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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Khuyết tật trí tuệ (KTTT) là một dạng tật phổ biến trong các dạng khuyết 

tật ở Việt Nam, chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 1,3 triệu trẻ em KT [4]. HS 

KTTT gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, đó là một thiệt thòi lớn cho chính 

bản thân các em, cho gia đình và cả xã hội. HS KTTT cũng như bao HS khác, cũng 

có những nhu cầu và khả năng riêng; chính vì vậy HS KTTT cũng cần được quan 

tâm, chăm sóc và giáo dục [5]. 

HS KTTT có hai đặc trưng cơ bản: 1) Chỉ số thông minh thấp (dưới 70) và 

2) Hạn chế về các kĩ năng sống, kĩ năng xã hội. HS không thể tự thực hiện được 

một số kĩ năng xã hội (KNXH) tưởng chừng như đơn giản trong cuộc sống hàng 

ngày. Chẳng hạn, những kĩ năng làm quen với các bạn đồng trang lứa, kĩ năng giải 

quyết vấn đề….Vì vậy, nhóm HS này thường bị đánh giá thấp kém trong học tập 

và không được cộng đồng chấp nhận [80].  

KNXH có vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như 

trong các quan hệ cá nhân với xã hội. KNXH thể hiện những chuẩn mực đạo đức, 

phẩm chất nhân cách, hành vi, thói quen của mỗi cá nhân. Lứa tuổi học sinh tiểu 

học là lứa tuổi đang hình thành những giá trị nhân cách, giàu ước mơ, ham hiểu 

biết, thích tìm tòi, khám phá song còn thiếu hiểu biết sâu sắc về xã hội, còn thiếu 

kinh nghiệm sống, dễ bị lôi kéo kích động. Đặc biệt là nhóm HS KTTT, do bị 

khiếm khuyết về chức năng cơ thể, các em thường gặp khó khăn, áp lực trước yêu 

cầu giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Nếu không được giáo dục kĩ năng sống, 

KNXH, các em dễ bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, dễ bị lạm dụng và 

phát triển lệch lạc về nhân cách. 

Giáo dục KNXH cho HS đã là vấn đề toàn cầu, được khẳng định tại Hội 

nghị Giáo dục Thế giới họp tại Senegan tháng 4 năm 2000 đã thông qua kế hoạch 

hành động giáo dục cho mọi người gồm 6 mục tiêu lớn, trong đó mục tiêu 3 đã chỉ 

rằng: “Đảm bảo nhu cầu học tập của tất cả các thế hệ học sinh và người lớn được 
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đáp ứng thông qua bình đẳng tiếp cận với các chương trình học tập, chương trình 

kĩ năng sống và KNXH phù hợp” [41]. Mục tiêu này đã yêu cầu tất cả các quốc gia 

tham dự phải đảm bảo cho người học tiếp cận với những kĩ năng sống, KNXH một 

cách phù hợp. Mặc dù các quốc gia đều thống nhất trong nhận thức về tầm quan 

trọng của giáo dục kĩ năng sống, giáo dục KNXH cho thế hệ trẻ nhưng thực tiễn 

triển khai giáo dục KNXH vẫn gặp những trở ngại nhất định, đặc biệt là việc xác 

định nội dung, hình thức và các biện pháp giáo dục KNXH cho từng đối tượng 

người học. Nguyên do: trước hết vì chưa có định nghĩa rõ ràng, đầy đủ về KNXH; 

về các kĩ năng cơ bản cũng như các tiêu chuẩn, tiêu chí đồng bộ cho việc đánh giá 

hoạt động giáo dục KNXH nên thiếu định hướng cho việc hoạch định chương trình 

giáo dục kĩ năng sống, KNXH và cũng chưa khẳng định được phương thức hiệu 

quả để thực hiện chương trình này [5].  

Ngày 28/11/2014, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về 

quyền của người khuyết tật; trong đó có Điều 2 “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam cam kết thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về quyền của người 

khuyết tật trên tất cả các lĩnh vực”. Khoản 3, Điều 24 của Công ước Quốc tế về 

quyền của người khuyết tật nêu rõ “Các quốc gia thành viên tạo điều kiện cho 

người khuyết tật học tập những kĩ năng phát triển đời sống và xã hội để tạo thuận 

lợi cho họ tham gia giáo dục một cách trọn vẹn và bình đẳng, với tư cách thành 

viên của cộng đồng” [14]. Gần đây, tháng 6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành quyết định 1100/QĐ-TTg về thực hiện Công ước Quốc tế về quyền người 

khuyết tật, trong đó cũng nhấn mạnh cần giáo dục kĩ năng sống, KNXH cho học 

sinh khuyết tật [13]. 

Ngành giáo dục Việt Nam đang thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của 

Ban chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, 

chuyển  mục tiêu giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức cho người học sang trang 

bị những năng lực cần thiết cho học như: năng lực hợp tác, có khả năng giao tiếp, 

năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, có khả năng thích ứng với những thay đổi 

trong cuộc sống [6]. Trong giáo dục phổ thông, lớp 1 là một bước chuyển cực kì 

quan trọng trong đời sống của mỗi HS không KT nói chung và HS KTTT nói riêng. 
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Với nhóm HS KTTT, do hạn chế về năng lực nhận thức khó có thể chiếm lĩnh 

được những kiến thức khoc học cơ bản, nên mục tiêu rèn luyện KNXH để những 

em này có thể hòa nhập cộng đồng một cách tốt nhất là mục tiêu cần được ưu tiên 

hàng đầu. Từ những năm 1996, khái niệm và giáo dục KNXH đã được nghiên cứu, 

phổ biến cho HS không khuyết tật ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Liệu những 

biện pháp giáo dục KNXH đối với HS không KT có thể áp dụng và cho HS KTTT 

vẫn là vấn đề cần được nhiên cứu. 

Giáo dục hòa nhập (GDHN) cho HS KT đã và đang phát triển, tính đến 

năm học 2014-2015, GDHN đã triển khai ở Việt Nam được hơn 20 năm; tạo điều 

kiện cho HS KT nói chung và HS KTTT nói riêng được đến trường, vui chơi, học 

tập cùng các bạn, tạo cơ hội tốt cho các em phát triển và hòa nhập xã hội [5], [8]. 

Tuy nhiên, thực tiễn GDHN cấp tiểu học cho HS KTTT còn nhiều bất cập và gặp 

nhiều khó khăn. Hầu hết GV dạy hòa nhập chưa được đào tạo chuyên sâu về giáo 

dục cho HS KTTT, nên thiếu kinh nghiệm và kĩ năng làm việc với HS KTTT, 

thiếu các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục trong lớp học hòa nhập, đặc biệt là 

các biện pháp rèn liệu những KNXH cho HS KT. Khi tổ chức các hoạt động học 

tập, GV chủ yếu dựa trên kinh nghiệm dạy HS không KT và sử dụng các biện pháp 

giáo dục như đối với HS không KT. Mục đích của GDHN là tạo cơ hội cho HS KT 

đến trường, được học tập, được vui chơi và được hòa nhập với xã  hội. Nhưng để 

có thể hòa nhập với cộng đồng, đòi hỏi HS KTTT phải có những KNXH cơ bản, 

giúp HS có thể tự tin, mạnh dạn trong tương tác, giao tiếp với mọi người. Vì vậy 

việc hình thành và phát triển KNXH cho HS KTTT trong trường hòa nhập là một 

trong những nội dung rất quan trọng, nhất là ở giai đoạn lớp 1, mục tiêu này có thể 

cần được ưu tiên hơn mục tiêu trang bị các kiến thức văn hóa. 

Nghiên cứu đề tài “Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 

hòa nhập” để đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay tại các trường tiểu học có HS 

KTTT học hòa nhập. Nghiên cứu này thành công, sẽ giúp GV tiểu học có thái độ 

tích cực hơn về nhóm HS KTTT. Đặc biệt, đề tài cung cấp một số biện pháp giáo 

dục KNXH cho HS KTTT học lớp 1 hòa nhập, góp phần làm phong phú thêm cơ 

sở lí luận và nâng cao chất lượng GDHN cho HS KTTT. 
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2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các biện pháp giáo dục nhằm phát triển các KNXH cho HS KTTT 

học lớp 1 hòa nhập, góp phần nâng cao kết quả học tập và hòa nhập với xã hội. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu  

3.1. Khách thể 

   Các hoạt động giáo dục cho HS KTTT lớp 1 trong trường tiểu học hòa nhập. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

  Biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 trong trường tiểu học hòa nhập. 

4. Giả thuyết khoa học 

HS KTTT lớp 1 hạn chế cả về số lượng và chất lượng các KNXH, điều này 

xuất phát từ các nguyên nhân chủ quan là những khó khăn từ phía bản thân HS 

KTTT và các nguyên nhân khách quan (GV chưa quan tâm, không biết biện pháp 

giáo dục KNXH...). Vì vậy, xác định được những KNXH cần thiết và phù hợp với 

đặc điểm khả năng và nhu cầu của HS KTTT, đề xuất và thực hiện một cách đồng 

bộ các biện pháp giáo dục KNXH sẽ giúp các HS KTTT lớp 1 học tập và hòa nhập 

có hiệu quả trong trường hòa nhập. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận về KNXH và giáo dục KNXH cho HS KTTT 

lớp 1 hòa nhập.  

5.2. Phân tích và đánh giá thực trạng KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

và thực trạng giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

5.3. Đề xuất và thực nghiệm các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT 

lớp 1 hòa nhập. 

6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

6.1. Giới hạn địa bàn nghiên cứu: 
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Khảo sát ở một số trường tiểu học có HS KTTT học hòa nhập tại Hà Nội và 

Hà Giang 

Luận án chọn địa bàn nghiên cứu ở hai địa phương nói trên là vì: Hai địa 

phương trên, một đại diện cho khu vực nông thôn miền núi, một đại diện cho khu 

vực thành thị phát triển. Hai địa phương trên có những đặc điểm khác nhau về kinh 

tế, văn hóa, giáo dục; khác nhau về các điều kiện thực hiện giáo dục như trình độ 

chuyên môn của giáo viên, điều kiện và sự quan tâm của gia đình học sinh đến sự 

phát triển của các em. Vì vậy, hai địa phương trên có thể đại diện cho các khu vực 

khác trên cả nước có đặc điểm tương đồng. 

6.2. Giới hạn khách thể nghiên cứu: 

- Do số lượng HS KTTT học hòa nhập tại mỗi trường tiểu học không nhiều 

và các điều kiện khác, cho nên trong phạm vi của luận án chỉ khảo sát 35 HS 

KTTT học lớp 1 hòa nhập, 56 GV dạy hòa nhập tại các trường tiểu học có HS 

KTTT học hòa nhập ở Hà Nội và Hà Giang. 

- Nghiên cứu điển hình và thực nghiệm sư phạm 3 HS KTTT học lớp 1 hòa 

nhập tại Hà Nội. 

7. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp tiếp cận 

7.1.1. Tiếp cận mục tiêu: Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận mục tiêu để 

phân tích làm rõ mục tiêu của giáo dục hòa nhập cho HS KTTT, mục tiêu giáo dục 

KNXH, phân tích thực trạng thực hiện giáo dục KNXH cho HS KTTT, trên cơ sở 

đó xây dựng các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT phù hợp, khả thi. 

7.1.2. Tiếp cận quá trình: Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận quá trình 

để phân tích quá trình giáo dục KNXH cho HS KTTT, từ đó xác định những nội 

dung giáo dục KNXH cho HS KTTT học lớp 1 hòa nhập, đồng thời đề xuất các 

biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT phù hợp với quá trình hình thành và phát 

triển KNXH của HS KTTT. 
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7.1.3. Tiếp cận tổng thể: Nhìn nhận mọi HS trong mối quan hệ tổng hoà với 

xã hội và trên nhiều mặt, nhiều khía cạnh. Điều này được thể hiện trong việc xây 

dựng các biện pháp sư phạm phù hợp với đặc điểm phát triển của HS KTTT, điều 

kiện của trường tiểu học hòa nhập. 

7.1.4. Tiếp cận cá nhân: Mỗi HS, bao gồm cả HS KTTT là một cá nhân 

đang hình thành và phát triển có những đặc điểm riêng biệt, có nhiều khả năng và 

nhu cầu khác nhau cần được đáp ứng trong quá trình giáo dục. Luận án sử dụng 

phương pháp tiếp cận cá nhân hóa để tìm hiểu thực trạng KNXH của HS KTTT và 

thực nghiệm các biện pháp giáo dục KNXH cho từng HS KTTT. 

7.1.5. Tiếp cận hòa nhập: HS KTTT đòi hỏi sự hỗ trợ bằng các biện pháp 

giáo dục KNXH đặc thù, nhưng điều đó được thực hiện trong môi trường hòa nhập 

ở trường tiểu học. Mục tiêu cuối cùng của GDHN là giúp các em có khả năng sống 

độc lập và hòa nhập xã hội; KNXH được hình thành và phát triển trong môi trường 

xã hội. 

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

7.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Tổng quan lý luận các vấn đề liên quan đến lý luận dạy học nói chung, lý 

luận dạy học HS KTTT nói riêng; các vấn đề liên quan đến KNXH, giáo dục 

KNXH và giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

- Phân tích và khái quát hóa các vấn đề lí luận để xác định quan niệm khoa 

học và khung lí thuyết cho vấn đề nghiên cứu. 

- Phân tích, đánh giá và so sánh để tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế và trong 

nước về vấn đề giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

7.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp quan sát 

Quan sát, theo dõi và ghi chép các biểu hiện KNXH của HS KTTT trong các 

hoạt động tại trường hòa nhập để đánh giá KNXH của HS KTTT; 
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Quan sát quá trình tổ chức giáo dục KNXH cho HS KTTT trong trường hòa 

nhập để có cơ sở đánh giá thực trạng việc sử dụng các biện pháp giáo dục KNXH 

cho HS KTTT; 

Ghi nhật kí, thu âm các hoạt động thể hiện KNXH của HS KTTT làm tư liệu 

nghiên cứu.  

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 

Sử dụng hệ thống câu hỏi được in sẵn để tìm hiểu về thực trạng giáo dục 

KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. Các đối tượng được điều tra là GV, phụ 

huynh HS và CBQL các trường tiểu học. 

- Phương pháp trắc nghiệm 

Sử dụng cộng cụ đánh mức độ KTTT của HS và mức độ thích ứng hành vi  

của HS KTTT (bao gồm một trắc nghiệm đo chỉ số IQ và một thang đo hành vi 

thích ứng ABS-S:2), thang đánh giá KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

Đây được coi là phương pháp chủ yếu để tìm hiểu thực trạng về KNXH của HS 

KTTT lớp 1 hòa nhập. 

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Đây là phương pháp nghiên cứu đặc thù, được tiến hành trường diễn đối với 

một nhóm HS KTTT nhằm thu thập, phân tích kết quả của quá trình thực nghiệm 

các biện pháp tác động lên đối tượng nghiên cứu. 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp (Case Study) 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành để can thiệp sâu 3 HS KTTT học lớp 

1 hòa nhập. Do đó, đòi hỏi những mô tả, đo lường, phân tích và đánh giá từng 

trường hợp cụ thể. 

7.2.3. Các phương pháp khác 

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến các chuyên gia giáo dục đặc 

biệt, giáo dục KNXH và giáo dục tiểu học về kết quả nghiên cứu. 
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- Phương pháp xử lí số liệu và đánh giá bằng thống kê toán học: Các số liệu 

khảo sát và thực nghiệm được xử lý theo chương trình SPSS. Các thông số và phép 

toán thống kê được sử dụng trong nghiên cứu này nằm trong giới hạn thống kê mô 

tả và phân tích thống kê suy luận. 

8. Các luận điểm bảo vệ 

- HS KTTT cũng là trẻ em, cũng có những khả năng và nhu cầu nhất định 

nên cần được giáo duc; KNXH là một kĩ năng cơ bản – làm cơ sở để HS KTTT 

học tập và phát triển các kĩ năng khác. Hoạt động giáo dục KNXH cho HS KTTT 

được thực hiện trong trường tiểu học cần mang đặc thù riêng về về mục tiêu, nội 

dung, hình thức và các con đường thực hiện. 

- Phân tích đặc điểm của HS KTTT lớp 1, các yếu tố khách quan và chủ 

quan ảnh hưởng đến KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập là cơ sở để đề xuất các 

biện pháp giáo dục KNXH phù hợp với đặc điểm phát triển của HS KTTT lớp 1 

hòa nhập và phù hợp với các điều kiện giáo dục trong thực tiễn; 

- Muốn rèn luyện và phát triển KNXH cho HS KTTT lớp 1 trong trường tiểu 

học hòa nhập cần có hệ thống các biện pháp đồng bộ và được vận dụng, thực hiện 

một cách linh hoạt. 

9. Những đóng góp mới của luận án 

 Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án góp phần: 

 9.1. Về lí luận: 

 Hệ thống hóa, bổ sung, làm mới cơ sở lí luận về giáo dục KNXH cho HS 

KTTT lớp 1 học hòa nhập bao gồm: hệ thống khái niệm, các KNXH cơ bản, thiết 

yếu, các biện pháp giáo dục KNXH, môi trường giáo dục hòa nhập và các yếu tố 

ảnh hưởng đến việc hình thành, rèn luyện KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

 9.2. Về thực tiễn: 

 Phân tích, đánh giá được thực trạng KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

trên cơ sở thang đánh giá được xây dựng dành riêng cho HS KTTT với 30 tiêu chí 
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cụ thể; việc giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập tại 2 địa bàn thành 

phố Hà Nội và Hà Giang; 

Đề xuất được 5 nhóm biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa 

nhập, thực nghiệm với 03 HS cho thấy tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp. 

Đây là một nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các GV dạy hòa nhập cũng như phụ 

huynh HS KTTT trong việc chăm sóc giáo dục HS KTTT trong nhà trường, tại gia 

đình cũng như ngoài cộng đồng. 

 Nội dung của Luận án là những chất liệu quan trọng làm cơ sở biên tập 

xây dựng thành các tài liệu tập huấn để sử dụng bồi dưỡng cho GV, cán bộ quản lý 

hiện đang làm việc tại các trường tiểu học hòa nhập; đồng thời là nguồn tài liệu 

tham khảo cho các giảng viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng có khoa, 

tổ giáo dục đặc biệt. 

10. Cấu trúc luận án: 

PHẦN MỞ ĐẦU 

Chương 1: Cơ sở lí luận của giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật 

trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

Chương 2: Thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ 

lớp 1 hòa nhập 

Chương 3: Đề xuất và thực nghiệm biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học 

sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA GIÁO DỤC KĨ NĂNG XÃ HỘI 

CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ LỚP 1 HÒA NHẬP 

 

1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Trên thế giới 

 Giáo dục KNXH đã được nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở những 

nước phát triển đưa vào dạy cho HS trong các trường phổ thông dưới nhiều hình 

thức khác nhau. Từ sự tích lũy các kinh nghiệm trong thực tiễn giáo dục cùng với 

sự tiến bộ không ngừng của các ngành khoa học có liên quan như tâm lí học, xã 

hội học thì lí luận về giáo dục KNXH đã dần dần rõ nét từ những năm 80 của thế 

kỉ XX trở lại đây. Nội dung nghiên cứu về vấn đề giáo dục KNXH cho HS KTTT 

có thể chia làm 3 hướng cơ bản sau: 1) Nghiên cứu về quan niệm và phân loại 

KNXH, 2) Nghiên cứu về đánh giá KNXH, 3) Nghiên cứu về giáo dục KNXH. 

1.1.1.1. Hướng thứ nhất: Nghiên cứu về quan niệm và phân loại KNXH 

Kĩ năng xã hội được các nhà tâm lí học xem xét từ góc độ của kĩ năng này 

đối với cá nhân, trong các mối tương tác xã hội. Các nhà tâm lý học Coie & Dodge 

(1983), Parker & Asher (1987) đã khẳng định rằng nếu một cá nhân không phát 

triển đầy đủ các KNXH như kĩ năng kết bạn, hợp tác nhóm, kĩ năng đồng cảm, 

chia sẻ, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng thích ứng hòa nhập với môi trường mới, 

kĩ năng thuyết phục... thì cá nhân này có nguy cơ gặp những khó khăn học đường 

như kém thích nghi học đường, khó kết bạn, khó hòa nhập với các bạn trong lớp, 

thụ động, kém tự tin, sợ GV, không hứng thú, chán học,... hoặc mắc các rối nhiễu 

hành vi, rối nhiễu đạo đức dẫn đến thất bại học đường [90], [91].  

Gresham & Elliott (1990), trong tác phẩm “Social Behavior and Skills in 

Children” [96] cho rằng: Mỗi người trong cuộc sống hàng ngày đều phải xử lý ba 

mối quan hệ sau: 1) Mối quan hệ với chính mình (biết mình là ai, biết mình có 

điểm mạnh, điểm yếu gì...); 2) Mối quan hệ với thế giới tự nhiên (biết thiết lập các 

mối quan hệ hài hòa với thế giới tự nhiên, biết bảo vệ môi trường sống tự nhiên, 
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hiểu biết các hiện tượng tự nhiên vận hành theo quy luật nào...); 3) Mối quan hệ 

với người khác, với xã hội (biết thiết lập các quan hệ bạn bè, hiểu những người 

xung quanh mình nghĩ gì, mong muốn gì, sống hài hòa với cộng đồng). Tất cả 

những kĩ năng giúp mỗi cá nhân xử lý thành công những mối quan hệ này để thích 

ứng tốt hơn, để ứng phó một cách có hiệu quả hơn với những thách thức trong 

cuộc sống hàng ngày được gọi là KNXH.  

Trong mối quan hệ với người khác, Hill M. Walker (1983), trong công trình 

“The Social Skills Curriculum” [111], cho rằng “KNXH là những thành phần của 

hành vi giúp một cá nhân hiểu và thích ứng với các mối quan hệ xã hội; KNXH 

bao gồm một tập hợp các năng lực xã hội cho phép một cá nhân có thể  bắt đầu và 

duy trì các mối quan hệ xã hội, thiết lập và điều chỉnh các mối quan hệ bạn bè, và 

đối phó hiệu quả với những tác động từ môi trường xã hội”. Trong môi trường 

giáo dục, KNXH được thể hiện ở sự quan tâm đến người khác, thiết lập và duy trì 

các mối quan hệ tích cực với người khác, xử lý các tình huống khó khăn trong học 

tập và tương tác với bạn bè và giáo viên. Theo Walker, bản chất của KNXH là 

năng lực xã hội; theo đó, những cá nhân có năng lực xã hội tốt thì được xem là 

người có KNXH. 

Theo quan điểm về hành vi, một số nhà nghiên cứu đã xác định KNXH dựa 

trên những hành vi mà cá nhân đó thể hiển, có thể kể đến nghiên cứu của Albert 

Bandura (1977), trong công trình nghiên cứu “Social Learning Theory” [82] định 

nghĩa:“KNXH là hành vi có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các cá nhân với bạn 

bè và người lớn”. Tác giả cho rằng mỗi cá nhân có sự khác biệt về các KNXH; sự 

khác biệt về KNXH giữa các cá nhân bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, giới tính, địa vị xã 

hội và những người mà cá nhân đó có mối quan hệ tương tác. Hạn chế về KNXH 

có thể được phân loại theo bốn loại cơ bản như sau: 1) Hạn chế về các kĩ năng, 2) 

Hạn chế về thực hiện các kĩ năng, 3) Hạn chế về các kĩ năng tự chủ, tự kiểm soát 

và 4) Hạn chế về kĩ năng kiểm soát các phản ứng. 

Tóm lại, thuật ngữ “Kĩ năng xã hội” ngày càng được phổ biến trong thực tế 

cuộc sống, cũng như trong giáo dục. Tuy nhiên, ở mỗi góc độ, quan điểm khác 
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nhau việc nhìn nhận về KNXH rất đa dạng. Trong lĩnh vực giáo dục quan niệm 

KNXH có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của mỗi cá nhân, nhưng làm thể 

nào để mỗi cá nhân có được các KNXH? Đó là vấn đề mà luận án sẽ tập trung giải 

quyết. 

Về phân loại KNXH, theo Elliott Stephen N. (1987), trong nghiên cứu 

“Children's Social Skills: Assessment and Classification Practices” [93], đã liệt kê 

các nhóm KNXH quan trọng của mỗi cá nhân bao gồm: 1) Chấp thuận của các bạn 

đồng trang lứa; 2) Năng lực học tập; 3) Có nhận thức về bản thân và lòng tự trọng 

phù hợp và 4) Cân bằng về các chức năng tâm lý (tức là không có bệnh tâm thần). 

Nghiên cứu của Gresham (1990) và Honig (1996) đã chỉ ra các nhóm 

KNXH cần thiết cho quá trình thích ứng xã hội, đem lại những thành công trong 

học đường ở HS tiểu học, bao gồm 7 nhóm kĩ năng sau: 1) Kĩ năng hợp tác kết 

bạn; 2) Kĩ năng đồng cảm và chia sẻ; 3) Kĩ năng tự kiềm chế, kiểm soát; 4) Kĩ 

năng quyết đoán, tự khẳng định; 5) Kĩ năng giải quyết vấn đề; 6) Kĩ năng thích 

ứng hòa nhập trong môi trường học tập mới; 7) Kĩ năng thuyết phục [96], [98]. 

Các kết quả nghiên cứu trên đã góp phần xây dựng một nền tảng cơ sở lí luận 

sâu sắc về giáo dục KNXH, vẫn có giá trị đối với việc xác định những KNXH cần 

giáo dục cho HS KTTT học lớp 1 hòa nhập. Tuy nhiên, tùy vào môi trường văn hóa 

tại nơi HS KTTT sinh sống, cần xác định những KNXH cho phù hợp với chuẩn mực 

đạo đức và phù hợp với lứa tuổi. 

1.1.1.2. Hướng thứ hai: Nghiên cứu về đánh giá KNXH 

Nghiên cứu về đánh giá KNXH có Gresham & Elliott (1990) với bộ trắc 

nghiệm đánh giá các kĩ năng thích ứng xã hội – Social Skills Rating System (SSRS) 

[95]. Bộ trắc nghiệm này có mục đích đánh giá năng lực thích ứng xã hội trên cơ 

sở đo lường các KNXH cơ bản, những khó khăn trong xử lý các mối quan hệ và 

năng lực xã hội được HS thể hiện ở gia đình và nhà trường. Bộ trắc nghiệm 

nghiệm này sử dụng những cách tiếp cận đánh giá một HS từ các góc độ: cha mẹ 

HS đánh giá, GV dạy HS đánh giá và HS tự đánh giá. Do vậy, các tác giả thiết kế 

bộ trắc nghiệm gồm các trắc nghiệm hay các thang đo: dành cho cha mẹ, dành cho 
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GV và dành cho HS. Bộ trắc nghiệm này cho phép thu thập thông tin để đánh giá 

về các mẫu ứng xử/hành vi chi phối mối quan hệ giữa HS và GV, giữa HS với 

nhóm bạn và giữa HS với cha mẹ. Bộ trắc nghiệm này đã được thích nghi ở nhiều 

nước: Úc, Anh, Canađa, Việt Nam,... 

Trong một số bộ công cụ đánh giá các lĩnh vực phát triển của trẻ em, cũng 

có phần đề cập đến đánh giá những KNXH như: Bảng hỏi (ASQ – 3), Bảng Kiểm 

(Checklist), Denver–II, Wics – IV, Viland II, Pep – R, … Các công cụ này đã liệt 

kê những KNXH cần thiết ở mỗi cá nhân, bao gồm: kĩ năng bắt chước, kĩ năng 

nhận biết và thể hiện ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng liên cá nhân. Tùy mỗi bộ 

công cụ tập trung vào một số nhóm KNXH khác nhau, chẳng hạn như Denver – II  

thì tập trung nhiều đến kĩ năng bắt chước, còn Pep – R thì lại tập trung đến nhóm 

kĩ năng nhận biết và thể hiện ngôn ngữ… 

Như vậy, tùy thuộc vào mục đích khác nhau, một số công cụ được phát triển 

tập trung đánh giá KNXH ở độ tuổi khác nhau; có những công cụ do các chuyên 

gia thực hiện, có những công cụ do phụ huynh, những người không chuyên thực 

hiện; có công cụ dành cho tất cả trẻ em, có những ông cụ dành cho một nhóm đối 

tượng cụ thể. Song các nghiên cứu về đánh giá KNXH dành cho HS KTTT, tác giả 

luận án chưa tìm thấy bộ công cụ nào cụ thể. Tuy nhiên, những công cụ dùng cho 

HS không KT là những tài liệu gợi ý cho tác giả luận án biên soạn bộ công cụ đánh 

giá KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập. 

1.1.1.3. Hướng thứ ba: Những nghiên cứu về giáo dục KNXH  

Tiếp cận về giáo dục KNXH phụ thuộc vào đặc điểm về văn hóa xã hội và 

kinh tế; phụ thuộc vào đối tượng, độ tuổi và nội dung KNXH cụ thể, song tiếp cận 

hành vi là một trong những tiếp cận nền tảng cho các biện pháp cụ thể. Reed, 

Feibus, và Rosenfield (1998), trong công trình nghiên cứu “A conceptual 

framework for choosing social skills programs” [107], đã đề xuất các điều kiện và 

những biện pháp can thiệp tốt nhất để phát triển các hành vi tích cực của HS, 

nghiên cứu cũng chỉ ra quy trình để hình thành và phát triển KNXH và việc điều 

chỉnh các KNXH cho phù hợp với nền văn hóa nơi mà trẻ sinh sống. Nhóm tác giả 
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đã giới thiệu một mô hình trường can thiệp và củng cố các hành vi tích cực SPBIS 

(School Positive Behavior Intervention and Support). Trong cách tiếp cận này, các 

nhà nghiên cứu đồng ý rằng một tập hợp những hành vi tích cực được mong đợi sẽ 

là nền tảng của một quá trình giáo dục có hiệu quả và KNXH đóng một vai trò 

quan trọng trong việc giúp HS đạt được những kỳ vọng trong học tập cũng như 

thành công trong cuộc sống. Người lớn hỗ trợ HS phát triển KNXH thông qua các 

hoạt động học tập và sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, HS có thể có thể tham gia 

các câu lạc bộ rèn luyện, phát triển KNXH và thực hành hành vi tích cực. 

Lorimer, Simpson, Myles và Ganz, (2002) trong công trình “A Social 

StoriesTm Intervention Package for Students with Autism in Inclusive Classroom 

Settings” [102], nghiên cứu về sự hình thành và phát triển KNXH dựa trên các câu 

chuyện xã hội (Social Stories), chương trình can thiệp được thiết kế để giúp các 

HS hiểu và thực hành các tình huống xã hội bằng cách soạn ra những câu chuyện. 

Mỗi câu chuyện là một tình huống xã hội và được phân tích thành các bước rõ ràng, 

mô tả và minh họa để giúp HS hiểu được toàn bộ tình huống trong thực tế. GV đọc 

câu chuyện với các HS mỗi ngày trong một thời gian nhất định; câu chuyện cũng 

có thể được sử dụng để nhắc nhở các HS khi họ có những biểu hiện hành vi không 

phù hợp. Câu chuyện xã hội được thiết kế để giúp HS học hỏi và tiếp thu các thông 

điệp và chiến lược tìm thấy trong các câu chuyện và biến thành những kĩ năng sử 

dụng trong các tình huống thực tế hàng ngày của mình. 

Phương pháp “câu chuyện xã hội” để dạy KNXH cho HS nói chung và HS 

KT nói riêng vẫn được nhiều nhà giáo dục kĩ năng sử dụng, trong mô hình GDHN 

thì đây là một phương pháp để dạy KNXH cho HS KT rất có hiệu quả. 

Một chương trình khung về giáo dục KNXH được Gresham (1990) xây 

dựng trong Chiến lược NGÀY. Theo chương trình nay, để dạy KNXH cụ thể cần 

cân nhắc các yếu tố sau: Đầu tiên, các hành vi xác định được quan sát và ghi lại; 

đồng thời, để ý đến các điều kiện xung quanh hành vi được xác định. Thứ hai, 

hành vi được đánh giá bởi các thang đánh giá mức độ KNXH, chương trình này sử 

dụng bộ trắc nghiệm SSRS. Thứ ba, xây dựng các phương pháp giảng dạy phù hợp 
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với nhu cầu của HS kết hợp dựa trên các kết quả đánh giá ở bước thứ hai. Thứ tư, 

xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục KNXH. Mô hình NGÀY 

cung cấp một khuôn khổ chung để hướng dẫn HS thông qua quá trình giải quyết 

vấn đề. Mô hình được thực hiện thông qua năm bước sau: (a) Xác định những điều 

kiện cần thiết để thực hiện hành vi, (b) Xác định các thành phần hành vi cụ thể của 

kĩ năng, (c) Khuyến khích thực hiện hành vi làm thủ tục thực nghiệm (ví dụ như 

mô hình hóa, huấn luyện, hoạt động, nhận thức xã hội), (d) Sử dụng hành vi diễn 

tập và đáp ứng thông tin phản hồi, và (e) Áp dụng vào thực tế. [93], [95]. 

Parker & Asher (1987), trong nghiên cứu “Peer Relations and Later 

Personal Adjustment: Are low-accepted children at risk” [106], cho rằng các 

“KNXH có liên quan đến thành tích học tập, điều chỉnh tâm lý, kĩ năng đối phó và 

việc làm. Cá nhân có các vấn đề xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động học 

tập”. Do đó, để cải thiện chất lượng học tập của HS cần song song phát triển các 

KNXH ở cá nhân trẻ đó. Ở khía cạnh điều chỉnh tâm lí, các cá nhân có những 

tương tác xã hội phù hợp thì được coi là người có KNXH, trong đó khả năng thành 

thục trong tương tác phụ thuộc vào sự học tập của của mỗi người. Tuy nhiên, 

không đảm bảo rằng tất cả những tương tác xã hội đều ảnh hưởng tốt đến KNXH 

hoặc có ý nghĩa xã hội; một số hành động của cá nhân có thể chỉ đơn thuần là bản 

năng của con người, không có giá trị xã hội. 

Vưgôtxky, trong công trình “Mind in society: the development of high 

mental process” [110], cùng với lí thuyết “vùng phát triển gần”, cho rằng: Dạy học 

chỉ có hiệu quả khi tác động của nó nằm ở “vùng phát triển gần” của HS. Phải kích 

thích, thức tỉnh quá trình vận động chuyển hoạt động vào bên trong của HS. Quá 

trình này chỉ xảy ra trong mối quan hệ với môi trường xung quanh hay sự tương 

tác với các cá nhân khác hoặc tập thể. Thực hiện được điều đó tức là hình thành 

cho cá nhân những kĩ năng tương tác hay chính là KNXH cần thiết để giải quyết 

các mối liên hệ, tương tác xã hội. 

Nghiên cứu về giáo dục KNXH cho HS KT có Guralnick (1990) và Kraijer 

(2000) đề xuất rằng: trong các mục tiêu học tập của HS KT thì mục tiêu rèn luyện 
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các KNXH cần được ưu tiên như là một mục tiêu quan trọng tại trường học vì các 

KNXH là một hạn chế cố hữu của nhóm HS KT. Phát triển năng lực xã hội và các 

mối quan hệ xã hội của HS là mụ tiêu mà các nhà giáo dục cần thúc đẩy cho HS 

KT. Xét tầm quan trọng của hoạt động xã hội thì sự phát triển các KNXH cho HS 

KT nên là một ưu tiên trong giáo dục giúp họ có những hành vi thích hợp và hòa 

nhập với xã hội. Theo hai tác giả này, mục đích của giáo dục KNXH là nhận 

dạng/phân loại hoặc can thiệp/lập kế hoạch chương trình, có thể được phân loại 

theo bốn nhóm chính như sau: (a) hoạt động có chủ định, (b) mô hình, (c) huấn 

luyện, và (d) nâng cao nhận thức cộng đồng. Can thiệp hoạt động có chủ định 

nhằm tăng cường phát triển các tương tác xã hội trong các tình huống tự nhiên 

trong cuộc sống. Can thiệp mô hình liên quan đến việc đào tạo các hành vi xã hội 

có chuẩn mực thông qua xem phim, hình ảnh, hoặc trực tiếp. Can thiệp huấn luyện 

bao gồm các hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp, kèm theo thảo luận về các hành vi 

xã hội mong muốn. Cuối cùng, các can thiệp nâng cao nhận thức cộng đồng về 

phát triển các KNXH, giúp các cá nhân có một môi trường tương tác xã hội tốt hơn. 

Trong thực tế, để hình thành và phát triển các KNXH hiệu quả nhất thì cần kết hợp 

linh hoạt 4 nhóm can thiệp trên chứ không phải là sử dụng một kĩ thuật can thiệp 

duy nhất [97], [101]. 

Chong Jia Yin và Li Jen Yi (2010) trong công trình “Peer-Mediated Social 

Interaction Skills”, đã nghiên cứu về giáo dục KNXH của HS KT trong môi 

trường GDHN. Nghiên cứu chỉ ra rằng,  HS KT có nhu cầu hướng dẫn để học các 

KNXH; nghiên cứu điều tra sự khác biệt về KNXH giữa HS KTTT có và không 

học tại trường phổ thông (giáo dục hòa nhập). Chương trình này áp dụng cho các 

trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi và rất hữu ích cho các TKT. Nghiên cứu cũng 

chỉ ra rằng, bằng cách trị liệu âm nhạc, các hạn chế về KNXH của trẻ nhanh chóng 

được cải thiện và hiệu quả. Tuy nhiên, các nhóm KNXH mà chương trình này 

mang lại thì còn khá hạn chế trong tổng số các KNXH quan trọng ở lứa tuổi này 

[92]. 

Từ việc phân tích tổng quan vấn đề nghiên cứu trên thế giới, luận án chỉ ra 

hướng tiếp cận cơ bản của luận án là cả ba hướng nghiên cứu trên, trong đó tập 
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trung vào hướng nghiên cứu thứ ba. Để giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa 

nhập cần xác định các KNXH cần thiết cho nhóm HS này, đánh giá mức độ KNXH 

và đề xuất các biện pháp giáo dục KNXH phù hợp. 

