 

vấn đề của quản lý đội ngũ trong nhà trƣờng. Để có đƣợc một đội ngũ đáp ứng đƣợc 

các yêu cầu trong quản lý GDHN trẻ khuyết tật, nhà trƣờng cần thực hiện các nội 

dung cơ bản sau: 

-  Đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên ngành GDTKT 

Đào tạo nhằm trang bị kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp chuyên môn thuộc 

một lĩnh vực. Đào tạo lại (hay tái đào tạo) là hoạt động trang bị lại, trang bị mới các 

kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp, chuyên môn cho đội ngũ khi có những thay đổi căn 

bản trong sứ mạng nhà trƣờng, khi những kiến thức và kĩ năng hoạt động nghề 

nghiệp, chuyên môn đã đƣợc trang bị trƣớc đây không đủ để đáp ứng với yêu cầu 

công việc mới. 

Do đó, đào tạo lại đội ngũ đáp ứng cho nhu cầu can thiệp sớm, phục hồi chức 

năng, giáo dục cho trẻ khuyết tật ngày càng trở thành nhu cầu cấp thiết của mỗi nhà 

trƣờng. Công tác này cần tính đến các vấn đề cơ bản sau đây: 

 Xác định lĩnh vực, chuyên ngành, nội dung cần đào tạo: 

Điều này phụ thuộc vào nhu cầu cần đáp ứng của đối tƣợng trẻ khuyết tật 

hiện có tại địa phƣơng. Nội dung chuyên ngành cần đào tạo của nhà trƣờng cần theo 

hƣớng theo nhu cầu nhóm đối tƣợng trẻ khuyết tật phổ biến hiện có tại địa phƣơng. 

Để có thể khẳng định nội dung chuyên ngành cần đào tạo, nhà trƣờng cần 

tiến hành khảo sát hiện trạng, dự báo đƣợc xu thế về số lƣợng và các dạng trẻ 

khuyết tật trên địa bàn trong thời gian từ 4-5 năm. 

 Lựa chọn thời gian, hình thức, địa điểm đào tạo: 

Các cơ sở đào tạo hiện có nhiều hình thức đào tạo đa dạng nhằm đáp ứng 

nhu cầu vừa làm vừa học của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trƣờng 

nhƣ đào tạo chính qui tập trung, tại chức, từ xa, chuyên tu tại các cơ sở đào tạo hay 

đào tạo theo địa chỉ. Việc lựa chọn thời gian, hình thức và địa điểm đào tạo cần tính 

đến nhu cầu của ngƣời đi học và yêu cầu của công việc của nhà trƣờng, đảm bảo sự 

cam kết và thống nhất giữa nhu cầu cá nhân và yêu cầu của tập thể nhà trƣờng. 

 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo, bồi dƣỡng: 

Công việc này cần tính đến các yếu tố của đối tƣợng cử đi học, gồm: 
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 Năng lực của ngƣời cử đi đào tạo cần đáp ứng đƣợc đòi hỏi của vị trí công việc 

GDTKT trong nhà trƣờng. 

 Cần tính đến các yếu tố về phẩm chất của đối tƣợng cử đi học nhƣ sự đồng cảm, 

yêu thƣơng, tôn trọng, nhân ái, đam mê, có trách nhiệm cao,... đối với công việc 

thuộc lĩnh vực giáo dục trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. 

 Phù hợp giữa nhu cầu đƣợc đi học để đảm đƣơng công việc đƣợc tốt hơn và định 

hƣớng về bố trí cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự của nhà trƣờng. 

- Bồi dƣỡng đội ngũ 

 Bồi dƣỡng là hoạt động nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kĩ năng chuyên 

môn cho đội ngũ khi mà những kiến thức, kĩ năng đƣợc đào tạo trƣớc đây không đủ 

để thực hiện có hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong nhà trƣờng. 

 Tƣơng tự nhƣ đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cần thực hiện các biện pháp, gồm: 

 Xác định nội dung chuyên ngành cần bồi dƣỡng; 

 Lựa chọn thời gian, hình thức và địa điểm bồi dƣỡng; 

 Lựa chọn đối tƣợng bồi dƣỡng. Tuy nhiên, bồi dƣỡng đội ngũ đƣợc tổ chức và 

thực hiện một cách hết sức phong phú và linh hoạt cả về nội dung lẫn hình thức. 

Hình thức bồi dƣỡng gồm có bồi dƣỡng định kì và bồi dƣỡng thƣờng xuyên, bồi 

dƣỡng trong năm học và bồi dƣỡng hè,... Các hoạt động bồi dƣỡng cụ thể bao gồm: 

- Bồi dƣỡng theo chuyên đề: 

Bồi dƣỡng chuyên đề là hình thức phổ biến và có hiệu quả trong cập nhật 

kiến thức nhằm tăng cƣờng năng lực cho đội ngũ. Theo trình tự kết cấu nội dung, 

bồi dƣỡng chuyên đề cần đƣợc bắt đầu từ các vấn đề đại cƣơng về can thiệp sớm, 

giáo dục và dạy học trẻ khuyết tật, đến nội dung các chuyên đề theo nhóm đối tƣợng 

trẻ, tiến tới bồi dƣỡng các chuyên đề cho các đối tƣợng trẻ cụ thể; đi từ việc trang bị 

kiến thức đến việc các đối tƣợng đƣợc bồi dƣỡng có đủ kĩ năng can thiệp sớm, giáo 

dục và dạy học trẻ khuyết tật thuộc vị trí công việc mình phụ trạch. 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn: 

Nội dung GDHN có thể đƣợc thực hiện sinh hoạt theo chuyên đề hoặc lồng 

ghép với các nội dung khác trong sinh hoạt tổ chuyên môn để nội dung về GDTKT 

luôn đƣợc trao đổi, thảo luận trong tất cả các buổi sinh hoạt của tổ chuyên môn. 
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- Hội giảng: 

Là một hình thức sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ. 

Hoạt động này thƣờng đƣợc xác định là một trong những nội dung của hội thi 

nghiệp vụ sƣ phạm. Hội giảng cần đƣợc tổ chức hằng năm trong nhà trƣờng với nội 

dung và hình thức tổ chức phong phú, do Ban Giám hiệu, Hội đồng sƣ phạm nhà 

trƣờng quyết định. 

Hình thức tổ chức Hội giảng có thể chuyển thành hình thức thi giáo viên dạy 

hòa nhập giỏi trẻ khuyết tật. Hình thức này có thể diễn ra trong phạm vi trƣờng, hay 

cụm trƣờng, hoặc cấp độ Phòng, thậm chí là cấp tỉnh. 

- Tổ chức thi nghiệp vụ sƣ phạm. Các nội dung thƣờng bao gồm: 

+ Thi làm và sử dụng đồ dùng, phƣơng tiện can thiệp sớm, phục hồi chức năng, 

giáo dục cho trẻ khuyết tật. Đặc biệt là các đồ dùng, phƣơng tiện can thiệp 

sớm và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật ở mầm non, các phƣơng tiện 

thiết bị giáo dục và dạy học hòa nhập. 

+ Thi các nội dung thể hiện năng khiếu sƣ phạm trong GDTKT nhƣ năng khiếu 

giao tiếp với trẻ, kĩ năng hƣớng dẫn trẻ cụ thể, xử lí các tình huống sƣ phạm 

diễn ra trong giờ học... 

- Dự giờ: 

Dự giờ là một hình thức hoạt động chuyên môn của nhà trƣờng. Dự giờ 

không mang ý nghĩa đánh giá, cho điểm và xếp loại. Dự giờ đƣợc thực hiện với mục 

đích tƣ vấn hỗ trợ giáo viên có thể điểu chỉnh công việc giảng dạy của mình trên lớp 

đạt hiệu quả cao hơn, đặc biệt là hiệu quả giảng dạy đối với trẻ có hoàn cảnh đặc 

biệt. 

- Các hoạt động bồi dƣỡng khác: 

Báo có điển hình, viết sáng kiến kinh nghiệm, tham quan thực tế, giao lƣu học hỏi 

kinh nghiệm với các trƣờng bạn về can thiệp sớm, phục hồi chức năng, giáo dục và 

dạy học trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. 

- Tiếp nhận mới để bổ sung đội ngũ 

 Tiếp nhận các giáo viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo chuyên ngành can thiệp 

sớm, GDTKT, phù hợp với chuẩn nghề nghiệp của cấp học và nhu cầu thực tế của nhà 

trƣờng. Đây có thể đƣợc coi là con đƣờng, cách làm nhanh nhất để nhà trƣờng có đƣợc 
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các nhân tố cốt lõi của đội ngũ đảm đƣơng các hoạt động can thiệp sớm, phục hồi chức 

năng, giáo dục và dạy học hòa nhập trẻ khuyết tật của nhà trƣờng. 

Hiện nay, Thông tƣ liên tịch số 19/2016/TTLT BNV-BGDĐT giữa Bộ Giáo 

dục và Đào tào và Bộ Nội vụ quy định vị chí chức năng của nhân viên hỗ trợ 

GDTKT đã chính thức có hiệu lực, đây chính là cơ sở và điều kiện để nhà trƣờng 

tuyển dụng những cán bộ mới – ngƣời đã có chuyên môn, đƣợc đào tạo chính quy 

về GDTKT để bổ sung vào nguồn nhân lực của nhà trƣờng. 

 Tuyển dụng cán bộ, giáo viên mới cần tuân theo nguyên tắc, quy trình và các 

quy định pháp luật chặt chẽ của ngành và những cơ quan quản lý nhà nƣớc khác. 