1.1.2. Tại Việt Nam 

Ở Việt Nam, những thuật ngữ kĩ năng sống, KNXH được bắt đầu biết đến từ 

chương trình giáo dục kĩ năng sống của UNICEF (1996) “Giáo dục kĩ năng sống 

để bảo vệ sức khỏe và phòng chống HIV/AIDS cho thanh thiếu niên trong và ngoài 

nhà trường”. Cũng từ đó, đã có một số công trình nghiên cứu về kĩ năng mềm, 

KNXH và giáo dục KNXH; có thể kể đến một số nghiên cứu sau: 

1.1.2.1. Những nghiên cứu về quan niệm KNXH 

Nguyễn Thanh Bình (2000) trong nghiên cứu về “Giáo dục kĩ năng sống”  

cho rằng KNXH là một nhóm của kĩ năng sống, bên cạnh đó còn có nhóm kĩ năng 

nhận thức và nhóm kĩ năng đương đầu với cảm xúc. Tác giả định nghĩa “KNXH là 

những kĩ năng biết sống một cách phù hợp và hữu ích, quản lí được những tình 

huống rủi ro, quản lí bản thân trước những thách thức của xã hội, từ đó giúp nâng 

cao chất lượng cuộc sống và giảm thiểu các vấn đề xã hội”. Nghiên cứu cũng chỉ ra 

các nhóm KNXH cần thiết cho mỗi cá nhân, bao gồm: kĩ năng giải quyết vấn đề và 

xử lý các vấn đề về sức khỏe, học tập, giao tiếp, việc làm, môi trường, giới tính, 

bạo lực, giải quyết xung đột [3]. 

Nghiên cứu của Nguyễn Công Khanh (2011) về “Trí tuệ xã hội và các mô 

hình cấu trúc trí tuệ xã hội” đã chỉ ra rằng: Các chỉ số trí tuệ xã hội có mối liên 

quan trực tiếp tới các KNXH của mỗi cá nhân. Trí tuệ xã hội là một tổ hợp các 

năng lực hiểu, làm chủ, điều khiển, kiểm soát, quản lí có hiệu quả các hành vi 

tương tác xã hội, thể hiện ở khả năng nhận thức xã hội, chủ động thiết lập duy trì 

các quan hệ xã hội, thích ứng hòa nhập và giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả 

trong các tương tác xã hội. KNXH bao gồm kĩ năng nhận thức về xã hội; năng lực 

xã hội; năng lực thiết lập, duy trì các quan hệ xã hội; năng lực thích ứng hòa nhập 

với môi trường mới và năng lực giải quyết vấn đề trong các tương tác xã hội [40]. 
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Trong một nghiên cứu khác, tác giả Nguyễn Công Khanh đã chỉ ra các nhóm 

KNXH quan trọng của lứa tuổi HS phổ thông, bao gồm: 1) Nhóm kĩ năng tiếp xúc 

cơ bản; 2) Nhóm kĩ năng tham gia, tiếp cận; 3) Nhóm kĩ năng duy trì quan hệ; 4) 

Nhóm kĩ năng kết bạn; 5) Nhóm kĩ năng giải quyết xung đột; 6) Nhóm kĩ năng 

thấu hiểu, đồng cảm; 7) Nhóm kĩ năng thông tin về nhu cầu và ý tưởng; 8) Nhóm 

kĩ năng kiên định [38]. 

Tạ Thị Ngọc Thanh (2010) định nghĩa KNXH là những kĩ năng tinh thần 

hay những kĩ năng tâm lí – xã hội giúp cá nhân tồn tại và thích nghi trong cuộc 

sống xã hội. KNXH còn được xem như biểu hiện quan trọng của năng lực tâm lí xã 

hội giúp cho cá nhân vững vàng trong cuộc sống thực tại có nhiều thách thức 

nhưng cũng nhiều cơ hội phát triển. KNXH không chỉ giúp con người tồn tại mà 

còn giúp họ biết bảo vệ chính mình để có cuộc sống an toàn trong tương lai, định 

hướng một cách hợp lí cho hạnh phúc… KNXH luôn phức tạp, đa dạng và có tính 

phát triển, chẳng hạn, những KNXH cần thiết cho trẻ 5 tuổi là không thích hợp với 

những thỏa thuận trong xã hội phức tạp hơn của trẻ 12 tuổi [54]. Trên cơ sở đó, tác 

giả đã phân chia các KNXH thành từng nhóm dựa trên lợi ích cơ bản của các kĩ 

năng đó trong hoạt động thực tiễn của HS tiểu học, bao gồm: 1) Những kĩ năng 

tiếp xúc cơ bản (ví dụ: cười, tiếp xúc bằng mắt, lắng nghe); 2) Những kĩ năng tham 

gia/tiếp cận (làm thế nào để tiếp cận với một cá nhân trong xã hội hay gia nhập vào 

một nhóm); 3) Những kĩ năng duy trì quan hệ (làm thế nào để chia sẻ, chuyển 

hướng, tuân theo quy tắc, hợp tác...); 4) Những kĩ năng kết bạn (làm thế nào để bày 

tỏ những cảm xúc thích hợp, liên quan với người khác khi ra quyết định...); 5) Kĩ 

năng giải quyết xung đột (làm thế nào để giải quyết những xung đột/mâu thuẫn 

theo cách xã hội chấp nhận được); 6) Kĩ năng thấu/đồng cảm; 7) Kĩ năng thông tin 

về nhu cầu và ý tưởng, sự hài hước; 8) Kĩ năng giữ kiên định (làm thế nào để nói 

không với những hành vi nguy hiểm hay chống đối với xã hội, giữ vững bản 

thân...) [55]. 

Tóm lại, ở Việt Nam, thuật ngữ “Kĩ năng xã hội” ngày càng được phổ biến 

trong thực tế cuộc sống, cũng như trong giáo dục. Các nhà nghiên cứu đã dần dần 

chứng minh KNXH là một nhóm kĩ năng “mềm” rất quan trọng của mỗi cá nhân. 
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Dựa trên các quan điểm nhìn nhận về KNXH, tác giả luận án sẽ có cơ sở để xác 

định những KNXH cần thiết cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập.  

1.1.2.2. Những nghiên cứu liên quan đến giáo dục KNXH 

Trong nghiên cứu thuộc dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho 

trẻ mầm non” (2012) của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nhà nghiên cứu đã xác định: 

Phát triển tình cảm, KNXH là tiền đề quan trọng cho việc học và phát triển toàn 

diện của trẻ. Các năng lực tình cảm và xã hội có mối quan hệ chặt chẽ với kết quả 

học tập và là nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhận thức ở trẻ em. Nội dung 

giáo dục KNXH cho trẻ em bao gồm: tự giác, tự kiểm soát bản thân, tôn trọng 

người khác, tìm hiểu môi trường xung quanh, thiết lập mối quan hệ giao tiếp với 

người khác và tuân theo những quy tắc xã hội. 

Trong nghiên cứu “Bàn về kĩ năng xã hội của học sinh tiểu học” của Tạ Thị 

Ngọc Thanh (2010) chỉ ra rằng: trong khi nhiều KNXH có thể được học một cách 

tự phát thì tất cả các trẻ em sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc dạy KNXH cho 

chúng, chứ không chỉ dạy cho những trẻ chậm phát triển. Ngoài ra, các KNXH 

không phải dễ dàng học được, một số trẻ có thể phải dạy đi dạy lại và rèn luyện kĩ 

càng, hay một số trẻ có thể có những KNXH tốt trong lĩnh vực này mà không tốt 

trong lĩnh vực khác. Chẳng hạn, có những trẻ có kĩ năng làm việc trong một nhóm 

học tập, nhưng lại tỏ ra thiếu tự tin khi chơi với các bạn mới. Tác giả cũng chỉ ra 

rằng: Các chương trình giáo dục ở trường mẫu giáo và trường phổ thông hiện nay 

chỉ đóng vai trò trợ giúp chứ không thể thay thế được ảnh hưởng của gia đình tới 

việc hình thành và hoàn thiện các KNXH cho HS. Do đó, cha mẹ cần xác định các 

KNXH mà trẻ cần phải học và những chỉ dẫn rõ ràng để hình thành các kĩ năng đó. 

Cha mẹ có thể dạy các KNXH cho trẻ bằng cách làm mẫu tốt để trẻ noi theo, cùng 

chơi và trò chuyện với trẻ nhiều hơn, khuyến khích trẻ có những hành vi xã hội 

thích hợp, dạy trẻ trong các tình huống xã hội và trong một số trường hợp hãy để 

trẻ tự giải quyết những khó khăn của mình. Tại trường học, các GV có thể cung 

cấp những KNXH cho HS theo các bước sau đây: 1) Thảo luận về sự cần thiết học 

các KNXH; 2) Lựa chọn một KNXH để dạy; 3) Dạy các KNXH đã lựa chọn; 4) 
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Thực hành kĩ năng; 5) Ngừng lại và xem xét và 6) Phản ánh. Tuy nhiên, mỗi lần 

dạy một KNXH mới, không nhất thiết GV phải tuân thủ tất cả các bước như trên; 

trong đó bước phản ánh là quan trọng và nên làm càng nhiều càng tốt, nhưng bước 

quan trọng nhất là thực hành kĩ năng [54]. 

1.1.2.3. Những nghiên cứu liên quan đến giáo dục KNXH cho HS KT 

Các nhà nghiên cứu về giáo dục đặc biệt tại Việt Nam đã và đang rất quan 

tâm đến nghiên cứu về giáo dục kĩ năng cho HS KT nói chung và HS KTTT nói 

riêng, dưới đây là một số lĩnh vực: 

Về hành vi: Công trình “Nghiên cứu một số hành vi thích ứng của trẻ 

CPTTT trong các lớp giáo dục đặc biệt tại Hà Nội” của tác giả Trần Thị Lệ Thu 

[62] đã đề cập đến sự điều chỉnh hành vi của HS KTTT cho phù hợp với điều kiện 

văn hóa, môi trường nhà trường và cộng đồng. Đây cũng là một trong mục tiêu 

giáo dục cho HS KTTT. Tuy nhiên, luận án cũng mới chỉ đề cập đến một số biện 

pháp nhằm nâng cao mức độ hành vi thích ứng cho HS KTTT, một trong ba yếu tố 

để xác định HS có bị KTTT hay không. 

Về giao tiếp: Tác giả Nguyễn Thị Thanh trong công trình “Biện pháp phát 

triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ 3-4 tuổi” [56] cũng đề cập đến các biện pháp 

phát triển giao tiếp cho cho trẻ tự kỉ, luận án đã giới thiệu 10 biện pháp để phát 

triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ tự kỉ ở lứa tuổi mầm non. Một số biện pháp phát 

triển kĩ năng giao tiếp có thể sử dụng để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho HS KT như 

lập kế hoạch hỗ trợ phát triển giao tiếp, giao tiếp tổng hợp, hỗ trợ cá nhân. 

Về kĩ năng tương tác xã hội: Công trình “Giáo dục kĩ năng tương tác xã hội 

cho học sinh lớp 1 học hòa nhập có học sinh khiếm thị” của tác giả Đỗ Thị Thanh 

Thủy [63] đã đề xuất 14 biện pháp giáo dục kĩ năng tương tác xã hội cho HS lớp 1 

học hòa nhập. Theo tác giả thì đây là hệ thống các biện pháp đặc thù nhằm hình 

thành và phát triển các kĩ năng tương tác xã hội; các biện pháp này được xây dựng 

trên cơ sở đánh giá điểm mạnh và hạn chế của từng HS về các kĩ năng tương tác xã 

hội, giúp các HS sáng trong lớp hòa nhập có HS khiếm thị có những cách ứng xử 

với HS khiếm thị đúng mực hơn. 
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Tác giả Nguyễn Văn Đình trong công trình “Biện pháp hình thành kĩ năng 

xã hội cho trẻ chậm phát triển trí tuệ bậc tiểu học trong môi trường giáo dục hòa 

nhập” đã xây dựng được một số các bài tập rèn luyện và phát triển KNXH cho HS 

KTTT tại trường học, tại gia đình và tại cộng đồng. Cùng với hệ thống các bài tập 

đó là những biện pháp để đạt được mục tiêu về KNXH cho HS KTTT. Nội dung 

của đề tài không nêu ra cụ thể từng nhóm biện pháp, mà chỉ phân tích các biện 

pháp dựa vào từng bài tập rèn luyện KNXH cụ thể [15]. 

Tác giả Lê Văn Tạc (2005) trong công trình “Dạy học hòa nhập có trẻ khiếm 

thính bậc tiểu học theo phương thức hợp tác nhóm” [50] đã đưa ra phương pháp 

dạy các KNXH trong dạy học hòa nhập cho HS khiếm thính cấp tiểu học, trong đó 

đề xuất 23 kĩ năng phân chia vào 4 nhóm, bao gồm: 1) Nhóm kĩ năng hình thành 

nhóm (5 kĩ năng); 2) Nhóm kĩ năng giao tiếp hiệu quả trong nhóm nhỏ (9 kĩ năng); 

3) Nhóm kĩ năng xây dựng và duy trì bầu không khí tin tưởng lẫn nhau (6 kĩ năng), 

và 4) Nhóm kĩ năng giải quyết mối bất đồng trên tinh thần xây dựng (3 kĩ năng). 

Tác giả đồng thời đã đề xuất và thử nghiệm thành công phương pháp dạy các kĩ 

năng theo tiếp cận hành vi (kiểm soát được qua nhìn và nghe). 

Như vậy, các nghiên cứu về giáo dục KNXH ở Việt Nam chưa nhiều, chưa 

được quan tâm đúng với tầm quan trọng của nó. Với lĩnh vực giáo dục HS KT nói 

chung, những nghiên cứu còn rất ít ỏi và nghiên cứu về giáo dục KNXH cho HS 

KTTT lớp 1 hòa nhập dường như chưa thực sự bắt đầu. 

1.2. Học sinh khuyết tật trí tuệ  

1.2.1. Khái niệm khuyết tật trí tuệ  

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau về khái niệm KTTT 

1.2.1.1. Khái niệm KTTT theo trắc nghiệm chỉ số thông minh (IQ) 

Hiện nay đang có 2 quan điểm trong việc sử dụng chỉ số thông minh để 

đưa ra khái niệm KTTT. 

* Quan điểm thứ nhất: Xác định KTTT bằng cách sử dụng các trắc nghiệm 

để đo trí thông minh. Trên cơ sở những kết quả của trắc nghiệm về trí thông minh, 
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có thể chẩn đoán liệu một người có bị KTTT hay không. Những người đại diện cho 

quan điểm này là hai nhà tâm lí học rất nổi tiếng Alfret Binet và Theodore Simon. 

Theo họ “những người có chỉ số thông minh dưới 70 bị coi là khuyết tật trí tuệ”. 

* Quan điểm thứ hai: Cho rằng chỉ số thông minh chỉ là một tiêu chí để đánh 

giá KTTT. Quan điểm coi IQ là một tiêu chí để xác định KTTT được xuất hiện đầu 

tiên ở Mỹ vào cuối thế kỷ XX. Đại diện cho quan điểm này là các nhà khoa học 

thuộc Hiệp hội chậm phát triển tinh thần Mỹ (American Association on Mental 

Retardation – AAMR) và “ Sổ tay hướng dẫn chẩn đoán và thống kê và rối nhiễu 

tinh thần của Mỹ” (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DSM) 

[80]. Theo họ, dựa vào chỉ số thông minh để phân loại ra 4 mức độ KTTT:  

1) KTTT mức độ nhẹ: Có chỉ số IQ từ 50 – 55 đến 70. 

2) KTTT mức độ trung bình: Có chỉ số IQ từ 30 - 35 đến 50 – 55. 

3) KTTT mức độ nặng: Có chỉ số IQ từ 20 – 25 đến 30 – 35. 

4) KTTT mức độ rất nặng: Có chỉ số IQ dưới 20 hoặc 25. 

Quan điểm dựa vào chỉ số thông minh để phân loại KTTT, nhằm chẩn 

đoán và xác định mức độ về hành vi, đồng thời lựa chọn hình thức chăm sóc giáo 

dục thích hợp. 

Nhìn chung, phương pháp sử dụng trắc nghiệm đo chỉ số thông minh để 

xác định KTTT có một số ưu điểm như: khách quan, cho con số chính xác, dễ thực 

hiện.... Nhưng trên thực tế, IQ không phải là đơn vì đo lường duy nhất về tiềm 

năng trí tuệ của con người. Vì có nhiều trẻ, khi đo chỉ số IQ thấp nhưng vẫn có khả 

năng thích nghi tốt với môi trường sống. Hơn nữa tất cả các trắc nghiệm trí tuệ 

không phải sẽ phù hợp với mọi nền văn hóa của mọi dân tộc, vì thế kết quả của nó 

chưa hẳn đã phản ánh hết khả năng của con người. Vì vậy không thể chỉ căn cứ 

vào chỉ số  IQ để khẳng định một HS có bị KTTT hay không? 

1.2.1.2. Khái niệm KTTT dựa trên khiếm khuyết về khả năng điều chỉnh xã hội 

Nhiều tác giả không sử dụng trắc nghiệm chỉ số thông minh để chẩn đoán 

KTTT mà lại dựa vào mức độ thích nghi với môi trường và văn hoá của mỗi cá 
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nhân. Người đại diện cho quan điểm này là nhà Tâm lí học Menda, ông cho rằng: 

“Một người KTTT là người không có khả năng điểu chỉnh bản thân và xử lí các 

vấn đề riêng của mình, hoặc phải được dạy mới biết làm. Họ có nhu cầu về sự 

kiểm soát, chăm sóc sức khỏe bản thân và sự chăm sóc của cộng đồng”. Như vậy, 

theo cách tiếp cận này người KTTT là người trong quá trình phát triển và đến lúc 

trưởng thành thì không thể sống độc lập được [75]. 

Quan điểm này có rất nhiều hạn chế, bởi rất khó có thể xác định được một 

cá nhân nào là thích nghi hoặc không thích nghi với môi trường. Hơn nữa, có rất 

nhiều người do những khiếm khuyết về thể chất hoặc ngôn ngữ mà họ không thể 

thích nghi được một số môi trường, những trường hợp này không thể coi họ là 

KTTT được. 

1.2.1.3.  Khái niệm KTTT dựa theo nguyên nhân gây KTTT 

Cách tiếp cận này dựa trên những xem xét có tính chất lý luận để tìm hiểu 

nguyên nhân hoặc đặc điểm cơ bản của KTTT. Chẳng hạn như theo bác sĩ Luria, 

“tổn thương não là nguyên nhân quan trọng dẫn đến KTTT”. Hạn chế của phương 

pháp chẩn đoán này là có nhiều trẻ em và người lớn bị KTTT nhưng lại không phát 

hiện được những sự khiếm khuyết trong hệ thần kinh của họ. Theo Tổ chức Y tế 

thế giới (WHO), hiện nay có khoảng 1/3 người KTTT không phát hiện ra nguyên 

nhân gây tật KTTT. 

1.2.1.4. Khái niệm KTTT theo Sổ tay chẩn đoán và thống kê những rối nhiễu tâm 

thần (DSM) 

Đây là khái niệm KTTT được sử dụng rộng rãi trên thế giới và tại Việt Nam, 

tác giả luận án cũng sử dụng khái niệm này và các tiêu chí để chẩn đoán, đánh gia 

xác định những HS KTTT lớp 1 hòc hòa nhập. 

Theo bảng phân loại DSM – 5 (2013): KTTT là một rối loạn diễn ra trong 

suốt quá trình phát triển, bao gồm sự thiếu hụt cả về trí tuệ và chức năng thích ứng 

về khái niệm, xã hội và các lĩnh vực thực hành. 

Một HS được chẩn đoán là KTTT cần phải có đầy đủ 3 tiêu chí sau: 
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- Tiêu chí 1: Bị thiếu hụt các chức năng trí tuệ như lí luận, giải 

quyết vấn đề, lập kế hoạch, tư duy trừu tượng, phán xét, kĩ năng học 

tập, học hỏi từ trải nghiệm. Các thiếu hụt này được kiểm chứng 

thông qua các đánh giá lâm sàng và cá nhân, kiểm tra trí thông minh 

đã được chuẩn hóa (thể hiện thông qua đánh giá chỉ số thông minh 

IQ đạt được dưới 70 trong một lần thực nghiệm trắc nghiệm cá 

nhân); 

- Tiêu chí 2: Bị thiếu chức năng thích ứng dẫn đến thất bại trong 

việc đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển văn hóa xã hội, độc lập cá 

nhân và trách nhiệm xã hội. Những thiếu hụt trong chức năng thích 

ứng này sẽ dẫn đến những hạn chế một hoặc nhiều hoạt động trong 

học tập hàng ngày như thông tin liên lạc, tham gia xã hội, sống độc 

lập trong các môi trường như gia đình, trường học, nơi làm việc và 

cộng đồng; 

- Tiêu chí 3: Những thiếu hụt về trí tuệ và chức năng diễn ra trong 

suốt quá trình phát triển. 

                                                                                     Theo DSM – 5 (2013) 

 

Trong những năm gần đây, giáo dục HS KTTT có sự thay đổi quan trọng 

là việc xem xét lại tên gọi và tiêu chuẩn chẩn đoán: Định nghĩa về KTTT năm 

2012 từ thuật ngữ chậm phát triển trí tuệ (Metal Retardation) sang khuyết tật trí tuệ 

(Intellectual Disability); tên gọi của Hiệp hội liên quan đến khuyết tật này cũng 

thay đổi: từ AAMR – Hiệp hội chậm phát triển tâm thần Mỹ (The American 

Association of Metal Retardation) thành AAIDD – Hiệp hội khuyết tật trí tuệ và 

khuyết tật phát triển Mỹ (The American Association of Intellectual Disability and 

Developmental Disability). Những sự thay đổi trong tên gọi và tiêu chuẩn chẩn 

đoán này thể hiện sự thay đổi trong lí luận cơ bản về khuyết tật (khái niệm khuyết 

tật) [81]. Đối với các nhà nghiên cứu, sự thay đổi này không chỉ đơn giản ở thuật 

ngữ mới. Việc xem xét lại những tiêu chuẩn cơ bản của khái niệm mới, phạm vi 
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đối tượng, phương pháp nghiên cứu, phương pháp đánh giá là rất cần thiết. Ví dụ, 

đối với KTTT, theo định nghĩa hiện nay, một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán 

KTTT là “thấp hơn trung bình 2 độ lệch chuẩn” (below two standard deviations) 

trong khi trong định nghĩa những năm 1960 lấy tiêu chuẩn “thấp hơn 1 độ lệch 

chuẩn”. Số người được chẩn đoán có chỉ số trí tuệ thấp hơn trung bình 2 độ lệch 

chuẩn, về mặt lí luận chiếm 2,28% dân số, trong khi đó, nếu lấy tiêu chuẩn thấp 

hơn 1 độ lệch chuẩn, số này tăng lên thành 15,87%.  Hiện nay, với số dân khoảng 

90 triệu người như ở Việt Nam, nếu áp dụng tiêu chuẩn mới, sẽ có khoảng 

2.050.000 người có biểu hiệnKTTT; ngược lại, nếu đánh giá theo tiêu chuẩn của 

50 năm trước, con số này vào khoảng 14.280.000 người. Điều đó có nghĩa, cùng là 

đối tượng KTTT, sự thay đổi trong định nghĩa sẽ dẫn tới sự thay đổi tất lớn trong 

đối tượng và nội dung nghiên cứu. 

1.2.2. Đặc điểm  tâm sinh lí của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 

HS KTTT có những đặc điểm phát triển hết sức đặc trưng về nhận thức, 

KNXH và hành vi, thái độ [15], [24], [57], [58], [71]. Trong phạm vi nghiên cứu 

của Luận án, chúng tôi đề cập đến một số đặc điểm cơ bản trong các lĩnh vực phát 

triển của HS KTTT liên quan trực tiếp đến KNXH và giáo dục KNXH cho HS 

KTTT, bao gồm: 

1.2.2.1. Đặc điểm về vận động 

Kĩ năng vận động thô: HS KTTT chậm đạt được các mốc phát triển như chậm 

biết bò, ngồi, đứng, đi; thiếu sự kiểm soát cơ thể và thiếu sự phối hợp các vận động 

một cách nhịp nhàng trong các hoạt động như nhảy, đá, ném, nâng vật. Một vài HS 

KTTT có khó khăn khi di chuyển cả hai tay cùng một lúc (di chuyển song phương), 

khó khăn trong các hoạt động cầm vật bằng hai tay và nâng vật lên hoặc ném đi, 

một số HS còn có vấn đề về thăng bằng. 

Kĩ năng vận động tinh: Nhiều HS KTTT trong năm đầu đời không biết cầm, 

nắm đồ vật, khó cầm một vật bằng ngón trỏ và ngón cái. Về cử động môi và lưỡi, 

đây là kĩ năng vận động tinh rất cần thiết để nói năng rõ ràng, nhưng HS KTTT lại 
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gặp nhiều khó khăn trong cử động môi và lưỡi dẫn đến chậm biết nói, hoặc là nói 

ngọng. 

1.2.2.2. Đặc điểm hoạt động nhận thức 

Theo Piaget, sự phát triển nhận thức của HS KTTT khác so với mốc phát 

triển nhận thức thông thường thể hiện ở những đặc điểm như từng giai đoạn phát 

triển sẽ kéo dài hơn và cả quá trình phát triển sẽ dừng lại sớm hơn. Chúng tôi đề 

cập một số đặc điểm nhận thức của HS KTTT lứa tuổi lớp 1 có liên quan trực tiếp 

đến phạm vi nghiên của Luận án, bao gồm: 1) Về tri giác, 2) Về tư duy, 3) Về trí 

nhớ. 

- Về tri giác: Thời gian tri giác của HS KTTT chậm chạp hơn HS khác, cùng 

một lượng thời gian nhất định nhưng khối lượng thông tin HS KTTT thu nhận 

được thường chỉ bằng 40% so với HS khác. Trong đó, tri giác thị giác của các em 

cũng rất hạn chế: khả năng phân biệt và bắt chước các hành động thông qua thị 

giác gặp khó khăn, thiếu tính tích cực trong quá trình tri giác (HS thường có biểu 

hiện không muốn xem xét kĩ càng các chi tiết, do thần kinh bị yếu nên trong quá 

trình tri giác HS dễ mệt mỏi, khó duy trì được trong một thời gian dài).  

- Về tư duy: Tư duy của HS KTTT mang tính cụ thể, trực quan, yếu về khái 

quát hóa bản chất của sự vật hay hiện tượng: thường đưa ra những nhận xét không 

đúng về bản chất của đối tượng, khả năng phân biệt kém, nhất là với các đối tượng 

có những đặc điểm gần giống nhau về màu sắc, hình dáng, kích cỡ... Khó phân biệt 

và nhận biết các loại âm thanh khác nhau – đây nguyên nhân gây ra sự kém phát 

triển về ngôn ngữ và tư duy cũng như định hướng trong môi trường xung quanh 

của các em sau này . Tư duy thiếu tính liên tục và khó duy trì trong tư duy (ban đầu 

làm đúng, nhưng càng về sau thì càng sai sót nhiều, hoặc thường đưa ra những câu 

trả lời thiếu suy nghĩ). Vai trò điều chỉnh của tư duy yếu (thể hiện ở chỗ khi được 

giao nhiệm vụ HS KTTT thường hăng hái làm ngay, nhưng vì thiếu giai đoạn định 

hướng nên kết quả bao giờ cũng có sai sót, phải làm đi làm lại). 

- Về trí nhớ: HS KTTT chậm nhớ, mau quên (thường ghi nhớ máy móc tốt 

hơn là ghi nhớ có ý nghĩa, dễ nhầm lẫn giữa các đối tượng do chỉ nhìn thấy  những 
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đặc điểm chung nhất và bề ngoài), khả năng ghi nhớ dài hạn bị hạn chế, ghi nhớ 

trực tiếp tốt hơn là ghi nhớ gián tiếp, gặp khó khăn về trí nhớ ngôn ngữ ( các em 

chỉ có thể ghi nhớ được 4 đến 5 từ mà GV đọc cho nghe trong 6 lần với tốc độ đọc 

là 1 từ/giây). 

1.2.2.3. Đặc điểm về ngôn ngữ giao tiếp 

 Ngôn ngữ nói là khả năng nhận biết và hiểu ý nghĩa lời nói của bản thân và 

người xung quanh, khả năng mô tả bằng lời, đôi khi kết hợp với phương tiện trực 

quan để diễn đạt hoặc yêu cầu diễn đạt ý nghĩa của từ, câu hoặc đoạn văn nào đó. 

Ngôn ngữ nói của HS KTTT phát triển chậm hơn so với mốc phát triển bình 

thường của các trẻ cùng độ tuổi, biểu hiện như: Vốn từ ít, ngheo nàn, phát âm 

thường sai và phân biệt âm kém; Nói sai ngữ pháp nhiều, thường sử dụng câu đơn, 

không nắm được quy tắc ngữ pháp; nói được nhưng không hiểu, khó khăn trong 

hiểu lời nói của người khác, nhớ từ mới lâu, đa số chậm biết nói, thường gặp nhiều 

khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ được giao bằng lời. 

Ngôn ngữ viết là khả năng viết, đọc và hiểu ý nghĩa của tiếng, từ, câu, đoạn 

văn nhất định nào đó, đôi khi có kết hợp với phương tiện trực quan và sử dụng 

ngỗn ngữ viết để diễn đạt hoặc yêu cầu diễn đạt ý nghĩa của các tiếng, từ, câu, 

đoạn văn đó. HS KTTT thường gặp nhiều khó khăn trong sử dụng ngôn ngữ viết. 

Để viết được một con chữ, từ, câu hay con số, HS thường phải sử dụng kèm theo 

đồ dùng hoặc hình ảnh trực quan. Đặc biệt là ở lớp 1, kĩ năng vận động tinh của 

các em chưa phát triển và chưa được rèn luyện nhiều nên nét chữ còn thô sơ, khả 

năng biểu đạt và hiểu ngôn ngữ viết thường được thực hiện với chữ cái hoặc con số 

theo phương thức thử và sai. 

 Giao tiếp của HS KTTT có một số đặc điểm như: HS thường mất nhiều thời 

gian để tiếp nhận và biểu đạt thông tin bằng ngôn ngữ nói và viết; rất hạn chế về 

khả năng đặt câu hỏi một cách trực tiếp, mức độ cao có thể không giao tiếp được 

trong một số tình huống nhất định; khả năng chơi cùng nhóm bạn, khó tuân theo 

các quy tắc chơi, không biết luân phiên trong giao tiếp. 
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1.2.2.4. Đặc điểm về tình cảm, xã hội 

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

như mọi HS cùng lứa tuổi, chỉ khác biệt ở chỗ là các giai đoạn phát triển khác nhau 

sẽ kéo dài hơn và quá trình phát triển sẽ chấm dứt sớm hơn. HS KTTT cũng có 

một số đặc trưng riêng về mặt tình cảm, xã hội như: có nhiều loại loại phản ứng 

mang tính xúc cảm khác nhau (tự vệ - công kích, tự vệ - thụ động một cách trẻ con), 

thường thờ ơ và gần như vô cảm với những sự vật hiện tượng xung quanh, không 

thích chơi những trò chơi tập thể, trò chơi sắm vai, mô phỏng, ít quan tâm đến bạn 

bè cùng lứa tuổi, ít chủ động chơi với bạn, khó khăn trong việc hợp tác với bố mẹ, 

anh/chị, GV trong các hoạt động học tập và sinh hoạt hàng ngày. 

1.2.2.5. Đặc điểm về hành vi 

HS KTTT thường có các hành vi tiêu cực, bao gồm các hành vi hướng nội (là 

hành vi được biểu hiện theo xu hướng vào bên trong, những hành vi này thường 

không gây phiền nhiễu cho GV và những người xung quanh) và các hành vi hướng 

ngoại (là hành vi được biểu hiện theo xu hướng ra bên ngoài, những hành vi này 

thường gây rất nhiều phiền nhiễu cho GV và những người xung quanh). Hành vi 

của HS KTTT rất đa dạng và phức tạp và được biểu hiện như là sự thu mình lại; 

phàn nàn về sức khỏe; lo lắng, âu sầu; các vấn đề xã hội; ý nghĩ; tập trung; hành vi 

sai trái và các hành vi thái quá (hung tính). Xác định và tính đến đặc điểm về hành 

vi của HS KTTT sẽ giúp GV lựa chọn, điều chỉnh, thiết kế nội dung dạy học phù 

hợp không chỉ về mặt nhận thức của HS mà còn giúp HS tham gia đầy đủ hơn vào 

quá trình học tập. 

Tóm lại: Những đặc điểm trong các lĩnh vực phát triển của HS KTTT hết sức 

phong phú, đa dạng. So với mức độ phát triển bình thường của các lĩnh vực, HS 

KTTT bị thiếu hụt cả về kiến thức và KNXH, các lĩnh vực phát triển thường chỉ 

đạt ở mức độ thấp. Đồng thời, với HS KTTT, một số em còn có những biểu hiện 

hành vi bất thường ở mức độ khác nhau làm tăng sự phong phú về các đặc điểm 

phát triển của HS KTTT. Đây là cơ sở quan trọng, đôi khi mang tính quyết định 
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đối với GV để lựa chọn điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức 

tổ chức dạy học phù hợp cho nhóm đối tượng HS gặp nhiều khó khăn này. 

1.2.3. Mô hình giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ  

Giáo dục hòa nhập đã được Việt Nam lựa chọn là mô hình giáo dục chủ yếu 

cho học sinh khuyết tật nó chung và HS KTTT  tuệ lớp 1 nói riêng. [44] 

1.2.3.1. Khái niệm giáo dục hòa nhập 

 Có nhiều định nghĩa khác nhau về GDHN, theo Unesco 2009, GDHN được 

định nghĩa là một quá trình liên tục nhằm cung cấp một nền giáo dục chất lượng 

cho tất cả mọi người, tôn trọng sự đa dạng, những khác biệt về khả năng, nhu cầu, 

đặc điểm và kì vọng trong học tập của HS, cộng đồng cũng như loại bỏ tất cả 

những hình thức phân biệt đối xử [109]. 

GDHN có mối liên hệ chặt chẽ với sự bình đẳng, công bằng xã hội và cơ hội 

tham gia của mọi trẻ em. GDHN được coi là sự đón nhận, làm nên giá trị, trao 

quyền và giúp đỡ tất cả mọi trẻ về học tập kiến thức và các KNXH trong một môi 

trường chung và là nơi thực hiện mục đích nhằm đạt được mục tiêu của giáo dục. 

GDHN có chất lượng là cơ sở để đạt được sự phát triển về con người, xã hội và 

kinh tế [43]. 

Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế OECD nhấn mạnh sự công bằng trong 

sự hòa nhập của nhóm, trong đó mỗi cá nhận sẽ đạt được những kĩ năng cơ bản 

nhất từ sự hòa nhập với các thành viên trong nhóm. OECD cũng ước tính rằng, chi 

phí dành cho một trường chuyên biệt sẽ tốn kém gấp từ 2 đến 5 lần chí phí đầu tư 

cho một trường hòa nhập. Đồng thời, các nghiên cứu về hiệu quả của GDHN cũng 

cho thấy “HS có nhu cầu giáo dục đặc biệt học trong lớp hòa nhập sẽ học tập kiến 

thức và KNXH tốt hơn những HS được học trong cơ sở giáo dục chuyên biệt”. Với 

hiệu quả được khẳng định từ các phương diện tiếp cận cá nhân hay xã hội nhu trên, 

GDHN đang là lựa chọn và là xu thế phát triển tất yếu ở mỗi quốc gia [105]. 

GDHN có những đặc trưng cơ bản sau: 1) Giáo dục cho mọi đối tượng trẻ 

em, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, điều kiện kinh tế, thành phần xã 
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hội; 2) Trẻ đi học ở cơ sở giáo dục ngay tại nơi trẻ đang sinh sống; 3) Không đánh 

đồng mọi trẻ, mỗi trẻ là một cá nhân khác nhau; 4) Điều chỉnh phù hợp với khà 

năng và nhu cầu của trẻ về mục tiêu, nội dung, phương pháp và đánh giá kết quả 

giáo dục [51]. 

Mục tiêu GDHN cho trẻ khuyết tật, bao gồm: 1) Đảm bảo cho trẻ khuyết tật 

hưởng 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; 2) Phát triển toàn diện các mặt cho 

trẻ khuyết tật, phát triển kiến thức, KNXH, thái độ tích cực, tạo điều kiện hòa nhập 

cộng đồng khi trẻ 18 tuổi; 3) Trẻ khuyết tật có cơ hội hòa nhập vào trường giáo 

dục bình thường, phát triển hài hòa và tối đa những khả năng còn lại để hình thành 

và phát triển nhân cách [51], [61]. 

1.2.3.2. Tổ chức giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ ở tiểu học 

a. Xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân 

 Đây là điểm khởi đầu trong quá trình GDHN HS KTTT; xây dựng 

KHGDCN cần căn cứ trên những thông tin đánh giá của các chuyên gia, thông tin 

từ cha mẹ HS KTTT và những thông tin thu thập được thông qua quan sát... Những 

thông tin đánh giá ban đầu được sử dụng để xác định mục tiêu dạy học, nội dung, 

hình thức, thời gian, cách tiến hành, các thành viên tham gia và xác định rõ chỉ số 

kết quả cần đạt sau từng học kì. Quá trình xây dựng KHGDCN cần có sự tham gia 

của các thành phần, bao gồm: GV chủ nhiệm, cha mẹ HS KTTT, GV hỗ hỗ trợ và 

đại diện Ban giám hiệu. 

 Một bản KHGDCN đầy đủ, bao gồm những thông tin sau: 1) Thông tin 

chung về HS KTTT; 2) Mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn hạn; 3) Thời gian thực 

hiện; 4) Các biện pháp thực hiện; 5) Kế hoạch đánh giá sự tiến bộ của HS KTTT 

và cuối cùng là chữ kí xác nhận của các thành viên có liên quan. 

b. Điều chỉnh chương trình 

- Điều chỉnh chương trình giáo dục cho phù hợp với khả năng và nhu cầu 

của HS KTTT là sự thay đổi trong mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện 
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giáo dục trong chương trình giáo dục. Sự cần thiết phải điểu chỉnh trong GDHN 

HS KTTT là vì mỗi HS là một cá nhân có những đặc điểm khác nhau về: 

+ Khả năng nhân thức được thể hiện ở mức độ và thời gian lĩnh hội các kiến 

thức, kĩ năng khác nhau, trong việc nắm bắt các khái niệm và hoàn thành một 

nhiệm vụ. Đối với HS KTTT lớp 1, các em còn khác nhau về thời gian được đi học 

mẫu giáo, những vốn kinh nghiệm, có hay chư tham gia can thiệp sớm. 

+ KNXH do kinh nghiệm sống trong gia đình (giàu và nghèo, được quan 

tâm và ít quan tâm, những người chăm sóc...) và cộng đồng khác nhau (văn hóa, 

luật pháp...) quy định. Những sự khác nhau này được biểu hiện thành những hành 

vi ứng xử khác nhau. 

+ Sở thích và thiên hướng: Sở thích của HS nam khác HS nữ về màu sắc, 

quần áo, âm nhạc hay hội quạ, các môn học...Nếu được đáp ứng phù hợp với 

những lựa chọn của mình, HS sẽ cảm thấy thích thú, thuận lợi hơn trong sinh hoạt 

cũng nhưng hứng thú đối với các hoạt động học tập, từ đó phát triển nhân cách của 

mình.   

Để đáp ứng và tạo điều kiện cho mọi HS phát triển tối đa nhưng khả năng 

sựa vào những kinh nghiệm vốn có của mình, GV có thể tạo ra các nhóm bạn bè hỗ 

trợ; thay đổi và vận dụng các phương pháp chăm sóc giáo dục phù hợp để đáp ứng 

mọi nhu cầu của các em. Do có những năng lực và nhu cầu khác nhau, GV cũng 

cần xác định các mục tiêu chăm sóc giáo dục cụ thể cho từng HS KTTT khác nhau. 

c. Đánh giá kết quả học tập 

 Đánh giá kết quả học tập trong GDHN cho HS KT nói chung và HS KTTT 

nói riêng cần thực hiện theo các quan điểm sau [52, 58]: 1) Đánh giá theo quan 

điểm tổng thể: Đánh giá ở tất cả các lĩnh vực phát triển của HS KTTT về kĩnh hội 

kiến thức, ý thức rèn luyện, khả năng hòa nhập, KNXH, hành vi ứng xử và các lĩnh 

vực khác mà HS đạt được; 2) Đánh giá theo mục tiêu giáo dục đã xây dựng trong 

KHGDCN về kết quả lĩnh hội, phát triển KNXH và các lĩnh vực khác; 3) Đánh giá 

theo quan điểm phát triển: Mục đích đánh giá là giúp HS KTTT tiếp tục phát triển, 
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nên cần chú ý đến sự tiến bộ của HS và động viên khuyến khích HS cố gắng học 

tập và rèn luyện kĩ năng. 

HS KTTT thường gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nhận thức và khả 

năng kiểm soát hành vi bản thân. Do đó, đánh giá cần được vận dụng linh hoạt và 

sáng tạo để động viên, khích lệ HS đạt kết quả học tập ngày càng tốt hơn. Nội 

dung, hình thức thể hiện đánh giá kết quả học tập trong GDHN HS KTTT bao 

gồm: 

- Đánh giá kết quả học tập môn học:  Môn Thể dục, Nghệ thuật và Thủ công 

(điều chỉnh mức độ đánh giá, một số nội dung có thể đánh giá như những HS 

khác); Môn Tự nhiên – Xã hội, Hát nhạc và Đạo đức (hạn chế khối lượng kiến 

thức và độ sâu kiến thức); Môn Toán, Tiếng Việt, Tập đọc (đánh giá định tính dựa 

vào mục tiêu, KHGDCN theo tiêu chí: đạt, chưa đạt, tiến bộ rõ rệt, tiến bộ và ít 

tiến bộ). 

- Đánh giá các kĩ năng: Đánh giá định tính dựa vào mục tiêu, kế hoạch giáo 

dục cá nhân theo các tiêu chí đánh giá kĩ năng. 

- Đánh giá thái độ: Đánh giá biểu hiện hành vi, cử chỉ đối với bản thân, đối 

với bạn bè, trong công việc và hòa nhập cộng đồng. Thái độ ứng xử: đánh giá hành 

vi đã phù hợp hay chưa phù hợp trong những tình huống, hoàn cảnh cụ thể tại các 

môi trường khác nhau 

Đánh giá kết quả giáo dục cho HS KTTT trong GDHN cần sử dụng phối 

hợp và linh hoạt các phương pháp như quan sát, phỏng vấn, sản phẩm hoạt động 

học tập của HS, các bài tập trắc nghiệm đơn giản,... với các hình thức như tự đánh 

giá, tập thể đánh giá hoặc GV đánh giá. 

1.3. Kĩ năng xã hội và đặc điểm kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ 

lớp 1 hòa nhập 

1.3.1. Khái niệm kĩ năng xã hội  

Nghiên cứu về kĩ năng nói chung và KNXH nói riêng, các nhà nghiên cứu 

đã có những quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau về khái niệm kĩ năng và 
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KNXH. Trong luận án này, tác giả tiếp cận khái niệm kĩ năng dựa trên quan điểm 

hành vi và hoạt động. 

Theo Gresham và Elliot (1990), KNXH là những mẫu ứng xử tập nhiễm, do 

trải nghiệm, do bắt chước hoặc do học tập, rèn luyện mà có. Các hành vi và mẫu 

ứng xử này được xã hội chấp nhận, giúp một cá nhân có thể quyết định hành động 

và ứng xử một cách có hiệu quả với người khác, nhanh chóng thích nghi với hoàn 

cảnh, tránh được những hậu quả tiêu cực về mặt xã hội [93], [96]. 

Walker (1983) định nghĩa KNXH là “một tập hợp các năng lực cho phép 

một cá nhân có thể bắt đầu và duy trì các mối quan hệ xã hội tích cực, góp phần để 

bạn bè chấp nhận và để điều chỉnh cho phù hợp với các tình huống trong cuộc 

sống và cho phép một cá nhân để đối phó hiệu quả với môi trường xã hội lớn hơn” 

[103]. KNXH cũng có thể được hiểu trong bối cảnh của tình cảm và tâm lí là một 

cá nhân sẽ chấp nhận và quản lý cảm xúc của chính mình, đồng thời biết chia sẻ và 

quan tâm đến người khác, thiết lập các mối quan hệ tích cực, biết chịu trách nhiệm 

và xử lý các tình huống khó khăn trong cuộc sống, hoàn thiện đạo đức cá nhân 

(Zins, Wang, & Walberg, 2004) [111], [112]. 

Theo Đặng Thành Hưng, KNXH là khái niệm chỉ những loại kĩ năng hướng 

tới và được áp dụng trực tiếp (không gián tiếp qua cái gì) vào những quan hệ, hoàn 

cảnh, quá trình và đời sống xã hội để giúp cá nhân nhận thức, ứng xử, giao tiếp và 

thích ứng xã hội thành công, hiệu quả ở những mức độ nhất định. Cũng như mọi kĩ 

năng khác, KNXH là một dạng hành động tự giác dựa vào ý thức, thể chất và các 

điều kiện xã hội mà cá nhân có. Điều quan trọng ở KNXH không phải là tính xã 

hội của kĩ năng cao hay thấp, mà là khuynh hướng xã hội trực tiếp của chúng và 

hiệu quả xã hội mà chúng mang lại [29], [30]. 

Từ những biểu hiện chung của KNXH, tác giả luận án lựa chọn khái niệm 

KNXH sau làm công cụ nghiên cứu: KNXH là khả năng hoàn thành các nhiệm vụ 

trong các hoạt động tương tác với người khác trong môi trường sống hàng ngày. 

KNXH của mỗi cá nhân không phải là những khả năng có tính bẩm sinh mà là 

những mẫu hành vi ứng xử do trải nghiệm, do tập nhiễm, do bắt chước, do quan sát 
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học được hoặc do rèn luyện mà có. KNXH của mỗi cá nhân cũng chịu sự chi phối 

của tâm trạng, xúc cảm và có tính mục đích, gắn với tình huống, bối cảnh, mang 

bản chất văn hóa – xã hội nhất định. KNXH là phức tap, đa dạng và có tính phát 

triển; trẻ em càng sớm được hướng dẫn, được trải nghiệm để phát triển các KNXH 

càng tốt. 

1.3.2. Một số kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ học lớp 1 hòa nhập 

Vào lớp 1 là một bước ngoặt trong đời sống của HS nói chung và HS KTTT 

nói riêng. Các em tiến hành các hoạt động học mang tính chất bắt buộc, phải thiết 

lập những mối quan hệ mới với GV, với bạn bè cùng lớp… Sự gia nhập cuộc sống 

tập thể mới này ảnh hưởng không nhỏ tới sự hình thành thái độ đối với người khác, 

đối với tập thể và đối với học tập của các em. Đầu cấp tiểu học là giai đoạn mà 

hoạt động học tập chiếm lĩnh những hệ thống tri thức, kĩ năng đóng vai trò chủ đạo, 

thay thế cho hoạt động vui chơi ở lứa tuổi mẫu giáo. Trong giai đoạn này, việc học 

tập của các em chuyển sang một giai đoạn khác về chất với những yêu cầu, nhiệm 

vụ phức hợp, khó khăn hơn đặt ra cho mỗi bài học. 

HS KTTT có sự phát triển khác so với mốc phát triển nhận thức thông 

thường thể hiện ở những đặc điểm như từng giai đoạn phát triển sẽ kéo dài hơn và 

cả quá trình phát triển sẽ dừng lại sớm hơn ( Jean Piage, 1975). Về KNXH và hành 

vi của HS KTTT, theo DSM – 5 đề cập đến ý nghĩa của việc đánh giá mức độ 

KNXH trong xác định một HS có bị KTTT hay không? Đó chính là một rào cản 

lớn tách biệt HS với môi trường xung quanh. Hạn chế về KNXH, HS hành động và 

ứng xử thiếu tự tin, không phù hợp, thậm chí sai lệnh đi nhiều so với những chuẩn 

mực xã hội. Điều đó có nghĩa HS sẽ không giống những người khác và có thể 

không được bạn bè và  xã hội chấp nhận.  

Nghiên cứu về phân loại KNXH lứa tuổi học sinh tiểu học, các nhà nghiên 

cứu Gresham (1989); Achenbach (1983); Conner (2000) nhận thấy: trong suốt 

những năm tháng tiểu học, các KNXH được biểu hiện như là khởi xướng tương tác 

với những người khác, nhận biết cảm giác của người khác, thể hiện sự yêu quý 

người khác, chia sẻ đồ vật, đưa ra các ý tưởng chơi với bạn khác, giúp đỡ nhau, 
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hợp tác, kiểm soát hành vi bản thân; theo tác giả Tạ Thị Ngọc Thanh (2010), HS 

tiểu học cần được giáo dục 8 nhóm KNXH sau: kĩ năng tiếp xúc cơ bản; kĩ năng 

tham gia/tiếp cận; kĩ năng duy trì quan hệ; kĩ năng kết bạn; kĩ năng giải quyết xung 

đột; kĩ năng thấu/đồng cảm; kĩ năng thông tin về nhu cầu và ý tưởng, sự hài hước; 

kĩ năng giữ kiên định ... Đồng thời có tính đến những đặc điểm đặc thù của học 

sinh KTTT: khả năng tư duy logic, trong cách lí giải nguyên nhân và ý nghĩa của 

các tình huống, hiện tượng, kĩ năng sống…  

Chúng tôi đề xuất các nhóm KNXH cần thiết cho quá trình thích ứng đem 

lại những thành công học đường ở lứa tuổi đầu cấp tiểu học của HS KTTT, bao 

gồm: 1) Nhóm kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp; 2) Nhóm kĩ năng tuân thủ; 3) Nhóm 

kĩ năng kiểm soát hành vi bản thân; 4) Nhóm kĩ năng năng giao tiếp; 5) Nhóm kĩ 

giải quyết vấn đề. 

 Biểu hiện các KNXH của HS KTTT 

Kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp là khả năng của cá nhân nhằm tìm được sự hỗ 

trợ và giúp đỡ của mọi người xung quanh khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Kĩ 

năng tìm kiếm sự trợ giúp còn được hiểu là một trong những kĩ năng giải quyết vấn 

đề. Tuy nhiên, kĩ năng này rất quan trọng đối với HS KTTT vì đó là cơ sở đầu tiên 

giúp HS biết thể hiện mong muốn, nhu cầu của bản thân với GV, bạn bè và những 

người xung quanh. HS KTTT thường gặp rắc rối, khó khăn trong tìm kiếm sự trợ 

giúp khi có bất cứ một vấn đề nào đó sảy ra. 

Các mức độ biểu hiện đặc điểm kĩ năng bao gồm: 1) Xác định khó khăn đã 

trải qua: Nhớ lại, kể ra hay liệt kê, viết ra được một hay một số khó khăn mà trẻ đã 

trải qua và những hỗ trợ đã nhận được của bản thân để giải quyết khó khăn đó; 2) 

Xác định khó khăn cần trợ giúp: Nhận biết, xác định và hiểu được khó khăn hiện 

tại trong quá trình tham gia hoạt động nào đó của bản thân và cần sự trợ giúp; 3) 

Xác định địa chỉ cần trợ giúp: Nhận biết, nói và chỉ ra được đúng địa chỉ để hỗ trợ 

giải quyết khó khăn; 4) Xác định cá nhân trợ giúp trong hoạt động nhóm: Nhận 

biết và xác định được cá nhân có thể trợ giúp trong quá trình tham gia các hoạt 

động nhóm, hoạt động tập thể. 
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Kĩ năng tuân thủ là khả năng tuân theo những qui định chung trong quá trình 

tham gia hoạt động học tập, vui chơi của HS KTTT. Tuân thủ không có nghĩa là 

chấp hành hay tuân theo một cách thụ động mà trên cơ sở nhận thức và hiểu đầy đủ 

về những yêu cầu mang tính bắt buộc trong các hoạt động học tập và vui chơi của 

HS KTTT ở các môi trường khác nhau. Các mức độ biểu hiện đặc điểm của kĩ 

năng tuân thủ bao gồm: 1) Tuân theo các qui định quen thuộc (thực hiện đúng 

những qui định chung ở nhà trường, ngoài trường và ở gia đình); 2) Tuân theo một 

số qui định mới bổ sung (thực hiện qui định mới trong các nội dung hoạt động học 

tập và vui chơi trên cơ sở những qui định đã được làm quen trước đó); 3) Tuân 

theo qui định mới (thực hiện được các qui định hoàn toàn mới đối với HS KTTT). 

Đối với các qui định đã quen thuộc với HS KTTT, theo kiểu “ cái này đi với 

cái kia”, chẳng hạn như có tiếng trống tức là giờ ra chơi đã đến, thì kĩ năng này 

thường luôn ở mức ổn định. Tuy nhiên, nếu có điều gì mới lạ, đặc biệt lần diễn ra 

trong môi trường mới lạ thì có thể gây nên những phản ứng tiêu cực ở học sinh như 

từ chối tương tác với mọi người xung quanh, không thực hiện kĩ năng đã có, đã 

quen thuộc.. 

Kĩ năng kiểm soát hành vi là khả năng tự nhận thức hành vi bản thân để từ 

đó có hành vi ứng xử phù hợp trong giao tiếp. Đối với HS KTTT, kiểm soát hành 

vi được đề cập đến là khả năng tự nhận thức và điều khiển hành vi. Những hành vi 

bất thường ở HS KTTT bao gồm: thu mình lại; phàn nàn về sức khoẻ; lo lắng, âu 

sầu; rối nhiễu tình cảm xã hội; chú ý/tập trung; hành vi sai trái; hành vi thái quá 

(hung tính); có các vấn đề về ý nghĩ. Các mức độ biểu hiện đặc điểm kĩ năng kiểm 

soát hành vi cụ thể của HS KTTT gồm: 1) Tiền hành vi (tự nhận biết hành vi sắp 

diễn ra của bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp); 2) Hành vi đang diễn ra (tự nhận biết 

hành vi đang diễn ra của bản thân và cố gắng không làm phiền nhiễu đến người 

xung quanh); 3) Kết thúc hành vi (tự nhận biết được tình trạng giảm dần và trở lại 

bình thường các biểu hiện hành vi bất thường của bản thân). 

Hành vi của HS KTTT là vấn đề hết sức phức tạp và chưa có nhiều nghiên 

cứu về vấn đề này. Có khoảng 40% HS KTTT có vấn đề về hành vi [56]. Trong 
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phạm vi nghiên cứu của luận án, chúng tôi xác định đặc điểm kĩ năng kiểm soát 

hành vi có liên quan trực tiếp đến quá trình học tập của HS KTTT trong lớp học, 

có ảnh hưởng đến mức độ tiếp thu nội dung kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu của 

môn học, bài học. Trên cơ sở đó, hình thành và phát triển những KNXH cần thiết 

cho HS KTTT học hòa nhập. 

Kĩ năng giao tiếp là khả năng sử dụng hợp lí các phương tiện ngôn ngữ và 

phi ngôn ngữ, biết cách tổ chức, điều chỉnh quả trình giao tiếp nhằm đạt được mục 

đích giao tiếp. Đối với HS KTTT, cần tập trung tác động dạy một số kĩ năng giao 

tiếp chính như: kĩ năng tập trung chú ý, kĩ năng bắt chước, kĩ năng luân phiên, kĩ 

năng sử dụng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, đủ nghe, chính xác, dễ hiểu để 

truyền thông tin cho người khác và diễn đạt ý nghĩ, cảm xúc và tình cảm của mình. 

Các mức độ biểu hiện đặc điểm của kĩ năng giao tiếp bao gồm: 1) Trẻ không thực 

hiện được, 2) Trẻ thực hiện được hay thể hiện đúng nhờ có sự trợ giúp và 3) Trẻ 

thực hiện hay thể hiện đúng mà không cần trợ giúp các kĩ năng tập trung chú ý, bắt 

chước, luân phiên, hiểu và sử dụng ngôn ngữ. 

Kĩ năng giải quyết vấn đề  là khả năng của cá nhân trong việc hiểu vấn đề, 

xác định các phương án giải quyết vấn đề đó, đánh giá đầy đủ kết quả của mỗi 

phương án và so sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, cá 

nhân hành động theo quyết định đã lựa chọn và cuối cùng là cần đánh giá kết quả 

thực hiện nhằm rút kinh nghiệm cho bản thân. Kĩ năng giải quyết vấn đề của HS 

KTTT thường gắn liền với những vấn đề gần gũi, tương đối quen thuộc với HS 

KTTT như kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng sinh hoạt, học tập, vui chơi... Các mức độ 

biểu hiện đặc điểm kĩ năng cụ thể: 1) Phụ thuộc hỗ trợ toàn phần (HS thực hiện 

giải quyết vấn đề hoàn toàn theo kiểu “cầm tay – chỉ việc” của giáo viên và bạn 

bè); 2) Độc lập một phần (tự thực hiện được một hay một số công đoạn/bước của 

toàn bộ hệ thống các bước của quá trình  giải quyết vấn đề); 3) Độc lập hoàn toàn 

(thực hiện toàn bộ các bước mà không cần có sự hỗ trợ trong quá trình giải quyết 

vấn đề). Mỗi mức độ này, kĩ năng của HS KTTT cũng rất hạn chế, thường chỉ 

dừng lại ở mức độ một phần. Đến cuối cấp tiểu học, kĩ năng này của HS KTTT có 
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thể đạt đến mức độ độc lập hoàn toàn ở một số vấn đề cụ thể nhưng không phải ở 

tất cả các kĩ năng. 

1.3.3. Các giai đoạn hình thành kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ 

lớp 1 hòa nhập 

Trung tâm Nghiên cứu giáo dục đặc biệt (2006) kế thừa các quan điểm về sự 

hình thành và phát triển KNXH của các tác giả K.K Platonop, G.G Gôlubev, X.I 

Kixengov, Phạm Tất Dong,... Đồng thời có tính đến những đặc điểm đặc thù của 

HS KTTT: khả năng tư duy logic, trong cách lí giải nguyên nhân và ý nghĩa của 

các tình huống, hiện tượng, kĩ năng sống… nhóm tác giả đã đưa ra một quy trình 

hình thành và phát triển các KNXH bao gồm 4 giai đoạn sau đây [68]:  

1.3.3.1. Giai đoạn tiếp thu (“học”):  

Các kĩ năng trong giai đoạn này thường là các kĩ năng mới; giai đoạn này có 

thể được hiểu như một quá trình nhận thức hay quá trình học và mức độ áp dụng ở 

mức tiếp nhận. Biện pháp hướng dẫn của GV cho HS KTTT trong giai đoạn này là 

hướng dẫn, làm mẫu. GV cần cung cấp đầy đủ thông tin về kĩ năng, mô tả ý nghĩa 

và các tình huống cần sử dụng kĩ năng, thực hiện các kĩ năng đó cho HS quan sát.  

1.3.3.2. Giai đoạn duy trì (“sử dụng thường xuyên”):  

Các kĩ năng trong giai đoạn này mặc dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng đã đủ tốt 

để có thể được sử dụng với một mức độ độc lập nhất định. Câu nói “Thực hành 

giúp hoàn thiện.” là rất đúng trong giai đoạn này và nó nhắc nhở chúng ta hai điều: 

(a) để không quên thì phải thường xuyên sử dụng và (b) các kĩ năng chức năng, với 

tầm quan trọng của chúng, sẽ đem lại nhiều cơ hội để thực hành. Biện pháp hướng 

dẫn của GV cho HS trong giai đoạn duy trì kĩ năng là tạo thói quen, tổ chức trò 

chơi để HS ngày càng củng cố các KNXH của mình. GV thiết kế và đưa ra các bài 

luyện tập để HS thực hành trong các tình huống mẫu, cũng như tình huống thực tế 

tại những môi trường quen thuộc. Khuyến khích các HS cùng nhau thực hiện kĩ 

năng mới và có đóng góp ý kiến cho các kĩ năng mới trở nên thuần thục hơn.  
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1.3.3.3. Giai đoạn thuần thục (“làm nhanh và thành thạo hơn”)  

Trong giai đoạn này, kĩ năng sẽ được thực hiện nhanh hơn và với chất lượng 

cao hơn. Biện pháp hướng dẫn của GV trong giai đoạn này để phát triển KNXH 

cho HS KT là thiết kế và đưa ra các bài luyện tập để HS thực hành trong nhiều tình 

huống khác nhau và có yêu cầu đến tốc độ và độ chính xác của kĩ năng. Khuyến 

khích HS thực hiện các kĩ năng một cách hiệu quả và cho HS tự đánh giá về cách 

thể hiện kĩ năng của mình.  

1.3.3.4. Giai đoạn linh hoạt/khái quát hóa (“sử dụng ở bất kì đâu và bất kì lúc nào 

cần thiết”)  

GV cần tạo cơ hội cho HS đã được thực hiện KNXH ở trong nhiều môi 

trường và trong các hoạt động khác nhau. Đây cũng  là một trong những mục tiêu 

lớn của ngành giáo dục cho HS có nhu cầu giáo dục đặc biệt. 

1.4. Gáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

1.4.1. Khái niệm giáo dục kĩ năng xã hội 

Khái niệm giáo dục cũng được hiểu theo nghĩa rộng, hẹp khác nhau ở cấp 

độ xã hội và cấp độ nhà trường [46]. Ở cấp độ nhà trường, khái niệm giáo 

dục chỉ quá trình giáo dục tổng thể (dạy học và giáo dục theo nghĩa hẹp) được 

thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục là những hoạt 

động do các cơ sở giáo dục (trường học và các cơ sở khác) tổ chức thực hiện 

theo kế hoạch, chương trình giáo dục, trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm 

về chúng. Trong các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy học là nền tảng và chủ 

đạo không chỉ trong các môn học, mà ở tất cả các hoạt động giáo dục khác trong 

nhà trường. Nó là hoạt động giáo dục cơ bản nhất, có vị trí nền tảng và chức 

năng chủ đạo trong hệ thống các hoạt động giáo dục. Hoạt động giáo dục được 

tổ chức có định hướng về mặt giá trị nhằm tạo ra những môi trường hoạt  động 

và giao tiếp có định hướng của người học. Khi tham gia các hoạt động giáo dục, 

người học tiến hành các hoạt động của mình theo những nguyên tắc chung, 

những mục tiêu chung, những chuẩn  mực giá trị chung và những biện pháp 

chung, nhờ vậy họ được giáo dục theo những tiêu chí chung (tuy hoạt động của 
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mỗi người luôn diễn ra ở cấp độ cá nhân). 

KNXH được hình thành thông qua quá trình xây dựng những mẫu ứng xử 

tích cực và thay đổi những thói quen tiêu cực trên cơ sở giúp người học có cả 

kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng thích hợp. Do vậy, KNXH phải được hình 

thành cho HS thông qua con đường đặc trưng –  đó là hoạt động giáo dục. Từ 

nội hàm của khái niệm KNXH (khái niệm KNXH đã được tác giả luận án lựa 

chọn) và quan niệm về hoạt động giáo dục đã trình bày ở trên, tác giả luận án 

quan niệm: Giáo dục KNXH là một quá trình với những hoạt động giáo dục cụ 

thể nhằm tổ chức, điều khiển để HS biết cách chuyển dịch kiến thức (cái HS 

biết) và thái độ, giá trị (cái HS nghĩ, cảm thấy, tin tưởng) thành hành động thực 

tế (làm gì và làm cách nào) một cách tích cực và mang tính chất xây dựng. Giáo 

dục KNXH cho HS KTTT học hoà nhập là dạy cho HS những kĩ năng cần thiết và 

phù hợp (như kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tuân thủ, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng 

tìm kiếm sự trợ giúp...). Những kĩ năng này sẽ giúp HS KTTT thiết lập các mối 

liên hệ xã hội phù hợp ở trường học. Dần hình thành thói quen thích ứng với những 

môi trường xã hội khác nhau và qua đó nâng cao khả năng hoà nhập cho HS KTTT. 

Bên cạnh việc dạy và luyện tập cho HS KTTT những kĩ năng mới hay những kĩ 

năng chưa thuần thục, cần quan tâm đến việc khắc phục và dần loại bỏ những hành 

vi không phù hợp của HS KTTT khi thực hiện những KNXH ở trường học.  

1.4.2. Một số quan điểm tiếp cận trong giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh 

khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

 1.4.2.1. Học thuyết về học tập xã hội của Albert Bandura [82]: 

Thuyết học tập xã hội nhìn nhận nhân cách của mỗi cá nhân là một quá trình 

tiếp cận giao thoa (interaction) giữa 3 yếu tố: (1) Môi trường – (2) Hành vi – (3) 

Quá trình phát triển tâm lý. Albert Bandura – tác giả của thuyết học tập xã hội cho 

rằng: qua chú ý quan sát, bắt chước, rập khuôn theo mẫu và phản hồi, trẻ bắt đầu 

phát hiện/khám phá những hành vi nào có thể được chấp nhân; hành vi có thể được 

điều chỉnh hoặc được học thông qua thao tác với môi trường. Bên cạnh đó, mỗi cá 

nhân cũng cần tự kiểm soát hành vị của mình. Đây là lối tiếp cận thiên về hành 
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động, nhắm đến giải quyết vấn đề, mang tính áp dụng thực tiễn, chứ không thảo 

luận suông về ý tưởng, xung động vô thức, nguyên mẫu, giác ngộ, tự do. Điều này 

đồng nghĩa với quan điểm tâm lí về dạy KNXH: HS cần có ý thức vai trò, ý nghĩa 

của KNXH; nếu KNXH nào đó không được chấp nhận – không học, những KNXH 

cần thiết – cần phải học.  

Học từ quan sát hay rập khuôn: Để hình thành KNXH cho HS KTTT thông 

qua việc quan sát, hệ thống thao tác cần có 4 bước: (1) Chú ý – (2) Giữ lại – (3) lặp 

lại và (4) Động cơ. Khi chúng ta muốn hình thành cho HS KTTT một KNXH nào 

đó, sẽ có một mô hình mẫu về KNXH đó để HS quan sát trong một môi trường có 

ít các yếu tố gây mất tập trung chú ý của HS, cho HS quan sát đi quan sát lại nhiều 

lần, cuối cùng cho HS KTTT trải nghiệm KNXH đó trong tình huống thực tế, chắc 

chắn các em sẽ thực hiện được theo những gì đã quan sát được. Sau mỗi lần HS 

KTTT thực hiện đúng, chúng ta sẽ những củng cố tích cực để khuyến khích HS 

KTTT sẽ thể hiện các KNXH đó trong nhưng tình huống tiếp theo. 

Tự kiểm soát bản thân: Tự kiểm soát là quá trình kiểm soát hành vi của 

chính bản thân mỗi cá nhân. Theo Bandura, khi mỗi chúng ta tự nhìn vào bản thân 

mình, sẽ so sánh các hành vi của chúng ta với chuẩn mực ở xã hội chúng ta đang 

sống. Chẳng hạn chúng ta thường so sánh hành vi của mình với tiêu chuẩn truyền 

thống trong xã hội, như luật xử thế, cách sống, gương mẫu; chúng ta sẽ điều chỉnh 

thay đổi hành vi cho phù hợp để hòa nhập với xã hội. HS KTTT thường không tự 

nhận ra các hành vi chưa theo đúng chuẩn mực của mình; nhà giáo dục cần cung 

cấp cho nhóm HS này những chuẩn mực hành vi tại cộng đồng nơi mà HS KTTT 

sinh sống, đồng thời xây dựng môi trường trường nơi HS KTTT sống không có 

những hành vi xấu mà HS có thể bắt chước được. 

1.4.2.2. Học thuyết hành vi của B. F. Skinner [18]: 

 B. F. Skinner, tác giả của học thuyết hành vi cho rằng: Các cá nhân luôn 

luôn ở trạng thái vận hành trong môi trường sống của mình, nói cách khác là chúng 

ta không ngừng vận động và di chuyển, thực hiện những việc cần phải làm. Trong 

quá trình vận hành có chủ ý này, chúng ta tiếp cận có chú ý nhiều hơn với những 
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kích thích đặc biệt có ảnh hưởng đến những vận hành ấy. Những kích thích này 

được gọi là kích thích củng cố. Kích thích củng cố có nhiệm vụ thúc đẩy số lần của 

một vận hành nhất định tăng lên trong tương lai. Nghĩa là một hành vi sẽ xảy ra 

nhiều hơn sau khi cá nhân tiếp cận với nguồn kích thích có lợi. Đây là quá trình 

vận hành phản xạ có điều kiện: một hành vi tạo ra một kết quả, và kết quả ấy sẽ 

thuyết phục cá nhân để tạo ra một xu hướng lặp lại những hành vi ấy trong tương lai. 

 Theo học thuyết hành vi: một hành vi không có sự xuất hiện của tác nhân 

củng cố, sẽ tạo ra một kết quả là khả năng xảy ra của hành vi đó sẽ giảm đi trong 

tương lai. Hành vi có xu hướng lặp lại nếu sau khi kết thúc hành vi đó sẽ được 

thưởng hay có lợi; hành vi được thưởng, được lợi trong hoàn cảnh nào thì cá nhân 

sẽ có xu hướng lặp lại hành vi đó trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, cần lựa ý 

mức độ “đủ sức hấp dẫn” của phần thưởng (mức độ hài lòng, thỏa mãm với những 

phần thưởng/ mối lợi cá nhân giành được cao nhất ở lần đầu có xu hướng giảm dần 

ở các lần tiếp theo). Áp dụng học thuyết này vào giáo dục KNXH cho HS KTTT sẽ 

rất hiệu quả, vì một đặc điểm đặc trưng của nhóm HS này là rất thích được phần 

thưởng sau khi hoàn thành một nhiệm vụ; thêm nữa là HS KTTT thường học trước 

quên sau, nên các kiến thức và kĩ năng dạy cho HS cần được dạy lặp đi lặp lại và 

củng cố nhiều lần. 

1.4.2.3. Học thuyết “vùng phát triển gần” của Vygotsky [110]: 

 Theo Vygotsky, trình độ phát triển của HS được phân biệt làm hai loại: trình 

độ phát triển hiện tại (HS tự mình có thể hoàn thành các nhiệm vụ) và trình độ phát 

triển tiềm năng (HS phải thông qua sự giúp đỡ của người có kiến thức và kinh 

nghiệm nhiều hơn để hoàn thành các nhiệm vụ). Khoảng cách giữa hai trình độ 

phát triển này được gọi là “vùng phát triển gần”. Vygotsky cho rằng, nếu chỉ quan 

tâm đến trình độ phát triển hiện tại của HS thì chưa đủ; đối với giáo dục thì trình 

độ phát triển tiềm năng mới là quan trọng. Giáo dục tốt là phải nhằm vào tiềm 

năng của HS, phải dẫn dắt HS phát triển tiềm năng. Thuyết Vùng phát triển lân cận 

nhấn mạnh vai trò hướng dẫn của GV với HS, và nhiệm vụ tìm cách truyền đạt lại 

các kiến thức và kinh nghiệm này cho HS.  
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Áp dụng trong giáo dục KNXH cho HS KTTT, GV ban đầu có thể hỗ trợ 

cho HS KTTT bằng cách huấn luyện họ từng bước trong suốt quá trình diễn giáo 

dục các KNXH. Sau đó, GV từ từ hạn chế bớt các hỗ trợ, như chỉ cung cấp đề 

cương hoặc hướng dẫn ngắn gọn về cách thức tiến hành. Cuối cùng, HS sẽ tự thực 

hiện các KNXH một cách độc lập. Đồng thời, GV dạy cho HS KTTT từ nhưng kĩ 

năng dễ đến kĩ năng khó, từ những kĩ năng đơn giản (HS KTT có thể thực hiện 

được) đến những kĩ năng phức tạp hơn 

1.4.2.4. Một số quy luật trong tâm lí học [27], [63]: 

 Quy luật tiến bộ không đồng đều: Quá trình tiến bộ của các KNXH trong 

quá trình luyện tập là không đồng đều; thông thường lúc mới bắt đầu tập luyện, các 

kĩ năng sẽ tiến bộ nhanh, nhưng đến một giai đoạn nhất định sự tiến bộ sẽ chậm 

dần. Đồng thời, HS KTTT cũng không thể học được một số KNXH phức tạp, yêu 

cầu nhiều thao tác hành động khác nhau  

 Thời gian luyện tập: Thời gian luyện tập các KNXH ngược lại với sự tiến bộ 

của các kĩ năng: với HS KTTT, thời gian tập luyện các KNXH sẽ dài hơn so với 

các HS bình thường và cần chia nhỏ thành nhiều mốc thời gian luyện tập hơn thì 

HS mới lĩnh hội được. 

 Quy luật “đỉnh” của phương pháp luyện tập: Mỗi phương pháp luyện tập sẽ 

mang lại kết quả cao nhất cho những KNXH nhất định; muốn đạt được kết quả cao 

hơn, cần không ngừng thay đổi phương pháp luyện tập. Quy luật này cho thấy vai 

trò quan trọng của việc đổi mới và phối hợp giữa các phương pháp luyện tập trong 

quá trình hình thành và phát triển KNXH của HS nói chung và HS KTTT nói riêng. 

 Quy luật “dập tắt” kĩ năng: Một KNXH được hình thành, nếu không được sử 

dụng thường xuyên sẽ bị suy yếu và có thể bị mất hẳn. Vì vậy, quá trình luyện tập 

cần đảm bảo tính liên tục, có kế hoạch ôn luyện chặt chẽ, khoa học, nhất là những 

KNXH mới được hình thành và đặc biệt cần phải thường xuyên cho học sinh 

KTTT trải nghiệm những KNXH trong thực tế. 

Từ các quan điểm trên cho thấy: KNXH được hình thành một cách có ý thức, 

cần có mẫu “chuẩn” và cần được rèn luyện thường xuyên trong các tình huống 
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“chuẩn” và được áp dụng trong các tình huống khác nhau; KNXH được chiếm lĩnh 

bằng những biên pháp khác nhau, cần được chia thành các bước luyện tập và cần 

được rèn luyện thường xuyên. Môi trường tối ưu để hình thành KNXH “chuẩn” là 

môi trường hòa nhập, nơi HS KTTT tương tác với bạn đồng trang lứa trong môi 

trường có những chuẩn mực về KNXH. 

1.4.3. Ý nghĩa, mục tiêu của giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí 

tuệ học lớp 1 hòa nhập 

1.4.3.1. Ý nghĩa 

Như đã trình bày ở phần trên, những HS KTTT có thể cần được ưu tiên học 

các KNXH hơn là việc dạy cho các em các kiến thức văn hóa, vì việc giáo dục các 

KNXH có rất nhiều ý nghĩa trong học tập cũng như các hoạt động hàng ngày của 

HS KTTT, cụ thể ở từng lĩnh vực như sau: 

- Về sức khoẻ: Thông qua hoạt động giáo dục KNXH cho HS KTTT, giúp 

những HS này nâng cao sức khoẻ, khắc phục những khiếm khuyết về mặt thể chất. 

- Về mặt giáo dục: Xây dựng mối quan hệ hợp tác, tích cực giữa HS KTTT 

với GV, với những bạn bè đồng trang lứa và mọi người xung quanh; hình thành ở 

HS KTTT những hành vi lành mạnh. 

- Về mặt văn hoá xã hội: Giáo dục KNXH có thể thúc đẩy hành vi tích cực, 

giảm thiểu những hành vi không mong muốn ở HS KTTT. Giúp HS hiểu được 

trách nhiệm và vị trí của mình trong gia đình và nhà trường và trong cộng đồng. 

1.4.3.2. Mục tiêu  

Việc giáo dục KNXH cho HS KTTT cần phải đạt một số mục tiêu cơ bản sau: 

- HS KTTT biết và hiểu được sự cần thiết của các KNXH cơ bản trong cuộc 

sống hàng ngày, phù hợp với lứa tuổi và môi trường mà HS sinh sống. 

- HS KTTT sử dụng thành thạo những KNXH cơ bản; để từ đó hình thành nên 

những phẩm chất đạo đức tốt và khả năng hoà nhập cộng đồng. 
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- HS KTTT có thái độ đúng đắn với bản thân, có trách nhiệm với mọi người; 

nâng cao lòng tự trọng, sự tự tin trong các mối quan hệ với bạn bè và những người 

xung quanh. 

       Việc giáo dục KNXH cho HS KTTT trong trường hoà nhập cũng hết sức quan 

trọng và cần thiết để giúp HS mau chóng hoà nhập với bạn bè và các thầy/cô giáo. 

Những mục tiêu cơ bản cần đạt được khi giáo dục KNXH ở trường học cho HS 

KTTT như sau: 

+ Biết và hiểu được ý nghĩa của việc thực hiện KNXH ở trường học 

  + Giúp HS KTTT tiến bộ cùng bạn bè trong học tập và có thể trở thành 

thành viên tích cực trong lớp học. 