- Xây dựng, triển khai thực hiện và bổ sung hoàn thiện các chƣơng trình, giáo 

trình, tài liệu đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực cho giáo dục hoà nhập 

Để có thể tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong trƣờng có thể tự đào 

tạo, bồi dƣỡng năng lực chuyên môn thì một việc làm không thể thiếu là phải có 

nguồn dự liệu thông tin, cụ thể là: 

- Tập hợp và phổ biến tài liệu, giáo trình đào tạo giáo viên về giáo dục hoà nhập; 

- Tập hợp và phổ biến tài liệu bồi dƣỡng cán bộ quản lý các cấp, chƣơng trình bồi 

dƣỡng giảng viên trung ƣơng và tỉnh, chƣơng trình bồi dƣỡng giáo viên cốt cán 

và chƣơng trình bồi dƣỡng nâng cao theo định kỳ; 

- Tập hợp và phổ biến tài liệu bồi dƣỡng kỹ năng đặc thù cho các đối tƣợng trẻ 

khuyết tật khác nhau của bậc học mầm non;… 

Cách thức thực hiện:  

 Hiệu trƣởng chỉ đạo thành lập tổ kiểm tra thực trạng sử dụng nhân sự của 

Phòng hỗ trợ; Xây dựng vị trí việc làm tƣơng ứng với vị trí giáo viên phụ trách 

Phòng hỗ trợ, giáo viên lớp hòa nhập để làm tiêu chí đánh giá. 

Phân công công việc cụ thể đúng với chuyên môn, năng lực của mỗi giáo 

viên. 

Tổ chức, tạo điều kiện để các giáo viên thay phiên tham gia tập huấn, đào 

tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ của giáo viên. Xây dựng cơ chế phân công đi học 

hợp lý, đảm bảo đủ điều kiện duy trì hoạt động của trƣờng và thời gian tham gia đào 

tạo. 
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Đề xuất với cấp quản lý của nhà trƣờng kế hoạch sử dụng nhân sự tuyển mới, 

bổ sung nhân sự và yêu cầu đối với nhân sự tuyển dụng. 

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính và các nguồn lực cần thiết khác. 

Điều kiện thực hiện 

Hiệu trƣởng, Ban giám hiệu có đầy đủ nhận thức về kiến thức, kinh nghiệm 

đánh giá đúng năng lực của từng giáo viên, nhân viên; thực hiện giao việc đúng với 

khả năng của từng ngƣời. 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nỗ lực cống hiến sức lao động, sáng tạo. Luôn 

không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ của bản thân. 

Đƣợc sự ủng hộ của cấp quản lý nhà nƣớc đối với kế hoạch phát triển nhân 

sự của nhà trƣờng. 

3.2.6. Xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng, không rào cản với trẻ khuyết tật 

Mục đích của giải pháp 

Đối với bất kì hình thức giáo dục nào thì môi trƣờng giáo dục đều giữ một bị 

trí quan trọng trong đó có môi trƣờng tâm lý và các điều kiện về cơ sở hạ tầng, thiết 

bị giáo dục, vui chơi phục phụ cho công tác giáo dục. Điều này đặc biệt đúng với 

GDHN nó đòi hỏi một môi trƣờng thân thiện hơn, ít rào cản nhất cho TKT tham gia 

giáo dục, để có thể kích thích trẻ phát triển một cách tốt nhất. 

Hoạt động quản lý giáo dục diễn ra trong môi trƣờng nhà trƣờng, để có thể 

đạt kết quả cao thì không chỉ cần phải làm tốt những chức năng cơ bản của quản lý 

mà còn phải xem xét đến môi trƣờng làm việc – nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp đến 

hoạt động. Một môi trƣờng giáo dục lành mạnh, tích cực nơi mọi thành viên đều ý 

thức đƣợc công việc, trách nhiệm của mình, ý thức đƣợc mục tiêu, kế hoạch và 

những giá trị mà nhà trƣờng theo đuổi là điều kiện lý tƣởng để quản lý tổ chức. Đây 

cũng là yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lƣợng hoạt động của tổ chức. 

Nội dung của giải pháp 

- Xây dựng môi trƣờng tâm lý phù hợp với GDTKT 

 Thu thập các văn bản pháp quy quốc tế và Việt Nam về Quyền của trẻ em nói 

chung, trẻ khuyết tật nói riêng; 

 Thu thập các tài liệu hƣớng dẫn về thực hiện quyền của trẻ em, các tài liệu 

hƣớng dẫn tổ chức xây dựng môi trƣờng giáo dục thân thiện; 
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- Xây dựng cơ sở kiến trúc hạ tầng và thiết bị giáo dục phù hợp với trẻ khuyết tật 

 Xây dựng mới hoặc cải tạo cơ sở kiến trúc hà tầng đảm bảo tiếp cận và an toàn 

cho trẻ khuyết tật theo các quy chuẩn đã đƣợc quy định trong tiêu chuẩn trƣờng 

học quốc gia (Đƣờng đi, nhà vệ sinh, khu vui chơi...); đảm bảo các quy chuẩn an 

toàn dành cho ngƣời khuyết tật, các ký hiểu chỉ báo cho ngƣời có dạng khuyết 

tật khác nhau; 

Đối với HSKT có các dạng khuyết tật khác nhau, các em cần có sự hỗ trợ về 

các thiết bị, phƣơng tiện giáo dục đặc thù khác nhau để có thể tham gia đƣợc vào 

các hoạt động giáo dục và vui chơi, sinh hoạt của nhà trƣờng, lớp học. Thiết bị này 

liên quan chặt chẽ với các dạng khuyết tật của trẻ.   

- Đối với trẻ khiếm thị:  Phƣơng tiện  dành cho trẻ mù gồm: Các thiết bị nổi, 

các mô hình nổi về thế giới tự nhiên, mô hình chữ Braille, sách truyện tranh hình 

nổi, sách nói, bảng viết, dùi viết, bộ vẽ hình, giá viết... 

  - Đối với trẻ khiếm thính: sách ngôn ngữ kí hiệu, băng hình kí hiệu, sách 

hình minh họa và khái niệm; máy trợ thính nhằm phát triển tối đa khả năng nói 

cho trẻ khiếm thính. 

  - Trẻ khuyết tật trí tuệ: bộ tranh hình, bộ đồ dùng học tập, bộ lắp ghép, sách 

về biểu tƣợng... 

  - Trẻ khuyết tật ngôn ngữ và giao tiếp: Bộ sách và băng tiếng luyện phát âm, 

băng hình luyện phát âm, bộ phƣơng tiện hỗ trợ phát âm,.. 

  - Trẻ khuyết tật vận động: xe lăn, bút viết chuyên dụng, bộ đồ chơi riêng, giá 

đỡ, ghế ngồi học, bộ phƣơng tiện phục hồi chức năng và phát triển vận động, 

giấy viết chuyên dụng,... 

 Ngoài việc cung cấp, trang bị cho trẻ các thiết bị giáo dục và hỗ trợ đặc thù 

cho học sinh khuyết tật đạt chất lƣợng tối ƣu trong GDHN, thì một hoạt động không 

thể thiếu là hƣớng dẫn sử dụng và quản lý thiết bị. Tất cả các loại thiết bị trên chỉ 

phù hợp với từng đối tƣợng học sinh, nếu ngƣời sử dụng không biết các thông số kĩ 

thuật của các thiết bị không biết các tính năng sử dụng và sử dụng không phù hợp 

với đặc điểm và nhu cầu của trẻ thì không những không hỗ trợ và tạo điều kiện cho 

trẻ phát triển mà có thể bị phản tác dụng, gây thêm phiền phức và khó khăn cho trẻ. 

Ví vụ: nếu dùng thiết bị trợ lực không phù hợp sẽ làm cho trẻ nhức mỏi mắt, mệt 
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mỏi khi tham gia hoạt động và đặc biệt sẽ làm suy giảm phần thị lực còn lại; với trẻ 

điếc nếu ngƣời sử dụng không biết điều chỉnh tần số âm thanh phù hợp với mức độ 

mất thính lực của trẻ, trẻ sẽ bị chói tai, nhức đầu dẫn đến sợ đeo máy... Nhƣ vậy, 

công tác quản lý, hƣớng dẫn sử dụng và bảo quản các thiết bị là việc làm hết sức 

quan trọng và cần thiết. 

Cách thức thực hiện giải pháp 

Tăng cƣờng phổ biến các văn bản, chính sách trong nƣớc và quốc tế quy định 

về quyền của trẻ khuyết tật; khẳng định nhiệm vụ GDTKT và tạo điều kiện tốt nhât 

cho trẻ khuyết tật học tập và phát triển là trách nhiệm của mỗi cán bộ giáo viên và 

của mọi ngƣời công dân Việt Nam; điều này đã đƣợc thể chế hóa trong Luật pháp 

của nhà nƣớc và của ngành giáo dục và đào tạo; 

Trong điều kiện Việt Nam còn nghèo, chƣa có nguồn kinh phí cung cấp riêng 

cho GDĐB, các cơ sở sản xuất thiết bị giáo dục cũng chƣa có điều kiện để thiết kế 

và sản xuất riêng cho nhu cầu của các em. Vì vậy, nguồn cung cấp chủ đạo thiết bị 

này phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng, phụ thuộc vào sự năng động và sáng 

tạo của các nhà quản lý giáo dục. Để có thể đáp ứng đƣợc nhu cầu thiết bị của học 

sinh, các nhà quản lý có thể: 

 Khuyến khích và động viên giáo viên đang trực tiếp dạy trẻ khuyết tật tự 

thiết kế và tự làm những thiết bị đơn giản, điều chỉnh các thiết bị sẵn có phù 

hợp với đặc điểm tri giác nói riêng, đặc điểm nhận thức nói chung giúp trẻ 

tham gia các hoạt động học tập có hiệu quả. 

 Khuyến khích, động viên và cỉh rõ trách nhiệm của gia đình trong công tác 

phối kết hợp với nhà trƣờng, với giáo viên trong quá trình giáo dục trẻ. 

Hƣớng dẫn gia đình từ làm các thiết bị hỗ trợ trẻ trong sinh hoạt và học tập 

tại nhà và trong cộng đồng. 

 Kết hợp chặt chẽ với các lực lƣợng trong cộng đồng nhằm huy động mọi 

nguồn tài trợ của các tổ chức, các đoàn thể giúp cho học sinh khuyết tật trên 

địa bàn đƣợc hƣởng lợi một cách tối đa để các em có những điều kiện phát triển tốt 

nhất. 
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 Tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức quốc tế (NG &NGO) các cá nhân để có 

thể nhận đƣợc các nguồn hỗ trợ cả về vật chất, tài liệu, và kinh nghiệm thực 

hiện, triển khai.  