  + Mạnh dạn, tự tin và biết ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ cùng bạn 

bè và các thầy/cô giáo. 

1.4.4. Nội dung giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa 

nhập 

         Mức độ trì trệ trong việc hình thành, phát triển các KNXH cũng như mức độ 

lệch hướng trong các KNXH ở HS KTTT tùy thuộc vào mức độ khuyết tật và điều 

kiện chăm sóc, giáo dục hàng ngày. Do vậy, nội dung giáo dục KNXH cho HS 

KTTT cần được xây dựng cụ thể trên những đánh giá KNXH cũng như mức độ 

khuyết tật của từng cá nhân. Quyết định những KNXH dạy cho HS KTTT cũng 

cần được dựa trên độ tuổi của HS và những chuẩn mực văn hoá của mỗi vùng miền. 

Nội dung giáo dục KNXH cho HS KTTT có thể gồm hai phần chính: 

(1), Dạy những KNXH phù hợp: là dạy những KNXH cần thiết ở trường học, 

phù hợp với đặc điểm phát triển của HS KTTT. Những kĩ năng này sẽ giúp 

HS KTTT thiết lập các mối liên hệ xã hội phù hợp ở trường học; dần hình 

thành thói quen thích ứng với những môi trường xã hội khác nhau và qua đó 

nâng cao khả năng hoà nhập cho HS KTTT. 

 (2), Làm giảm hoặc loại bỏ những hành vi không phù hợp: Bên cạnh việc 

dạy và luyện tập cho HS KTTT những KNXH mới hay những kỹ năng chưa 
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thuần thục thì việc khắc phục và loại bỏ những hành vi sai lệch, những hành 

vi bất thường của HS KTTT là hết sức cần thiết. 

Trong phạm vi nghiên cứu của luận án, chúng tôi đã cụ thể hóa những hai 

nội dung trên thông qua giáo dục một số nhóm KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa 

nhập, bao gồm: Kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp, kĩ năng tuân thủ, kĩ năng kiểm soát 

hành vi, kĩ năng giao tiếp và kĩ năng giải quyết vấn đề (nội dung chi tiết từng nhóm 

KNXH đã được trình bày ở mục 1.3.2) 

1.4.5. Biện pháp và hình thức tổ chức giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh 

khuyết tật trí tuệ học lớp 1 hòa nhập 

1.4.5.1.  Biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội 

Trong cuốn “Từ điển Tiếng Việt”, tác giả Hoàng Phê cho rằng: “Biện pháp 

là cách làm, cách hành động, đối phó để đi tới một mục đích nhất định” [47]. Như 

vậy, nghĩa chung nhất của biện pháp là cách làm để thực hiện một công việc nào 

đó nhằm đạt được mục đích đề ra; biện pháp là cách thức, cách làm, cách hành 

động để đi tới một mục đích nhất định hay là cách giải quyết vấn đề cụ thể.  

Trước những vấn đề khó khăn của thực tiễn với đối tượng cụ thể đã được 

xác định, cần đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện tình hình thực tiễn, giúp giải 

quyết được vấn đề hiện tại được tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong nghiên cứu đề tài 

này tác giả luận án chọn khái niệm biện pháp giáo dục KNXH sau làm công cụ 

nghiên cứu: Biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT là những cách thức thực 

hiện các hoạt động giáo dục nhằm giúp HS KTTT thiết lập và duy trì các mỗi quan 

hệ xã hội phù hợp, hạn chế các hành vi bất thường và biết tuân theo các chuẩn 

mực xã hội. 

Việc giáo dục KNXH cho HS KTTT học lớp 1 trong trường hòa nhập được 

thực hiện thông qua dạy học các môn học và tổ chức các hoạt động giáo dục. Biện 

pháp giáo dục KNXH rất đa dạng và phong phú; ở bình diện cụ thể biện pháp giáo 

dục KNXH được hiểu là hình thức, cách thức hành động của GV và HS KTTT 

nhằm thực hiện nhằm thực hiện các mục tiêu kĩ năng đã xác định, ví dụ như biện 

pháp đóng vai, thảo luận, trò chơi... Ở bình diện vi mô, biện pháp giáo dục KNXH 
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được hiểu là kĩ thuật dạy học; kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành 

động của GV trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển 

quá trình giáo dục. 

1.4.5.2. Con đường giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

Các KNXH được hình thành và phát triển ở mỗi cá nhân thông qua thông 

qua quan sát, bắt chước, luyện tập, rèn luyện và phản hồi [15], [66]. Theo đó, con 

đường để hình thành và rèn luyện các KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập bao 

gồm:  

- Dạy KNXH: Các KNXH được lên mục tiêu dạy cho HS thông qua kết quả 

đánh giá các KNXH, theo đó các KNXH được xác định là thiếu hụt ở HS KTTT sẽ 

được GV lên mục tiêu giáo dục, cụ thể như mục tiêu hình thành các KNXH (đối 

với các KNXH chưa có), củng cố đối với những KNXH đã có, tăng cường các 

hành vi tích cực và hạn chế các hành vi tiêu cực... Việc dạy các KNXH cho HS 

KTTT cần những nỗ lực lớn của GV và người chăm sóc; đồng thời cần có những 

điều chỉnh, có kỹ thuật hỗ trợ đặc thù theo nhu cầu và khả năng của HS KTTT. GV 

cần nhận biết những nhu cầu cá nhân của HS KTTT, tìm ra điểm mạnh và phong 

cách học tập, có phương pháp dạy HS KTTT như là những cá nhân duy nhất. HS 

KTTT cần nhận được những phản hồi ngay lập tức và trung thực về những hành vi 

của mình như thế nào, để qua đó HS có thể điều chỉnh hành vi, cách tương tác cho 

phù hợp và được xã hội chấp nhận. Mục tiêu của việc giáo dục KNXH cho HS 

KTTT là cung cấp thông tin và những KNXH mà HS cần có để tương tác với bạn 

bè, người thân và cộng đồng xã hội. Do vậy, cần có sự phối hợp giữa nhà trường, 

gia đình và cộng đồng xã hội trong việc lựa chọn các biện pháp giáo dục KNXH 

cho HS KTTT. Việc sử dụng các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT đòi hỏi 

phải linh hoạt, đa dạng; chú trọng thiết kế các bài tập, hoạt động, các trò chơi đóng 

vai để HS thực hành; rèn luyện kĩ năng thông qua việc tạo ra các tình huống có vấn 

đề để học sinh phát hiện và đưa ra những thắc mắc, từ đó biết cách giải quyết 

những mâu thuẫn đơn giản trong cuộc sống thường ngày; thường xuyên cho HS 

học tập tại cộng đồng, tận dụng tối đa những ngữ cảnh thực để HS được tham gia, 
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trải nghiệm và tìm tòi những điều cần thiết cho bản thân [49].  

- Tổ chức các hoạt động cho HS KTTT giao lưu với cộng đồng như đi chợ, 

công viên, siêu thị, tham quan, dã ngoại để giúp HS mở rộng mối quan hệ tương 

tác, bắt chước các mẫu giao tiếp, tương tác với mọi người. 

- Tổ chức các hoạt động tại gia đình để phát triển mối quan hệ tương tác 

giữa HS KTTT với các thành viên trong gia đình như: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, 

em… và mối quan hệ giữa HS KTTT với các đồ dùng trong gia đình. Ngoài thời 

gian học tại trường trẻ có nhiều thời gian ở gia đình và chịu sự tác động của gia 

đình, từ ăn uống, học tập, nghỉ ngơi…các KNXH của HS KTTT được hình thành 

nhiều ở đây. GV cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với gia đình, phát huy vai trò của 

gia đình trong việc hình thành, rèn luyện KNXH cho HS KTTT để phát triển 

KNXH cho HS KTTT ở mọi lúc, mọi nơi. 

- Tổ chức các hoạt động xã hội huy động nhiều lực lượng tham gia giáo dục, 

phục vụ cho mục tiêu phát triển KNXH cho HS KTTT như: môi trường giáo dục, 

tài chính, kiến thức và kinh nghiệm của GV trong can thiệp sớm và GDHN cho HS 

KTTT, cơ sở vật chất, đồ dùng nhằm đem đến sự thành công trong dạy học HS 

KTTT nói chung và phát triển KNXH cho HS KTTT nói riêng. 

1.4.5.3. Các hình thức tổ chức giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

Giáo dục KNXH cho HS KTTT là một  hoạt động giáo dục được tổ chức 

theo trật tự và chế độ nhất định nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục: Hình thành 

ở HS KTTT ý thức và tình cảm tích cực đối với các chuẩn mực xã hội, đặc biệt là 

hành vi và thói quen hành vi phù hợp với các chuẩn mực đó. 

Việc giáo dục KNXH cho HS KTTT học hoà nhập có thể thực hiện bằng 3 

hình thức: Cá nhân, nhóm và tập thể. 

- Hình thức cá nhân: Việc giáo dục các KNXH được tổ chức với sự tham gia 

của HS KTTT và GV hoặc người hướng dẫn như: cha mẹ, người chăm sóc, cán bộ 

công tác xã hội... HS KTTT học và luyện tập các KNXH qua chính các tác động 

trực tiếp đến bản thân mình. 

- Hình thức nhóm: Cho HS KTTT tham gia hoạt động trong 1 nhóm bạn sẽ giúp 

HS không chỉ tiếp thu kiến thức tốt hơn mà còn được học hỏi từ bạn bè – là các 
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thành viên trong nhóm; đây là hình thức được sử dụng khá phổ biến khi giáo dục 

KNXH ở trường học. 

- Hình thức tập thể: Tổ chức giáo dục KNXH cho HS KTTT qua việc tổ chức 

hoạt động trong một lớp học, một tập thể; đây là hình thức được sử dụng phổ biến 

nhất trong các hoạt động của trường hòa nhập. 

Muốn sử dụng các hình thức giáo dục KNXH cho HS KTTT được hiệu quả, cần 

phải căn cứ vào nội dung, biện pháp và nhóm KNXH cần giáo dục để lựa chọn 

hình thức phù hợp và hiệu quả nhất. 

1.4.6. Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

Một số công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã xây dựng được 

khung lí thuyết tương đối thuyết phục về vấn đề giáo dục KNXH cho HS phổ 

thông; điển hình như Elliott, Horner, Đặng Thành Hưng, Nguyễn Công Khanh, Tạ 

Thị Ngọc Thanh... Các nghiên cứu đã làm sáng tỏ về bản chất, đặc trưng và hệ 

thống hóa các KNXH, nhưng chưa có nhiều các nghiên cứu về đánh giá KNXH 

cho HS KTTT. Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trong và 

ngoài nước; đồng thời, căn cứ vào đặc điểm nhận thức và các hành vi thích ứng 

của HS KTTT, chúng tôi đề xuất đánh giá mức độ KNXH của HS KTTT bao gồm 

những nội dung sau: 

1.4.6.1. Phương pháp đánh giá KNXH của HS KTTT  

 Đánh giá KNXH được tiến hành bằng quan sát trực tiếp hành vi của HS 

KTTT. Xác định số lượng và tần xuất thực hiện các thao tác đúng, các thao tác 

thừa, thao tác lỗi trong quá trình thực hiện kĩ năng. Cách đánh giá này xác định 

được chính xác HS KTTT có một KNXH cụ thể hay chưa, và có ở mức độ nào. 

Cách tiến hành đánh giá: người đánh giá thiết kế một bộ câu hỏi để tầm soát được 

tần xuất thực hiện các kĩ năng đúng của HS KTTT. Các câu hỏi càng có độ bao 

phủ rộng, càng khách quan thì việc đánh giá càng chính xác. HS KTTT thực hiện 

một bài trắc nghiệm thông thường; sau đó thu thập kết quả, xử lí kết quả và rút ra 

kết luận.  
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1.4.6.2. Những tiêu chí để đánh giá KNXH của HS KTTT  

 Để đánh giá kĩ năng nói chung, KNXH nói riêng, có thể căn cứ vào nhiều 

tiêu chí khác nhau cũng như dựa vào“thang điểm” để xác định trình độ phát triển 

hiện tại ở mỗi cá nhân. Theo nghiên cứu của tác giả Đặng Thành Hưng, để đánh 

giá một kĩ năng bất kì, cần phải có đầy đủ 15 tiêu chí [23]. Cùng với nghiên cứu 

của Tạ Thị Ngọc Thanh về đánh giá KNXH của HS tiểu học [50]; chúng tôi đề 

xuất 5 nhóm tiêu chí để đánh giá KNXH của HS KTTT như sau:  

 Tiêu chí 1: Tính đầy đủ về nội dung và cấu trúc của KNXH, gồm: 1) Số 

lượng những hành động tương tác, những kĩ năng cần thiết mà cá nhân cần thực 

hiện; 2) Số lượng những hành động tương tác, những kĩ năng thừa song không ảnh 

hưởng đến nội dụng cần thiết của các KNXH; 3 )Tính tối giản của việc tổ chức 

từnghành động tương tác, từng kĩ năng nhỏ trong nhóm các KNXH. 

 Tiêu chí 2: Tính hợp lí về logic của KNXH, gồm: 4) Trình tự sắp xếp việc 

thực hiện các hành động tương tác hợp lí một cách tối đa hoặc có phù hợp cao với 

tình huống xã hội cụ thể lúc đó hay không; 5) Tính hợp lí của việc phân chia thời 

gian, nhịp độ thực hiện từng hành động tương tác và những kĩ năng nhỏ trong 

nhóm các KNXH;. 

 Tiêu chí 3: Mức độ thành thạo của KNXH, gồm: 6) Tần số những hành động 

tương tác, cử chỉ hay lời nói sai, hoặc không đúng theo chuẩn của cộng đồng và xã 

hội đã quy định; 7) Tỉ lệ lặp lại (thừa) của các hành động tương tác, cử chỉ, lời 

nóivà hành vi thực hiện đúng theo chuẩn các KNXH; 8) Mức độ hoàn thiện của 

những hành động tương tác, cử chỉ, lời nói và hành vi đúng mẫu. 

 Tiêu chí 4: Mức độ linh hoạt của KNXH, gồm: 9) Tính chất phân kì của các 

hành động tương tác, lời nói và cử chỉ (tức là cùng số lượng hành động tương tác, 

lời nói và cử chỉ nhưng có thể biến đổi trình tự và nội dung các KNXH theo nhiều 

phương án); 10) Tính chất thay thế hay biến đổi được của một số hành động tương 

tác, lời nói và cử chỉ trong các KNXH khi chuyển sang hoàn cảnh khác; 11) Tính 

thuần thục (ít vấp váp) của từng hành động tương tác, lời nói và cử chỉ trong các 

KNXH xét từ khi bắt đầu đến khi kết thúc kĩ năng. 
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 Tiêu chí 5: Hiệu quả của KNXH, gồm: 12) Số lượng và chất lượng của từng 

KNXH mang lại cho cá nhân trong các mối quan hệ xã hội; 13) Tỉ lệ giữa những 

KNXH tích cực và những KNXH tiêu cực trong từng hành động tương tác, lời nói 

và cử chỉ; 14) Tác dụng của KNXH  trong sự phát triển cá nhân; 15) Mức độ trùng 

khớp giữa kết quả đạt được và mục tiêu của hình thành và phát triển KNXH của 

mỗi cá nhân. 

1.4.7. Các lực lượng tham gia vào giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết 

tật trí tuệ học lớp 1 hoà nhập 

1.4.7.1. Giáo viên 

GV là người hiểu rõ nhất nhu cầu về giáo dục KNXH cho HS KTTT trong 

lớp mình phụ trách; hiểu được những kĩ năng nào cần dạy cho HS, những hành vi 

nào cần khắc phục ở HS. Do đó, GV chính là người đề ra mục tiêu, sử dụng các 

biện pháp, các hình thức cũng như kết hợp các lực lượng để thực hiện có hiệu quả 

việc rèn luyện KNXH ở trường học cho HS KTTT. Đó chính là chủ thể tiếp nhận 

và vận dụng các biện pháp giáo dục KNXH ở trường học cho HS KTTT. Không 

chỉ đề cao vai trò của những GV trực tiếp dạy HS KTTT, mà cần phải có sự cộng 

tác của tất cả mọi GV trong trường hoà nhập và các GV hỗ trợ, GV dạy tại gia đình. 

1.4.7.2. Học sinh 

 Bạn bè đối với HS KTTT không thể tách rời trong mối quan hệ xã hội tất 

yếu của chúng. Việc tổ chức sự tham gia của những HS khác để giáo dục KNXH 

cho HS KTTT là yếu tố không thể thiếu từ đầu đến lúc kết thúc, đánh giá cả quá 

trình rèn luyện. Các bạn cùng lớp, cùng trường với HS KTTT sẽ là những người 

bạn cùng tiến, có thể chia sẽ, giúp đỡ HS KTTT trong các hoạt động giáo dục ở 

trường học mang lại hiệu quả nhất. 

1.4.7.3. Gia đình HS KTTT 

Nếu gia đình tạo cho HS KTTT niềm tin, sự quan tâm, chăm sóc đúng mức 

sẽ giúp HS có hứng thú, nghị lực để học tập, phấn đấu khi học tập, rèn luyện ở 

trường học. Do vậy, các bậc phụ huynh nên thường xuyên quan tâm, động viên, 
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khuyến khích con cái học tập. Đồng thời, tham gia phối hợp cùng nhà trường giáo 

dục cho HS KTTT một cách nghiêm túc. 

Ngoài ra, sự quan tâm, khuyến khích của cộng đồng và toàn thể xã hội có ý 

nghĩa quan trọng đối với cả quá trình giáo dục HS KTTT nói chung và giáo dục 

KNXH cho nhóm HS này nói riêng. 

 Tóm lại, GDHN luôn đề cao vai trò của người giáo dục và đó là GV, gia 

đình, bạn bè, cộng đồng, xã hội. Các lực lượng này tham gia phải có sự hợp tác 

đồng bộ với nhau trong từng giai đoạn của quá trình giáo dục KNXH cho HS 

KTTT. Xác định chính xác mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục KNXH để kết hợp lực 

lượng tạo môi trường giáo dục thuận lợi, phát triển tốt nhất. 

1.5. Một số yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng xã hội của học sinh khuyết 

tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

1.5.1. Công tác chỉ đạo của các cấp quản lí giáo dục 

Tổ chức giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập khó có thể thành 

công nếu chỉ là công việc tự phát của một người hoặc một nhóm người. Vai trò 

định hướng, chỉ đạo thiết kế, tổ chức của những người quản lý giáo dục các cấp 

không thể thiếu trong quá trình thực hiện giáo dục KNXH cho HS KTTT. Theo đó, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các Sở Giáo dục và 

Đào tạo, các trường hòa nhập tổ chức các hoạt động giáo dục KNXH nói chung và 

giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập nói riêng. Mở các lớp bồi dưỡng, 

tập huấn về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục KNXH  cho 

GV theo cấp học. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở giáo dục, các trường hòa 

nhập triển khai, tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống. Giới  thiệu, 

cung ứng tài liệu giáo dục KNXH cho các cơ sở giáo dục 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2014 ban hành Quy định về quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thông tư có định cụ thể cho các lực lượng 

giáo dục, chẳng hạn như đối với các cán bộ quản lí cấp trường có các trách nhiệm 

sau: 1) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho 
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học sinh; 2) Cử GV tham gia các lớp tập huấn về về nội dung và phương pháp tổ 

chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống; 3) Mời các đơn vị và cá nhân tham gia 

tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho HS của nhà trường đảm bảo đúng theo quy 

định; 4) Quản lí, kiểm tra, đôn đốc việc triển  khai thực  hiện  hoạt  động giáo dục 

kỹ năng sống của đơn vị; 5) Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục 

kĩ năng sống của nhà trường . 

Đối với các trường tiểu học hòa nhập, để HS KTTT lớp 1 có thể tham gia 

các hoạt động giáo dục KNXH hiệu quả; nhà trường cần có chương trình và kế 

hoạch cụ thể cho hoạt động giáo dục KNXH, đặc biệt cần tăng thêm thời lượng 

cho hoạt động này hoặc giảm bớt nội dung của một số bài học từ đó hướng dẫn 

thống nhất việc lồng ghép giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1. 

1.5.2. Gia đình 

Có thể nói trong tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát 

triển KNXH của HS KTTT, không có yếu tố nào có tác động mạnh bằng yếu tố gia 

đình. Gia đình tạo ra một cái khung chung cho các mối quan hệ và sự phát triển 

tâm lí của mỗi thành viên trong gia đình. Mối quan hệ giữa cha mẹ - con cái, giữa 

các anh chị em ruột thịt thường kéo dài suốt cả cuộc đời và tạo ra những kiểu quan 

hệ, cách cư xử với thế giới rộng hơn như hàng xóm, nhà trường và cộng đồng. 

Trong gia đình, HS KTTT học được ngôn ngữ, các kĩ năng sống, các giá trị văn 

hóa đạo đức. Người trong gia đình thường “chia ngọt, xẻ bùi” để tìm kiếm sự giúp 

đỡ hay nương tựa lẫn nhau. Bầu không khí gia đình hòa thuận, ấm áp sẽ giúp cho 

con người hình thành và phát triển tốt các KNXH và ngược lại, sự cô độc và xa 

lánh trong gia đình thường tạo ra những vấn đề với sự phát triển các mối quan hệ 

xã hội, các KNXH của HS KTTT. 

Có những yếu tố trong mối quan hệ gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình 

thành và phát triển KNXH của HS KTTT như bầu không khí gia đình, cách giáo 

dục và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Chẳng hạn, khi những yêu 

cầu của cha mẹ được đưa ra trong không khí ấm áp và thân thiện thì HS KTTT 

thường tỏ ra thiện chí và sẵn sàng vâng lời, còn người lại, nếu đó là những mệnh 



 

 

54 

lệnh kèm theo sự trừng phạt và roi vọt thì HS KTTT thường tỏ ra khó bảo và ngỗ 

nghịch. Ngoài ra, còn những yếu tố khác cũng có ảnh hưởng gián tiếp đến sự hình 

thành và phát triển KNXH của HS KTTT như: sự xung đột thường xuyên của cha 

mẹ, sự li hôn sẽ dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra những đứa trẻ khó bảo, 

bướng bỉnh và hay chống đối với người lớn, với xã hội. 

Sự hình thành và phát triển KNXH của HS KTTT còn bị ảnh hưởng nhiều 

bởi hoàn cảnh kinh tế xã hội của gia đình. Theo các nhà kinh tế, tình trạng kinh tế - 

xã hội của gia đình có thể bao gồm một số yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau 

như: trình độ học vấn của cha mẹ, uy tín kĩ năng nghề nghiệp, thu nhập của gia 

đình.... Khi tình trạng kinh tế xã hội có thay đổi thì cuộc sống, khuynh hướng phát 

triển của gia đình cũng có sự thay đổi theo. Ở một số gia đình, cha mẹ thường chỉ 

tập trung vào vấn đề làm kinh tế để nuôi sống gia đình mà ít quan tâm đến việc 

giáo dục, dạy dỗ con cái. Họ thường chỉ buộc HS KTTT phải nghe lời và bắt trẻ 

phải tuân lệnh nhờ roi vọt hay đưa ra cho HS KTTT những kiểu mệnh lệnh như: 

“Con phải làm việc này vì bố/mẹ đã bảo rồi”. Những điều này dần dần sẽ làm HS 

KTTT không phục, sinh ra chống đối, khó bảo. Ngược lại, việc dạy dỗ HS KTTT 

nhẹ nhàng bằng tình cảm, phân tích cho trẻ thấy cái đúng, cái sai, cái nên làm và 

không nên làm, khuyến khích, động viên HS KTTT thường đem lại những kết quả 

tích cực. Tuy nhiên, sự bao bọc HS KTTT quá mức ở những gia đình giàu có cũng 

không phải là một việc làm tốt vì sẽ khiến cho HS KTTT trở nên lười biếng và ỷ 

lại. Những gia đình sống nhiều thế hệ (ông bà và con cháu) thường có ảnh hưởng 

tích cực tới sự phát triển của HS KTTT thông qua sự quan tâm, săn sóc lẫn nhau 

giữa các thành viên trong gia đình, sự động viên, khuyến khích, khuyên bảo thích 

hợp của ông bà và việc duy trì truyền thống của gia đình qua các thế hệ. 

Những HS KTTT không được sống trong môi trường gia đình sẽ luôn thiếu sự 

chăm sóc về thể chất cũng như tinh thần nên các em này không có môi trường, 

không có điều kiện để học các KNXH. Chính vì vậy, nguy cơ các em sẽ bị đàn áp, 

bị khinh rẻ, coi thường, xâm hại và bị lôi kéo vào con đường phạm pháp, tệ nạn xã 

hội là rất cao. 
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1.5.3. Nhà trường (trường học hòa nhập) 

Việc đi học có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển các KNXH 

của HS KTTT. Nhà trường là cơ sở giáo dục có định hướng của xã hội với thế hệ 

trẻ. Bên cạnh gia đình, nhà trường là một tác nhân giáo dục tích cực giúp HS 

KTTT có được hững kiến thức, kĩ năng, sự phát triển toàn diện về nhân cách. Ở 

mỗi lứa tuổi, mỗi cấp học, HS KTTT đều được định hướng để có những KNXH 

cho phù hợp. Mối quan hệ đồng trang lứa có thể được xem như ngữ cảnh gốc cho 

sự hình thành và phát triển KNXH của từng cá nhân, bởi vì trong mối quan hệ này, 

các HS phát triển khái niệm về sự cộng tác, sự tôn trọng lẫn nhau và sự nhạy cảm 

về bản thân, và trải nghiệm tình bạn, sự gần gũi và sự yêu thương. Mục tiêu chính 

là để tạo được một môi trường học an toàn, hiệu quả, liên đới được tất cả các HS, 

và chỉ trong ngữ cảnh xã hội thì HS KTTT mới có thể phát triển được kĩ năng hiểu 

người khác. Điều này có thể đạt được bằng cách: 1) Liên đới tất cả các HS vào 

việc thiết lập các kỳ vọng và mục tiêu xã hội cũng như học tập, cho cả hoạt động 

cá nhân và hoạt động nhóm; 2) Dạy cho HS KTTT biết được những hành vi của 

chúng được người khác tiếp nhận như thế nào và nó ảnh hưởng đến người khác 

như thế nào; 3) Giúp HS KTTT phát triển sự cảm thông và kĩ năng thương lượng, 

để giải quyết mâu thuẫn và đầy mạnh việc học tập của bản thân chúng cũng như 

của người khác; 4) Giám sát hành vi của HS KTTT với người khác, và sự đóng 

góp của chúng để đạt được các mục tiêu chung trong trường hợp làm việc nhóm; 5) 

Trong trường hợp xảy ra sự tương tác xã hội không phù hợp, tạm thời di chuyển 

chỗ của cá nhân HS KTTT để bảo toàn môi trường học tập tổng thể. Tuy nhiên, 

trong các tình huống này, phải ưu tiên làm cho HS KTTT ý thức về lý do phải di 

chuyển chỗ của chúng, về khoảng thời gian và về những yêu cầu về thay đổi hành 

vi để được gia nhập lại nhóm. GV cần có khả năng đối phó với vấn đề một cách 

kiên quyết nhưng cũng cần có sự cảm thông để trấn an những HS KTTT dễ bị tổn 

thương, đồng thời cung cấp mô hình mẫu của những tương tác được chấp nhận. 

Trong môi trường giáo dục hòa nhập, HS KTTT sẽ có cơ hội học được 

nhiều KNXH, những HS KTTT càng được học lâu trong trường hòa nhập thì càng 

có nhiều KNXH để chuẩn bị cho việc sống ở cộng đồng tốt bấy nhiêu (theo 
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Ferguson & Asch, 1989; Wehman, 1990). Thông qua việc duy trì quan hệ tương 

tác/giao tiếp với bạn bè tại trường học, HS KTTT sẽ hình thành các KNXH cần 

thiết để hòa nhập. Mọi học sinh, bao gồm cả HS KTTT, đều cần đến cả hai mối 

quan hệ tương tác gồm giáo viên - học sinh và học sinh - học sinh, qua các mối 

quan hệ này mà các KNXH được tiếp thu và bộc lộ. 

Đối với những HS KTTT mức độ trung bình và nặng đi học ở trường hòa 

nhập, mặc dù các em khó có khả năng tiếp thu được toàn bộ chương trình học phổ 

thông, nhưng lại có thể được hưởng lợi từ những kinh nghiệm hoặc kĩ năng khác 

ngoài kĩ năng học tập trong môi trường giáo dục phổ thông bình thường, trong đó 

có các KNXH. Các HS KTTT sẽ thực sự được chuẩn bị các kĩ năng để sống trong 

cộng đồng xã hội, nếu các em được tham gia học hoà nhập trong các trường, lớp 

học phổ thông. 

1.5.4. Cộng đồng 

Bên cạnh gia đình, cộng đồng gần gũi cũng có tác động đến sự phát triển 

KNXH của HS KTTT. Ngoài thời gian đến trường và sinh hoạt cùng với gia đình, 

HS KTTT còn chơi với các bạn cùng lứa tuổi, các anh chị em hàng xóm xung 

quanh. Những mối quan hệ thân mật với bạn bè, xóm giềng này cung cấp thêm cho 

HS KTTT những KNXH, phát triển những tình cảm tích cực và điều chỉnh các mối 

quan hệ xã hội của HS KTTT. Ở những cộng đồng, làng xã có quan hệ xóm giềng 

tốt sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của HS KTTT. Họ góp phần giúp 

cha mẹ khuyên răn, bảo ban những trẻ bướng bỉnh, tỏ thái độ không đồng tình hoặc 

khuyên giải những cha mẹ hay dùng hình phạt hay roi vọt để giáo dục con cái. 

Có thể thấy, qua các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành KNXH, yếu tố gia 

đình và môi trường hòa nhập là tác nhân chủ yếu đến việc hình thành KNXH,. Và 

những yêu tố này, có thể thay đổi, làm chủ được dưới tác động của giáo dục. Các 

yêu tố về di truyền là những yếu tố có ý nghĩa đổi với khă năng tiếp thu, rèn luyện 

theo mẫu và củng cố vững chắc rất đáng được chú trọng trong quá trình giáo dục 

KNXH.  
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 Kết luận chương 1 

1. KNXH là một trong những mục tiêu chính trong giáo dục HS KTTT. Do 

khuyết tật, những KNXH của HS KTTT thường được hình thành và phát triển 

chậm trễ so với bạn cùng trang lứa và những HS này thường gặp khó khăn trong 

việc chiếm lĩnh các KNXH; những khó khăn này diễn ra trong suốt quá trình phát 

triển và đạt được ở mức độ nhất định đối với HS KTTT.  

2. Sự phát triển KNXH của HS KTTT có sự khác biệt so với các bạn cùng 

trang lứa về niều kĩ năng: khả năng tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn; tuân 

thủ các nội quy, quy định; kĩ năng kiểm soát hành vi bản thân; kĩ năng giao tiếp và 

kĩ năng giải quyết vấn đề; và nhiều ở nhiều khía cạnh khác nhau: như các quá trình 

triển KNXH của HS KTTT thường chậm hơn và kết thúc sớm hơn, một số KNXH 

khó thì HS KTTT không thực hiện được. 

3. Giáo dục KNXH cho HS KTTT cần dựa trên các quan điểm giáo dục kĩ 

năng và các quy luật hình thành và phát triển kĩ năng. Giáo dục KNXH cho HS 

KTTT cũng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố: gia đình, môi trường, trường học và 

bản thân HS KTTT. Trong đó, nhà trường hòa nhập là nơi HS KTTT vừa học được 

các KNXH và vừa thể hiện các KNXH một cách tự nhiên nhất. 

4. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục KNXH cho HS KTTT cần được 

nghiên cứu một cách cụ thể phù hợp với thực tiễn, tính đến các yếu tố đặc thù của 

HS KTTT (mức độ, khả năng, nhu cầu, sở thích...) và đặc điểm hoạt động ở lớp 

học hòa nhập trong trường tiểu học với sự hỗ trợ từ môi trường, sự tương tác tích 

cực của các HS và các kĩ thuật, phương pháp đặc thù được GV vận dụng trong quá 

trình tổ chức dạy học. 

5. Để giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập cần phải có những 

nghiên cứu sâu để đề xuất những nội dung giáo dục KNXH, biện pháp giáo dục 

KNXH, điều kiện thực hiện giáo dục KNXH,... giúp GV có thể dễ dàng áp dụng 

vào các hoạt động giáo dục tại trường hòa nhập nhằm hình thành và phát triển 

KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG XÃ HỘI 

CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ LỚP 1 HÒA NHẬP 

 

2.1. Vài nét về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại địa bàn nghiên cứu 

thực trạng 

Tại Hà Nội, chưa có nghiên cứu thống kê chính thức về số lượng HS KT đang 

tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục hòa nhập. Thủ đô Hà Nội sau khi mở rộng có 

30 quận, huyện với quy mô dân số khoảng hơn 8 triệu người (số liệu từ cuộc tổng 

điều tra dân số và nhà ở năm 2009 của Tổng cục thống kê). Theo thống kê của Hội 

người khuyết tật thành phố Hà Nội, năm 2014, toàn thành phố có khoảng 950.000 

người khuyết tật và theo tỷ lệ chung, trong số đó sẽ có khoảng hơn 100.000 trẻ khuyết 

tật. Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội hiện chỉ có 3 trường (bán) hòa nhập công lập cho 

các đối tượng học sinh khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ và một số trung tâm 

nhỏ khác với tổng số học sinh khoảng 800 em đang theo học.. Như vậy, theo Luật phổ 

cập tiểu học thì có một số lượng không nhỏ trẻ khuyết tật đang học hòa nhập ở tiểu học 

Theo thống kê của Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội, tính đến năm 

2015, tỉnh Hà Giang có khoảng trên 3.000 trẻ em khuyết tật. Trong đó, nhóm 

khuyết tật vận động chiếm 42%, nhóm khuyết tật về nghe, nói chiếm 29,2%, nhóm 

khuyết tật về thị giác chiếm 13,5%, nhóm khuyết tật về trí tuệ 10,9%, còn lại là các 

dạng tật khác... Trên địa bàn tỉnh có Trung tâm cứu trợ trẻ em thiệt thòi là một cơ 

sở giáo dục chuyên biệt chịu trách nhiệm chăm sóc, giáo dục cho khoảng 150 trẻ 

khuyết tật. Còn hầu hết các trẻ khuyết tật trong độ tuổi đi học tham gia học hòa 

nhập tại các cơ sở giáo dục gần gia đình sinh sống. Hà Giang có 10 huyện, trong 

đó có 6/10 huyện thuộc vùng cao nên công tác giáo dục nói chung cũng như 

GDHN cho HS KT nói riêng còn gặp nhiều khó khăn và rào cản. 

Về giáo dục KNXH cho HS trong các trường tiểu học trong địa bàn khảo sát 

chưa được thực hiện qua một chương trình giáo dục riêng mà chủ yếu được lồng 

ghép trong nội quy trường lớp và được thực hiện qua mục tiêu rèn luyện hạnh kiểm 

đạo đức cho HS. Nội dung giáo dục KNXH được lồng ghép trong nội dung giáo 
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dục kĩ năng sống cho học sinh trong trường tiểu học. Năm 2014, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã chỉ đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn bộ tài liệu 

về giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở tiểu học, bao gồm môn Tiếng việt, 

môn Đạo đức và môn Tự nhiên và Xã hội; trong đó nhìn nhận KNXH là một nhóm 

kĩ năng trong nội dung giáo dục kĩ năng sống [11]. Nhưng cho đến hiện nay, bộ tài 

liệu này cũng được dùng như một dạng tài liệu tham khảo; vì vậy mà một số 

trường tiểu học trong địa bàn khảo sát vẫn chưa sử dụng bộ tài liệu này. Tại Hà 

Nội, những năm gần đây đang thí điểm dạy học môn giáo dục lối sống cho học 

sinh tiểu học với thời lượng là 1 tiết/tuần. Những nội dung của tài liệu hướng dẫn 

là đưa ra các hành vi trong cách nói, ăn, ở, cử chỉ, vui chơi, giao tiếp, ứng xử làm 

sao cho thanh lịch, văn minh trong sinh hoạt, giao tiếp ứng xử giữa con người với 

con người [49]. 

2.2. Tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng 

Trong phạm vi của Luận án, chúng tôi đã tiến hành khảo sát thực trạng 

KNXH và giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập tại một số trường tiểu 

học trong địa bàn nghiên cứu. 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

Tìm hiểu thực trạng KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập, thực trạng giáo 

dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập, đồng thời làm cơ sở để tiến hành thực 

nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khoa học, khẳng định tính khả thi của các 

biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

- Nội dung 1: Đánh giá thực trạng KNXH của HS KTTT lớp 1 học hòa nhập 

tại trường tiểu học trong địa bàn khảo sát. 

- Nội dung 2: Đánh giá thực trạng giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 

trong trường hòa nhập, nội dung này bao gồm: 

+ Nhận thức của GV về bản chất của giáo dục KNXH, về sự cần thiết phải 

giáo dục KNXH cho HS KTTT; 



 

 

60 

+ Mục tiêu giáo dục KNXH cho HS KTTT; 

+ Nội dung giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập; 

+ Thời điểm dạy các KNXH cho HS KTTT; 

+ Một số biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT; 

+ Đánh giá kết quả giáo dục KNXH cho HS KTTT; 

+ Những thuận lợi và khó khăn mà GV thường gặp phải khi dạy KNXH cho 

HS KTTT lớp 1 trong trường hòa nhập. 

2.2.3. Phương pháp khảo sát 

- Điều tra phiếu (Phụ lục 3, phụ lục 6): Thiết kế và sử dụng phiếu dành cho 

GV đang trực tiếp dạy hòa nhập HS KTTT gồm các câu hỏi nhằm thu thập thông 

tin và sự hiểu biết của họ về giáo dục KNXH cho HS KTTT. Phiếu dành cho cán 

bộ quản lí trường hòa nhập, nội dung chính là tìm hiểu thực trạng giáo dục KNXH 

cho HS KTTT trong trường hòa nhập. 

- Trắc nghiệm (Phụ lục 1, phụ lục 1.1, phụ lục 2, phụ lục 4, phụ lục 10): 

Luận án sử dụng trắc nghiệm Raven màu để kiểm tra chỉ số thông minh của học 

sinh, từ đó phân loại mức độ KTTT; sử dụng thang kiểm tra hành vi thích ứng 

ABS – S:2 và thang đánh giá KNXH để kiểm tra mức độ thích ứng hành vi và 

KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

- Quan sát (Phụ lục 5): Quan sát một số hoạt động học tập và hoạt động 

ngoài giờ học để xem xét mức độ tham gia vào các hoạt động của HS KTTT tại 

trường hòa nhập. 

- Phỏng vấn (Phụ lục 7): Phỏng vấn cán bộ quản lí, GV và phụ huynh HS 

KTTT nhằm thu thập thêm thông tin về vấn đề nghiên cứu. 

2.2.4. Công cụ khảo sát 

2.2.4.1. Thang đánh giá KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

Quá trình xây dựng và hoàn thiện thang đánh giá KNXH dành cho HS 

KTTT lớp 1 học hòa nhập, trước khi sử dụng chính thức trải qua các bước sau đây: 
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1. Xác định mục tiêu và các nội dung đánh giá 

2. Xác định tiêu chí và lựa chọn các item 

3. Lấy ý kiến chuyên gia để chỉnh sửa 

4. Đánh giá thử trên mẫu hẹp gồm 45 HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

5. Kiểm tra độ tin cậy của bộ công cụ, nếu không đạt được độ tin cậy thì 

phải trở lại bước 2. 

a. Xây dựng bộ công cụ 

Thang đánh giá KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập nhằm mục đích 

xác định năng lực thích ứng xã hội trên cơ sở đo lường 5 nhóm KNXH cơ bản. Đó 

là những KNXH được HS KTTT lớp 1 thể hiện khi đối mặt với những khó khăn 

trong xử lí các mối quan hệ với các bạn ở lớp, ở trường, với thầy/cô giáo, với cha 

mẹ, với người thân trong gia đình và với những người khác.  

Thang đánh giá này sử dựng cách tiếp cận GV đánh giá, dành cho đối tượng 

HS KTTT mức độ trung bình và nhẹ đang học lớp 1 hòa nhập. 

Thang đánh giá được xây dựng dựa trên: 1) Bộ trắc nghiệm đánh giá kĩ năng 

thích ứng xã hội của hai tác giả Mỹ: Gresham & Elliot (Social skill Ranting Sytem 

– SSRS, Gresham & Elliot, 1990) [85] được thiết kế cho trẻ em Mỹ ở lứa tuổi HS 

tiểu học, các thang đánh giá hành vi kém thích nghi của Conner và bảng kiểm đánh 

giá hành vi kém thích nghi của Achenback [68]; 2) Bộ công cụ đo các kĩ năng 

thích ứng xã hội của HS tiểu học Việt Nam do tác giả Nguyễn Công Khanh khái 

quát dựa trên các mẫu hành vi ứng xử/tương tác thường ngày điển hình thường 

thấy ở HS tiểu học ở Việt Nam; 3) Bộ trắc nghiệm đánh giá KNXH dùng cho HS 

tiểu học của tác giả Tạ Thị Ngọc Thanh [45]; 4) Dựa vào những hành vi thích ứng 

được đề cập đến trong tiêu chí để xác định HS KTTT [81]. Bộ công cụ của tác giả 

luận án thiết kế để đánh giá KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập gồm 5 tiểu 

thang đo sau: 

1. Kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp: Đó là những mẫu hành vi của HS KTTT 

thể hiện những dấu hiệu đặc trưng của kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp như nhờ GV 
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giúp đỡ khi chưa hiểu bài, biết được khi nào mình cần sự trợ giúp, biết bày tỏ nhu 

cầu cần trợ giúp một cách phù hợp. Các mức độ biểu hiện kĩ năng này bao gồm: 

Xác định khó khăn đã trải qua, xác định khó khăn cần trợ giúp, xác định địa 

chỉ cần trợ giúp, xác định cá nhân trợ giúp. Tiểu thang đo này gồm 6 item (biểu 

hiện kĩ năng): 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

2. Kĩ năng tuân thủ: Đó là những hành vi của HS KTTT thể hiện những dấu 

hiệu đặc trưng của sự tuân thủ như biết xin phép trước khi dùng đồ đạc của người 

khác; giữ trật tự, không gây ồn ào trong các giờ học; tuân theo những nội quy của 

lớp học, trường học; hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên giao cho. Các mức độ 

biểu hiện kĩ năng này bao gồm: Tuân theo các qui định quen thuộc, tuân theo 

một qui định mới bổ sung, tuân theo qui định mới. Tiểu thang đo này gồm 6 item 

(biểu hiện kĩ năng): 7, 8, 9, 10, 11, 12 

3. Kĩ năng kiểm soát hành vi: Đó là những hành vi của HS KTTT thể hiện những 

dấu hiệu đặc trưng của kĩ năng này như biết kiềm chế trong các tình huống xung 

đột, quan tâm đến sức khỏe của mình, hài hòa trong mối quan hệ với bạn bè và mọi 

người xung quanh. Kĩ năng này thể hiện khả năng tự nhận thức hành vi của bản 

thân từ đó có hành vi ứng xử phù hợp trong tương tác, giao tiếp. Các mức độ biểu 

hiện kĩ năng kiểm soát hành vi bản thân bao gồm: tiền hành vi (tự nhận biết 

hành vi sắp diễn ra của bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp), hành vi đang diễn ra (tự 

nhận thức hành vi đang diễn ra của bản thân và cố gắng không làm phiền nhiễu 

đến những người xung quanh), kết thúc hành vi (tự nhận biết được tình trạng 

giảm dần và các biểu hiện hành vi bất thường trở lại bình thường của bản thân). 

Tiểu thang đo này gồm 6 item (biểu hiện kĩ năng): 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

4. Kĩ năng giao tiếp: Đó là những hành vi của HS KTTT thể hiện những dấu hiệu 

đặc trưng của kĩ năng này như chủ động chào người khác khi gặp, lắng nghe khi 

người khác đang nói, chủ động trong các cuộc trò chuyện, biết cám ơn khi người 

khác làm giúp, tự tin khi nói chuyện với người khác, biết khởi xướng các cuộc nói 

chuyện. Kĩ năng này thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ nói một cách rõ ràng, đủ 

nghe, chính xác, dễ hiểu để truyền thông tin cho người khác và diễn đạt ý nghĩ, 

cảm xúc và tình cảm của mình. Tiểu thang đo này bao gồm 6 item (biểu hiện kĩ 
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năng): 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

5. Kĩ năng giải quyết vấn đề: Đó là những hành vi của HS KTTT thể hiện 

những dấu hiệu đặc trưng của kĩ năng này như nhận ra những khó khăn của mình, 

điều chỉnh hành vi của mình khi người khác không hài lòng, tránh gây tức giận cho 

người khác. Kĩ năng này thể hiện khả năng của cá nhân trong việc hiểu vấn đề, 

xác định các phương án giải quyết vấn đề đó, đánh giá đầy đủ kết quả của 

mỗi phương án và so sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng. Kĩ năng 

giải quyết vấn đề của HS KTTT thường gắn liền với các vấn đề gần gũi, tương 

đối quen thuộc với HS tiểu học như kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng sinh hoạt, kĩ năng 

học tập, vui chơi…Các mức độ biểu hiện đặc điểm kĩ năng cụ thể: phụ thuộc hỗ 

trợ toàn phần, độc lập một phần, độc lập hoàn toàn. Tiểu kĩ năng này gồm 6 item 

(biểu hiện kĩ năng): 24, 26, 27, 28, 29, 30.  

Các câu (items) được thiết kế theo chiều thuận; mỗi câu được chia thành 4 

mức độ: 1 điểm ~ không bao giờ thực hiện được, 2 điểm ~ hiếm khi thực thiện 

được, 3 điểm ~ thỉnh thoảng thực hiện được, 4 điểm ~ thực hiện được thường 

xuyên. Thang đánh giá này cho phép thu thập thông tin để đánh giá về các mẫu 

ứng xử/hành vi chi phối mối quan hệ giữa HS với GV, giữa HS với nhóm bạn, giữa 

HS với cha mẹ và HS thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến học đường. 

Thang đánh giá đã được gửi đến 3 chuyên gia (01 chuyên gia về giáo dục 

tiểu học, 02 chuyên gia về giáo dục đặc biệt); các chuyên gia đều đồng ý sử dụng 

thang đánh gia vào thử nghiệm trên các HS KTTT lớp 1 học hòa nhập; sau khi thử 

nghiệm, nếu các chỉ số thống kê có hiệu quả thì sẽ sử dụng làm thang đánh giá 

KNXH chính thức dành cho các HS KTTT lớp 1 tham gia khảo sát thực trạng. 

b. Thử nghiệm và xác định độ tin cậy của thang đánh giá KNXH 

Thang đánh giá KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập đã được khảo nghiệm 

trên diện hẹp để xác định độ tin cậy trước khi tiến hành khảo sát chính thức. Trong 

kiểm nghiệm diện hẹp này, chúng tôi chọn ngẫu nhiên 45 HS KTTT lớp 1 đang 

học hòa nhập tại 5 trường tiểu học hòa nhập ở Hà Nội, năm sinh từ năm 2006 đến 

2007; thời điểm kiểm nghiệm vào cuối tháng 10/2013.  
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Độ tin cậy của thang đánh giá được xác định bằng mô hình Cronbach's 

Coeficient Alpha; theo mô hình này, độ tin cậy tốt khi giá trị Cronbach's Alpha >= 

0,7; độ tin cậy bình thường khi Cronbach's Alpha > 0,4; kém tin cậy khi 

Cronbach's Alpha < 0,1. Số liệu thử nghiệm sau khi thu thập được xử lí bằng phần 

mềm thống kê SPSS để tính ra kết quả chỉ số tin cậy Cronbach's Alpha; bảng 2.2 

dưới đây sẽ trình bày kết quả xác định độ các giá trị thống kê độ tin cậy của thang 

đánh giá KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

 

Bảng 2.1. Các giá trị thống kê của thang đánh giá 

kĩ năng xã hội  sau khi thử nghiệm 
 

Số câu 

Điểm 

trung 

bình 

Điểm 

thấp 

nhất 

Điểm 

cao 

nhất 

Hệ số 

Alpha 

Độ 

lêch 

chuẩn 

Hệ số 

F 

Mức ý 

nghĩa 

(Sig) 

30 2.14 1.800 2.700 0.846 0.521 4.371 0.000 

 

Qua bảng bảng 2.1 cho thấy: Thang đánh giá KNXH dành cho HS KTTT 

lớp 1 hòa nhập gồm 30 câu (tương ứng với 30 biểu hiện của 5 nhóm KNXH, mỗi 

nhóm KNXH gồm 6 biểu hiện). Sau khi thử nghiệm, giá trị độ tin cậy Cronbach's 

Alpha là 0,846 – đây là một giá trị cho thấy thang đánh giá này có độ tin cậy khá 

cao; mức ý nghĩa của thang đo sau khi thử nghiệm cũng rất tốt (dưới 5 phần vạn). 

Độ lệch cuẩn so với điểm trung bình là rất nhỏ, chứng tỏ các câu trả lời là rất tập 

trụng. Điều này chứng tỏ rằng việc lựa chọn các câu trong thang đánh giá là phù 

hợp và thang đánh giá KNXH được xây dựng có các giá trị thống kê tốt, đảm bảo 

độ tin cậy của một thang đánh giá. 

c. Thang điểm đánh giá 

Như đã hướng dẫn ở trên, mỗi kĩ năng nhỏ (item) được đánh giá theo 4 mức 

độ: 1 điểm ~ không bao giờ thực hiện được, 2 điểm ~ hiếm khi thực hiện được, 3 

điểm ~ thỉnh thoảng thực hiện được và 4 điểm ~ thực hiện được thường xuyên. 

Chúng tôi đã áp dụng thang đánh giá Likert "Likert Scales and Data Analyses" của 

hai tác giả Allen, Elaine and Seaman, Christopher (2007); để phân chia giá trị 

http://asq.org/quality-progress/2007/07/statistics/likert-scales-and-data-analyses.html
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khoảng mức độ KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập tiểu học thành 4 mức 

độ như sau: 

Giá trị khoảng = (Điểm tối đa – điểm tối thiểu)/số mức độ 

Trong thang đánh giá KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập tiểu học:  

Giá trị khoảng = (4 – 1) : 4 = 0,75 

Từ đó, chúng tôi phân chia các KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 học hòa 

nhập theo 4 mức độ với các mức điểm đánh giá như sau: 

- Mức độ yếu ( từ 1 đến dưới 1,75) 

+ HS KTTT chưa biết tìm kiếm các sự trợ giúp khi gặp khó khăn, chưa biết 

bày tỏ các nhu cầu cần sự trợ giúp và không nhận ra được là khi nào mình cần sự 

trợ giúp. 

+ HS KTTT chưa nhận biết và thực hiện được các nội quy, quy định tại 

trường học; có các hành vi không phù hợp, chưa kiềm chế được cảm xúc; cần hỗ 

trợ trong các kĩ năng tự phục vụ bản thân. 

+ HS KTTT chưa chủ động, tự tin trong giao tiếp, chưa biết sử dụng các cử 

chỉ phi ngôn ngữ để hỗ trợ trong quá trình giao tiếp, có những cách thể hiện trong 

giao tiếp không phù hợp. HS chấp nhận giải quyết vấn đề một cách bị động, chưa 

biết cách giải quyết các vấn đề của chính mình. 

- Mức độ trung bình (từ 1,75 đến dưới 2,5) 

 + Khi gặp khó khăn, HS KTTT biết tìm đến những người thân xung quanh 

mình để nhận sự giúp đỡ, hỗ trợ. HS KTTT có thể thực hiện được một số nội quy, 

quy định tại trường học khi có sự hướng dẫn cụ thể. 

 + HS KTTT nhận thức được những hành vi không phù hợp tại lớp học, 

trường học khi được người khác chỉ bảo; bước đầu biết xác định sự kiểm soát hành 

động của bản thân trước các tác nhân kích thích. 

 + HS KTTT cởi mở, giao tiếp được với những người thân xung quanh 

nhưng chưa chủ động, còn rụt rè trong giao tiếp với người lạ, bước đầu có ý thức 



 

 

66 

làm việc nhóm khi GV yêu cầu; có thể đưa ra được một số phương án giải quyết 

vấn đề khi GV yêu cầu nhưng chưa biết phân tích lí do tại sao lại đưa ra phương án đó. 

 - Mức độ khá (từ 2,5 đến dưới 3,25) 

 + HS KTTT chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn trong các môi 

trường quen thuộc, biết thể hiện nhu cầu cần sự trợ giúp; hiểu và thực hiện tốt các 

nội quy tại lớp học, trường học khi có sự giám sát của giáo viên, bước đầu có ý 

thức trách nhiệm cá nhân trong những công việc được giao. 

 + Bước đầu HS KTTT có thể kiềm chế được cảm xúc tiêu cực và có lời nói 

tích cực khi gặp mâu thuẫn với bạn bè, biết nói lời từ chối nhưng chỉ trong một số 

trường hợp đơn giản. 

 + HS KTTT đã chủ động, tự tin trong giao tiếp với người quen và bước đầu 

chủ động thực hiện giao tiếp xã giao với người lạ, sống thân thiện với mọi người 

xung quanh, sẵn sàng hợp tác với các bạn. HS KTTT chủ động thực hiện giải quyết 

vấn đề khi có yêu cầu của GV, có thể đưa ra được hơn một phương án giải quyết 

vấn đề. 

 - Mức độ tốt (từ 3,25 đến 4) 

 + HS KTTT hoàn toàn chủ động trong việc tìm kiếm các sự trợ giúp khi gặp 

khó khăn, biết đề xuất sự trợ giúp bằng nhiều cách khác nhau. Thực hiện tốt các 

nội quy, quy định tại trường học và tại nơi sinh sống; thực hiện các kĩ năng tự phục 

vụ một các độc lập, không cần sự trợ giúp. 

 + HS KTTT biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, có cử chỉ và hành động 

phù hợp khi tương tác với người khác; có thái độ và hành động tích cực để hòa giải 

các mâu thuẫn, có khả năng thể hiện cách từ chối hiệu quả trong các trường hợp 

khác nhau. 

 + HS KTTT hoàn toàn chủ động, tự tin trong giao tiếp với tất cả mọi người, 

sống thân thiện với mọi người xung quanh; chủ động, sẵn sàng hợp tác với người 

khác trong các hoạt động nhóm. Tư tin giải quyết vấn đề một cách độc lập, biết phân 

tích vấn đề để có thể đưa ra các phương án giải quyết khác nhau và có hiệu quả. 
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2.2.4.2. Các công cụ khảo sát khác 

- Phiếu khảo sát: Gồm phiếu trưng cầu ý kiến dành cho GV dạy hòa nhập 

HS KTTT; phiếu phỏng vấn dành cho CBQL, GV và phụ huynh HS KTTT, phiếu 

quan sát giờ học. 

- Trắc nghiệm Raven màu: Bộ trắc nghiệm gồm 36 bài tập, dùng để xác định 

chỉ số thông minh (IQ) cho trẻ từ 4 tuổi 0 tháng 0 ngày đến 11 tuổi 11 tháng 30 ngày. 

 - Thang đo hành vi thích ứng ABS – S2: Chúng tôi sử dụng thang đánh giá 

hành vi thích ứng ABS – S:2 xuất bản lần 2 (2013) sử dụng trong nhà trường để 

đánh giá hành vi thích ứng của 3 HS KTTT tham gia thực nghiệm sự phạm. 

2.2.5. Mẫu khách thể khảo sát 

2.2.5.1. Mẫu khách thể khảo sát là giáo viên 

Mẫu khảo sát là GV: 56 GV được lựa chọn đang dạy hòa nhập tại 4 trường 

tiểu học hòa nhập trên địa bàn Hà Nội và Hà Giang. 

Bảng 2.2. Phân bố mẫu khảo sát là giáo viên 

Thâm niên công tác Số lượng Tỉ lệ (%) 

1 – 2 năm 3 5.3 % 

2 – 3 năm 7 12.5 % 

3 – 4 năm 9 15.1 % 

4 – 5 năm 7 12.5 % 

Trên 5 năm 30 54. 6 % 

Tổng 56 100% 

 

 Trong 56 GV tham gia khảo sát có 30 người có thâm niên giảng dạy tiểu học 

trên 5 năm, 7 GV đã giảng dạy 4 – 5 năm, 9 GV có thâm niên 3 – 4 năm, 7 GV có 

thâm niên 2 – 3 năm và có 3 GV có thâm niên giảng dạy tiểu học từ 1 – 2 năm. 

Như vậy, thâm niên giảng dạy tiểu học của các GV tham gia khảo sát khá đa dạng, 

hầu hết đều có thâm niên công tác khá lâu trong ngành giáo dục, thực tế này sẽ làm 

phong phú hơn về thực trạng giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập và đa 
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dạng đối tượng trong việc áp dụng thực nghiệm các biện pháp giáo dục KNXH cho 

HS KTTT lớp 1 hòa nhập.  

Bảng 2.3. Trình độ đào tạo của giáo viên dạy hòa nhập học sinh khuyết tật 

STT 
Trình độ và chuyên 

ngành  

Số 

lượng 
Tỷ lệ % 

1 ĐH ngành giáo dục tiểu học 30 54.6 % 

2 ĐH ngành giáo dục đặc biệt 1 1.7 % 

3 CĐ ngành giáo dục tiểu học 24 42.0 % 

4 Sau ĐH 1 1.7 % 

5 Tổng 56 100 % 
 

Khảo sát 56 GV dạy học hòa nhập tiểu học ở Hà Nội và Hà Giang; trong đó 

GV được đào tạo ở trình độ Đại học ngành giáo dục tiểu học chiếm nhiều nhất là 

30 GV (chiếm 54%), sau đó là GV có trình độ Cao đẳng sư phạm giáo dục tiểu học 

chiếm 43% (24 GV) ; số GV được đào tạo về chuyên ngành Giáo dục đặc biệt chỉ 

là 1 GV và cũng chỉ có 1 GV có trình độ đào tạo sau đại học. Ở Hà Nội, có trường 

Đại học Sư phạm và trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương có khoa đào tạo về 

giáo dục đặc biệt. Nhưng trong 4 trường tiểu học trong địa bàn khảo sát, chỉ có 1 

GV được đào tạo về chuyên ngành giáo dục đặc biệt (GV này đang làm việc tại 

trường tiểu học Bình Minh, Hà Nội). Con số này cho thấy, mặc dù số lượng HS 

KT tham gia học hòa nhập ở các trường tiểu học khá đông, nhưng còn rất thiếu về 

nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về giáo dục đặc biệt; đây cũng chính là 

thực tế hiện nay tại đa số trường tiểu học có HS KT học hòa nhập trên cả nước. 

Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả của GDHN cho HS KT. 
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Bảng 2.4. Kinh nghiệm dạy hòa nhập học sinh khuyết tật 

STT Thâm niên dạy hòa nhập 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

1 Lần đầu tiên 12 21.4 % 

2 1 năm 9 15.1 % 

3 2 năm 12 21.4 % 

4 3 năm 7 12.5 % 

5 4 năm 10 17.8 % 

6 Từ 5 năm trở lên 6 11.8 % 

7 Tổng 56 100 % 
 

Thời gian dạy hòa nhập HS KT của các GV tham gia khảo sát: Số lượng GV 

lần đầu tiên dạy HS KT và đã dạy học hòa nhập HS KT được 2 năm có 12 GV, 

chiếm tỉ lệ cao nhất; do ở các trường tham gia khảo sát, hàng năm số lượng HS KT 

tham gia học hòa nhập không đều (năm có, năm không). Số GV có kinh nghiệm 

dạy hòa nhập từ 5 năm trở lên chiếm tỉ lệ ít nhất (6/56 GV). Những GV có thâm 

niên giảng dạy HS KT từ 4 đến 5 năm trở lên chủ yếu là ở trường tiểu học Bình 

Minh, Hà Nội. Thực tế tại các trường tiểu học hòa nhập, mỗi GV phụ trách một 

lớp, nên không phải GV nào cũng tham gia dạy HS KTTT. Một số GV tham gia 

khảo sát thì có năm dạy, có năm không dạy HS KT, nên thâm niên dạy HS KT của 

một số GV là sự cộng dồn các năm học mà GV có tham gia dạy hòa nhập HS KT. 

Ngoài ra, trong tổng số 56 GV tham gia khảo sát, có 31 GV đã từng tham 

gia các khóa tập huấn về giáo dục HS KT; nhưng chủ yếu các nội dung tập huấn 

này được lồng ghép vào các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn chung của ngành 

giáo dục, trong đó chỉ dành khoảng 1 buổi trong cả khóa để tập huấn các vấn đề 

liên quan đến HS KT. Không có GV nào từng được tham gia các khóa tập huấn về 

giáo dục kĩ năng nói chung và giáo dục KNXH cho HS KTTT nói riêng. Còn 25 

GV chưa từng tham gia các khóa tập huấn về giáo dục HS KT. Đồng thời, khi 

phỏng vấn sâu các GV đã tham gia tập huấn về giáo dục hòa nhập HS KT, họ thực 

hiện GDHN cho HS KT dựa trên tìm hiểu các thông tin trên mạng Internet, qua 

trao đổi với các đồng nghiệp. Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng chất lượng 

GDHN cho HS KT vẫn chưa cao, cần thêm những sự quan tâm của các bên liên 

quan; trong đó vấn đề giáo dục KNXH cho HS KTTT là một vấn đề rất mới mẻ tại 
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các trường hòa nhập và cần có những chương trình hỗ trợ, hướng dẫn GV dạy hòa 

nhập về giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

2.2.5.2. Mẫu khảo sát là học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

 Khảo sát 35 HS KTTT đang học hòa nhập lớp 1, tiến hành đo chỉ số thông 

minh qua trắc nghiệm trí tuệ Raven màu, có 19 HS KTTT mức độ nhẹ và 16 HS 

KTTT mức độ trung bình đang học tại 4 trường tiểu học hòa nhập (2 trường tại Hà 

Nội, 2 trường tại Hà Giang) trong địa bàn khảo sát. 

Bảng 2.5. Danh sách học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập tham gia khảo sát 

Địa bàn Tổng số Nam Nữ 
Mức độ KTTT 

Trung bình Nhẹ 

Hà Nội 17 12 5 9 8 

Hà Giang 18 11 7 13 5 

 

2.2.6. Cách tiến hành khảo sát 

Khảo sát được tiến hành vào tháng 12 năm 2013, khi đó HS KTTT đang học 

cuối học kì I, nên nhiều em chưa biết đọc. Mặt khác, các em có đọc được cũng 

không hiểu sâu sắc được nội dung các câu hỏi. Do vậy, chúng tôi tiến hành khảo 

sát HS theo cách: 

Hướng dẫn GV chủ nhiệm cách tiến hành khảo sát: Trao đổi mục đích khảo 

sát, giải thích từng nhóm và từng nội dung các item, xác định rõ bốn mức độ biểu 

hiện của từng item; tiến hành làm mẫu thử 02 HS cho mỗi địa bàn khảo sát.  

Huy động những nhận định của GV qua những quan sát, cảm nhận đối với 

từng HS KTTT về các mức độ biểu hiện của hành vi. Đối với những biểu hiện 

chưa chắc chắn được khẳng định, GV cần tiếp tục quan sát trong các tình huống 

ngẫu nhiên và được xây dựng; GV có thời gian 01 tuần để điền phiếu đối với từng 

HS. Sau khi được hướng dẫn, GV có 2 tuần để thu thập các dữ kiện và điền vào 

phiếu sau đó gửi lại cho tác giả luận án. 
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2.2.7. Xử lí số liệu khảo sát 

Kết quả khảo sát được phân tích về mặt định lượng và định tính 

- Về mặt định lượng: Số liệu khảo sát được đánh giá theo điểm trung bình, tỉ 

lệ %, thứ bậc, độ lệch chuẩn và trình bày dưới hình thức bảng tổng hợp và biểu đồ. 

- Về mặt định tính: Tập trung phân tích mức độ các KNXH của HS KTTT 

lớp 1 tham gia khảo sát, tìm hiểu về điểm mạnh và những hạn chế của HS KTTT 

lớp 1 trong môi trường giáo dục hòa nhập. Làm rõ ưu điểm, hạn chế trong nhận 

thức của GV nhằm hình thành và phát triển KNXH cho HS KTTT. Xem xét, đánh 

giá các biện pháp GV đang sử dụng có phù hợp với đặc trưng của lớp học hòa nhập 

có HS KTTT dựa trên cơ sở khả năng và nhu cầu của HS. Đồng thời mô tả KNXH 

của HS KTTT trong các hoạt động tương tác với GV và các bạn.  

- Luận án sử dụng phần mềm SPSS để xử lí các số liệu khảo sát và kiểm 

định độ tin cậy các kết quả nghiên cứu thu được. 

2.3. Kết quả khảo sát đánh giá thực trạng 

2.3.1. Thực trạng về kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa 

nhập 

2.3.1.1. Thực trạng KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập thông qua thang đánh giá 

KNXH 

Để công tác đánh giá KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhâp thu được các kết 

quả khách quan và chính xác; tác giả luận án đã tiến hành tập huấn sử dụng thang 

đánh giá cho các GV chủ nhiệm lớp hòa nhập có HS KTTT tham gia khảo sát. Các 

nội dung đánh giá KNXH của từng cá nhân HS KTTT được GV cung cấp thông tin 

dựa trên quá trình quan sát các biểu hiện của HS tại lớp trong thời gian 2 tuần; một 

số kĩ năng GV phải thu thập thêm thông tin từ phía phụ huynh và nhóm bạn bè của 

HS KTTT (điển hình là các KNXH thuộc nhóm kĩ năng tuân thủ, kĩ năng giao tiếp, 

kĩ năng kiểm soát hành vi). Chấm điểm theo hướng dẫn của thang đánh giá KNXH 

dành cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập; kết quả đánh giá 5 tiểu thang đo KNXH được 

thể hiện như sau: 
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Bảng 2.6. Kết quả đánh giá 5 nhóm KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập (n=35) 

STT Nhóm kĩ năng Điểm thấp 
nhất 

Điểm cao 
nhất 

Điểm 
trung bình 

Độ lệch 
chuẩn 

1 Tìm kiếm sự trợ giúp 1.83 2.46 2.24 0.764 

2 Tuân thủ 2.24 2.56 2.33 0.726 

3 Kiểm soát hành vi  1.64 2.64 2.33 0.689 

4 Giao tiếp 1.92 2.82 2.18 0.782 

5 Giải quyết vấn đề 1.51 2.71 1.96 0.758 

  

Có 4/5 nhóm KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập đạt ở mức độ trung bình, còn 

nhóm kĩ năng giải quyết vấn đề còn ở mức độ yếu. Mức độ thể hiện các KNXH trong 

nhóm kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp và nhóm kĩ năng tuân thủ của HS KTTT lớp 1 hòa 

nhập có sự chênh lệch nhỏ. Các kĩ năng trong nhóm kĩ năng giải quyết vấn đề có sự 

chênh lệch lớn nhất, và đây cũng là nhóm kĩ năng có điểm trung bình thấp nhất; điều này 

có nghĩa là HS KTTT lớp 1 hòa nhập hiếm khi hoặc không bao giờ thể hiện được các 

KNXH trong nhóm kĩ năng giải quyết vấn đề. 

Qua bảng trên cho thấy, nhóm kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp làm 

nhóm có điểm số trung bình thấp nhất. Đây cũng là những vấn đề đối với trẻ có 

khuyết tật dạng này theo nghiên cứu ở nước ngoài. 

 

Biểu đồ 2.1. Kết quả đánh giá 5 nhóm KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 



 

 

73 

 Đến đây, chúng ta cùng quay trở lại đặc điểm phát triển của HS KTTT lớp 1, 

các em có thể học ngôn ngữ, có thể tuân thủ  được một số quy định đơn giản, có 

thể tìm kiếm được vài sự trợ giúp khi cần thiết... nhưng khi yêu cầu một nhiệm vụ, 

một hoạt động thì các em không biết cách giải quyết ra sao; cần có sự hướng dẫn tỉ 

mỉ, từng bước thì các em mới hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ.  
 

Bảng 2.7. Kết quả đánh giá từng KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

Nhóm 

kĩ năng 
Biểu hiện 

Điểm 

trung 

bình 

Thứ 

bậc 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Xếp 

loại 

Tìm 

kiếm 

sự trợ 

giúp 

Khi không hiểu bài trên lớp, em nhờ 

giáo viên giúp đỡ 
2.25 20 0.542 TB 

Em biết được khi nào mình cần sự trợ 

giúp từ người khác  
1.59 27 0.537 Yếu 

Em biết bày tỏ nhu cầu cần trợ giúp 

một cách phù hợp 
2.32 17 0.421 TB 

Em nhờ người lớn giúp đỡ, can thiệp 

khi bị bạn đánh hoặc trêu 
2.46 8 0.439 TB 

Khi gặp khó khăn trong công việc tại 

gia đình, em nhờ người lớn trợ giúp 
2.18 22 0.627 TB 

Em nhờ bạn bè xung quan giúp đỡ khi 

gặp bài tập khó 
2.45 9 0.610 TB 

Tuân 

thủ 

Trước khi dùng đồ của người khác, 

em xin phép 
2.36 14 0.524 TB 

Em giữ trật tự, không gây ồn ào trong 

các giờ học 
2.24 21 0.409 TB 

Em giơ tay khi muốn phát biểu 2.33 16 0.615 TB 

Em hoàn thành bài tập ở nhà đúng 

thời hạn 
2.28 18 0.526 TB 

Trong giờ học em chú ý lắng nghe 

giáo viên giảng bài 
2.54 7 0.613 Khá 

Em cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy 

định ở lớp học 
2.56 6 0.509 Khá 

Kiểm 

soát 

hành vi  

Em tự thực hiện việc ăn, uống và đi vệ 

sinh 
2.63 5 0.434 Khá 

Em không giận dữ khi người khác nổi 

cáu với em 
2.34 15 0.405 TB 

Em nghe bố mẹ trách mắng mà không 2.37 11 0.526 TB 
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giận dữ 

Em bỏ qua khi các bạn trêu chọc, chế 

nhạo em 
2.37 11 0.515 TB 

Em không trêu chọc, đánh bạn 2.64 4 0.511 Khá 

Em tránh, không làm những việc có 

thể gây cho người khác tức giận 
1.54 28 0.734 Yếu 

Giao 

tiếp 

Lần đầu gặp ai đó em chủ động chào, 

không chờ phải nhắc mới chào 
2.26 19 0.535 TB 

Em chú ý, lắng nghe khi người khác 

đang nói với em 
2.74 2 0.428 Khá 

Em chủ động trong các cuộc trò 

chuyện với người khác 
1.65 23 0.403 Yếu 

Em biết sử dụng các yếu tố phi ngôn 

ngữ (ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ) trong 

các hoàn cảnh giao tiếp 

2.38 10 0.518 TB 

Em sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong 

các hoàn cảnh giao tiếp 
1.65 23 0.365 Yếu 

Em nói lời cám ơn khi người khác làm 

giúp em một điều gì đó 
2.78 1 0.548 Khá 

Giải 

quyết 

vấn đề 

Em nhận ra những khó khăn của mình 1.62 26 0.450 Yếu 

Khi gặp khó khăn, em biết cách giải 

quyết khó khăn của mình 
1.51 30 0.504 Yếu 

Em điều chỉnh hành vi của mình khi 

người khác không hài lòng 
1.64 25 0.415 Yếu 

Em phản hồi lại các mệnh lệnh, yêu 

cầu của người khác 
2.37 11 0.479 TB 

Em tha lỗi cho bạn, khi bạn trêu trọc 

em 
2.71 3 0.407 Khá 

Khi em không biết cách giải quyết vấn 

đề, em dừng lại để suy nghĩ 
1.54 28 0.502 Yếu 

 

Từ kết quả trên cho thấy: KNXH của HS KTTT lớp 1 tại trường tiểu học hòa 

nhập còn rất nhiều hạn chế. Chỉ có 7 KNXH trong tổng số 30 KNXH được kiểm 

tra ở nhóm HS này đạt mức độ khá, trong đó có 2 KNXH ở nhóm kĩ năng tuân thủ, 

2 KNXH ở nhóm kĩ năng kiểm soát hành vi, 2 KNXH ở nhóm kĩ năng giao tiếp và 

1 KNXH ở nhóm kĩ năng giải quyết vấn đề. Không có KNXH nào trong nhóm kĩ 

năng tìm kiếm sự trợ giúp đạt được ở mức khá. Như đã giới thiệu ở trên, nhóm HS 

KTTT tham gia khảo sát thuộc có mức độ KTTT là trung bình và mức độ nhẹ, nên 
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một số KNXH trong nhóm kĩ năng kiểm soát hành vi và nhóm kĩ năng giao tiếp thì 

các em sẽ gặp ít khó khăn hơn, nhưng nhìn vào bảng 2.7, chúng ta cũng có thể suy 

đoán rằng: các KNXH này chưa chắc các em đã thực hiện tốt mà có thể do các em 

không phản ứng (Ví dụ như các kĩ năng: lắng nghe khi người khác nói với em, 

không giận dữ khi người khác nổi cáu với em, nghe bố mẹ trách mắng mà không 

giân dữ...) chứ không phải các em hiểu được vấn đề hay nói rõ hơn là thực hiện tốt 

được các KNXH này. Vì trên thực tế, trong nhóm HS KTTT, có một số HS rất ít 

hoặc không phản ứng với các tác nhân kích thích bên ngoài. 

HS KTTT đạt được mức độ trung bình ở 15/30 KNXH trong thang đánh giá, 

đây là một con số rất khích lệ. Tuy nhiên, trong mục tiêu giáo dục hòa nhập cho 

HS KTTT học hòa nhập cấp tiểu học, có một mục tiêu lớn là hình thành cho HS 

những kĩ năng sống và KNXH cơ bản để HS có thể sống độc lập và hòa nhập cộng 

đồng. Ở một số HS thì đây có thể được coi là mục tiêu ưu tiên hơn là mục tiêu học 

kiến thức văn hóa. Vậy nên, mới chỉ đạt ở mức độ trung bình về các KNXH thì các 

trường học cần phải cung cấp, củng cố thêm các KNXH cho nhóm HS KTTT.  

Vẫn còn 8/30 KNXH của HS KTTT đang ở mức độ yếu, tức là HS KTTT 

không thể thực hiện được các KNXH như: không biết khi nào mình cần sự trợ giúp, 

làm những việc có thể gây cho người khác tức giận, không chủ động trong các 

cuộc trò chuyện, sử dụng ngôn ngữ không phù hợp khi giao tiếp, không nhận ra 

các vấn đề mà mình đang gặp phải và không biết cách giải quyết vấn đề. Các 

KNXH của HS KTTT lớp 1 đang ở mức độ yếu tập trung ở nhóm giao tiếp và 

nhóm kĩ năng giải quyết vấn đề, trong khi 2 nhóm kĩ năng này là cực kì quan trọng 

với HS KTTT lớp 1, để có thể tham gia học hòa nhập hiệu quả và sống hòa nhập 

cộng đồng. 