 Chỉ đạo về việc đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và đồ dùng phƣơng 

tiện giáo dục và dạy học trẻ khuyết tật. 

Đi u kiện thực hiện giải pháp 

Ban giám hiệu nhà trƣờng xây dựng kế hoạch xây dựng môi trƣờng giáo dục 

thân thiện, không rào cản đối với trẻ khuyết tật; Phải có kế hoạch cụ thể và chi tiết 

về lộ trình xây dựng môi trƣờng và lôi kéo đƣợc các thành viên tham gia trên tinh 

thần tự giác, tự nguyện.  

Hiệu trƣởng, cán bộ quản lý luôn tham gia tích cực vào hoạt động; theo sát, 

kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện xây dựng môi trƣờng giáo dục; kịp thời nắm 

bắt những thay đổi để có bƣớc điều chỉnh thích hợp. 

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động; 

Cán bộ, GV tham gia tổ chức các hoạt động phải đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng 

thƣờng xuyên trang bị đầy đủ kiến thức. 

Cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trƣờng, phụ huynh, cộng đồng, chính 

quyền địa phƣơng, các tổ chức tài trợ, các đối tác... 

3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp 

3.3.1. Một số vấn đề chung 

  Mục đích khảo nghiệm 

- Xác định sự tán thành của các thành viên tham gia đối với các giải pháp 

- Xác định tính khả thi của các biện pháp đƣợc đề xuất. 

Tiến hành khảo nghiệm  

- Dùng phƣơng pháp hỏi ý kiến chuyên gia.  

- Phƣơng pháp toán học bổ trợ để phân tích, đánh giá kết quả  

- Kết hợp phỏng vấn để làm rõ thêm thông tin 

Đối tượng khảo nghiệm 

Để khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đã nêu trên, tác 

giả tiến hành trƣng cầu ý kiến của 150 ngƣời trong đó có: 3 CBQL của Phòng 

GD&ĐT, 9 CBQL và 135 GV của 3 trƣờng. 
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Nội dung khảo nghiệm 

- Khảo nghiệm nhận thức về mức độ cần thiết của giải pháp, với thang điểm: Rất 

cần thiết: 4 điểm; Cần thiết: 3 điểm; Ít cần thiết: 2 điểm; Không cần thiết: 1 

điểm. 

- Khảo nghiệm nhận thức về mức độ khả thi của giải pháp, với thang điểm: 

Rất khả thi: 4 điểm; Khả thi: 3 điểm; Ít khả thi: 2 điểm; Không khả thi: 1 

điểm 

3.3.2. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các giải pháp 

3.3.2.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết 

Bảng 3.1: Kết quả khảo nghiệm mức độ cần thiết của các giải pháp  

TT Giải pháp 

Mức độ cần thiết 

Tổn

g số 

Rất 

cần thiết 

n4 

Cần 

thiết 

n3 

Ít cần 

thiết 

n2 

Không 

cần thiết 

n1 

Điểm 

trung bình 

X  

Thứ 

bậc 

1 Giải pháp 1 150 105 45 0 0      3.70  1 

2 Giải pháp 2 150 91 58 1 0      3.60  3 

3 Giải pháp 3 150 88 61 1 0      3.58  5 

4 Giải pháp 4 150 90 59 1 0      3.59  4 

5 Giải pháp 5 150 99 51 0 0      3.66  2 

6 Giải pháp 6 150 87 61 2 0      3.57  6 

Tổng 900 560 335 5 0 
X =3.62 

Tỷ lệ (%) 100 62.22    37.22  0.56  0    

Nhận xét:  

Kết quả khảo sát cho thấy tính cần thiết của các biện pháp là rất cao (đạt trên 

99%) trong đó tỉ lệ cho rằng rất cần thiết là 62,22% và 37,22  cho rằng các biện 

pháp là cần thiết. Chỉ có 5 ý kiến chiếm 0.56  số ngƣời khảo sát cho rằng các biện 

pháp là ít cần thiết và 0  ý kiến cho rằng các biện pháp là không cần thiết. Có thể 

thấy rằng những ngƣời đƣợc khảo sát đánh giá rất cao các giải pháp, nó thiết thực 

đối với công tác quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB. 

Với điểm trung bình X =3.62 là một giá trị cao, thể hiện rõ sự cần thiết của 

các giải pháp. Xem xét cho thấy giải pháp số 1,5, là những giải pháp có điểm cao 
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hơn giá trị điểm trung bình. Hiệu trƣởng, cán bộ quản lý cần chú ý nhiều hơn vào 

các giải pháp này. Đặc biệt là giải pháp số 1 – Nâng cao nhận thức của CBQL, GV 

về GDHN và Phòng hỗ trợ đƣợc cho là giải pháp có tính cần thiết nhất tại nhà 

trƣờng. 

3.3.2.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi 

Bảng 3.2: Kết quả khảo nghiệm mức độ khả thi của các giải pháp 

TT Giải pháp 

Mức độ khả thi 

Tổng 

số 

Rất khả 

thi 

n4 

Khả 

thi 

n3 

Ít khả 

thi 

n2 

Không 

khả thi 

n1 

Điểm trung 

bình 

X  

Thứ 

bậc 

1 Giải pháp 1 150 75 69 6 0      3.46  1 

2 Giải pháp 2 150 64 70 14 2      3.31  5 

3 Giải pháp 3 150 73 70 7 0      3.44  2 

4 Giải pháp 4 150 67 66 16 1      3.33  4 

5 Giải pháp 5 150 74 68 7 1      3.43  3 

6 Giải pháp 6 150 60 64 22 4      3.20  6 

Tổng 900 413 407 72 8 
X =3.36 

Tỷ lệ (%) 100 45.89  45.22  8.00  0.89  

Nhận xét: 

Kết quả khảo sát cho thấy trên 91  ngƣời đƣợc khảo sát cho rằng các giải 

pháp có tính khả thi cao trong đó có 45,89% ý kiến cho rằng rất khả thi và 45,22 ý 

kiến cho rằng khả thi.  

Điểm trung bình X =3.36 là một giá trị cao cho thấy các giải pháp đƣa ra 

đƣợc đánh giá có tính khả thi cao. Tuy nhiên giá trị X =3.36 so sánh thì nhỏ hơn so 

với điểm trung bình mức độ cần thiết ( X =3.62), điều này cho thấy rằng những 

ngƣời đƣợc khảo sát đánh giá mức độ khả thi của giải pháp kém hơn mức độ cần 

thiết. 

Các giải pháp có điểm cao hơn điểm trung bình mức độ khả thi X =3.36 là 

giải pháp số 1, 3. Các giải pháp này là những giải pháp đƣợc đánh giá có tính khả 

thi cao hơn so với số giải pháp còn lại. Giải pháp số 2, 4, 5, 6 đƣợc đánh giá ít khả 

thi hơn, cụ thể: 

+ Giải pháp số 2: có 16/150 ngƣời (chiếm 10.7% số ngƣời đƣợc hỏi) cho 

rằng ít khả thi, chƣa phù hợp với điều kiện hoạt động của Phòng hỗ trợ. 
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+Giải pháp số 4: có 16/150 ngƣời cho rằng ít khả thi và 1/150 ngƣời cho 

rằng không khả thi. 

+Giải pháp sô 5: 8/150 ngƣời đƣợc hỏi có ý kiến cho rằng ít hoặc không khả 

thi, chiếm 5,3% 

Giải pháp số 6: có 22/150 ngƣời cho rằng ít khả thi và 4/150 ngƣời cho rằng 

không khả thi. Đây là giải pháp đƣợc đánh giá ít khả thi nhất trong 6 giải pháp. 

Với kết quả khảo sát tính khả thi nhƣ vậy, Hiệu trƣởng cần phải phân tích, 

đánh giá kỹ hơn về các giải pháp số 2, 4, 5, 6. Chỉ ra đƣợc nguyên nhân vì sao các 

giả pháp không đƣợc đánh giá cao nhƣ các giải pháp khác, xem xét với thực tiễn 

của trƣờng để quyết định áp dụng giải pháp cho phù hợp. 

Bảng 3.3: Tương quan giữa mức độ cần thiết và tính khả thi 

Giải pháp 

Mức độ cần thiết Mức độ khả thi 

D = X – Y D
2
 

Điểm TB 
Thứ bậc 

(X) 
Điểm TB 

Thứ bậc 

(Y) 

Giải pháp 1 3.70  1 3.46  1 0 0 

Giải pháp 2 3.60  3 3.31  5 -2 4 

Giải pháp 3 3.58  5 3.44  2 3 9 

Giải pháp 4 3.59  4 3.33  4 0 0 

Giải pháp 5 3.66  2 3.43  3 -1 1 

Giải pháp 6 3.57  6 3.20  6 0 0 

Trung bình 3.62  3.36   14 

  

 

Biểu đồ 3.1. Tương quan mức độ cần thiết và khả thi của các giải pháp 
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Sử dụng cách tính hệ số tƣơng quan thứ bậc Spiêc–man ta có kết quả: 

2

2

6
1

( 1)

D
R

N N


 


= 0,6 

Trong đó        R: Hệ số tƣơng quan thứ bậc; Điều kiện -1≤ R ≤ 1 

D: Hiệu số thứ bậc giữa hai đại lƣợng cần so sánh 

N: Số đơn vị đƣợc nghiên cứu 

Hệ số tƣơng quan thứ bậc R > 0 ta có tƣơng quan thuận và R = 0,6 < 1 nên 

tƣơng quan tƣơng đối chặt chẽ giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các 

biện pháp quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ 

Xem xét kết quả thống kê Bảng 3.1, 3.2, 3.3 và Biểu đồ 3.1 cho thấy 6 giải pháp 

đƣa ra để quản lý hoạt động của Phòng hỗ trợ đều rất cần thiết và có tính khả thi cao, thể 

hiện ở điểm trung bình cao: mức độ cần thiết X =3.62, tính khả thi Y = 3.36. 