2.3.1.2. So sánh mức độ KNXH của HS KTTT tại Hà Nội và Hà Giang  

Trong quá trình tìm hiểu mức độ KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhâp 

thuộc địa bàn nghiên cứu, chúng tôi đã xác định và lựa chọn 17 HS KTTT lớp 1 

hòa nhập tại Hà Nội và 18 HS KTTT lớp 1 học hòa nhập tại Hà Giang. Để xem xét 

có sự tương quan về KNXH của HS KTTT tại 2 địa phương có sự khác nhau về 

điều kiện kinh tế - xã hội, về điều kiện giáo dục, về điều kiện gia đình cũng như 

môi trường sống; chúng tôi xin minh họa qua bảng số liệu sau: 
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Bảng 2.8. So sánh mức độ KNXH của HS KTTT 

 lớp 1 hòa nhập tại Hà Nội và Hà Giang 
 

Nhóm 

kĩ 

năng 

Biểu hiện Địa bàn 
Số 

lượng 

Trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Sai số 

trung 

bình 

Tìm 

kiếm 

sự trợ 

giúp 

Khi không hiểu bài trên lớp, 

em nhờ cô giáo giúp đỡ 

Hà Nội 17 2.5 0.52 0.12 

Hà Giang 18 2.5 0.41 0.13 

Em biết được khi nào mình 

cần sự trợ giúp từ người khác  

Hà Nội 17 1.6 0.54 0.12 

Hà Giang 18 2.0 0.56 0.14 

Em biết bày tỏ nhu cầu cần 

trợ giúp một cách phù hợp 

Hà Nội 17 2.2 0.46 0.12 

Hà Giang 18 2.3 0.41 0.11 

Em nhờ người lớn giúp đỡ, 

can thiệp khi bị bạn đánh hoặc 

trêu 

Hà Nội 17 2.3 0.49 0.13 

Hà Giang 18 2.5 0.49 0.13 

Khi gặp khó khăn trong công 

việc tại gia đình, em nhờ 

người lớn trợ giúp 

Hà Nội 17 2.1 0.52 0.13 

Hà Giang 18 2.1 0.51 0.11 

Em nhờ bạn bè xung quanh 

giúp đỡ khi gặp bài tập khó 

Hà Nội 17 2.5 0.44 0.17 

Hà Giang 18 2.3 0.59 0.15 

 

Tuân 

thủ 

Trước khi dùng đồ của người 

khác, em xin phép 

Hà Nội 17 2.1 0.42 0.17 

Hà Giang 18 2.0 0.52 0.13 

Em giữ trật tự, không gây ồn 

ào trong các giờ học 

Hà Nội 17 2.2 0.41 0.11 

Hà Giang 18 2.2 0.46 0.12 

Em giơ tay khi muốn phát 

biểu 

Hà Nội 17 2.3 0.50 0.18 

Hà Giang 18 2.2 0.48 0.17 

Em hoàn thành bài tập ở nhà 

đúng thời hạn 

Hà Nội 17 2.3 0.59 0.15 

Hà Giang 18 2.1 0.56 0.14 

Trong giờ học em chú ý lắng 

nghe thầy cô giảng bài 

Hà Nội 17 2.5 0.43 0.17 

Hà Giang 18 2.4 0.53 0.16 

Em cất đồ dùng cá nhân đúng 

nơi quy định ở lớp học 

Hà Nội 17 2.5 0.52 0.13 

Hà Giang 18 2.4 0.52 0.13 

 

 

Kiểm 

soát 

hành 

vi  

Em tự thực hiện việc ăn, uống 

và đi vệ sinh 

Hà Nội 17 2.8 0.41 0.11 

Hà Giang 18 2.5 0.52 0.13 

Em không giận dữ khi người 

khác nổi cáu với em 

Hà Nội 17 2.3 0.46 0.12 

Hà Giang 18 2.4 0.49 0.13 

Em nghe bố mẹ trách mắng 

mà không giận dữ 

Hà Nội 17 2.4 0.54 0.16 

Hà Giang 18 2.4 0.49 0.13 

Em bỏ qua khi các bạn trêu 

chọc, chế nhạo em 

Hà Nội 17 2.8 0.56 0.14 

Hà Giang 18 2.5 0.51 0.13 
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Em không trêu chọc, đánh bạn Hà Nội 17 2.8 0.56 0.14 

Hà Giang 18 2.5 0.49 0.13 

Em tránh, không làm những 

việc có thể gây cho người 

khác tức giận 

Hà Nội 17 1.6 0.48 0.19 

Hà Giang 18 1.6 0.43 0.22 

 

 

 

Giao 

tiếp 

Lần đầu gặp ai đó em chủ 

động chào, không chờ phải 

nhắc mới chào 

Hà Nội 17 2.2 0.56 0.14 

Hà Giang 18 2.2 0.51 0.13 

Em chú ý, lắng nghe khi 

người khác đang nói với em 

Hà Nội 17 2.4 0.51 0.13 

Hà Giang 18 2.2 0.51 0.13 

Em chủ động trong các cuộc 

trò chuyện với người khác 

Hà Nội 17 1.9 0.26 0.07 

Hà Giang 18 1.9 0.52 0.13 

Em biết sử dụng các yếu tố 

phi ngôn ngữ (ánh mắt, cử 

chỉ, điệu bộ) trong giao tiếp 

Hà Nội 17 2.4 0.43 0.16 

Hà Giang 18 2.4 0.52 0.13 

Em sử dụng ngôn ngữ phù 

hợp trong các hoàn cảnh giao 

tiếp 

Hà Nội 17 3.1 0.00 0.00 

Hà Giang 18 2.9 0.52 0.13 

Em nói lời cám ơn khi người 

khác làm giúp em một điều gì 

đó 

Hà Nội 17 3.0 0.38 0.10 

Hà Giang 18 2.7 0.47 0.17 

 

 

 

Giải 

quyết 

vấn đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nhận ra những khó khăn 

của mình 

Hà Nội 17 1.6 0.49 0.13 

Hà Giang 18 1.9 0.41 0.11 

Khi gặp khó khăn, em biết 

cách giải quyết khó khăn của 

mình 

Hà Nội 17 1.4 0.49 0.13 

Hà Giang 18 1.6 0.52 0.13 

Em điều chỉnh hành vi của 

mình khi người khác không 

hài lòng 

Hà Nội 17 1.7 0.46 0.12 

Hà Giang 18 1.8 0.41 0.11 

Em phản hồi lại các mệnh 

lệnh, yêu cầu của người khác 

Hà Nội 17 2.8 0.41 0.11 

Hà Giang 18 2.6 0.41 0.11 

Em tha lỗi cho bạn, khi bạn 

trêu trọc em 

Hà Nội 17 2.4 0.49 0.13 

Hà Giang 18 2.4 0.49 0.13 

Khi em không biết cách giải 

quyết vấn đề, em dừng lại để 

suy nghĩ 

Hà Nội 17 1.4 0.52 0.13 

Hà Giang 18 1.6 0.52 0.13 
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Nhìn vào cột điểm trung bình về mức độ KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa 

nhập tại Hà Nội và Hà Giang, chúng ta có thể thấy ngay rằng 2 nhóm này không có 

sự khác biệt nhiều về mức độ các KNXH, điều này được thể hiện ở điểm trung 

bình ở từng kĩ năng không có sự chênh lệch lớn; thậm chí ở một số kĩ năng, giá trị 

trung bình của 2 nhóm này lại hoàn toàn giống nhau, chứng tỏ rằng không có sự 

khác biệt về các KNXH giữa hai nhóm tại Hà Nội và Hà Giang. Để khẳng định rõ 

hơn, chúng tôi đã đưa số liệu này vào phần mềm SPSS để xử lí, tính kết quả của hệ 

số tương quan giữa 2 tổng thể độc lập là KNXH của HS KTTT lớp 1 học hòa nhập 

tại Hà Nội và Hà Giang (Independent Samples T-test), trong đó có chỉ số Sig.(2-

tailed), nếu chỉ số này lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì không có sự khác biệt giữa 2 

nhóm về các KNXH. Kết quả cho thấy, đa số các chỉ số Sig.(2-tailed) của 30 

KNXH được khảo sát tại Hà Nội và Hà Giang có giá trị lớn hơn 0,5; điều này 

chứng tỏ 2 nhóm này có sự đồng nhất về KNXH. Thực tế trao đổi với phụ huynh, 

giáo viên và quan sát môi trường học tập, sinh hoạt và môi trường sống của trẻ 

trong gia đình cho thấy: Học sinh ở Hà Giang có nhiều cơ hội thực tế để học hơn 

sơ với học sinh ở Hà Nội; Giáo viên ở Hà Nội có chú trọng hơn giáo viên Hà 

Giang trong việc cung cấp các mẫu và tạo các tình huống tương tác trong việc rèn 

luyện các KNXH. (để rõ hơn, xin tham khảo phụ lục 9). 

2.3.2. Đánh giá của giáo viên về khả năng học các kĩ năng xã hội của học sinh 

khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

2.3.2.1. Điểm mạnh của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 Tìm hiểu về điểm mạnh của HS KTTT lớp 1 hòa nhập bao gồm rất nhiều 

lĩnh vực và khía cạnh khác nhau. Trong quá trình khảo sát, làm việc với GV chủ 

nhiệm lớp có HS KTTT, chúng tôi chỉ tìm hiểu những thông tin về điểm mạnh của 

HS mà có liên quan trực tiếp đến các KNXH của HS KTTT. Còn tìm hiểu sâu và 

đánh giá tất cả các lĩnh vực phát triển của HS, chúng tôi sẽ tiến hành tìm hiểu đối 

với 3 HS KTTT tham gia thực nghiệm. Bảng dưới đây sẽ thể hiện sự đánh giá của 

GV về những điểm mạnh của HS KTTT học lớp 1 hòa nhập 
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Bảng 2.9. Đánh giá của giáo viên về điểm mạnh 

của học sinh KTTT lớp 1 hòa nhập 

 

Nội dung 

  

Mức độ 

Rất 

đồng ý 
Đồng ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Rất 

không 

đồng ý 

Có khả năng tham gia vào 

các hoạt động học tập 

Số lượng 0 15 25 16 0 

Tỷ lệ % 0% 26% 45% 29% 0% 

Có khả năng tuân thủ các nội 

quy, quy định tại trường học 

Số lượng 0 11 27 18 0 

Tỷ lệ % 0% 20% 48% 32% 0% 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ 

nếu được giao một cách rõ 

ràng. 

Số lượng 0 20 32 4 0 

Tỷ lệ % 
0% 36% 57% 7% 0% 

Có khả năng tham gia vào 

các hoạt động nhóm, tập thể 

Số lượng 0 9 31 16 0 

Tỷ lệ % 0% 16% 55% 29% 0% 

Hòa đồng với bạn bè Số lượng 0 21 24 11 0 

Tỷ lệ % 0% 37% 43% 20% 0% 

 

Ý kiến đánh giá của GV về các điểm mạnh của HS KTTT học lớp 1 hòa 

nhập chủ yếu là ở mức độ phân vân và không đồng ý. Ở trong phiếu trưng cầu ý 

kiến GV, chúng tôi quy định ở mức độ rất đồng ý là 1 điểm, đồng ý là 2 điểm, 

phân vân là 3 điểm, không đồng ý là 4 điểm và rất đồng ý là 5 điểm, kết quả trung 

bình của các lựa chọn được thể hiện như sau: 

Bảng 2.10. Các giá trị thống kê về đánh giá của giáo viên về điểm mạnh  

của HS KTTT lớp 1 hòa nhập (n=56) 

 

Điểm 

mạnh 

Có khả năng 

tham gia vào 

các hoạt 

động học tập 

Có khả năng 

tuân thủ các 

quy định, 

nội quy tại 

trường học 

Thực hiện tốt 

các nhiệm vụ 

nếu được giao 

một cách rõ 

ràng 

Có thể tham 

gia vào các 

HĐ nhóm, tập 

thể 

Hòa đồng 

với bạn 

bè 

Trung 

bình 
3.02 3.13 3.71 3.13 3.82 

Độ lệch 

chuẩn 
0.751 0.715 0.594 0.662 0.741 
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Giá trị trung bình về 5 điểm mạnh của HS KTTT lớp 1 học hòa nhập cũng 

cho giá trị tương tự (tất cả giá trị trung bình đều lớn hơn 3), theo quy định điểm 

như trên thì đa số GV lựa chọn ở mức độ là phân vân hoặc không đồng ý về các 

điểm mạnh của HS KTTT lớp 1 học hòa nhập. Kết quả này, chúng ta có thể suy 

đoán đến 2 khía cạnh: 1) GV dạy hòa nhập chưa biết, hoặc chưa tìm hiểu được khả 

năng và nhu cầu, điểm mạnh, hạn chế của từng HS KTTT, 2) Các GV dạy hòa 

nhập chưa tin tưởng vào khả năng có thể tham gia học hòa nhập của HS KTTT. Và 

thực tế, là không có một GV tham gia khảo sát nào cho rằng HS KTTT có những 

điểm mạnh, những khả năng như đề cập ở trên. Chính vì vậy mà các GV không tin 

tưởng là HS KTTT có thể tham gia học hòa nhập hiệu quả, nhất là dạy các kiến 

thức văn hóa cho HS KTTT là một việc hết sức khó khăn và đòi hỏi phải rất kiên 

trì và tỉ mỉ trong thiết kế các hoạt động học tập. 

 

Biểu đồ 2.2. Điểm mạnh của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

2.3.2.2. Hạn chế của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 Theo các GV đang dạy học hòa nhập HS KTTT, do chỉ số thông minh của 

HS KTTT ở mức thấp và khó khăn trong việc thực hiện các kĩ năng nên nhóm HS 

này có rất nhiều hạn chế trong tham gia học hòa nhập tại trường tiểu học. Ở đây, 
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chúng tôi đưa ra một số hạn chế của HS KTTT liên quan đến việc hình thành và 

phát triển 5 KNXH (nhóm kĩ năng tuân thủ, nhóm kĩ năng giao tiếp, nhóm kĩ năng 

kiểm soát hành vi, nhóm kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp và nhóm kĩ năng giải quyết 

vấn đề), kết quả chúng tôi thu được như sau: 

Bảng 2.11.  Đánh giá của giáo viên về hạn chế 

của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 

Nội dung 

Mức độ 

Rất 

đồng ý 

Đồng 

ý 

Phân 

vân 

Không 

đồng ý 

Rất 

không 

đồng ý 

Khó khăn trong việc tiếp thu 

kiến thức và kĩ năng 

Số lượng 13 33 10 0 0 

Tỷ lệ % 23% 59% 18% 0.0% 0.0% 

Khó khăn trong việc hiểu và 

thực hiện các nội quy, quy 

định của trường học 

Số lượng 10 35 11 0 0 

Tỷ lệ % 18% 62% 20% 0.0% 0.0% 

Chậm nhớ, mau quên nên cần 

thời gian nhiều hơn để tiếp 

thu kiến thức hoặc hiểu vấn đề 

Số lượng 13 35 8 0 0 

Tỷ lệ % 23% 63% 14% 0.0% 0.0% 

Không có khả năng tìm kiếm 

sự trợ giúp khi gặp vấn đề 

Số lượng 23 26 7 0 0 

Tỷ lệ % 41% 46% 13% 0.0% 0.0% 

Có những hành vi bất thường 

làm ảnh hưởng đến hoạt động 

của bạn bè/lớp học 

Số lượng 20 34 2 0 0 

Tỷ lệ % 36% 61% 4% 0.0% 0.0% 

 

 Những hạn chế của HS KTTT lớp 1 hòa nhập được thiết kế theo chiều thuận 

trong phiếu hỏi; và như vậy khi càng nhận được nhiều ý kiến đồng ý của GV thì 

chứng tỏ rằng GV nhìn thấy nhiều hạn chế của HS KTTT. Trên đây, chúng tôi liệt 

kê 5 lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển KNXH của 

HS KTTT lớp 1 trong môi trường giáo dục hòa nhập; hầu hết GV tham gia khảo 

sát đều đồng ý và rất đồng ý về những hạn chế của HS KTTT được nêu ra. Để cụ 

thể hơn, chúng tôi xin minh chứng bằng các giá trị thống kê được thể hiện ở bảng 

sau: 
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Bảng 2.12. Các giá trị thống kê đánh giá của giáo viên về hạn chế 

của HS KTTT lớp 1 hòa nhập (n=56) 

 

Hạn 

chế 

Khó khăn 

trong việc 

tiếp thu 

kiến thức 

và kĩ 

năng 

Khó khăn 

trong việc 

hiểu và thực 

hiện các nội 

quy, quy 

định của 

trường học 

Chậm nhớ, 

mau quên 

nên cần thời 

gian nhiều 

hơn để tiếp 

thu kiến thức 

hoặc hiểu 

vấn đề 

Không có 

khả năng 

tìm kiếm 

sự trợ 

giúp khi 

gặp vấn 

đề 

Có những 

hành vi bất 

thường làm 

ảnh hưởng 

đến hoạt động 

của bạn 

bè/lớp học 

Trung 

bình 
1.95 2.02 1.91 1.71 1.68 

Độ lệch 

chuẩn 
0.644 0.618 0.611 0.680 0.543 

 

Với cách quy định điểm giống như khảo sát về điểm mạnh của HS KTTT 

lớp 1 hòa nhâp; chúng ta thấy điểm trung bình về hạn chế của nhóm HS này thấp 

hơn hẳn so với điểm trung bình về điểm mạnh được trình bày ở phần trên. Điều 

này cho thấy đa số GV lựa chọn là đồng ý và rất đồng ý về các hạn chế của HS 

KTTT. Thực tế, khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu GV dạy hòa nhập đã nhận 

được những ý kiến chưa ủng hộ việc HS KTTT tham gia học hòa nhập ở trường 

tiểu học; GV đưa ra những lí do như HS KTTT thường có các hành vi bất thường 

làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của các HS khác trong lớp. Quy định về giáo 

dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 

mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đã được đặt ra. Tuy nhiên, đến từng cơ sở 

trường thì việc HS KTTT học hòa nhập mới chỉ dừng lại ở mức độ hòa nhập như là 

xếp cho em một chỗ ngồi trong lớp, chưa được rèn luyện các KNXH. 

Không có GV nào lựa chọn ở mức độ không đồng ý và rất không đồng ý về 

những hạn chế của HS KTTT; điều này cho thấy việc giáo dục KNXH cho HS 

KTTT là một việc làm rất khó khăn, những khó khăn này không chỉ đến từ phía 

giáo viên khi không biết về chương trình cũng như phương pháp giáo dục KNXH 

cho HS KTTT; mà theo nhận định của GV, những khó khăn này còn đến từ phía 

HS KTTT vì những hạn chế của nhóm HS này. 
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Biểu đồ 2.3. Hạn chế của HS  KTTT lớp 1 hòa nhập 

2.3.3. Thực trạng giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 

hòa nhập 

Nhận thức của GV về giáo dục KNXH không chỉ giúp GV vận dụng các 

biện pháp giáo dục phù hợp và hiệu quả nhất mà còn là động lực thúc đẩy tính tự 

giác trong giáo dục, tự giác tìm tòi học hỏi các kinh nghiệm giáo dục từ bạn bè, 

đồng nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục. Chính vì vai trò quan trọng đó mà 

trong đề tài này, chúng tôi đã tìm hiểu nhận thức của GV về các vấn đề liên quan 

đến giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập. 

2.3.3.1. Nội dung và thời điểm dạy KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 - Về nội dung: Những nội dụng được nhiều GV thường xuyên thực hiện giáo 

dục KNXH cho học HS KTTT là: nhóm kĩ năng tuân thủ (78,9%) và nhóm kĩ năng 

kiểm soát hành vi (84,2%). Việc lựa chọn các KNXH trong 2 nhóm kĩ năng này cũng 

xuất phát từ đặc điểm thực tiễn của HS KTTT lớp 1 là thường chưa biết tuân thủ các 

nội quy tại trường học, lớp học; các em vẫn giữ thói quen “học mà chơi, chơi mà học” 

ở lứa tuổi mầm non, một số em còn đi lại tự do trong lớp, nói leo, hay nói chuyện khi 

GV đang giảng bài. Bên cạnh đó, do đặc điểm của HS KTTT là có các hành vi bất 

thường như hay cáu giận, đánh bạn, lấy đồ dùng học tập của bạn, xé sách/vở...; những 
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hành vi này làm ảnh hưởng đến các hoạt động của lớp học. Do vậy, để HS KTTT có 

thể tham gia học hòa nhập cùng các bạn trong lớp, GV chủ nhiệm sẽ ưu tiên lựa chọn 

các kĩ năng để làm hạn chế được các hành vi tiêu cực và củng cố các hành vi tích cực 

của HS KTTT. 

 - Về thời điểm: Trong 4 trường tiểu học thuộc địa bàn nghiên cứu, trường tiểu 

học Bình Minh (Hà Nội) là trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chịu 

trách nhiệm chăm sóc giáo dục HS KTTT trên địa bàn Thành phố, nên số lượng HS 

KTTT học tập ở đây có số lượng nhiều hơn 3 trường tiểu học còn lại ( có 18 học sinh 

KTTT đang học hòa nhập). Chính vì vậy trường cũng có những đặc thù riêng, vì vậy 

về thời điểm giáo dục KNXH cho HS KTTT cũng có phần khác so với 3 trường tiểu 

học trong phạm vi nghiên cứu. 

Bảng 2.13. Thời điểm dạy KNXH cho HS KTTT 
 

Thời điểm dạy KNXH 
Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Dạy trên các tiết học cùng với cả lớp 49 87.50 

Tranh thủ giờ ra chơi 3 5.35 

Dạy trên các giờ học cá nhân của trẻ 7 12.50 
 

 Thời điểm dạy KNXH cho HS KTTT cùng với cả lớp trong các tiết học theo 

thời khóa biểu của nhà trường chiếm tỉ lệ cao nhất 49/56 GV (87,5%). Như chúng tôi 

đã trình bày ở phần định hướng giáo dục KNXH cho HS KTTT tại các trường tiểu 

học hòa nhập, theo phân phối chương trình giáo dục tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, chưa có một chương trình khung hay phân môn riêng dạy về KNXH. Chính vì 

vậy nhà trường không thể tự xây dựng hay tổ chức giáo dục KNXH cho HS KTTT 

vào thời khóa biểu chính khóa. Có 7/56 GV thực hiện giáo dục KNXH cho HS KTTT 

vào các giờ học cá nhân, mô hình này chỉ có thể tổ chức ở trường tiểu học Bình Minh 

vì nhà trường có một số GV hỗ trợ sẽ can thiệp cá nhân cho các HS KTTT có nhu cầu. 

Còn 3/56 GV lựa chọn dạy KNXH cho HS KTTT vào các giờ ra chơi, mặc dù đây là 

thời gian rất phù hợp để dạy cho HS KTTT một số KNXH trong các tình huống thực 

tế; tuy nhiên lại không nhận được sự lựa chọn của nhiều GV. 
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2.3.3.2. Các phương pháp giáo viên đã sử dụng để giáo dục KNXH cho HS KTTT 

lớp 1 hòa nhập 

Tìm hiểu thực trạng sử dụng các phương pháp giáo dục KNXH cho HS 

KTTT lớp 1 ở trường tiểu học hòa nhập được thực hiện bằng phương pháp sử dụng 

phiếu điều tra, trao đổi, đàm thoại với GV và quan sát các giờ học trên lớp cũng 

như các hoạt động hằng ngày của HS KTTT tại trường hòa nhập 

- Tìm hiểu thông tin về học sinh, đánh giá KNXH của học sinh: có 23% ý 

kiến của GV nói rằng khi được Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp có HS 

KTTT; GV tìm hiểu thông tin về gia đình HS, tìm hiểu nguyên nhân gây nên KT ở 

HS, người thường xuyên chăm sóc HS tại gia đình, yêu cầu gia đình chuyển cho 

GV những kết quả đánh giá về mức độ chức năng hiện tại của HS KTTT từ các 

nhà chuyên môn, bao gồm các vấn đề về nhận thức, về kĩ năng xã hội, về hành vi 

của HS KTTT...; Trên cở sở đó GV tiến hành đánh giá mực độ KNXH hiện tại của 

HS KTTT. Khi phỏng vấn sâu về 5 nhóm KNXH mà tác giả luận án đề cập đến, 

chúng tôi nhận được một số phản hồi từ GV như sau: HS KTTT lớp 1 thường vi 

phạm các nội quy của trường học, lớp học (hay đi lại tự do trong lớp, ngủ trong giờ 

học, một số HS KTTT thường ăn cắp đồ dùng của các bạn trong lớp); HS KTTT ít 

có nhu cầu giao tiếp với các bạn, thường chơi một mình...; một số HS KTTT có 

các hành vi bất thường như xé sách, xé vở, hay đánh bạn. Trong hoạt động hằng 

ngày, HS KTTT thường làm và chơi theo ý thích riêng của mình. 

77% ý kiến của GV cho rằng: do công việc của họ rất bận nên họ không có 

thời gian để đánh giá và họ không có kiến thức chuyên môn về công tác đánh giá 

khả năng và nhu cầu của HS KTTT, cũng như đánh giá KNXH của HS KTTT lớp 

1. Họ quan sát bằng cảm tính, khi thấy HS có dấu hiệu khác thường so với các bạn 

cùng trang lứa thì báo cho gia đình để cùng kết hợp trong việc chăm sóc, giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập: Trên cơ 

sở của việc tìm hiểu thông tin về gia đình, đánh giá khả năng và nhu cầu, đánh giá 

mức độ KNXH hiện tại của HS KTTT, có 16% ý kiến GV cho rằng họ có tiến hành 

xây dựng kế hoạch giáo dục KNXH cho HS KTTT theo tháng, học kỳ. Khi hỏi về 
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những cơ sở mà GV tiến hành để xây dựng kế hoạch giáo dục KNXH cho HS 

KTTT thì GV cho rằng: Họ căn cứ vào chương trình giáo dục tiểu học và theo kinh 

nghiệm của bản thân, tự mình nhận thấy kĩ năng nào là kĩ năng quan trọng và thiết 

thực nhất đối với HS KTTT lớp 1 thì GV sẽ tiến hành xây dựng đưa vào chương 

trình, kế hoạch dạy học hằng ngày để thúc đẩy nhanh việc phát triển KNXH cho 

HS KTTT tại trường tiểu học hòa nhập. 84% ý kiến của GV cho rằng họ không xây 

dựng riêng kế hoạch giáo dục KNXH cho HS KTTT mà họ lồng ghép vào kế 

hoạch chung của lớp. 

- Tạo ra các tình huống có vấn đề hằng ngày nhằm kích thích HS KTT thể 

hiện các KNXH: có 22% ý kiến GV cho rằng, HS KTTT thường ít tham gia chơi 

cùng các bạn, chỉ làm theo ý thích riêng của bản thân mình, GV phải khéo léo tạo 

ra các tình huống có vấn đề để kích thích HS KTTT thể hiện một số KNXH. Chẳng 

hạn khi gặp GV, HS KTTT không nói Con chào cô mà cô thường phải khởi xướng 

cuộc giao tiếp trước Cô chào con! thì sau đó HS KTTT mới nói Con chào cô!. Khi 

HS KTTT muốn phát biểu ý kiến thì GV yêu cầu trẻ phải giơ tay, sau đó mới được 

phát biêt. Có 78% ý kiến còn lại của GV cho rằng họ chỉ có khả năng thực hiện 

công việc của họ hằng ngày vì lớp học đã rất đông, GV không thể có thời gian để 

tạo ra các tình huống có vấn đề hằng ngày để kích thích HS KTTT thể hiện các 

KNXH được. 

- Thiết lập mối quan hệ gần gũi, thân mật giữa HS KTTT với GV và các bạn: 

có 15% ý kiến GV nhận thấy HS KTTT nếu được quan tâm, giúp đỡ sẽ có cảm 

giác an toàn hơn, HS sẽ có ý thích tham gia các hoạt động hòa đồng cùng các bạn 

cùng trang lứa. Còn 85% ý kiến còn lại của GV cho rằng họ thấy rất khó khăn để 

thiết lập mối quan hệ gần gũi với HS KTTT; hằng ngày đến lớp, HS KTTT cứ lảng 

tránh GV và các bạn, thích chơi theo ý thích riêng của mình, có các lời nói và hành 

động kì quặc, không tập trung tham gia vào các hoạt động học tập. 

- Xây dựng vòng tay bạn bè khuyến khích HS KTTT thể hiện các KNXH: Có 

14% ý kiến GV cho rằng HS KTTT lớp 1 ở trường hòa nhập thường nhút nhát, ít 

thể hiện các KNXH tại trường học, khi có sự trợ giúp của GV và các bạn thì HS 
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KTTT cảm thấy an toàn hơn, khi HS gặp khó khăn được các bạn giúp đỡ thì HS sẽ 

cảm thấy tự tin hơn, hứng thú hơn trong các hoạt động học tập. Trong hoạt động 

hằng ngày, GV thường phải giao nhiệm vụ cho một nhóm bạn khá giỏi, nhiệt tình 

trong lớp chơi và sẵn sàng giúp đỡ HS KTTT. Có 86% ý kiến GV cho rằng, họ 

thấy HS KTTT khi đến lớp thường rất thụ động trong tương tác với các bạn, một 

số HS KTTT còn hay gây gổ với bạn khác, lấy cắp đồ dùng học tập của các bạn. 

Nên trong các hoạt động học tập, vui chơi hằng ngày ở lớp họ cố gắng quản lí HS 

KTTT, cho HS KTTT thực hiện hoạt động nào đó mà các em thích để không ảnh 

hưởng đến các hoạt động học tập ở lớp của cả HS và GV. 

- Phối hợp với phụ huynh để giáo dục KNXH cho HS KTTT trong hoạt động 

sinh hoạt hằng ngày: 37% ý kiến GV cho rằng trong giờ trả HS khi tan học, GV 

thường dành thời gian trao đổi với phụ huynh, thông báo cho phụ huynh biết về 

tình hình của con học ở lớp ngày hôm nay, hướng dẫn phụ huynh cách dạy con ở 

nhà, giao nhiệm vụ bài tập cho phụ huynh để phụ huynh về nhà dạy con. Còn 63% 

ý kiến của GV vì rằng phụ huynh HS KTTT thường bận trong công việc của mình 

nên rất ít có thời gian nghiên cứu về cách dạy con, cách giúp con rèn luyện các 

KNXH. Chính vì vậy, họ ít phối hợp, ít trao đổi với phụ huynh về tình hình của HS 

KTTT tại trường; thêm nữa là một số gia đinh HS KTTT thương có ông/bà hoặc 

người giúp việc phụ trách việc đưa đón HS đi học. 
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Biểu đồ 2.4. Mức độ biết và áp dụng một số phương pháp giáo dục KNXH 

ho HS KTTT lớp 1 hòa nhập của giáo viên 

2.3.3.3. Sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia giáo dục hòa nhập trong quá 

trình giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 GDHN với đặc trưng là huy động nhiều lực lượng tham gia trong giáo dục, 

do đó việc phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, đặc biệt 

là phối hợp với phụ huynh HS KTTT trong quá trình giáo dục KNXH cho HS 

KTTT là việc làm cần được tiến hành thường xuyên với các hoạt động phong phú. 

 100% GV tham gia khảo sát trả lời là có phối hợp với những lực lượng giáo 

dục khác trong và ngoài nhà trường, các hoạt động phối hợp được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.14. Những hoạt động phối hợp với các lực lượng trong  quá trình 

giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 

Người phối hợp 

Hoạt động 

Lập kế hoạch Dạy  KNXH Đánh giá 

Ban giám hiệu 14/56 1/56 2/56 

Giáo viên hỗ trợ 5/56 4/56 4/56 

Tổng phụ trách Đội 12/56 15/56 8/56 

Nhân viên y tế 0/56 0/56 2/56 

Nhân viên hỗ trợ cộng đồng 0/56 9/56 0/56 

Phụ huynh học sinh toàn lớp 0/56 2/56 0/56 

Phụ huynh HSKT 12/56 25/56 7/56 

  

Phối hợp với Ban giám hiệu: Các GV khi tiến hành giáo dục KNXH cho HS 

KTTT không phải do nhà trường yêu cầu, nên còn ít sự phối hợp. Cụ thể, có 14/56 

GV phối hợp với Ban giám hiệu trong việc lập kế hoạch giáo dục KNXH, mà sự 

phối hợp ở đây mới chỉ ở mức độ là GV xây dựng kế hoạch KNXH cho HS KTTT 

rồi báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường, sau đó Ban giám hiệu thông qua kế 

hoạch, rồi ký duyệt cho GV thực hiện. Chỉ có 1/56 GV và 2/56  phối hợp với Ban 

giám hiệu trong dạy KNXH và đánh giá KNXH của HS KTTT; bao gồm sự trao 

đổi về chương trình dạy KNXH, phương pháp giáo dục và sử dụng công cụ đánh 

giá KNXH. 

 Với GV hỗ trợ giáo dục hòa nhập: Chỉ khoảng dưới 10% số GV tham gia 

khảo sát có phối hợp với GV hỗ trợ trong quá trình giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

Thực tế này không phải vì GV chủ nhiệm ít phối hợp, mà ở các trường tiểu học 

hòa nhập trong địa bàn khảo sát nói riêng và các trường hòa nhập nói chung, không 

phải trường nào cũng có các GV hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Các GV hỗ trợ ở đây, 

chủ yếu là thuộc 2 trường tiểu học ở Hà Nội, còn các trường ở Hà Giang thì hoàn 

toàn chưa có đội ngũ giáo viên hỗ trợ mà GV chủ nhiệm vẫn phải thực hiện toàn 

bộ công việc của lớp hòa nhập. Các GV hỗ trợ do gia đình HS KT tự hợp đồng và 
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trao đổi với nhà trường, nên các GV hỗ trợ rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong 

công tác hỗ trợ HS KT tại trường tiểu học hòa nhập. 

 Với tổng phụ trách Đội: Mặc dù trong trường tiểu học có khá nhiều hoạt 

động của tổ chức Đội thường xuyên xuống sinh hoạt cùng với HS lớp 1: Đội Sao 

đỏ sinh hoạt với học sinh lớp 1 trong giờ truy bài đầu giờ, tặng quà cho HS KTTT; 

Sinh hoạt sao nhi đồng: HS lớp 4 và lớp 5 có 4 buổi sinh hoạt trong một tháng với 

các em HS lớp 1 về các hoạt động văn nghệ, thể dục...Tuy nhiên, sự phối hợp giữa 

GV và tổng phụ trách đội trong quá trình giáo dục KNXH cho HS KTTT còn khá 

lỏng lẻo, thể hiện ở các con số như: chỉ có 12/56 GV phối hợp với tổng phụ trách 

trong lập kế hoạch giáo dục, 15/56 GV phối hợp trong việc dạy KNXH và 8/56 

phối hợp trong đánh giá KNXH của HS KTTT. 

 Với phụ huynh: Phụ huynh là lực lượng mà GV cần thường xuyên phối hợp 

trao đổi về các hoạt động giáo dục của con họ tại trường nói chung và giáo dục 

KNXH nói riêng, điều này còn trở nên quan trọng hơn tại các trường tiểu học hòa 

nhập. Thực tế tại các trường khảo sát, số lượng GV có phối hợp với phụ huynh HS 

trong quá trình giáo dục KNXH cho HS KTTT rất hạn chế, chỉ có 2/56 GV phối 

hợp với phụ huynh HS trong dạy KNXH, không có GV nào phối hợp với phụ 

huynh HS trong việc lập kế hoạch giáo dục và đánh giá KNXH của HS KTTT. Với 

phụ huynh HS KTTT, thì GV cần phải hàng ngày phối hợp trong việc chăm sóc 

giáo dục HS KTTT, ngay từ việc lập kế hoạch xác định xem HS KTTT cần được 

giáo dục những KNXH nào thì phụ huynh cũng cần tham gia cùng xây dựng kế 

hoạch, phụ huynh và GV cùng thống nhất những cách thức và biện pháp giáo dục 

KNXH được sử dụng tại trường cũng như ở nhà thì các mục tiêu giáo dục KNXH 

sẽ dễ dàng đạt được. Nhưng thực tế cũng chỉ có 12/56 GV phối hợp với phụ huynh 

HS KTTT trong việc lập kế hoạch giáo dục KNXH và 25/56 GV phối hợp với phụ 

huynh HS KTTT trong việc dạy KNXH cho HS KTTT, cho thấy sự phối hợp giữa 

nhà trường và gia đình trong quá trình giáo dục KNXH cho HS KTTT còn hạn chế. 

 Sự phối hợp giữa GV chủ nhiệm với nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ cộng 

đồng và các phụ huynh trong lớp hòa nhập  trong việc giáo dục KNXH cho HS 

KTTT còn rất lỏng lẻo. Tình trạng này là do các nguyên nhân sau đây: các cán bộ y 
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tế trong trường học chỉ chịu trách nhiệm về sức khỏe của học sinh trong toàn 

trường, không tham gia vào các hoạt động giáo dục học sinh trên lớp; đội ngũ nhân 

viên hỗ trợ cộng đồng cho HS KT còn rất là mỏng, nhiều trường chưa thành lập 

được các câu lạc bộ, hay các hội để để các thành viên tham gia hỗ trợ HS KT; phụ 

huynh của các HS trong lớp hòa nhập không hiểu về các HS KT, nhiều phụ huynh 

còn tránh né, không cho con mình học trong lớp có HS KT học hòa nhập. 

2.3.3.4. Công tác đánh giá kết quả giáo dục KNXH của HS KTTT 

Bảng 2.15. Công tác đánh giá kết quả giáo dục KNXH  

cho HS KTTT lớp 1hòa nhập 

 

 

STT 

 

Công tác kiểm tra, đánh giá KNXH 

của HS KTTT 

Mức độ  

thực hiện 

Mức độ  

hiệu quả 

Có Không Có Không 

1 Xác định nội dung kiểm tra 
18/56 33/56 15/56 32/56 

2 Xác định các phương pháp kiểm tra 
25/56 27/56 25/56 23/56 

3 Xác định các tiêu chí đánh giá 12/56 39/56 11/56 43/56 

4 Thực hiện đánh giá định kì 37/56 18/56 35/56 18/56 

5 Tổ chức nhận xét, tổng kết và rút kinh 

nghiệm 
32/56 23/56 29/56 22/56 

 

Việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện KNXH của HS KTTT trong các 

trường tiểu học chủ yếu tập trung vào đánh giá thái độ, kĩ năng, hành vi thể hiện 

KNXH trong các tính huống thực tế của cuộc sống hoặc trong các tình huống mô 

phỏng/giả định. Đánh giá KNXH của HS KTTT lớp 1 hòa nhập bao gồm cả đánh 

giá quá trình và đánh giá tổng kết thông qua hình thức nhận xét và xếp loại. Mỗi 

KNXH hoặc nhóm các KNXH cần dựa trên các tiêu chí đánh giá và các bộ công 

đánh giá cụ thể (bài trình bày miệng, nghiên cứu tính huống, đóng vai, trắc nghiệm, 

quan sát, phỏng vấn, câu hỏi mở,...). Tuy nhiên, công tác đánh giá KNXH cho HS 

KTTT còn chưa được quan tâm, điều này được thể hiện là các hoạt động trong 

công tác đánh giá KNXH được trình bày ở bảng 2.15 ở trên thì có 3/5 nội dung 
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không đạt được 50% ở mức độ thực hiện và 4/5 nội dung không đạt 50% ở mức độ 

hiệu quả. 