So sánh tính cần thiết và tính khả thi thì sự chênh lệch (điểm trung bình tính 

khả thi thấp hơn điểm trung bình tính cần thiết là 0.26) cho thấy tính khách quan 

của vấn đề. Phụ thuộc vào mức độ mà tính cần thiết và mức độ khả thi cũng khác 

nhau: 

Biểu đồ 3.1 cho thấy giải pháp tất cả các giải pháp đƣa ra đều có tính cần 

thiết cao hơn tính khả thi, có thể nêu ra một số lý do nhƣ: 

+ Công tác chuẩn bị của nhà trƣờng chƣa tốt nhƣ mong đợi. Nhà trƣờng chƣa 

phổ biến rộng rãi kế hoạch thực hiện các biện pháp tới giáo viên, nhân viên và 

những ngƣời liên quan. Chƣa thuyết phục, lôi cuốn sự quan tâm của toàn bộ những 

ngƣời liên quan. 

+Nguồn lực để thực hiện biện pháp chƣa đủ 

+ Cán bộ, giáo viên chƣa hoàn toàn sẵn sàng, chủ động để triển khai biện 

pháp 

 Sự chênh lệch giữa mức độ cần thiết và mức độ khả thi là một yếu tố khách 

quan. Kết quả khảo nghiệm đã khẳng định tính cần thiết và khả thi của các giải 

pháp. 

Nhìn nhận một cách tổng thể từ mặt lý luận và con số thực tế, các giải pháp 

đƣa ra đều có tính thiết thực và khả thi cao, phù hợp với nhà trƣờng. Những giải 
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pháp này nếu đƣợc triển khai trong thực tế có thể giúp cho công tác quản lý hoạt 

động của Phòng hỗ trợ trong nhà trƣờng đạt kết quả cao.  

Kết luận chương 3 

Các giải pháp đƣợc đề ra phù hợp với nguyên tắc đề xuất giải pháp, phù hợp 

với điều kiện của các trƣờng. Sau quá trình nghiên cứu đề tài, đối chiếu giữa cơ sở 

lý luận và thực tiễn hoạt động của trƣờng, tác giả đã đề xuất 6 giải pháp quản lý 

hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB cho cấp Hiệu trƣởng tham khảo. Mỗi giải pháp 

đều đƣợc phân tích một cách chi tiết, cụ thể về mục đích, nội dung, cách thức và 

điều kiện thực hiện. 

Nội dung 6 giải pháp tác giả đã xuất là: 

- Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức của CBQL, GV v  GDHN và Phòng hỗ trợ 

GDĐB trong trường mầm non 

- Giải pháp 2: Xây dựng mục tiêu và kế hoạch hoạt động phòng hỗ trợ GDĐB 

phù hợp với đi u kiện thực tế của nhà trường 

- Giải pháp 3: Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ chuyên môn 

- Giải pháp 4: Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động Phòng hỗ trợ 

GDĐB 

- Giải pháp 5: Quản lý phát triển chuyên môn và nhân lực cho phòng hỗ trợ 

GDĐB 

- Giải pháp 6: Xây dựng môi trường giáo dục bình đẳng, không rào cản với 

trẻ khuyết tật 

Tất cả các giải pháp đề xuất đều đƣợc khảo nghiệm cần thiết đối với nhà 

trƣờng và khả thi để thực hiện. Giữa các giải pháp tồn tại sự liên hệ chặt chẽ, tác 

động ảnh hƣởng lẫn nhau. Vì vậy, khi đƣợc vận dụng một cách tổng hợp, linh hoạt 

sẽ từng bƣớc nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB, đạt hiệu quả 

cao. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1.  Kết luận 

Các nghiên cứu và thực tiễn cuộc sống cho thấy trong bất kỳ xã hội nào cũng 

luôn tồn tại một bộ phận ngƣời khuyết tật trong cộng đồng, trong đó có TKT. Các 

nghiên cứu cũng chỉ ra rằng khi một đứa trẻ bị khuyết tật, thì công tác can thiệp 

sớm, giáo dục sớm sẽ giảm thiểu tối đa những khó khăn do khuyết tật gây ra và có 

thể giảm thiểu các khuyết tật thứ phát. 

Giáo dục TKT có lịch sử phát triển lâu dài và cho đến ngày nay đang tồn tại 

03 mô hình giáo dục đó là mô hình giáo dục chuyên biệt, mô hình GDHN và mô 

hình giáo dục hội nhập. Trong đó mô hình giáo dục hội nhập là mô hình ra đời sau 

nhất và hiện đang đƣợc đánh giá là mô hình phù hợp nhất, tạo điều kiện tốt nhất cho 

trẻ em khuyết tật đƣợc phát triển tối đa khả năng và hòa nhập xã hội. Tại Việt Nam 

mô hình GDHN TKT cũng đã đƣợc triển khai trên toàn quốc.  

Mặc dù GDHN đã đƣợc triển khai rộng rãi, nhƣng do các điều kiện khác 

nhau về nhân lực và các điều kiện về chất nên chất lƣợng GDHN còn nhiều hạn chế. 

Để nâng các chất lƣợng GDHN nhiều nhà nghiên cứu đã thử nghiệm các giải pháp 

giáo dục khác nhau và đi đến khẳng định mô hình phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng 

mầm non và phổ thông hòa nhập là một trong các giải pháp quan trọng để nâng cao 

chất lƣợng giáo dục TKT trong điều kiện giáo dục của Việt Nam. 

Mắc dù mô hình phòng hỗ trợ GDHN đã đƣợc hình thành và triển khai ở 

nhiều đơn vị, tuy nhiên quy mô, tổ chức chuyên môn, tổ chức hoạt động nhƣ thế 

nào nào, đặc việt và việc quản lý, vận hành sao cho có hiệu quả thì còn nhiều hạn 

chế cũng chƣa có nhiều nghiên cứu. kết quả nghiên cứu của đề tài này đã khái quát 

hoad đƣợc mô hình tổ chức của phòng hỗ trợ GDĐB, đặc biệt đã đề xuất đƣợc 06 

giải pháp cụ thể đề quản lý hoạt động của phòng nhàm nâng cao chất lƣợng giáo 

dục trẻ khuyết tật trong trƣờng mầm non hòa nhập. 

Kết quả khảo nghiệm các giải pháp đƣợc đề xuất đã khẳng định tính cần thiết 

và tính khả thi của các giải pháp. Các giải pháp có mối quan hệ mật thiết và đồng bộ 

với nhau. Vì vậy nếu thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, các hoạt động của phòng 

hỗ trợ sẽ đƣợc thực hiện có hiệu quả, trẻ khuyết tật sẽ có cơ hội phát triển và hòa 

nhập cuộc sống. 
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2. Khuyến nghị 

Để thực hiện giáo dục hoà nhập có hiệu quả, đặc biệt là vận hành hoạt động 

của phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non và phổ thông hòa nhập điều kiện 

của các cơ sở giáo dục nói riêng, của Việt Nam hiện nay nói chung, chúng tôi xin có 

một số kiến nghị sau đây: 

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Thống nhất chỉ đạo, quản lý và giám sát từ cấp bộ đến cấp trƣờng về công tác 

hình thành và vận hành hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB theo Thông tƣ 

59/2013 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng và quản lý hoạt động của phòng. 

- Tổ chức đào tạo chính quy nguồn nhân lực về GDTKT trong đó có cán bộ quản 

lý giáo dục, giáo viên GDHN và nhân viên hỗ trợ GDHN trẻ khuyết tật 

- Có văn bản hƣớng dẫn các địa phƣơng,các cơ sở giáo dục thực hiện thông tƣ liên 

tịch số 19/2016 để tuyển dụng và sử dụng đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục hòa 

nhặp nhằm hỗ trợ nâng cáo chất lƣợng giáo dục. 

2.2. Với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

- Nghiên cứu và ban hành các tài liệu về lý luận GDHN, tài liệu quản lý GDHN, 

QL hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB trong trƣờng mầm non và phổ thông hòa 

nhập. 

- Tăng cƣờng hợp tác với các tổ chức quốc tế, các dự án triển khai để vận dụng 

các biện pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện mô hình phòng hỗ trợ GDĐB có hiệu 

quả và nhân rộng mô hình ra toàn quốc. 

2.3. Với các đơn vị cơ s  

- Ƣu tiên việc hình thành và tổ chức vận hành phòng hỗ trợ giáo dục trong cơ sở 

của mình nhằm giảm tải cho giáo viên đứng lớp và nâng cao chất lƣợng GDTKT 

tại cơ sở; 

- Tăng cƣờng các hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về 

khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật nói riêng, học sinh có nhu cầu GDĐB nói 

chung và Quy n đƣợc chăm sóc giáo dục. 
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- Chủ động lập kế hoạch tiếp nhận trẻ khuyết tật, bồi dƣỡng chuyên môn cho đội 

ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trƣờng nhằm thực hiện có chất lƣợng GDTKT, 

thực hiện các mục tiêu giáo dục thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết với cộng 

đồng quốc tế. 

- Tăng cƣờng công tác xã hội hóa GDTKT; Huy động mọi lực lƣợng xã hội cùng 

tham gia giám sát và thực hiện giáo dục hoà nhập.  

- Tăng cƣờng và mở rộng các chƣơng trình hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ những 

kinh nghiệm trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng nhƣ sự hỗ trợ về 

vật chất cho trẻ khuyết tật. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

---------------------------------- 

 

PHIẾU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

 

I. Thông tin chung về đối tƣợng tham gia khảo sát 

1. Thông tin cơ bản 

Họ và tên: ……………………………..Năm sinh …….. Giới tính   Nam / Nữ 

Trƣờng....................................Huyện 

………………………Tỉnh…………………………………….. 

Điện thoại: ................................................................................Email: 

.................................................. 

Thâm niên công tác………năm ; Thâm niên dạy trẻ khuyết tật..............năm 

Cƣơng vị quản lý:   Số năm kinh nghiệm quản lý: 

 

2. Trình độ đào tạo 

Trình độ đào tạo  

Sƣ phạm:    Trung cấp           Cao đẳng               Đại học                Cao học 

Khác: 

……………………………………………………………………………………………… 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng v  giáo dục trẻ khuyết tật  

 

 

Trình độ 

Các khóa bồi dƣỡng (tổng số thời gian) Cao đẳng Đại học 

< 1 tuần < 4 tuần < 3 tháng >  3 tháng 

      

 

II. Về các nội dung khảo sát 

II.1. Về Giáo dục trẻ khuyết tật 

1. Xin ông/bà cho biết về số lượng trẻ khuyết tật đang học tại trường 

Dạng 

Số 

lƣợng 

Khiếm 

thính 

Khiếm 

thị 

Chậm phát triển/khó 

học 

KT ngôn 

ngữ 

Các dạng 

khác 

Tổng 

số 

1       

2       

3       

…       

 

2. Theo ông/bà mô hình giáo dục nào phù hợp nhất với trẻ khuyết tật  

Giáo dục hòa nhập GD bán hòa nhập 

(hội nhập) 

Giáo dục chuyên biệt Giáo dục chuyên biệt 

    

Phiếu số 

1 



 

 

  

3. Đánh giá của ông/bà về khả năng và nhu cầu học tập, phát triển của trẻ khuyết tật 

Về khả năng học tập và phát triển 

Không có khả năng Khả năng rất hạn chế Có khả năng Có khả năng nhƣ mọi 

trẻ em 

    

 

- Về nhu cầu (tích vào một hoặc một số nội dung theo quan điểm cá nhân) 

Không cần giáo dục Cần giáo dục Giáo dục một số nội dung cơ bản 

hoặc cần thiết 

Rất cần giáo dục 

    

 

4. Mục tiêu giáo dục trẻ khuyết tật ông/bà đang thực hiên?: 

- 

- 

5. Ý kiến của ông/bà về việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của trường dành cho TKT? 

 

Mức độ Đáp ứng hoàn toàn Đáp ứng phần lớn Đáp ứng một phần Chƣa đáp 

ứng 

Văn hoá     

Kĩ năng giao 

tiếp 

    

Kĩ năng xã hội     

Hành vi ứng xử     

 

6. Ý kiến của ông/bà về đội ngũ giáo viên của nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ 

khuyết tật: 

 

Mức độ Đáp ứng hoàn 

toàn 

Đáp ứng phần 

lớn 

Đáp ứng một phần Chƣa đáp 

ứng 

    

 

7.  Mục tiêu giáo dục đối với TKT của trường ông/bà sau khi hoàn thành chương trình 

giáo dục mầm non:  

 Khả năng tự phục vụ 

 Kiến thức tƣơng đƣơng:      lớp chồi    lớp mầm    lớp lá   

 Khả năng học lên tiểu học 

 Ý kiến khác: 

………………………………………………………………………......................................................................... 



 

 

  

8. Liệt kê những khó khăn gặp phải của giáo viên của trường trong giáo dục TKT hiện 

nay? 

Những khó khăn Lí do 

1  

2  

3  

…  

 

9. Liệt kê những thiết bị, đồ dùng cho giáo dục trẻ khuyết tật hiện có: 

Dùng chung cho cả lớp  Chỉ dùng cho HS khuyết tật 

- - 

- - 

 

II.2.  Các thông tin về quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập TKT 

Với tƣ cách là CBQL trƣờng có học sinh khuyết tật xin ông/bà cho biết những hoạt 

động về giáo dục trẻ khuyết tật của nhà trƣờng: 

- Lập kế hoạch quản lý 

 Nhà trƣờng có cần xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục trẻ KT: Có   ;    Không:    

 Đánh giá của ông/bà về mức độ cần thiết của kế hoạch quản lý GDTKT: Rất cần thiết   

;    cần thiết:   , Không cần thiết:  

 Đánh giá của ông/bà về mức độ khả thi của kế hoạch quản lý GDTKT: Rất khả thi   

;   khả thi :   ,  Không khả thi:  

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện GD TKT 

 Tƣ vấn cho cán bộ quản lý nhà trƣờng về quản lý GDHN: Có   ;    Không:    

 Tƣ vẫn cho phụ huynh về phƣơng pháp chăm sóc và giáo dục TKt tại gia đình: Có   

;    Không:   ; nếu có là những nội dung gì? 

 Đánh giá khả năng và nhu cầu của TKT: Có   ;    Không:   ; nếu có thì ai là ngƣời 

thực hiện? và thực hiện nhƣ thế nào? 

 Xây dựng và thực hiện KHGDCN cho TKT: Có   ;    Không:   ; Nếu có xin bổ 

sung những thông tin sau: 

 Vai trò, ý nghĩa của bản KHGDCN: 

 Liệt kê các thành phần tham gia xây dựng KHGDCN: 

 Liệt kế các thành tố của bản KHGDCN: 

 Thực hiện các tiết học cá nhân hỗ trợ TKT: Có   ;    Không:   ; nếu có thì nhƣ thế 

nào? 

 Thực hiện hỗ trợ cá biệt trẻ Kt trong các giờ hòa nhập: Có   ;    Không:    

 Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng năng lực chuyên môn về giáo dục TKT: Có   ;    

Không:   ; nếu có thì nhƣ thế nào? 

 Xây dựng môi trƣờng phù hợp với giáo dục TKT; Có   ;    Không:   ; nếu có thì 

nhƣ thế nào? 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục TKT 

 Đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật: Có ,      Không:    



 

 

  

 Hình thức đánh giá: Đánh giá nhƣ mọi trẻ em: , Đánh giá theo sự tiến bộ của trẻ:    

 Các ý kiến khác: …………………………………………………………………… 

II.3.  Các thông tin quản lý Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

Với tƣ cách là giáo viên xin thầy cô cho biết những thông tin về quản lý phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt: 

- Về kế hoạch quản lý 

 Nhà trƣờng có xây dựng kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: Có , Không:    

 Đánh giá của ông/bà về mức độ cần thiết của kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: 

Rất cần thiết   ;    cần thiết:   , Không cần thiết:  

 Đánh giá của ông/bà về mức độ khả thi của kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: 

Rất khả thi   ;   khả thi :   ,  Không khả thi:  

- Về tổ chức chỉ đạo hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB 

 Tƣ vẫn cho phụ huynh về phƣơng pháp chăm sóc và giáo dục TKt tại gia đình: Có   

;    Không:   ; nếu có thì nhƣ thế nào? 

 Tƣ vấn chuyên môn cho cho giáo viên đứng lớp hòa nhập: Có   ;    Không:   ; nếu 

có thì nhƣ thế nào? 

 Đánh giá khả năng và nhu cầu của TKT: Có   ;    Không:   ; nếu có thì nhƣ thế nào? 

 Xây dựng và thực hiện KHGDCN cho TKT: Có   ;    Không:   ; Nếu có xin bổ 

sung những thông tin sau: 

 Vai trò, ý nghĩa của bản KHGDCN: 

 Liệt kê các thành phần tham gia xây dựng KHGDCN: 

 Liệt kế các thành tố của bản KHGDCN: 

 Thực hiện các tiết học cá nhân hỗ trợ TKT: Có   ;    Không:   ; nếu có thì nhƣ thế nào? 

 Thực hiện hỗ trợ cá biệt trẻ Kt trong các giờ hòa nhập: Có   ;    Không:   ; nếu có 

thì nhƣ thế nào? 

 Nhà trƣờng có tổ chức các khóa tập huấn, chuyên đề về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết 

tật: Có , Không:    (nếu có thì khi nào, bao nhiêu lần trong năm học, mỗi lần bao 

nhiêu thời gian?.....................) 

 Nhà trƣờng có tổ chức cải tạo hoặc xây dựng mới cơ sở vật chất tạo điều kiện tiếp cận 

cho trẻ KT: Có , Không:   ;  nếu có thì nhƣ thế nào? 

 Nhà trƣờng có chỉ đạo việc tăng cƣờng sử dụng và tự làm thiết bị giáo dục trong các 

hoạt động giáo dục có trẻ KT tham gia: Có , Không:    

 Nhà trƣờng có thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng môi trƣờng giáo 

dục bình đẳng, không phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật: Có , Không:    

 Liệt kê số hoạt động của nhà trƣờng về công tác chỉ đạo thực hiện giáo dục tiêu 

biểu:……… 

- Kiểm tra, giám sát 

 Nhà trƣờng có tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Phòng 

hỗ trợ GDĐB: Có , Không:   ;  nếu có thì nhƣ thế nào? 

- Các kiến nghị về quản lý giáo dục TKT và quản lý Phòng Hỗ trợ GDĐB:  

 

Xin cảm ơn ông/bà và Quý cơ quan vì sự cộng tác có ý nghĩa này! 



 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

---------------------------------- 

 

 

PHIẾU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

 

III. Thông tin chung về đối tƣợng tham gia khảo sát 

3. Thông tin cơ bản 

Họ và tên: ……………………………..Năm sinh …….. Giới tính   Nam / Nữ 

Dạy lớp: .........Số học sinh…………..Môn dạy………Dạng khuyết tât của 

trẻ…………..................... 

Trƣờng....................................Huyện 

………………………Tỉnh…………………………………….. 

Điện thoại: ................................................................................Email: 

.................................................. 