2.3.3.5. Những thuận lợi và khó khăn trong giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa 

nhập 

 Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn trong giáo dục KNXH cho HS KTTT 

học lớp 1 hòa nhập sẽ giúp GV, CBQL cũng như phụ huynh tìm được ra những 

mặt tích cực cũng như khắc phục được những hạn chế, khó khăn trong quá trình 

giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

Bảng 2.16. Những thuận lợi và khó khăn trong giáo dục KNXH 

cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

Những thuận lợi và khó khăn 

Số giáo viên lựa 

chọn 

Số lượng Tỉ lệ 

Thuận 

lợi 

Có môi trường hòa nhập để học sinh KTTT được 

thực hành, luyện tập thường xuyên 
54 96.4% 

Có sự đồng cảm, tạo điều kiện từ phía nhà trường, 

thầy/cô và bạn bè xung quanh 
31 55.3% 

Phát huy được những điểm mạnh của học sinh 

KTTT  
13 23.2% 

Khó 

khăn 

Tập trung chú ý của trẻ kém 26 46.4% 

Không có phương tiện đồ dùng để dạy 43 76.7% 

Không biết cách để giáo dục trẻ 48 85.7% 

Gia đình trẻ không quan tâm 3 5.4% 

Không có thời gian để dạy trẻ 49 87.5% 

Trẻ hay chống đối 13 23.2% 

  

- Về thuận lợi: Mặc dù giáo dục KNXH cho HS KTTT chưa phải là một 

môn học riêng, nhưng các GV cho biết là họ cũng nhận được sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường để giúp HS KTTT hòa nhập. Các HS 

KTTT học hòa nhập được đối xử công bằng, không phân biệt đối xử, được các bạn 

trong lớp quan tâm giúp đỡ. Học trong môi trường giáo dục hòa nhập, HS KTTT sẽ 

có cơ hội để học KNXH thông qua bắt chước, lặp lại những hành vi tốt từ bạn bè 

xung quanh; HS KTTT sẽ có môi trường thuận lợi để thực hành các KNXH. 
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Các cán bộ, GV tham gia công tác giáo dục hòa nhập HS KT tại các trường 

tiểu học trong địa bàn khảo sát rất nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Tất 

cả đều có trình độ đào tạo từ cao đẳng trợ lên, phối hợp nhịp nhàng với nhau trong 

tất cả các công việc. 

Đại đa số phụ huynh có HS KTTT đang học hòa nhập tại các trường tiểu học 

hòa nhập đều rất qua tâm đến việc chăm sóc giáo dục HS KT, tin tưởng vào 

chương trình giáo dục hòa nhập cho HS KT tại trường tiểu học, tạo những điều 

kiện tốt nhất trong công tác giáo dục hòa nhập cho con cái mình. 

 - Khó khăn: Các khó khăn từ phía bản thân HS KTTT, cũng như những yếu 

tố từ phía nhà trường và GV vẫn còn tồn tại rất nhiều. Trong đó các khó khăn lớn 

có thể kể đến như GV không biết cách giáo dục KNXH cho HS KTTT, GV không 

có thời gian để tổ chức giáo dục KNXH cho HS KTTT. Đây là hệ quả của thực 

trạng trên, tức là hầu hết các GV chưa được tập huấn về giáo dục hòa nhập cho HS 

KT, và chưa một GV nào được tham gia các khóa bồi dưỡng về giáo dục KNXH 

cho HS KTTT. Đồng thời, thời khóa biểu chính khóa trong các trường không có 

phân môn KNXH và các GV chủ nhiệm phụ trách lớp từ 40 đến 50 HS, nên họ 

không thể có thời gian để tổ chức giáo dục KNXH cho HS KTTT được. Bên cạnh 

đó, do sự hạn chế về nhận thức, tập trung chú ý của HS KTTT kém cùng với các 

hành vi bất thường của HS KTTT cũng là những yếu tố cản trở quá trình giáo dục 

KNXH cho nhóm học sinh này. 

Đội ngũ cán bộ, GV tại các trường tiểu học hòa nhập chưa có nhiều kinh 

nghiệm và kĩ năng trong dạy học hòa nhập HS KTTT. Bên cạnh đó, đa số GV tại 

các trường hòa nhập tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục tiểu học, số ít được tập 

huấn về giáo dục hòa nhập cho HS KT. Chưa biết điều chỉnh chương trình trong 

dạy học hòa nhâp và phương pháp dạy học hòa nhập HS KT nói chung và phương 

pháp dạy kĩ năng cho HS KT nói riêng. 

Nhận thức của phụ huynh về những hạn chế và điểm mạnh của HS KTTT, 

về các cách giáo dục con còn chưa tốt. Nhiều phụ huynh còn quá kỳ vọng vào khả 

năng của HS KTTT ( cho rằng trẻ sẽ trở thành bình thường, có thể tham gia học tập 

như các bạn khác...), nhiều phụ huynh còn có tư tưởng “trăm sự nhờ thầy/cô” nên 



 

 

94 

còn chưa tham gia phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục hòa nhập cho 

HS KTTTT 

Trên đây là một số thuận lợi và  khó khăn cơ bản nhất trong quá trình giáo 

dục KNXH cho HS KTTT mà chúng tôi rút ra từ thực tiễn quan sát, phỏng vấn GV 

và dự giờ các hoạt động tại trường tiểu học hòa nhập.  

2.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật 

trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

 Xác định được chính xác những yếu tố ảnh hưởng đến KNXH của HS 

KTTT lớp 1 trong trường hòa nhập sẽ giúp cho GV có nhưng hỗ trợ phù hợp để 

hình thành và phát triển KNXH của HS KTTT. 

Bảng 2.17. Nhận định của giáo viên về những yếu tố ảnh hưởng đến 

giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

 

STT Yếu tố ảnh hưởng 
Số giáo viên 

lựa chọn 

Thứ 

bậc 

1 Công tác quản lí của các cấp quản lí giáo dục 50 3 

2 
Sự tác động của giáo viên trong quá trình dạy 

học, mối quan hệ giao tiếp thầy- trò 
54 1 

3 Cơ sở, trang thiết bị của nhà trường 52 2 

4 Hoàn cảnh gia đình  35 4 

5 Hoàn cảnh xã hội 26 5 
 

Nhìn vào bảng 2.16, chúng ta thấy có 3 yếu tố mà GV cho là ảnh hưởng 

lớn  đến quá trình giáo dục KNXH cho HS KTTT, đó là: 1) Sự tác động của giáo 

viên trong quá trình dạy học, mối quan hệ giao tiếp thầy- trò; 2) Cơ sở, trang thiết 

bị của nhà trường phục vụ cho công tác giáo duc KNXH cho HS KTTT và 3) Công 

tác quản lí của các cấp quản lí giáo dục. Điều này cũng thật dễ hiểu, vì trong môi 

trường nhà trường thì đây là 3yếu tố rất cần thiết để phát triển các kĩ năng cho HS. 

Nếu không có những văn bản hướng dẫn, không có kế hoạch và chương trình giáo 

dcuj KNXH cho HS KTTT lớp 1 thì các GV không thể thực hiện được hoạt động 

này. Các yếu tố về gia đình và về xã hội thì các GV lại cho rằng không có ảnh 
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hưởng lớn tời việc giáo dục KNXH cho HS KTTT. Trở lại phần vai trò của gia 

đình và xã hội trong việc hình thành và rèn luyện KNXH cho HS KTTT ở chương 

1 thì chúng ta thấy rằng, các KNXH của HS KTTT sẽ được hình thành cũng như 

thể hiện nhiều hơn trong các mối quan hệ tương tác với các thành viên trong gia 

đinh và cồng đồng xã hội hơn là thông qua các tiết học tại trường. 

 

Kết luận chương 2 

Về KNXH của HS KTTT 

Bằng công cụ phiếu đánh giá KNXH của học sinh được xây dựng, kiểm 

nghiệm tính hiệu quả, khả thi, độ tin cậy, được sử dụng đánh giá 35 HS KTTT học 

lớp 1 hòa nhập tại Hà Giang và Hà Nội, cho thấy: KNXH của HS KTTT học lớp 1 

hòa nhập tại các trường tiểu học trong địa bàn khảo sát còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, 

trong hai lĩnh vực: giải quyết vấn đề (khó khăn trong giải quyết vấn đề - 1.51; 

dừng lại suy nghĩ khi gặp khó khăn – 1.54; Điều chỉnh hành vi khi người khác 

không vừa lòng – 1.77) và giao tiếp (Chủ động trong các cuộc trò chuyện -1.89; Sử 

dụng ngôn ngữ phù hợp -1.92); Chỉ có 8/30 chỉ số trong 5 lĩnh vực được đánh giá ở 

mức độ trung bình (phân vân và đồng ý). Có sự chênh lệch không đáng kể các 

KNXH của học sinh Hà Giang và Hà Nội. Tỉ lệ HS có khả năng tự thực hiện được 

một số KNXH là rất nhỏ, còn lại số HS chưa thể tự mình thực hiện được các 

KNXH phù hợp với lứa tuổi vẫn chiếm tỉ lệ cao. Điều này đã ảnh hưởng không tốt 

tới mục tiêu giúp HS KTTT có thể sống độc lập và hoà nhập với cộng đồng.  

Nguyên nhân của tình trạng này bao gồm: nguyên nhân thứ nhất là do 

những hạn chế về mặt trí tuệ của khiến HS khó có khả năng tự học được các 

KNXH; nguyên nhân thứ hai là do HS không được dạy các KNXH, trong đó việc 

GV dạy hòa nhập không biết về chương trình và phương pháp dạy các KNXH cho 

HS KT là yếu tố then chốt; nguyên nhân thứ ba là do cha mẹ quá chiều, luôn làm 

giúp HS mọi việc. 
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Thực trạng KNXH của HS KTTT học lớp 1 hòa nhập cho thấy sự cần thiết 

nghiên cứu tìm hiểu các biện pháp giáo dục KNXH hiệu quả cho HS KTTT lớp 1 

học hòa nhập 

Về giáo dục KNXH  

GV chưa được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục đặc biệt, dạy 

học hòa nhập có HS KTTT chủ yếu bằng kinh nghiệm nên nhận thức về dạy 

KNXH còn nhiều hạn chế: chưa đánh giá đầy đủ cụ thể điểm mạnh, hạn chế, khó 

khăn của học sinh; chưa xác định được những vấn đề cần ưu tiên trong dạy các 

KNXH, do vậy chưa có kế hoạch, xây dựng KHGDCN cho HS; 

Các nội dung dạy KNXH mới được GV chú trong vào việc tuân thủ nề nếp, 

kiểm soát hành vi và tìm kiếm sự trợ giúp; thời gian dạy KNXH chủ yếu trong các 

giờ học chung, có kèm thêm trong những giờ giải lao, các luyện tập các kĩ năng 

không thường xuyên và mang tính tự phát, ngẫu hứng; Các biện pháp dạy mới chỉ 

áp dụng phối hợp với gia đình, tìm hiểu thông tin về nguyên nhân gây ra khuyết tật 

mà chưa chú ý đến xây dựng vòng bè bạn, tăng cường tương tác giữa HS với HS, 

GV với HS, xây dựng kế hoạch hình thành và rèn luyện kĩ năng và tạo một số tình 

huống rèn luyện kĩ năng; chưa biết phát huy thế mạnh của môi trường hòa nhập có 

những KNXH của những HS không khuyết tật. 
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CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT VÀ THỰC NGHIỆM BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG XÃ 

HỘI CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ LỚP 1 HÒA NHẬP 

 

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 

Thực hiện giáo dục KNXH cho HS KTTT là thực hiện quan điểm sư phạm 

tích hợp trong giáo dục, dạy học nhằm thiết lập chỉnh thể nội dung giáo dục (nội 

dung học vấn và các hoạt động thực hiện) cho phép phát triển tối đa các năng lực 

của HS trong điều kiện có sự  giới hạn về thời gian và nguồn lực. Với yêu cầu giáo 

dục các KNXH cho HS KTTT phải phù hợp với khả năng và nhu cầu của nhóm 

học sinh này, nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu đòi hỏi khi đề xuất các biện pháp 

giáo dục KNXH cho HS KTTT trong môi trường hòa nhập phải quán triệt các vấn 

đề sau: 

Nắm vững các yêu cầu của đổi mới giáo dục tiểu học về đổi mới mục tiêu, 

nội dung chương trình giáo dục làm cơ sở cho việc phân tích các chương trình 

môn học và các hoạt động giáo dục gắn liền với phát triển các kĩ năng cho HS 

KTTT. Phân tích cụ thể mục tiêu các môn học để tích hợp một cách khoa học với 

các mục tiêu về phát triển kĩ năng cho HS, với nhóm HS KTTT cần lấy mục tiêu 

phát triển các kĩ năng làm cơ sở cho sự tích hợp. 

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính tích hợp 

Giáo dục KNXH cho HS KTTT phải đồng thời gắn liền với việc dạy văn hóa, 

các hoạt động giáo dục khác trong và ngoài nhà trường. Việc đề xuất các biện pháp 

giáo dục KNXH cho HS KTTT học lớp 1 trong trường tiểu học hòa nhập cần căn 

cứ vào các KNXH cơ bản cần giáo dục cho nhóm HS này để thiết kế nội dung 

cho từng biện pháp. Đảm bảo tận dụng những điểm mạnh của HS KTTT; đồng 

thời đáp ứng những thách thức, sự đa dạng của HS trong lớp học hòa nhập, sự phù 

hợp với đặc điểm tâm sinh lí của HS. 



 

 

98 

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống  

Giáo dục nói chung, giáo dục KNXH nói riêng luôn tồn tại và phát triển 

trong một hệ thống. Vì vậy, giáo dục KNXH cho HS KTTT cũng là một hệ thống 

cả về phương diện lí thuyết và thực tiễn. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống của 

việc đề xuất các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT học hòa nhập, đòi hỏi 

những yêu cầu sau: 

- Xác định rõ các thành tố cấu trúc của giáo dục KNXH cho HS KTTT trong 

môi trường giáo dục hòa nhập. 

- Giáo dục các phẩm chất tâm lí bên trong cùng với những biểu hiện bên 

ngoài của các thao tác hành động ở HS KTTT, phát huy vai trò chủ thể tích cực của 

HS KTTT trong quá trình giáo dục KNXH. 

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 

Biện pháp được xác định là biện pháp có tính khả thi khi nó thỏa mãn được 

các yếu tố ràng buộc. Đề các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT trong 

trường hòa nhập có tính hiệu quả và khả thi cao, đòi hỏi: 

- Các biện pháp được đề xuất phải phù hợp với các quy định về chức  năng 

nhiệm vụ của trường tiểu học, thẩm quyền của nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ 

dạy học và giáo dục. 

- Khi đề xuất các biện pháp, cần phải chú ý đến các điều kiện để thực hiện 

biện pháp. Trong đó cần xác định rõ những yếu tố ảnh hưởng đến tính khả thi đối 

với các biện pháp như thế nào. Cụ thể, phải xác định được: 

+ Nhân lực để thực hiện biện pháp. 

+ Thời gian và không gian thực hiện biện pháp. 

+ Các hoạt động cơ bản phải triển khai. 

+ Các nguồn lực vật chất, tài chính cần khai thác, huy động để thực 

hiện các hoạt động. 

+ Các rào cản của phong tục, tập quán,... 
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3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính đặc trưng của giáo dục hòa nhập 

 - Tôn trong sự khác biệt: Mỗi người đều có những đặc tính chung của loài 

người nhưng cũng mang những đặc điểm riêng, khác biệt của từng cá nhân như: 

hình thức bề ngoài, sở thích, phong cách học tập, tình cảm xã hội...; HS KTTT 

cũng có những khả năng, nhu cầu, tình cảm chung và những đặc điểm riêng biệt. 

Chúng ta có thể chấp nhận những đặc điểm khác biệt của nhau thì chúng ta cũng 

có thể chấp nhận những khác biệt ở HS KTTT. Nguyên tắc giáo dục KNXH tôn 

trọng sự khác biệt đảm bảo mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp và hình 

thức giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 cần phải thích hợp với những khác biệt 

của cá nhân HS. 

 - Đề xuất các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT sẽ không thành 

công nếu chúng ta tiến hành tổ chức hoạt động giáo dục một cách rập khuôn, đồng 

loạt cho tất cả HS mà không dựa trên khả năng, nhu cầu và sở thích của HS KTTT. 

Vì thế trong giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập, nhà giáo dục cần hiểu 

rõ đặc điểm của từng phát triển HS KTTT, từ đó đưa ra những tác động phù hợp 

với từng cá nhân HS KTTT. 

3.1.6. Nguyên tắc cá biệt hóa 

- Đặc điểm phát triển và KNXH của HS KTTT lứa tuổi tiểu học có nhiều 

điểm khác biệt, nhưng về cơ bản giống với HS tiểu học. Các biện pháp giáo dục 

KNXH cần được xây dựng dựa trên căn cứ là đặc điểm tâm sinh lí của HS tiểu học 

cũng như những đặc điểm đặc trưng về tâm sinh lí của HS KTTT lớp 1. Từ đó làm 

cơ sở cho việc lựa chọn các KNXH phù hợp về nhận thức, lứa tuổi và môi trường 

xung quanh HS KTTT; thiết kế các hoạt động dạy KNXH phát huy những điểm 

mạnh và khắc phục những hạn chế của HS KTTT. 

- Tiếp cận cá nhân là hướng tiếp cận cần thiết kế trong giáo dục HS KT nói 

chung và HS KTTT nói riêng, bản thân KNXH cũng là kĩ năng thiên về yếu tố cá 

nhân. Do đó, các biện pháp giáo dục KNXH cần hướng đến khả năng tiếp cận cá 

nhân HS KTTT, tức là cần căn cứ vào các đặc điểm hình thành và phát triển 
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KNXH của cá nhân HS KTTT. Để làm được được điều đó, hoạt động đánh giá 

KNXH, lập kế hoạch giáo dục KNXH, phối hợp các lực lượng...là hết sức quan trọng. 

3.2. Một số biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ 

lớp 1 hòa nhập  

Căn cứ trên cơ sở lí luận, thực trạng KNXH và giáo dục KNXH cho HS 

KTTT, căn cứ trên các nguyên tắc đề xuất biện pháp, luận án đề xuất 5 nhóm biện 

pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 như sau: 

- Chuẩn bị điều kiện thực hiện giáo dục KNXH: 02 biện pháp 

- Xác định mục tiêu giáo dục KNXH: 01 biện pháp 

- Lập kế hoạch giáo dục hoạch giáo dục KNXH: 01 biện pháp 

- Tổ chức giáo dục HNXH: Trong luận án này, tổ chức giáo dục KNXH cho 

HS KTTT được hiểu là sử dụng các biện pháp để hình thành và rèn luyện KNXH 

cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập, bao gồm: tích hợp, làm mẫu, trò chơi, câu chuyện 

xã hội, qua các tình huống thực tế, hợp tác nhóm, bao gồm 06 biện pháp. 

- Tăng cường phối hợp các lực lượng trong giáo dục KNXH cho HS KTTT 

lớp 1 hòa nhập: 02 biện pháp 

3.2.1. Chuẩn bị giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa 

nhập 

3.2.1.1. Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên về chuyên đề giáo dục KNXH cho HS 

KTTT lớp 1 hòa nhập 

a. Mục tiêu:  

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng nhu cầu thực tiễn 

công tác giáo dục KNXH cho HS KTTT học hòa nhập cả về số lượng và chất 

lượng. 

b. Nội dung: 
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- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ, GV về công tác đánh giá KNXH, xây dựng 

KHGDCN và thiết kế, tổ chức các hoạt động giáo dục KNXH cho HS KTTT học 

lớp 1 hòa nhập.  

- Các chuyên gia giáo dục đặc biệt cùng với GV xác định hệ thống các 

KNXH cần thiết cho HS KTTT học lớp 1 hòa nhập 

 - Thực hành các tiết dạy mẫu, các hoạt động hỗ trợ HS KTTT lớp 1 học 

các KNXH trong trường hòa nhập 

  c. Cách tiến hành: 

 - Các trường tiểu học hòa nhập cử cán bộ, GV tham gia các khóa tập huấn 

liên quan đến GDHN cho HS KTTT để họ nâng cao chuyên môn, hiểu biết về HS 

KT và thực hiện GDHN; 

 - Các GV dạy hòa nhập HS KTTT đã được đi tập huấn sẽ chia sẻ với cán bộ, 

GV toàn trường các kiến thức, kĩ năng trong công tác GDHN. 

d. Điều kiện thực hiện: 

- Các trường tiểu học hòa nhập cần có kế hoạch hoạt động hàng năm về 

công tác GDHN, trong đó đề xuất các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về 

giáo dục KNXH cho GV dạy hòa nhập HS KT. 

- Thống kê danh sách HS KT đang học hòa nhập tại trường nói chung và các 

HS KTTT học hòa nhập nói riêng, có đánh giá khả năng và nhu cầu của từng HS; 

- Thống kê các ý kiến, nguyện vọng của các GV về các nội dung cần tập 

huấn, nâng cao năng lực chuyên môn trong GDHN nói chung, giáo dục KNXH cho 

HS KTTT nói riêng. 

3.2.1.2. Tạo môi trường lớp học và trường học thân thiện, tích cực giao lưu với HS 

KTTT. 

a. Mục tiêu 

Nhằm giúp HS KTTT có một môi trường học tập thân thiện, tích cực; đến 

lớp được GV quan tâm, giúp đỡ yêu thương; tạo mối quan hệ gần gũi thân thiết 
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giữa GV – HS – các bạn trong lớp để HS KTTT tự tin trong tương tác, giao tiếp 

với mọi người. Trong quá trình HS KTTT tương tác với bạn bè và thầy/cô giáo, có 

gì sai GV và các bạn cùng sửa sai cho. 

b. Nội dung 

Tạo môi trường thân thiện giữa GV và các HS trong lớp với HS KTTT để 

giúp HS KTTT có cơ hội học tập và thực hành các KNXH bao gồm: tạo môi 

trường học tập thân thiện, tích cực; điều chỉnh hướng dẫn HS KTTT thực hành các 

KNXH; quản lí lớp học. 

c. Cách tiến hành 

- Tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực: bao gồm môi trường vật chất 

và mội trường tâm lí 

+ Môi trường vật chất: với HS KTTT, lớp học cần được đảm bảo đủ ánh 

sáng (cả ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo), lưu ý với một số trường hợp HS 

KTTT kèm các hội chứng khác (tăng động, rối loạn cảm giác, tự kỉ) quá nhạy cảm 

với ánh sáng. Ngoài ra, cần điều chỉnh cả yếu tố âm thanh, đảm bảo không có tạp 

âm/âm thanh gây nhiễu trong lớp học, ảnh hưởng đến sự tập trung của HS KTTT. 

Không gian lớp học cần thoáng mát, không quá nóng hoặc quá lạnh gây ảnh hưởng 

đến sức khỏe và sự tập trung của HS KTTT. Trường học, lớp học được tổ chức 

theo một cấu trúc nhật định, rõ ràng sẽ giúp HS KTTT dễ dàng thực hiện được các 

KNXH, đặc biệt là các KNXH trong nhóm kĩ năng tuân thủ và nhóm kĩ năng kiểm 

soát hành vi. 

+ Môi trường tâm lí: Trong khi tương tác với HS KTTT, GV phải tin vào 

khả năng của HS, yêu cầu HS tự tin, tự làm; đồng thời cũng cần quan tâm đến 

những hạn chế của HS KTTT, để từ đó tìm ra biện pháp giáo dục thích hợp. Trong 

hoạt động hằng ngày, HS KTTT gặp khó khăn, GV không nên giúp đỡ ngay mà 

hãy trò chuyện cùng với các HS khác giúp HS KTTT tìm cách giải quyết đúng đắn, 

phù hợp. Đôi khi GV xuất hiện với tư cách là người bạn của HS KTTT để gợi mở 

ý tưởng cho HS, hay để giúp HS KTTT giải quyết nhiệm vụ mà HS không tự mình 

giải quyết được. HS KTTT có những khó khăn trong khi tương tác với người khác, 
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nhất là người lạ mặt; Vì thế, GV phải dành thời gian để chờ đợi, lắng nghe, tỏ thái 

độ chân thành, gợi ý và có thể cung cấp mẫu tương tác cho HS KTTT trong những 

tình huống khó đối với các em. Đây là việc làm rất thiết thực, GV phải dành thời 

gian để HS được thể hiện, không la mắng, giục giã hay trách phạt HS KTTT đồng 

thời luôn khen ngợi khi HS có những lời nói và hành động thể hiện KNXH phù hợp. 

- Điều chỉnh hướng dẫn trong giáo dục KNXH: GV cần phải hiểu được cách 

học của HS KTTT và điều chỉnh cách hướng dẫn cho phù hợp. Vì tốc độ xử lí của 

HS KTTT luôn chậm trễ; do vậy, GV cần chờ đợi nhiều hơn hoặc cho phép HS 

KTTT có nhiều thời gian hơn để học và thực hành các KNXH. Việc giục giã, hối 

thúc HS KTTT đôi khi sẽ khiến các em không những học tập được các KNXH mà 

còn có thểnảy sinh các vấn đề hành vi tiêu cực. 

- Quản lí lớp học: Bao gồm quản lí môi trường lớp học và quản lí các nhiệm vụ 

cần thực hiện. Việc quản lí môi trường lớp học, GV cần có kĩ năng thiết kế hoặc 

điều chỉnh các yếu tố trong môi trường nhằm đảm bảo rằng tất cả HS, bao gồm cả 

HS KTTT đều cảm thấy thoải mái nhất. Về quản lí các nhiệm vụ cần thực hiện, 

GV cần lập danh sách các quy định trong lớp ngắn gọn, dễ hiểu, có thể sử dụng 

hình vẽ minh họa; đồng thời, GV cần giúp HS KTTT hiểu, nhắc nhở HS KTTT 

thực hiện, hỗ trợ HS KTTT thực hiện trong các tình huống khác nhau; GV cũng 

nên có kĩ năng thiết lập các mối quan hệ bạn bè, các nhóm hỗ trợ HS KTTT trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ tại lớp, trường học. 

d. Điều kiện thực hiện 

Tạo môi trường thân thiện cho HS KTTT cần được tổ chức ở mọi lúc, mọi 

nơi. GV cần tạo ra mối quan hệ thân mật, gần gũi với HS KTTT thể hiện qua giọng 

nói thiện cảm, sự ủng hộ tinh thần khi thất bại hoặc thành công đối với HS KTTT. 

Trong quá trình tham gia hoạt động, nếu HS KTTT thực hiện một thao tác, kĩ năng 

nào đó chưa thuần thục hoặc thực hiện một nhiệm vụ nào đó chưa thành công, GV 

nên tỏ thái độ ân cần, động viên khuyến khích HS KTTT. Mối quan hệ giữa GV và 

HS KTTT là mối quan hệ tương tác, chia sẻ không mang tính áp đặt. 
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Việc tạo môi trường thân thiện giữa GV và các HS KTTT trong lớp hòa 

nhập cần thỏa mãn một số yêu cầu chung đó là môi trường lớp học phải thuận tiện, 

an toàn, vệ sinh; các khu học tập, khu vui chơi, khu vệ sinh phải rõ ràng và có các 

biển báo hướng dẫn, tạo cơ hội cho HS khám phá, trao đổi và chia sẻ, kích thích 

HS KTTT thể hiện các KNXH phù hợp. 

Môi trường cần dễ tiếp cận đối với tất cả HS, tạo cơ hội cho HS KTTT  được 

tham gia tất cả các hoạt động hằng ngày tại trường. Để đạt được điều đó GV phải 

điều chỉnh nhất định cách giao tiếp (chỉ dẫn bằng hình ảnh, nói chậm, nói các từ 

chủ chốt), sửa sai cho HS KTTT... để tạo điều kiện cho HS KTTT  tiếp xúc với các 

bạn dễ dàng hơn, tương tác giữa HS KTTT và các HS khác trong lớp được nhiều hơn. 

Đảm bảo HS KTTT được tham gia học tập đúng với bản chất của GDHN, 

tạo sự bình đẳng và nhiều cơ hội cho HS KTTT được phát huy hết khả năng của 

mình và cũng là cơ hội để HS KTTT được sửa chữa những khiếm khuyết, hạn chế 

về KNXH. Từ phương pháp giáo dục, sự quan tâm của GV, đến các tình huống có 

vấn đề hằng ngày kích thích HS KTTT thể hiện các KNXH. Đảm bảo rằng tất cả 

HS đều được đối xử công bằng, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, KT hay nguồn 

gốc xuất thân, hoàn cảnh gia đình, tôn trọng sự đa dạng của HS trong môi trường 

GDHN. 

3.2.2. Xác định mục tiêu giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ 

lớp 1 hòa nhập 

a. Mục tiêu: Xác định mục tiêu giáo dục KNXH là việc làm đầu tiên cần 

thực hiện vì nó ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình thực hiện giáo dục cho HS. Mục 

tiêu giáo dục KNXH giúp cho việc định hướng các hoạt động giáo dục hình thành 

các KNXH cho HS KTTT học lớp 1 hòa nhập. 

b. Nội dung: 

- Mục tiêu giáo dục KNXH là những bài tập kĩ năng, các hành vi tích cực, 

nhận thức của HS về ý nghĩa, thực hiện và các thói quen thể hiện hành động tương 

tác xã hội trên cơ sở các động cơ, thái độ tích cực về các KNXH. 
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- Các loại mục tiêu giáo dục KNXH cần xây dựng cho HS KTTT học lớp 1 

hòa nhập: 

+ Căn cứ vào tiến trình năm học, có 2 loại mục tiêu giáo dục KNXH cần xác 

định: Mục tiêu dài hạn (là kết quả giáo dục, kì vọng đối với nhóm HS KTTT nhằm 

giải quyết những lĩnh vực còn yếu hoặc tăng cường những điểm mạnh của HS 

KTTT về những KNXH mà HS có thể thực hiện/đạt được trong một thời gian nhất 

định như kỳ học, năm học, bậc học). Mục tiêu ngắn hạn (là những mô tả về các 

bước nhỏ cần thực hiện, kết quả giáo dục cần đạt được trong thời gian ngắn như 

một tiết học, một tuần, một tháng...), nhằm đạt được mục tiêu dài hạn. 

+ Căn cứ vào đặc điểm của HS KTTT lớp 1: Trong mỗi lớp học hòa nhập, 

ngoài mục tiêu giáo dục KNXH chung cho tất cả HS, cần có mục tiêu giáo dục 

KNXH riêng cho mỗi HS KTTT.  

c. Cách tiến hành: Việc xác định mục tiêu giáo dục được dựa trên việc đánh 

giá khả năng và nhu cầu giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

- Đánh giá khả năng thực hiện KNXH hiện tại của HS KTTT thông qua việc 

sử dụng các công cụ đánh giá KNXH để phát hiện những khó khăn trong tương tác 

xã hội của HS KTTT để từ đó có căn cứ xác định mục tiêu giáo dục KNXH cho HS 

KTTT. Các phương pháp cơ bản trong đánh giá KNXH của HS KTTTcó thể được 

sử dụng như: Sử dụng thang đánh giá KNXH, quan sát, phỏng vấn GV và phụ 

huynh để tìm hiểu mức độ KNXH của HS KTTT. 

- GV cần xác định lựa chọn một hay một số nội dung giáo dục KNXH để 

giáo dục cho HS KTTT. Trong trường hợp có quá nhiều KNXH cần được lên mục 

tiêu giáo dục thì GV nên thực hiện mục tiêu ưu tiên dựa một số tiêu chí như: thời 

gian thực hiện, mức độ khó của kĩ năng, khả năng thực hiện của HS KTTT, độ tuổi 

của HS KTTT. 

- Khi xây dựng mục tiêu giáo dục KNXH cho HS KTTT cần xem xét thêm 

nhu cầu cần hình thành các KNXH của HS KTTT. Xây dựng mục tiêu giáo dục 

KNXH cho HS KTTT cần căn cứ trên việc phân tích các bước thực hiện kĩ năng để 

đề ra các mục tiêu giáo dục cụ thể. Các mục tiêu giáo dục KNXH sau khi được xây 



 

 

106 

dựng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với khả năng và nhu cầu của HS KTTT 

trong quá trình thực hiện thông qua việc đánh giá thường xuyên và định kì về 

KNXH của HS KTTT. 

d. Điều kiện thực hiện: 

Để xác định mục tiêu giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập, ngoài 

việc phải nắm vững kĩ thuật xác định mục tiêu dạy học/giáo dục, GV còn phải 

nắm vững các khái niệm công cụ: 

- Mục tiêu giáo dục KNXH cho HS KTTT cần đảm bảo được 4 yếu tố sau: 

Điều kiện để HS KTTT thực hiện được KNXH; xác định đối tượng HS KTTT; xác 

định KNXH và điều kiện thể hiện KNXH; xác định tiêu chí để đánh giá KNXH 

của HS KTTT. 

3.2.3. Xây dựng kế hoạch giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ 

lớp 1 hòa nhập 

a. Mục tiêu: 

Lập kế hoạch giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hoà nhập là bước tiếp 

theo sau khi xác định mục tiêu giáo dục KNXH, giúp cho việc định hướng các hoạt 

động giáo dục để đạt mục tiêu giáo dục KNXH đã đề ra. 

b. Nội dung: 

- Trong lớp học hòa nhập, GV cần xây dựng kế hoạch giáo dục KNXH 

chung cho HS toàn lớp học và kế hoạch giáo dục KNXH cho cá nhân HS KTTT. 

Kế hoạch giáo KNXH cho HS KTTT bao gồm kế hoạch dài hạn và ngắn hạn tương 

ứng với mục tiêu dài hạn và ngắn hạn. 

- Nội dung kế hoạch giáo dục KNXH cho HS KTTT bao gồm: 

+ Mức độ chức năng hiện tại các KNXH của HS KTTT; 

+ Thời gian thực hiện và mục tiêu cần đạt được; 

+ Biện pháp giáo dục KNXH; 

+ Phương tiện giáo dục KNXH; 
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+ Người thực hiện giáo dục KNXH cho HS KTTT; 

+ Nhận xét, đánh giá của GV. 

c. Cách tiến hành: 

  Kế hoạch giáo dục KNXH cho HS KTTT cần được thực hiện theo các bước sau: 

+ Thu thập thông tin về HS KTTT; 

+ Lựa chọn các biện pháp giáo dục và cách thức thực hiện giáo dục chung 

cho HS KTTT và các hoạt động hỗ trợ cá nhân HS KTTT; 

+ Dự tính các phương tiện và điều kiện môi trường thực hiện giáo dục 

KNXH; 

+ Đánh giá kết quả giáo dục KNXH của HS KTTT (đánh giá ban đầu thông 

qua thang đánh giá KNXH dành cho HS KTTT lớp 1 và đánh giá định kỳ sau một 

thời gian thực hiện giáo dục để GV rút kinh nghiệm, có kế hoạch điều chỉnh, bổ 

sung cho phần kế hoạch tiếp theo). 

d. Điều kiện thực hiện: 

- GV nắm được nội dung của các KNXH cơ bản cần giáo dục cho HS 

KTTT học lớp 1; có kĩ năng thiết kế hoạt động giáo dục, thiết kế dạy học theo 

quan điểm dạy học tích cực. 

- Cơ sở vật chất của nhà trường đáp ứng yêu cầu tối thiểu về các phương 

tiện phục vụ chủ đề đã được thiết kế. 

3.2.4. Tổ chức giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa 

nhập 

3.2.4.1. Giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập thông qua thông qua tích 

hợp với các hoạt động dạy học 

a. Mục tiêu: 

Hình thành và rèn luyện các KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập dựa 

trên sự huy động nội dung, kiến thức, kĩ năng thuộc các môn học ở lớp 1 trong 

trường tiểu học hòa nhập. Theo đó, giáo dục KNXH được xác định như mục tiêu 
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trong GDHN cho HS KTTT và cần phải tích hợp trong tất cả các hoạt động giáo 

dục trong nhà trường. 

b. Nội dụng: 

Dạy học tích hợp đòi hỏi các nội dung học tập trong nhà trường phải được 

gắn với các tình huống của cuộc sống mà HS KTTT thể hiện các KNXH. Với cách 

hiểu như vậy, dạy học tích hợp phải được thể hiện ở cả nội dung chương trình, 

phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hình thức tổ chức dạy học. 

Để tích hợp mục tiêu giáo dục KNXH trong hoạt động dạy học các môn 

học trong dạy học hòa nhập HS KTTT, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là tổ chức 

hoạt động giáo dục các môn học theo tiếp cận KNXH. Tiếp cận KNXH đề cập 

đến quá trình tương tác giữa dạy và học tập trung vào kiến thức, thái độ và kĩ 

năng cần đạt được để có những hành vi giúp HS KTTT biết cách tương tác với 

người khác một cách phù hợp, kiểm soát được các các hành vi bất thường; tập 

trung làm thay đổi hành vi như là mục tiêu đầu tiên của tiếp cận KNXH. 

Mục tiêu của giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập phải bao hàm 

các lĩnh vực học tập của HS khi tiếp cận KNXH như kiến thức, kĩ năng và thái độ. 

Phân tích các mục tiêu của hoạt động dạy học trong các môn học để tích hợp mục 

tiêu của giáo dục KNXH. Trong đó, mục tiêu của hoạt động giáo dục các môn 

học đã được hoạch định trong chương trình hoạt động giáo dục cấp tiểu học. Do 

vậy, cần phân tích các mục tiêu này, đặc biệt là các mục tiêu cụ thể của từng môn 

học, bài học để lựa chọn các mục tiêu phù hợp với mục tiêu giáo dục KNXH là 

cơ sở cho việc tích hợp. 

c. Cách tiến hành: 

GV lập kế hoạch và thực hiện hoạt động giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 

1 hòa nhập, xác định các KNXH cần thiết và phù hợp vơi khả năng của học sinh. 

Đồng thời xây dựng các hoạt động dạy học các môn học, trong một số nội dung 

môn học sẽ lồng ghép các KNXH để giáo dục cho HS KTTT. Ví dụ, trong nội 

dung của môn học Tiếng Việt lớp 1, GV có thể tích hợp rèn luyện và phát triển các 

nhóm kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề...; trong môn Đạo đức, có thể 



 

 

109 

lồng ghép giáo dục các nhóm kĩ năng tuân thủ, kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp, kĩ 

năng kiểm soát hành vi cho HS KTTT. 

d. Điều kiện thực hiện: 

Để tích hợp mục tiêu giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 trong hoạt 

động dạy học, ngoài việc phải nắm vững kĩ thuật xác định mục tiêu dạy học/ 

giáo dục và chương trình hoạt động giáo dục lớp 1 hòa nhập, GV còn phải nắm 

vững bản chất của quan điểm dạy học tích hợp. Dạy học tích hợp là định hướng về 

nội dung và phương pháp dạy học, trong đó GV tổ chức, hướng dẫn để HS KTTT 

lĩnh hội các kiến thức của bài học và thể hiện những KNXH liên quan đến bài học đó. 