Thâm niên công tác………năm ; Thâm niên dạy trẻ khuyết tật..............năm 

 

4. Trình độ đào tạo 

Trình độ đào tạo  

Sƣ phạm:    Trung cấp           Cao đẳng               Đại học                Cao học 

Khác: 

……………………………………………………………………………………………… 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng v  giáo dục trẻ khuyết tật  

 

 

Trình độ 

Các khóa bồi dƣỡng (tổng số thời gian) Cao đẳng Đại học 

< 1 tuần < 4 tuần < 3 tháng >  3 tháng 

      

 

IV. Về các nội dung khảo sát 

II.1. Về Giáo dục trẻ khuyết tật 

1. Xin thầy/cô cho biết về số lượng trẻ khuyết tật đang học tại trường 

Dạng 

Số 

lƣợng 

Khiếm 

thính 

Khiếm 

thị 

Chậm phát triển/khó 

học 

KT ngôn 

ngữ 

Các dạng 

khác 

Tổng 

số 

1       

2       

3       

…       

 

Phiếu số 2 



 

 

  

2. Theo thầy/cô mô hình giáo dục nào phù hợp nhất với trẻ khuyết tật  

Giáo dục hòa nhập GD bán hòa nhập 

(hội nhập) 

Giáo dục chuyên biệt Giáo dục chuyên 

biệt 

    

 

3. Đánh giá của thầy/cô về khả năng và nhu cầu học tập, phát triển của trẻ khuyết tật 

Về khả năng học tập và phát triển 

Không có khả năng Khả năng rất hạn chế Có khả năng Có khả năng nhƣ mọi 

trẻ em 

    

 

- Về nhu cầu (tích vào một hoặc một số nội dung theo quan điểm cá nhân) 

Không cần giáo dục Cần giáo dục Giáo dục một số nội dung cơ bản 

hoặc cần thiết 

Rất cần giáo 

dục 

    

 

4. Mục tiêu giáo dục trẻ khuyết tật thầy/cô đang thực hiên?: 

- 

- 

5. Ý kiến của thầy/cô về việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của trường dành cho TKT? 

 

Mức độ Đáp ứng hoàn toàn Đáp ứng phần lớn Đáp ứng một phần Chƣa đáp 

ứng 

Văn hoá     

Kĩ năng giao 

tiếp 

    

Kĩ năng xã hội     

Hành vi ứng xử     

 

6. Ý kiến của thầy/cô về đội ngũ giáo viên của nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ 

khuyết tật: 

 

Mức độ Đáp ứng hoàn 

toàn 

Đáp ứng phần 

lớn 

Đáp ứng một phần Chƣa đáp 

ứng 

    

 

7.  Mục tiêu giáo dục đối với TKT của thầy/cô sau khi hoàn thành chương trình giáo dục 

mầm non:  

 Khả năng tự phục vụ 

 Kiến thức tƣơng đƣơng:      lớp chồi    lớp mầm    lớp lá   

 Khả năng học lên tiểu học 



 

 

  

 Ý kiến khác: 

………………………………………………………………………......................................................................... 

8. Liệt kê những khó khăn gặp phải của thày/cô trong giáo dục TKT hiện nay? 

Những khó khăn Lí do 

1  

2  

3  

…  

 

9. Những phương pháp và kỹ năng đặc thù thầy/cô đang sử dụng dạy trẻ khuyết tật hiện 

nay? 

Phƣơng pháp kĩ năng 

  

  

  

 

10. Những phương pháp và kỹ năng đặc thù thày/cô mong muốn có để dạy  trẻ khuyết tật 

có hiệu quả? 

Phƣơng pháp kĩ năng 

  

  

  

 

11. Liệt kê những thiết bị, đồ dùng cho giáo dục trẻ khuyết tật hiện có: 

Dùng chung cho cả lớp  Chỉ dùng cho HS khuyết tật 

- - 

- - 

 

II.2.  Các thông tin về quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập TKT 

Với tƣ cách là giáo viên trong trƣờng có học sinh khuyết tật xin thầy/cô cho biết 

những hoạt động về giáo dục trẻ khuyết tật của nhà trƣờng: 

- Lập kế hoạch quản lý 

 Nhà trƣờng có cần xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục trẻ KT: Có   ;    Không:    

 Đánh giá của ông/bà về mức độ cần thiết của kế hoạch quản lý GDTKT: Rất cần thiết   

;    cần thiết:   , Không cần thiết:  

 Đánh giá của ông/bà về mức độ khả thi của kế hoạch quản lý GDTKT: Rất khả thi   

;   khả thi :   ,  Không khả thi:  

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện GD TKT 

  Tƣ vấn cho cán bộ quản lý nhà trƣờng về quản lý GDHN 

  Tƣ vẫn cho phụ huynh về phƣơng pháp chăm sóc và giáo dục TKt tại gia đình; 

  Đánh giá khả năng và nhu cầu của TKT 

  Xây dựng và thực hiện KHGDCN cho TKT 



 

 

  

  Thực hiện các tiết học cá nhân hỗ trợ TKT 

  Thực hiện hỗ trợ cá biệt trẻ Kt trong các giờ hòa nhập; 

  Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng năng lực chuyên môn về giáo dục TKT; 

  Xây dựng môi trƣờng phù hợp với giáo dục TKT; 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục TKT 

 Đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật: Có ,      Không:    

 Hình thức đánh giá: Đánh giá nhƣ mọi trẻ em:  ,Đánh giá theo sự tiến bộ của trẻ:    

 Các ý kiến khác: …………………………………………………………………… 

II.3.  Các thông tin quản lý Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

Với tƣ cách là giáo viên xin thầy cô cho biết những thông tin về quản lý phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt: 

- Về kế hoạch quản lý 

 Nhà trƣờng có xây dựng kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: Có , Không:    

 Đánh giá của ông/bà về mức độ cần thiết của kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: 

Rất cần thiết   ;    cần thiết:   , Không cần thiết:  

 Đánh giá của ông/bà về mức độ khả thi của kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: 

Rất khả thi   ;   khả thi :   ,  Không khả thi:  

- Về tổ chức chỉ đạo hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB 

  Tƣ vẫn cho phụ huynh về phƣơng pháp chăm sóc và giáo dục TKt tại gia đình; 

  Tƣ vấn chuyên môn cho cho giáo viên đứng lớp hòa nhập 

  Đánh giá khả năng và nhu cầu của TKT 

  Xây dựng và thực hiện KHGDCN cho TKT 

  Thực hiện các tiết học cá nhân hỗ trợ TKT 

  Thực hiện hỗ trợ cá biệt trẻ Kt trong các giờ hòa nhập; 

  Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng năng lực chuyên môn về giáo dục TKT; 

 Nhà trƣờng có tổ chức các khóa tập huấn, chuyên đề về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết 

tật: Có , Không:    (nếu có thì khi nào, bao nhiêu lần trong năm học, mỗi lần bao 

nhiêu thời gian?.....................) 

 Nhà trƣờng có tổ chức cải tạo hoặc xây dựng mới cơ sở vật chất tạo điều kiện tiếp cận 

cho trẻ KT: Có , Không:   ;  nếu có thì nhƣ thế nào? 

 Nhà trƣờng có chỉ đạo việc tăng cƣờng sử dụng và tự làm thiết bị giáo dục trong các 

hoạt động giáo dục có trẻ KT tham gia: Có , Không:    

 Nhà trƣờng có thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng môi trƣờng giáo 

dục bình đẳng, không phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật: Có , Không:    

 Liệt kê số hoạt động của nhà trƣờng về công tác chỉ đạo thực hiện giáo dục tiêu 

biểu:……… 

- Kiểm tra, giám sát 

 Nhà trƣờng có tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Phòng 

hỗ trợ GDĐB: Có , Không:   ;  nếu có thì nhƣ thế nào? 

- Các kiến nghị về quản lý giáo dục TKT và quản lý Phòng Hỗ trợ GDĐB:  

Xin cảm ơn ông/bà và Quý cơ quan vì sự cộng tác có ý nghĩa này! 

 



 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHGDVN 

---------------------------------- 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ  

 

Tên trƣờng/cơ sở giáo dục:  

................................................................................................................................ 

Địa chỉ:  .................................................Huyện ..................................... 

Tỉnh....................................... 

Điện thoại: ...............................Fax...........................................Email: 

.................................................. 

Họ và tên: 

Cƣơng vị quản lý:   Số năm kinh nghiệm quản lý: 

Trình độ đào tạo: 

Trình độ đào tạo, bồi dƣỡng về giáo dục trẻ khuyết tật 

Trình độ Các khóa bồi dƣỡng (tổng số thời gian) Cao 

đẳng 

Đại học 

< 1 tuần < 4 tuần < 3 tháng >  3 tháng   

Số 

lƣợng 

      

 

1. Theo ý kiến của ông/bà trẻ khuyết tật có cần đƣợc giáo dục nhƣ moi học sinh trong 

trƣờng hay không? 

Có. Tại sao? 

 

Không. Tại sao? 

 

2. Trong trƣờng ông/bà quản lý có bao nhiêu học sinh khyết tật? Các em co các dạng khuyết 

tật nào? 

Số lƣợng: 

 

Dạng tật: 

 

3. Đánh giá của ông bà về khả năng học tập và nhu cầu phát triển của trẻ khuyết tật 

Khả năng:  

Nhu cầu:  

 

4. Theo ông bà mô hình giáo dục nào đáp ứng đƣợc / phù hợp với nhu cầu của trẻ 

khuyết tật? 

- 

- 

Phiếu số 03 



 

 

  

5. Xin ông/bà cho biết để dạy học sinh khuyết tật giáo viên có cần phải đƣợc đào tạo, bồi 

dƣỡng chuyên môn về GD trẻ khuyết tật không? Nếu có là những nội dung nào? 

 

 

6. Xin ông/bà cho biết để giáo dục thành công trẻ khuyết tật học hòa nhập trong trƣờng 

mầm non hòa nhập, nhà trƣờng có cần thiết phải hình thành phòng hỗ trợ giáo dục đặc 

biệt? 

 

7. Xin ông/bà cho biết Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt đang có những hoạt động chính 

gì? 

 

8. Xin ông/bà cho biết để quản lý có hiệu quả giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật 

trong trƣờng tiểu học Ban giám hiệu nhà trƣờng cần phải có những biện pháp nào? 

 

 

9. Xin ông/bà cho biết việc xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật và kế hoạch quản 

lý phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt trong trƣờng ông/bà quản lý? 

 

10. Xin ông/bà cho biết việc chỉ đạo, tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật, tổ chức bồi dƣỡng 

chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục trẻ 

khuyết tật và hoạt động của Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt diễn ra nhƣ thế nào tại 

trƣờng ông/bà quản lý? 

 

11. Xin ông bà cho biết ông/bà cần những điều kiện hỗ trợ gì để công tác quản lý GDHN 

đạt kết quả tốt hơn? 

 

12. Kiến nghị của ông/bà trong lĩnh vực quản lý GDHN cho trẻ khuyết tật và quản lý 

phòng Hỗ trợ giáo dục đặc biệt? 

 

 

 



 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

---------------------------------- 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH GIÁO VIÊN 

 

 

Họ và tên: ……………………………..Năm sinh …….. Giới tính   Nam / Nữ 

Dạy lớp: .........Số học sinh…………..……Dạng khuyết tât của trẻ…………..................... 

Trƣờng....................................Huyện 

………………………Tỉnh…………………………………….. 

Điện thoại: ................................................................................Email: 

.................................................. 

Thâm niên công tác………năm ; Thâm niên dạy trẻ khuyết tật..............năm 

1. Trình độ đào tạo 

Trình độ đào tạo  

Sƣ phạm:    Trung cấp           Cao đẳng               Đại học                Cao học 

Khác: 

……………………………………………………………………………………………… 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng v  giáo dục trẻ khuyết tật  

 

 

Trình độ 

Các khóa bồi dƣỡng (tổng số thời gian) Cao 

đẳng 

Đại học 

< 1 tuần < 4 tuần < 3 tháng >  3 tháng 

      

 

2. Theo ý kiến của thày/cô mục tiêu giáo dục TKT của nhà trƣờng là gì? 

 

 

3. Theo thày/cô môi trƣờng giáo dục nào là phù hợp và tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật 

phát triển tốt nhất? 

 

 

 

4. Để có thể giáo dục thành công trẻ khuyết tật học hòa nhập giáo viên cần có những 

năng lực gì? 

 

 

 

5. Để có thể tổ chức, chỉ đạo thực hiện GDHN có hiệu quả cần những biện pháp gì? 

 

 

 

Phiếu số 04 



 

 

  

6. Cần những điều kiện gì để hỗ trợ GDHN có hiệu quả trong trƣờng mầm non hòa 

nhập? 

 

 

7. Kiến nghị của thày cô trong lĩnh vực GDHN học sinh khuyết tật? 

 

 

8. Kiến nghị của thầy.co trong lĩnh vực quản lý GDHn và quản lý phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt? 

 

 

 

 

Xin cảm ơn ông/bà và Quý cơ quan vì sự cộng tác có ý nghĩa này! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

---------------------------------- 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH GIÁO VIÊN 

 

Họ và tên: ……………………………..Năm sinh …….. Giới tính   Nam / Nữ 

Con của ông/bà có dạng khó khăn 

gì.........................................................…………..................... 

Địa chỉ gia đình: ..........................................................…………………………………….. 

Điện thoại: ................................................................................Email: 

.................................................. 

2. Trình độ đào tạo 

Trình độ đào tạo  

Sƣ phạm:    Trung cấp           Cao đẳng               Đại học                Cao học 

Khác: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Theo ý kiến của ông/bà cho biết mong muốn về về con em mình khi tham gia học tập 

ở trƣờng mầm non hòa nhập? (gợi ý những mục tiêu về kiến thức, giao tiếp, kỹ năng xã 

hội…) 

 

 

9. Theo ông/bà môi trƣờng giáo dục nào là phù hợp và tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật 

phát triển tốt nhất?(Gợi ý về các mô hình giáo dục) 

 

 

10. Để có thể dạy thành công trẻ khuyết tật học hòa nhập giáo viên cần có những năng 

lực gì? 

 

 

11. Để có thể tổ chức, chỉ đạo thực hiện GDHN có hiệu quả cần những biện pháp gì? 

 

12. Cần những điều kiện gì để hỗ trợ GDHN có hiệu quả trong trƣờng mầm non hòa 

nhập? 

 

13. Kiến nghị của ông/bà trong lĩnh vực quản lý GDHN trẻ khuyết tật? 

 

 

14. Kiến nghị của ông/bà trong lĩnh vực quản lý GDHN và quản lý phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt? 

 

Xin cảm ơn ông/bà và Quý cơ quan vì sự cộng tác có ý nghĩa này 

Phiếu số 05 



 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

---------------------------------- 

 

 

PHIẾU HỎI DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

 

V. Thông tin chung về đối tƣợng tham gia khảo sát 

5. Thông tin cơ bản 

Họ và tên: ……………………………..Năm sinh …….. Giới tính   Nam / Nữ 

Dạy lớp: .........Số học sinh…………..Môn dạy………Dạng khuyết tât của 

trẻ…………..................... 

Trƣờng....................................Huyện 

………………………Tỉnh…………………………………….. 

Điện thoại: ................................................................................Email: 

.................................................. 

Thâm niên công tác………năm ; Thâm niên dạy trẻ khuyết tật..............năm 

 

6. Trình độ đào tạo 

Trình độ đào tạo  

Sƣ phạm:    Trung cấp           Cao đẳng               Đại học                Cao học 

Khác: 

……………………………………………………………………………………………… 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng v  giáo dục trẻ khuyết tật  

 

 

Trình độ 

Các khóa bồi dƣỡng (tổng số thời gian) Cao đẳng Đại học 

< 1 tuần < 4 tuần < 3 tháng >  3 tháng 

      

 

VI. Về các nội dung khảo sát 

II.1. Về Giáo dục trẻ khuyết tật 

1. Xin thầy/cô cho biết về số lượng trẻ khuyết tật đang học tại trường 

Dạng 

Số 

lƣợng 

Khiếm 

thính 

Khiếm 

thị 

Chậm phát triển/khó 

học 

KT ngôn 

ngữ 

Các dạng 

khác 

Tổng 

số 

1       

2       

3       

…       

 

 

Phiếu số 2 



 

 

  

2. Theo thầy/cô mô hình giáo dục nào phù hợp nhất với trẻ khuyết tật  

Giáo dục hòa nhập GD bán hòa nhập 

(hội nhập) 

Giáo dục chuyên biệt Giáo dục chuyên 

biệt 

    

 

3. Đánh giá của thầy/cô về khả năng và nhu cầu học tập, phát triển của trẻ khuyết tật 

Về khả năng học tập và phát triển 

Không có khả năng Khả năng rất hạn chế Có khả năng Có khả năng nhƣ mọi 

trẻ em 

    

 

- Về nhu cầu (tích vào một hoặc một số nội dung theo quan điểm cá nhân) 

Không cần giáo 

dục 

Cần giáo dục Giáo dục một số nội dung cơ 

bản hoặc cần thiết 

Rất cần giáo dục 

    

 

4. Mục tiêu giáo dục trẻ khuyết tật thầy/cô đang thực hiên?: 

- 

- 

5. Ý kiến của thầy/cô về việc thực hiện các mục tiêu giáo dục của trường dành cho TKT? 

 

Mức độ Đáp ứng hoàn toàn Đáp ứng phần lớn Đáp ứng một phần Chƣa đáp 

ứng 

Văn hoá     

Kĩ năng giao 

tiếp 

    

Kĩ năng xã hội     

Hành vi ứng xử     

 

6. Ý kiến của thầy/cô về đội ngũ giáo viên của nhà trường đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ 

khuyết tật: 

 

Mức độ Đáp ứng hoàn 

toàn 

Đáp ứng phần 

lớn 

Đáp ứng một phần Chƣa đáp 

ứng 

    

 

7.  Mục tiêu giáo dục đối với TKT của thầy/cô sau khi hoàn thành chương trình giáo dục 

mầm non:  

 Khả năng tự phục vụ 

 Kiến thức tƣơng đƣơng:      lớp chồi    lớp mầm    lớp lá   

 Khả năng học lên tiểu học 



 

 

  

 Ý kiến khác: 

………………………………………………………………………......................................................................... 

8. Liệt kê những khó khăn gặp phải của thày/cô trong giáo dục TKT hiện nay? 

Những khó khăn Lí do 

1  

2  

3  

…  

 

9. Những phương pháp và kỹ năng đặc thù thầy/cô đang sử dụng dạy trẻ khuyết tật hiện 

nay? 

Phƣơng pháp kĩ năng 

  

  

  

 

10. Những phương pháp và kỹ năng đặc thù thày/cô mong muốn có để dạy  trẻ khuyết tật 

có hiệu quả? 

Phƣơng pháp kĩ năng 

  

  

  

 

11. Liệt kê những thiết bị, đồ dùng cho giáo dục trẻ khuyết tật hiện có: 

Dùng chung cho cả lớp  Chỉ dùng cho HS khuyết tật 

- - 

- - 

 

II.2.  Các thông tin về quản lý hoạt động giáo dục hòa nhập TKT 

Với tƣ cách là giáo viên trong trƣờng có học sinh khuyết tật xin thầy/cô cho biết 

những hoạt động về giáo dục trẻ khuyết tật của nhà trƣờng: 

- Lập kế hoạch quản lý 

 Nhà trƣờng có cần xây dựng kế hoạch quản lý giáo dục trẻ KT: Có   ;    Không:    

 Đánh giá của ông/bà về mức độ cần thiết của kế hoạch quản lý GDTKT: Rất cần thiết   

;    cần thiết:   , Không cần thiết:  

 Đánh giá của ông/bà về mức độ khả thi của kế hoạch quản lý GDTKT: Rất khả thi   

;   khả thi :   ,  Không khả thi:  

- Tổ chức, chỉ đạo thực hiện GD TKT 

  Tƣ vấn cho cán bộ quản lý nhà trƣờng về quản lý GDHN 

  Tƣ vẫn cho phụ huynh về phƣơng pháp chăm sóc và giáo dục TKt tại gia đình; 

  Đánh giá khả năng và nhu cầu của TKT 

  Xây dựng và thực hiện KHGDCN cho TKT 



 

 

  

  Thực hiện các tiết học cá nhân hỗ trợ TKT 

  Thực hiện hỗ trợ cá biệt trẻ Kt trong các giờ hòa nhập; 

  Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng năng lực chuyên môn về giáo dục TKT; 

  Xây dựng môi trƣờng phù hợp với giáo dục TKT; 

- Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục TKT 

 Đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật: Có ,      Không:    

 Hình thức đánh giá: Đánh giá nhƣ mọi trẻ em:  , Đánh giá theo sự tiến bộ của trẻ:    

 Các ý kiến khác: …………………………………………………………………… 

II.3.  Các thông tin quản lý Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt 

Với tƣ cách là giáo viên xin thầy cô cho biết những thông tin về quản lý phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt: 

- Về kế hoạch quản lý 

 Nhà trƣờng có xây dựng kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: Có , Không:    

 Đánh giá của ông/bà về mức độ cần thiết của kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: 

Rất cần thiết   ;    cần thiết:   , Không cần thiết:  

 Đánh giá của ông/bà về mức độ khả thi của kế hoạch quản lý Phòng hỗ trợ GDĐB: 

Rất khả thi   ;   khả thi :   ,  Không khả thi:  

- Về tổ chức chỉ đạo hoạt động của Phòng hỗ trợ GDĐB 

  Tƣ vẫn cho phụ huynh về phƣơng pháp chăm sóc và giáo dục TKt tại gia đình; 

  Tƣ vấn chuyên môn cho cho giáo viên đứng lớp hòa nhập 

  Đánh giá khả năng và nhu cầu của TKT 

  Xây dựng và thực hiện KHGDCN cho TKT 

  Thực hiện các tiết học cá nhân hỗ trợ TKT 

  Thực hiện hỗ trợ cá biệt trẻ Kt trong các giờ hòa nhập; 

  Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng năng lực chuyên môn về giáo dục TKT; 

 Nhà trƣờng có tổ chức các khóa tập huấn, chuyên đề về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết 

tật: Có , Không:    (nếu có thì khi nào, bao nhiêu lần trong năm học, mỗi lần bao 

nhiêu thời gian?.....................) 

 Nhà trƣờng có tổ chức cải tạo hoặc xây dựng mới cơ sở vật chất tạo điều kiện tiếp cận 

cho trẻ KT: Có , Không:   ;  nếu có thì nhƣ thế nào? 

 Nhà trƣờng có chỉ đạo việc tăng cƣờng sử dụng và tự làm thiết bị giáo dục trong các 

hoạt động giáo dục có trẻ KT tham gia: Có , Không:    

 Nhà trƣờng có thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xây dựng môi trƣờng giáo 

dục bình đẳng, không phân biệt đối xử với trẻ khuyết tật: Có , Không:    

 Liệt kê số hoạt động của nhà trƣờng về công tác chỉ đạo thực hiện giáo dục tiêu 

biểu:……… 

- Kiểm tra, giám sát 

 Nhà trƣờng có tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Phòng 

hỗ trợ GDĐB: Có , Không:   ;  nếu có thì nhƣ thế nào? 

- Các kiến nghị về quản lý giáo dục TKT và quản lý Phòng Hỗ trợ GDĐB:  

+ 

Xin cảm ơn ông/bà và Quý cơ quan vì sự cộng tác có ý nghĩa này! 



 

 

  

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHGDVN 

---------------------------------- 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÍ  

 

Tên trƣờng/cơ sở giáo dục:  

................................................................................................................................ 

Địa chỉ:  .................................................Huyện ..................................... 

Tỉnh....................................... 

Điện thoại: ...............................Fax...........................................Email: 

.................................................. 

Họ và tên: 

Cƣơng vị quản lý:   Số năm kinh nghiệm quản lý: 

Trình độ đào tạo: 

Trình độ đào tạo, bồi dƣỡng về giáo dục trẻ khuyết tật 

Trình độ Các khóa bồi dƣỡng (tổng số thời gian) Cao 

đẳng 

Đại học 

< 1 tuần < 4 tuần < 3 tháng >  3 tháng   

Số 

lƣợng 

      

 

1. Theo ý kiến của ông/bà trẻ khuyết tật có cần đƣợc giáo dục nhƣ moi học sinh trong 

trƣờng hay không? 

Có. Tại sao? 

 

Không. Tại sao? 

 

2. Trong trƣờng ông/bà quản lý có bao nhiêu học sinh khyết tật? Các em co các dạng khuyết 

tật nào? 

Số lƣợng: 

 

Dạng tật: 

 

3. Đánh giá của ông bà về khả năng học tập và nhu cầu phát triển của trẻ khuyết tật 

Khả năng:  

Nhu cầu:  

 

4. Theo ông bà mô hình giáo dục nào đáp ứng đƣợc / phù hợp với nhu cầu của trẻ 

khuyết tật? 

- 

Phiếu số 03 



 

 

  

- 

- 

5. Xin ông/bà cho biết để dạy học sinh khuyết tật giáo viên có cần phải đƣợc đào tạo, bồi 

dƣỡng chuyên môn về GD trẻ khuyết tật không? Nếu có là những nội dung nào? 

 

 

6. Xin ông/bà cho biết để giáo dục thành công trẻ khuyết tật học hòa nhập trong trƣờng 

mầm non hòa nhập, nhà trƣờng có cần thiết phải hình thành phòng hỗ trợ giáo dục đặc 

biệt? 

 

7. Xin ông/bà cho biết Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt đang có những hoạt động chính 

gì? 

 

8. Xin ông/bà cho biết để quản lý có hiệu quả giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật 

trong trƣờng tiểu học Ban giám hiệu nhà trƣờng cần phải có những biện pháp nào? 

 

 

9. Xin ông/bà cho biết việc xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật và kế hoạch quản 

lý phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt trong trƣờng ông/bà quản lý? 

 

10. Xin ông/bà cho biết việc chỉ đạo, tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật, tổ chức bồi dƣỡng 

chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục trẻ 

khuyết tật và hoạt động của Phòng hỗ trợ giáo dục đặc biệt diễn ra nhƣ thế nào tại 

trƣờng ông/bà quản lý? 

 

11. Xin ông bà cho biết ông/bà cần những điều kiện hỗ trợ gì để công tác quản lý GDHN 

đạt kết quả tốt hơn? 

 

12. Kiến nghị của ông/bà trong lĩnh vực quản lý GDHN cho trẻ khuyết tật và quản lý 

phòng Hỗ trợ giáo dục đặc biệt? 

 

 

 



 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

---------------------------------- 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH GIÁO VIÊN 

 

 

Họ và tên: ……………………………..Năm sinh …….. Giới tính   Nam / Nữ 

Dạy lớp: .........Số học sinh…………..……Dạng khuyết tât của trẻ…………..................... 

Trƣờng....................................Huyện 

………………………Tỉnh…………………………………….. 

Điện thoại: ................................................................................Email: 

.................................................. 

Thâm niên công tác………năm ; Thâm niên dạy trẻ khuyết tật..............năm 

3. Trình độ đào tạo 

Trình độ đào tạo  

Sƣ phạm:    Trung cấp           Cao đẳng               Đại học                Cao học 

Khác: 

……………………………………………………………………………………………… 

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng v  giáo dục trẻ khuyết tật  

 

 

Trình độ 

Các khóa bồi dƣỡng (tổng số thời gian) Cao 

đẳng 

Đại học 

< 1 tuần < 4 tuần < 3 tháng >  3 tháng 

      

 

2. Theo ý kiến của thày/cô mục tiêu giáo dục TKT của nhà trƣờng là gì? 

 

 

15. Theo thày/cô môi trƣờng giáo dục nào là phù hợp và tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật 

phát triển tốt nhất? 

 

 

 

16. Để có thể giáo dục thành công trẻ khuyết tật học hòa nhập giáo viên cần có những 

năng lực gì? 

 

 

 

17. Để có thể tổ chức, chỉ đạo thực hiện GDHN có hiệu quả cần những biện pháp gì? 

 

 

 

Phiếu số 04 



 

 

  

18. Cần những điều kiện gì để hỗ trợ GDHN có hiệu quả trong trƣờng mầm non hòa 

nhập? 

 

 

19. Kiến nghị của thày cô trong lĩnh vực GDHN học sinh khuyết tật? 

 

 

20. Kiến nghị của thầy.co trong lĩnh vực quản lý GDHn và quản lý phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt? 

 

 

 

 

Xin cảm ơn ông/bà và Quý cơ quan vì sự cộng tác có ý nghĩa này! 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

---------------------------------- 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN DÀNH GIÁO VIÊN 

 

Họ và tên: ……………………………..Năm sinh …….. Giới tính   Nam / Nữ 

Con của ông/bà có dạng khó khăn 

gì.........................................................…………..................... 

Địa chỉ gia đình: ..........................................................…………………………………….. 

Điện thoại: ................................................................................Email: 

.................................................. 

4. Trình độ đào tạo 

Trình độ đào tạo  

Sƣ phạm:    Trung cấp           Cao đẳng               Đại học                Cao học 

Khác: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Theo ý kiến của ông/bà cho biết mong muốn về về con em mình khi tham gia học tập 

ở trƣờng mầm non hòa nhập? (gợi ý những mục tiêu về kiến thức, giao tiếp, kỹ năng xã 

hội…) 

 

 

1. Theo ông/bà môi trƣờng giáo dục nào là phù hợp và tạo điều kiện cho trẻ khuyết tật 

phát triển tốt nhất?(Gợi ý về các mô hình giáo dục) 

 

 

2. Để có thể dạy thành công trẻ khuyết tật học hòa nhập giáo viên cần có những năng 

lực gì? 

 

 

3. Để có thể tổ chức, chỉ đạo thực hiện GDHN có hiệu quả cần những biện pháp gì? 

 

 

4. Cần những điều kiện gì để hỗ trợ GDHN có hiệu quả trong trƣờng mầm non hòa 

nhập? 

 

 

5. Kiến nghị của ông/bà trong lĩnh vực quản lý GDHN trẻ khuyết tật? 

 

 

6. Kiến nghị của ông/bà trong lĩnh vực quản lý GDHN và quản lý phòng hỗ trợ giáo 

dục đặc biệt? 

 

Xin cảm ơn ông/bà và Quý cơ quan vì sự cộng tác có ý nghĩa này 
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