GV lựa chọn các môn học, các nội dung học trong từng môn có thể tích hợp 

được nội dung giáo dục KNXH cho HS KTTT; có thể các KNXH sẽ được tiếp cận 

theo tiếp cận đa môn, liên môn hoặc xuyên môn. Nhưng không nhất thiết là ở tất 

cả các bài học đều phải có nội dụng về giáo dục KNXH. 

3.2.4.2. Làm mẫu và luyện tập các thao tác hành động KNXH cho HS KTTT lớp 1 

hòa nhập 

a. Mục tiêu: 

Hướng dẫn mẫu sẽ giúp cho HS biết cách tiến hành các thao tác hành động 

KNXH theo đúng yêu cầu cần thể hiện. HS KTTT được làm thử và luyện tập theo 

các hướng dẫn mẫu. 

b. Nội dung: 

Làm mẫu những hành vi (lời nói, thể hiện nét mặt và cử chỉ điệu bộ về 

những KNXH phù hợp) đã được lên mục tiêu bằng cách sử dụng nhiều người khác 

nhau để cung cấp thêm những ví dụ cho HS KTTT bắt chước theo. Người lớn hoặc 

bạn đồng trang lứa có thể chỉ ra một điều gì đó được làm như thế nào bằng cách 

miêu tả, qua các đoạn Video, qua xem phim, truyện tranh, qua mô hình..., HS 

KTTT sẽ được quan sát và trải nghiệm. 

c. Cách tiến hành: 
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GV và bạn bè là những người thể hiện/diễn mẫu các thao tác KNXH để HS 

KTTT biết các hành vi, thao tác được thực hiện như thế nào. Các thao tác, hành vi 

này được xem là các mẫu hành vi chuẩn, được mọi người xung quanh và xã hội 

chấp nhân. Chú ý sử dụng các bạn bè đồng trang lứa, gần gũi với HS KTTT như là 

những mô hình mẫu trợ giúp cho HS KTTT học các KNXH thông qua việc bắt 

chước, thực hiện theo mẫu. 

- Giáo viên hướng dẫn: 

+ Khi các KNXH được lên mục tiêu hướng dẫn, GV miêu tả các KNXH cho 

HS KTTT. GV và HS KTTT cùng trao đổi về tầm quan trọng của việc sử dụng 

những KNXH này trong những tình huống xã hội. GV sử dụng những câu hỏi hoặc 

những câu gợi ý để giúp HS hiểu tầm quan trọng của việc học những kĩ năng này, 

sau đó GV làm mẫu những hành vi thể hiện các KNXH phù hợp. Những hướng 

dẫn sẽ bao gồm việc làm mẫu, cho HS KTTT trải nghiệm và phản hồi bằng lời đối 

với những hành vi của HS KTTT.  

+ Xây dựng và sử dụng các hình thức minh họa cách thể hiện hành động 

(tranh ảnh, băng hình, truyện tranh, mô hình): Sử dụng băng hình có thể giúp HS 

KTTT dễ hiểu hơn về các tình huống và cách thể hiện ngôn ngữ trong hội thoại; 

đây là những phương tiện trực quan rất hữu ích để dạy cho HS KTTT. Sử dụng 

tranh ảnh, truyện tranh kết hợp với giải thích, hướng dẫn thông qua các câu hỏi về 

yêu cầu đối với KNXH cụ thể ở các tình huống tương tác bạn bè đa dạng (trong 

lớp học, trong các trò chơi tập thể, giờ học, giờ ra chơi). Nên sử dụng biện pháp 

này khi giới thiệu các hành vi kĩ năng mới cho HS KTTT hoặc củng cố các kiến 

thức về bối cảnh thực hiện KNXH. 

  - Bạn hướng dẫn: 

Trong cách luyện tập này, những HS cùng lớp sẽ được tuyển chọn để hướng 

dẫn các KNXH cho HS KTTT. Những HS được lựa chọn không chỉ dựa trên tiêu 

chí là thành thục về các KNXH mà còn dựa trên mối quan hệ bạn bè đã có với HS 

KTTT. Trước khi bắt đầu hướng dẫn HS cách hỗ trợ HS KTTT học KNXH, GV 

cần chia sẻ với những HS trong nhóm hỗ trợ về những mục tiêu cần đạt được về 
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KNXH của HS KTTT. Tiếp theo, các HS sẽ cùng nhau lựa chọn những hoạt động 

xã hội để cùng tham gia, HS KTTT được hướng dẫn thực hiện các phản hổi tích 

cực và sử dụng những hành vi xã hội đã được lên mục tiêu. 

d. Điều kiện thực hiện: 

Biện pháp này đòi hỏi các trường tiểu học hòa nhập phải được trang bị 

đầy đủ cơ sở vật chất; đặc biệt phải có các đồ dùng, trang thiết bị phục vụ giáo 

dục KNXH cho HS KTTT thông qua làm mẫu. Mặt khác, để thực hiện biện pháp 

này, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa GV và các bạn HS trong lớp, với gia 

đình HS KTTT để cùng duy trì một cách hướng dẫn giống nhau, cùng đưa ra các 

bài rèn luyện KNXH cho HS KTTT ở trường cũng như ở nhà. 

3.2.4.3. Giáo dục KNXH thông qua các câu chuyện xã hội 

a. Mục tiêu: 

Các câu chuyện xã hội sẽ cung cấp cho HS KTTT cách suy nghĩ, các cách 

xử lí tình huống trong những bối cảnh tương tác xã hội, giúp HS KTTT hình thành 

và phát triển các KNXH. 

b. Nội dung: 

Câu chuyện xã hội là những truyện kể với nội dung để miêu tả tình huống, 

khái niệm hoặc KNXH làm theo một khuôn mẫu. Trong câu chuyện mô tả các tình 

huống xã hội, quan điểm của các nhân vật, các hành vi xã hội phù hợp và những 

kết quả đạt được khi thực hiện các hành vi xã hội phù hợp. Nhờ đó, câu chuyện xã 

hội đáp ứng được yêu cầu và cải thiện được các KNXH của HS KTTT và của cả 

GV. GV cần đặc biệt lưu ý đưa ra các tính huống xã hội giữa các HS trong lớp hòa 

nhập với HS KTTT. 

c. Cách tiến hành: 

Các câu chuyện xã hội được xây dựng dựa trên những tình huống xã hội gần 

gũi, thường nhật mà HS KTTT thể hiện bối rối, khó chịu khi gặp phải. Do đó, 

những tình huống xã hội này cần được lặp đi lặp lại nhiều lần trong một khoảng 

thời gian ngắn (một giờ, một tiết học, một buổi học, một ngày học, một tuần học). 
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Đây chính là điều kiện thuận lợi để HS KTTT có thể thực hành ứng dụng những kĩ 

năng học được trong câu chuyện xã hội một cách thực tế nhất. GV cũng qua đó dễ 

dàng đánh giá được hiệu quả của câu chuyện xã hội đến hành vi, thái độ của HS 

KTTT trước tình huống mà HS KTTT gặp phải. 

Sau khi đã xây dựng xong câu chuyện xã hội thì việc xử dụng các câu 

chuyện xã hội vào rèn luyện KNXH cần được thực hiện theo quy trình sau đây: 

Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất 

 

Đưa câu chuyện xã hội vào dạy 

 

Duy trì 

 

Đánh giá, điều chỉnh 

 

Củng cố, chuyển tiếp 

 

Sơ đồ 1. Quy trình giáo dục kĩ năng xã hội thông qua câu chuyện xã hội 

Bước 1: Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất 

Chuẩn bị cơ sở vật chất có nhiều yếu tố, quan trọng nhất là lựa chọn địa 

điểm bởi nó sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của câu chuyện xã hội được đưa vào sử 

dụng. Nếu địa điểm chứa nhiều yếu tố gây nhiễu như: tiếng ồn, ánh sáng mạnh, 

quá nhiều người sẽ gây ra sự sao lãng, kém tập trung của HS KTTT. Do đó, lựa 

chọn một địa điểm yên tĩnh đảm bảo các yếu tố về ánh sáng, độ thông thoáng là 

cần thiết, tạo điều kiện cho các bước tiếp theo được tiến hành thuận lợi 

Nên tổ chức dạy cho một nhóm HS (khoảng 5 đến 6 HS, bao gồm cả HS 

KTTT). Chọn những HS có mối quan hệ thân thiết với nhau và có những KNXH 
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tốt để như là những tấm gương để HS KTTT học theo những hành vi tốt. Hãy để 

HS nghe, HS nhìn, HS sờ, bắt chước (trải nghiệm). 

Bước 2: Tiến hành đưa câu chuyện xã hội vào dạy 

Giới thiệu câu chuyện sắp kể như là một món quà dành riêng cho HS KTTT. 

Nếu là dạy cá nhân, vị trí khi ngồi đọc truyện là ngồi bên cạnh HS hoặc ngồi hơi 

lùi về phía sau lưng của HS, đảm bảo HS KTTT vẫn nghe rõ, nhìn rõ câu chuyện 

và không bị mất tập trung vào khuôn mặt của GV. Nếu là dạy nhóm, vị trí khi đọc 

truyện là phía trước mặt HS KTTT và có một thước dài để chỉ tranh và chữ. Truyện 

kể cần được mô tả lại trên giấy bằng hình ảnh rõ nét, dễ hiểu. GV cần đưa ra lần 

lượt cho đến hết và cuối cùng là các câu hỏi để cùng tìm hiểu câu chuyện, thông 

qua đó HS KTTT hiểu được nội dung cần truyền tải, tức là KNXH cần hình thành 

để HS KTTT thực hiện đúng trong quá trình học ở lớp, ở trường và áp dụng trong 

các tình huống xã hội. 

Bước 3: Duy trì 

Các câu chuyện xã hội dạy KNXH cho HS KTTT sẽ được kể một lần trong 

một ngày và vào một thời gian cố định nhằm chuẩn bị tâm thế, hình thành thói 

quen tiếp nhận câu chuyện của HS KTTT. Thông thường, câu chuyện được kể 

ngay trước khi KNXH cần dạy được thực hiện (Ví dụ: đọc câu chuyện về giúp đỡ 

bạn trước khi HS tham gia một hoạt động nhóm). Trong khi kể chuyện, có thể 

dừng lại ở một chi tiết quan trọng nào đó để kiểm tra phản ứng cũng như sự chú ý 

của HS KTTT; thường xuyên hỏi HS KTTT về các nhân vật cũng như tình tiết 

trong câu chuyện. 

Bước 4: Đánh giá, điều chỉnh 

Hiệu quả của câu chuyện cần phải được đánh giá thường xuyên và chặt chẽ. 

Nếu như sau một hoặc hai tuần đưa vào sử dụng, hiệu quả của các câu chuyện xã 

hội chưa được phát huy thì chúng ta cần xem xét lại mức độ phù hợp của các yếu 

tố như: số lượng câu, từ, độ dài của các câu chuyện, môi trường, thời gian dạy để từ đó 

có sự điều chỉnh lại sao cho phù hợp. 
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Bước 5: Củng cố, chuyển tiếp 

Khi HS KTTT đã hiểu và thực hiện được đúng hoặc gần đúng như kĩ năng 

được đề cập trong câu chuyện xã hội, GV cần hướng HS tới việc học kĩ năng mới. 

Tuy nhiên, GV vẫn tiếp tục ôn luyện, củng cố kĩ năng cũ, chỉ giảm thời gian sử 

dụng câu chuyện xã hội đó. Củng cố nhằm tránh trường hợp HS KTTT quên hoặc 

thực hiện không trọn vẹn KNXH đã được học. 

d. Điều kiện thực hiện: 

- Các tình huống đóng vai trong các câu chuyện xã hội phải phù hợp với nội 

dung KNXH cần giáo dục cần giáo dục cho HS KTTT. 

- Trước khi cho HS KTTT đóng vai trong các câu chuyện xã hội, GV cần 

cung cấp cho HS hiểu rõ ý nghĩa của các câu chuyện đó trong thực tế. 

- Dành thời gian cho HS KTTT có thời gian chuẩn bị thực hiện diễn tả các 

câu chuyện xã hội. 

3.2.4.4. Giáo dục KNXH thông qua tổ chức trò chơi 

a. Mục tiêu: 

Các trò chơi sẽ giúp HS KTTT được thảo luận và thực hành những hành vi 

xã hội trước khi thực hiện trong tình huống thực. Những trò chơi này cho phép HS 

KTTT được thực hành những tình huống thực, trong môi trường an toàn và thoải 

mái. Kịch bản của trò chơi đề cập đến những KNXH trong cuộc sống hàng ngày và 

thói quen của HS KTTT. 

b. Nội dung: 

Các trò chơi ở lứa tuổi HS lớp 1 thường là các trò chơi mô phỏng cuộc sống 

thật của con người. Vì vậy biện pháp này là cách thiết kế một nội dung hoặc một 

KNXH đang cần phải hình thành cho HS KTTT. Một số loại trò chơi có thể được 

sử dung như: 

- Trò chơi học tập: Các trò chơi này thường được tổ chức trong các tiết học, 

nhằm củng cố và hệ thống hóa lại kiến thức của tiết đó cho HS. 
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- Trò chơi đóng vai: Có thể là  trò chơi đóng vai hoặc là các trò chơi vận động.... 

- Sử dụng các tình huống trong chơi tự do: Chơi tự do chiếm nhiều thời gian 

trong hoạt động, sinh hoạt của HS. Trong chơi tự do, xuất hiện nhiều tình huống 

thể hiện các KNXH, GV cần phát hiện, sử dụng những tình huống này để giáo dục 

KNXH cho HS.  Đây là loại cho chơi mà giúp cho việc hình thành các KNXH của 

HS KTTT nhiều nhất.  

c. Cách tiến hành: 

GV lựa chọn các trò chơi phù hợp với KNXH cần hình thành cho HS KTTT; 

phổ biến và quy định cách chơi, cho HS KTTT chơi và phát triển trò chơi. GV có 

thể đưa ra các câu hỏi phân tích tình huống xã hội và các bạn bè có thể đưa ra 

những phản hồi về các hành vi tích cực cũng như những hạn chế của HS KTTT. 

Sau khi kết thúc trò chơi, GV cùng với HS KTTT nhắc lại những kĩ năng đã luyện 

tập, củng cố những kĩ năng cần hình thành cho HS KTTT được thể hiện trong trò 

chơi. Có thể sử dụng những băng hình ghi lại những hoạt động tương tác xã hội 

thành công trong các trò chơi để làm đồ dùng dạy học trực quan cho HS KTTT. 

d. Điều kiện thực hiện: 

- Các trò chơi phải dễ chơi, phù hợp với đặc điểm của HS KTTT lớp 1 học 

hòa nhập, phù hợp với KNXH cần hình thành; nếu là trò chơi có luật, GV phải 

hướng dẫn để HS KTTT nắm được quy tắc chơi và luật chơi. 

- GV phải qui định rõ thời gian và địa điểm chơi, phát huy tính chủ động, 

tích cực của HS KTTT trong quá trình chơi để phát triển trò chơi và rèn luyện các 

KNXH  liên quan. 

3.2.4.5. Giáo dục KNXH qua những tình huống thực tế 

a. Mục tiêu:  

Một số KNXH cần được dạy cho HS KTTT thông qua những tình huống 

thực tế, vì tình huống thực tế có thể đảm bảo cả về nhu cầu, về học KNXH và hiểu 

những bối cảnh thực hiện kĩ năng. Thực chất của biện pháp này là dạy HS KTTT 

các KNXH tại đúng thời điểm diễn ra các hoạt động đó. 
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b. Nội dung:  

GV lựa chọn nội dung phù hợp với thời gian hoạt sinh hoạt và học tập HS 

KTTT, dạy cách thức thực hiện KNXH theo các tình huống thực và sử dụng tình 

huống để xây dựng các bài tập xử lí tình huống. 

c. Cách tiến hành: 

Sử dụng các tình huống tình cờ bắt gặp để sửa và hướng dẫn cách thực hiện 

hành động cho HS KTTT; xây dựng các bài tập tình huống để HS KTTT có những 

lựa chọn giải quyết vấn đề. Các tình huống có thể nêu ra dưới nhiều dạng như sau: 

- Tình huống từ cách ứng xử: GV đưa ra các tình huống và yêu cầu HS 

KTTT nhận xét, đánh giá về cách ứng xử của các nhân vật trọng tình huống và nêu 

cách ứng xử phù hợp, trong đó cho HS KTTT được tham gia trải nghiệm thực tế. 

Tuy nhiên cần cung cấp những cơ hội có tính xã hội mà ở đó HS KTTT có thể 

được an toàn hoặc được phép mắc những lỗi mà không bị người khác chế nhạo là 

rất cần thiết. 

- Tình huống từ bối cảnh hoạt động: Thông qua những dấu hiệu của bối cảnh 

môi trường để HS KTTT biết cách thực hiện những KNXH một cách phù hợp 

trong những môi trường cụ thể. GV cần lựa chọn KNXH cần giáo dục cho HS 

KTTT, thời điểm tiến hành giáo dục KNXH đó. Đồng thời, GV nhận xét, khen 

ngợi, khái quát lại cách thực hiện kĩ năng đó cho HS KTTT nhớ. 

d. Điều kiện thực hiện: 

- GV lựa chọn nội dung giáo dục KNXH phù hợp với các hoạt động sinh 

hoạt của HS KTTT lớp 1 trong môi trường hòa nhập. 

- Khi hướng dẫn KNXH cho HS KTTT, GV nên dùng những lời nói ngắn 

gọn; trong quá trình hướng dẫn HS KTTT thực hiện các kĩ năng GV nên giảm dần 

mức độ hướng dẫn và trợ giúp. 

3.2.4.6. Giáo dục KNXH thông qua tổ chức các hoạt động nhóm 

a. Mục tiêu: 

Về thực chất, biện pháp này là tổ chức cho HS được bàn bạc, trao đổi hoặc 

cùng nhau thực hiện một hoạt động theo cùng một chủ đề đã được xác định trước. 

Tổ chức hoạt động nhóm cho HS trong lớp hòa nhập và HS KTTT không chỉ giúp 
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cho HS KTTT có cơ hội bắt chước, học hỏi những KNXH của bạn bè mà còn hình 

thành cho các HS khác trong lớp có các kĩ năng tương tác hỗ trợ các bạn trong nhóm. 

b. Nội dung:  

Tổ chức hoạt động nhóm cho HS lớp 1 hòa nhập có thể bao gồm nhưng loại 

nhóm sau đây: 

- Nhóm đôi: Là hình thức nhóm gồm có hai HS trong một nhóm, hình thức 

nhóm này thường được sử dụng cho các câu hỏi thảo luận nhanh và thường thì hai 

HS ngồi cạnh nhau sẽ là một nhóm. Bạn HS trong nhóm đôi với HS KTTT cần 

phải hiểu HS KTTT và thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ bạn. 

- Nhóm bàn tròn: Gồm có một số HS trong đó vấn đề thảo luận theo kiểu 

phân chia, mỗi HS sẽ nói hoặc viết lên ý kiến của mình rồi chuyển cho các bạn 

khác trong cùng nhóm nhưng ý kiến của người sau không lặp lại ý kiến của người 

trước; cứ như vậy lần lượt tất cả mọi người đều đưa ra được ý kiến của mình. 

Trong nhóm bàn tròn, HS KTTT có thể chỉ cần nhắc lại ý kiến của các bạn đã chia 

sẻ hoặc đưa ra các ý kiến đã có sự gợi ý, hướng dẫn. 

- Nhóm lắp ghép: Mỗi thành viên trong nhóm sẽ được giao một nhiệm vụ 

liên quan đến nhiệm vụ chung của cả nhóm. Các thành viên trong nhóm có cùng 

nhiệm vụ sẽ tách ra, ngồi lại trao đổi với nhau đưa ra ý kiến chung rồi sau đó một 

thời gian quay trở lại chia sẻ với nhóm lớn của mình để hoàn thành nhiệm vụ của 

cả nhóm. HS KTTT cần được phân chia ở nhóm thực hiện các nhiệm vụ đơn giản 

hơn so với các nhóm khác 

c. Cách tiến hành: 

GV lựa chọn các KNXH để đưa ra yêu cầu thảo luận và hướng dẫn HS chia 

nhóm, qui định thời gian hoạt động và vị trí ngồi của từng nhóm, cho HS thực hiện, 

HS báo cáo kết quả của nhóm, GV quan tâm hướng dẫn HS KTTT tham gia hoạt 

động nhóm và tổng kết, khen ngợi các nhóm. 

d. Điều kiện thực hiện: 

     Khi tổ chức cho HS KTTT hoạt động nhóm GV cần lưu ý các vấn đề  sau:  
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- Sắp xếp các nhóm ở vị trí nào, tốt nhất nên để nhóm có HS KTTT ngồi tại 

vị trí gần GV để dễ giám sát và quản lí. Luân phiên nhiệm vụ của các nhiệm vụ của 

các thành viên trong nhóm, nhưng lưu ý không để HS KTTT làm nhóm trưởng. 

- Quy định rõ thời gian và nội dung cho các nhóm hoạt động cho các nhóm 

(mỗi nhóm có thể cùng thực hiện một hoạt động hoặc các hoạt động khác nhau). 

GV cũng cần chuẩn bị phần thưởng cho nhóm thực hiện tốt nhất để khích lệ nhóm . 

- Kết quả hoạt động nhóm có thể được trình bày dưới nhiều cách thức khác 

nhau. Trong suốt quá trình HS thảo luận nhóm, GV phải đi đến từng nhóm để giám 

sát và hỗ trợ các nhóm thực hiện đúng theo yêu cầu, nhắc nhở các bạn trong nhóm 

hỗ trợ HS KTTT. 

3.2.5. Tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình giáo dục kĩ 

năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập. 

3.2.5.1. Phối kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong quá trình giáo dục KNXH 

cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

a. Mục tiêu: 

Tạo cơ hội cho HS KTTT được tương tác với nhiều đối tượng ở các môi 

trường khác nhau. Khi được tham gia vào các hoạt động ở trường và ở nhà với 

cùng những cách hướng dẫn, thực hành các KNXH giống nhau sẽ giúp HS KTTT 

dễ hiểu hơn, tự tin hơn, từ đó giúp HS KTTT có thể áp dụng những KNXH vào các 

hoàn cảnh, tình huống phù hợp. 

b. Nội dung: 

Việc giáo dục KNXH cho HS KTTT là một quá trình lâu dài liên tục, diễn ra 

ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội 

phức tạp. Các thành viên dạy HS KTTT biết yêu thương, vui cười thông qua việc 

chơi và trò chuyện với HS KTTT, dạy HS biết cách thể hiện các tương tác đúng 

chuẩn mực, hạn chế các hành vi không bình thường... Quan tâm tạo điều kiện 

thuận lợi như giúp các em rèn luyện các nề nếp thói quen học tập, mua sắm đồ 

dùng học tập đầy đủ, các kĩ năng tự chăm sóc, bảo vệ bản thân. 
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c. Cách tiến hành: 

Để việc giáo dục KNXH cho HS KTTT tại gia đình có hiệu quả tốt, các bậc 

cha mẹ cần quan tâm xây dựng một gia đình đầy đủ toàn vẹn, trong đó mọi thành 

viên có nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. 

 Xây dựng một phong cách sinh hoạt có nề nếp, phù hợp nhu cầu hứng thú 

nhằm phát huy những mặt tích cực của HS KTTT. Đặc biệt cha mẹ, người lớn phải 

giữ uy tín vai trò gương mẫu của mình trong gia đình và ngoài xã hội.  

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhà trường, đoàn thể để nắm được mục 

đích giáo dục, có sự phối hợp chặt chẽ. Tham gia tích cực vào hội phụ huynh của  

trường, quan tâm giúp đỡ nhà trường xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện dạy 

học để nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Những cuộc họp do 

nhà trường tổ chức, các bậc phụ huynh cần đi đầy đủ để nắm được yêu cầu giáo 

dục của nhà trường mà có sự kết hợp. Gia đình cần xây dựng truyền thống “tôn sư 

trọng đạo”, bảo vệ uy tín thầy/cô giáo, tránh các hành vi coi thường thầy/cô giáo 

trước mặt HS KTTT . 

d. Điều kiện thực hiện: 

- HS KTTT cần được tham gia các hoạt động giao lưu, tiếp xúc với các 

thành viên trong gia đình và cộng đồng một cách đa dạng, mọi lúc, mọi nơi. 

- Khi cho HS KTTT tham gia các hoạt động giao lưu, tiếp xúc với gia đình 

và cộng đồng nên tạo cho HS tâm thế thoải mái, cảm giác an toàn. 

3.2.5.2. Xây dựng vòng tay bạn bè giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 hòa nhập 

a. Mục tiêu: 

Xây dựng vòng tay bạn bè trong lớp học hoà nhập có mục tiêu là hình thành 

mốiquan hệ giữa HS KTTT với các bạn HS trong lớp. Nhóm bạn bè sẽ giúp HS 

KTTT xoá được những mặc cảm, tự ti; hỗ trợ HS KTTT trong các tình huống cần 

thể hiện và thực hành KNXH. Đồng thời, qua nhóm bạn bè, HS KTTT bắt chước 

và học hỏi được các KNXH từ các bạn bè trong nhóm. 
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b. Nội dung: 

Vòng bạn bè là một nhóm HS cùng học, cùng vui chơi sinh hoạt hằng ngày 

với nhau trong lớp học hòa nhập ở trường tiểu học. Các HS có thể là tự kết bạn với 

nhau hoặc có thể là do GV định hướng. GV xây dựng vòng tay bạn bè hỗ trợ HS 

KTTT trong tất cả các hoạt động hằng ngày ở trường. Các bạn bè trong nhóm cũng 

có mức độ thân thiết khác nhau, bao gồm: Vòng bạn bè 1 (những bạn thân thiết, 

quan tâm giúp đỡ HS KTTT mọi lúc, mọi nơi); vòng bạn bè 2 (những người bạn 

gần gũi với HS KTTT , thường xuyên chơi, giao tiếp với HS KTTT); vòng bạn bè 

3 (những bạn giúp đỡ HS KTTT khi gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày tại 

lớp, tại trường). 

c. Cách tiến hành: 

- Trước hết giáo viên nên xây vòng bạn bè theo hình thức đôi bạn 

GV cần giúp đỡ và tạo điều kiện để HS KTTT có được ít nhất 1 người bạn 

thân trong lớp, để thường xuyên tham gia cùng HS KTTT trong các hoạt động và 

giúp HS KTTT đạt được những thành công. Nên chọn giúp HS KTTT người bạn 

thân thiện, biết thông cảm, có học lực tốt, biết giúp đỡ người khác, gương mẫu. Bắt 

đầu có thể từ việc phát động phong trào: Đôi bạn cùng tiến trong học tập, phong 

trào giúp bạn vượt khó….Từ đó, HS KTTT có cơ hội được quen và được sự giúp 

đỡ của bạn. Đồng thời, chính HS KTTT cũng có thể tự tìm cho mình 1 người bạn 

thân, giúp HS KTTT hòa nhập hơn với lớp. 

Xây dựng vòng tay bạn bè theo nhóm, tạo cho HS KTTT một nhóm bạn để 

cùng thực hiện các nhiệm vụ học tập và tham gia các hoạt động vui chơi. 

+ Lựa chọn thành viên của vòng bạn bè: Các bạn được lựa chọn trong nhóm, 

trước hết cần là những bạn quý và có thiện cảm với HS KTTT, biết chia sẻ, giúp 

đỡ các bạn trong lớp. Tìm những bạn ở gần nhà với HS KTTT và đặc biệt là tìm 

các bạn có chung sở thích với HS KTTT, có những khả năng khác nhau để các em 

có thể chia sẽ những ý kiến hay thói quen hay cho các bạn khác và HS KTTT, làm 

phong phú hơn về khả năng của nhóm. 
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+ Lập kế hoặch giúp đỡ HS KTTT cho nhóm: Với các em HS ở lớp 1, GV nên 

định hướng nhiệm vụ hay lập kế hoạch giúp đỡ HS KTTT cho nhóm. Cần đảm bảo 

việc phân nhiệm vụ phù hợp và cụ thể cho các thành viên trong nhóm. Cần phân ra 

nhóm trưởng để ghi lại những công việc của nhóm và tiện trao đổi với cô chủ 

nhiệm 

+ Triển khai thực hiện kế hoạch đề ra của nhóm: GV theo dõi và hỗ trợ việc thực 

hiện kế hoạch và hoạt động của nhóm thường xuyên để chỉnh sửa cho nhóm. Với việc 

tổ chức các hoạt động vui chơi theo nhóm, GV nên hỗ trợ và điều khiển nhóm.  

+ Đánh giá hoạt động của nhóm vòng bạn bè: GV tổ chức họp mặt nhóm vòng 

bạn bè, tổng kết những việc đã làm được và chưa được, nhận xét và bổ sung; việc 

họp nhóm lần đầu có thể chưa cần thiết sự có mặt của HS KTTT. 

- Vòng bạn bè được mở rộng phạm vi cả lớp 

GV thường xuyên tuyên truyền tinh thần thân ái, giúp đỡ bạn bè cho cả lớp để 

tạo ra một tập thể lớp đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn 

luyện. Tạo nhiều tấm gương học tốt, hòa nhã để HS KTTT học tập và cố gắng. 

Việc xây dựng vòng bạn bè trong cả lớp cần thực hiện từ từ trong nhóm đôi bạn, 

nhóm bạn thân và các bạn đó sẽ giúp HS KTTT dần dần hòa nhập. 

d. Điều kiện thực hiện: 

Việc giáo dục KNXH cho HS KTTT trong lớp học hoà nhập không chỉ có 

những GV, các chuyên gia hỗ trợ mà còn cần có một nhóm HS cùng lớp tham 

gia.Vòng bè bạn là một nhóm khoảng 5 đến 6 HS trong lớp, có tinh thần giúp đỡ 

bạn,ân cần, nhanh nhẹn, thông minh và dễ hoà đồng. 

Vòng bè bạn có nhiệm vụ hỗ trợ HS KTTT tham gia vào mọi hoạt động của 

lớp học nói chung và hỗ trợ HS KTTT hình thành và phát triển các KNXH nói 

riêng. Đồng thời, vòng bạn bè cũng hỗ trợ GV giám sát, nhắc nhở HS KTTT trong 

quá trình rèn luyện các KNXH. 
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3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh 

khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

Các biện pháp giáo dục KNXH có mối quan hệ qua lại với nhau, tồn tại 

trong một chỉnh thể và bổ trợ lẫn nhau: việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện giáo 

dục KNXH là bước quan trọng để định hướng các bước thực hiện quá trình giáo 

dục KNXH cho HS KTTT đạt hiệu quả; thực hiện tốt công tác phối hợp các lực 

lượng giáo dục, tạo điều kiện cho HS KTTT nhận được nhiều sự quan tâm, từ đó 

có thể học tập các KNXH ở nhiều môi trường khác nhau. 

Sự phân chia các biện pháp giáo dục KNXH trong quá trình giáo dục KNXH 

cho HS KTTT là để thuận lợi và tường minh trong quá trình nghiên cứu. Thực tế, 

trong quá trình tổ chức rất khó có thể rạch ròi giữa từng biện pháp. Không thể tách 

rời lúc nào sử dụng nhóm biện pháp chuẩn bị các điều kiện giáo dục KNXH, khi 

nào thực hiện nhóm biện pháp hình thành KNXH và nhóm biện pháp phối hợp các 

lực lượng giáo dục, bởi trong từng biện pháp đã chứa đựng những yếu tố của nhau 

và khi thực hiện biện pháp này thì cũng đồng thời phải sử dụng biện pháp kia. 

3.4. Thực nghiệm biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật 

trí tuệ lớp 1 hòa nhập 

3.4.1. Tổ chức thực nghiệm 

3.4.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Áp dụng một số biện pháp đã đề xuất để dạy “kĩ năng giao tiếp” cho 3 HS 

KTTT tại trường tiểu học hoà nhập nhằm kiểm định tính hiệu quả và tính khả thi 

của các biện pháp đó trong thực tiễn giáo dục. 

Luận án thực nghiệm các biện pháp để giáo dục “kĩ năng giao tiếp” cho 3 

HS KTTT là vì một số lí do sau: 

- Thứ nhất, dựa theo kết quả điều tra thực trạng, nhóm kĩ năng giao tiếp và 

nhóm kĩ năng kiểm soát hành vi được đánh giá là thấp trong các nhóm kĩ năng;  

- Thứ hai, kĩ năng giao tiếp là nền tảng để phát triển nhiều kĩ năng khác như 

kĩ năng tìm kiếm sự trợ giúp, kĩ năng kiểm soát hành vi, kĩ năng giải quyết vấn 
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đề...; Đồng thời, vào học lớp 1 các HS sẽ phải tiếp xúc với thầy/cô giáo và bạn bè 

mới, trong khi các HS KTTT lại rất hạn chế về giao tiếp. Các em cần phải biết cách 

giao tiếp để hòa nhập với thầy/cô giáo và bạn bè mới và để tham gia học hòa nhập 

được hiệu quả hơn. 

- Thứ ba, vì thời gian thực nghiệm hạn chế, nên tác giả chỉ tâp trung thực 

nghiệm vào 01 nhóm KNXH, đó là nhóm kĩ năng giao tiếp. 

3.4.1.2. Khách thể và địa bàn thực nghiệm 

 Tác giả luận án tiến hành thực nghiệm trên 3 HS KTTT lớp 1 hòa nhập tại 

trường tiểu học, 3 HS này được lựa chọn trong nhóm 30 HS KTTT trong quá trình 

khảo sát thực trạng. 3 HS KTTT tham gia thực nghiệm sẽ được xác định mức độ 

KTTT và mức độ phát triển các lĩnh vực dựa trên các trắc nghiệm và thang đo đã 

được chuẩn hóa. 

Bảng 3.1. Danh sách học sinh tham gia thực nghiệm 

Học sinh Ngày sinh Kĩ năng Lớp 

HS KT1 20/06/2007 Kĩ năng giao tiếp 1A1 

HS KT2 17/03/2006 Kĩ năng giao tiếp 1A3 

HS KT3 06/05/2007 Kĩ năng giao tiếp 1A2 

 

3.4.1.3. Thu thập thông tin và lập hồ sơ cá nhân 

 Thu thập thông tin về HS KTTT: Những thông tin về HS KTTT như mức độ 

KTTT, mức độ phát triển các lĩnh vực, mức độ KNXH và những thông tin về gia 

đình liên quan đến HS KTTT, thông tin về quá trình can thiệp sớm. 

 Tiến hành lập hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của HS KTTT với những nội dung 

cơ bản như sau: thông tin chung về HS KTTT, điểm mạnh, hạn chế, khó khăn, nhu 

cầu cần được đáp ứng, kế hoạch giáo dục cá nhân, kế hoạch giáo dục KNXH, nhận 

xét chung về sự tiến bộ của HS KTTT. 
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3.4.1.4. Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tham gia thực nghiệm 

Phối hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học hòa nhập lựa chọn GV đang 

trực tiếp dạy HS KTTT lớp 1 để tiến hành thực nghiệm. 

Tập huấn cho GV về các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT, bao 

gồm các nội dung: Đánh giá mức độ thích ứng hành vi, đánh giá mức độ KNXH 

của HS KTTT trước và sau thực nghiệm; hướng dẫn GV xác định mụctiêu, lập kế 

hoạch giáo dục KNXH, áp dụng các kĩ thuật đặc thù để hình thành và phát triển 

KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập.  

Trong quá trình GV áp dụng các biện pháp giáo dục KNXH, tác giả luận án 

giữ vai trò là người quan sát, đánh giá kết quả thực nghiệm; đồng thời luôn hỗ trợ, 

cùng trao đổi, bàn bạc phương thức tiến hành cụ thể, giải đáp thắc mắc của GV, 

cùng rút kinh nghiệm trong quá trình thực nghiệm. 

3.4.1.5. Đánh giá trước thực nghiệm 

 Để có thông tin về mức độ KTTT, sự phát triển các lĩnh vực và mức độ của 

các KNXH làm căn cứ cho việc phân tích kết quả rác động của các biện pháp thực 

nghiệm. Luận án sử dụng các công cụ sau để đánh giá trước thực nghiệm cho 3 HS 

KTTT 

a. Bộ trắc nghiệm Raven màu để xác định mức độ KTTT của HS 

 Bộ trắc nghiệm Raven màu bao gồm 36 bài tập, HS sẽ hoàn thành từng bài 

tập. Sau đó căn cứ vào kết quả và tuổi thực của HS sẽ tính ra chỉ số thông minh của 

từng HS, những HS nào có chỉ số thông minh IQ dưới 70 sẽ được xác định là 

KTTT. 

b. Thang đo thích ứng hành vi ABS – S:2 để  xác định mức độ thích ứng 

hành vi của HS KTTT. Thang đo được chia làm hai phần: 1, Tập trung vào tính 

độc lập của cá nhân và được thiết kế để đánh giá các kĩ năng thích ứng được coi là 

quan trọng đối với kĩ năng tự lập và trách nhiệp của cá nhân trong cuộc sống hàng 

ngày; 2, tập trung vào vào các vấn đề về hành vi  
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Dựa vào kết quả đánh ABS – S:2, các lĩnh vực phát triển của HS sẽ được 

tính thành các điểm thô, mỗi điểm thô tương ứng với 1 Item, sau đó các điểm thô 

từ các Item sẽ được cộng tổng lại theo từng lĩnh vực phát triển và ghi vào bảng tóm 

tắt, cuối cùng các điểm thô theo từng lĩnh vực sẽ được so sánh với bảng điểm thô 

định chuẩn của thang đo để tìm ra mức độ thích ứng của từng lĩnh vực phát triển 

của HS KTTTT. 

c. Thang đánh giá KNXH dành cho HS KTTT lứa tuổi tiểu học 

Đánh giá mức độ KNXH của 3 HS KTTT lớp 1 học hòa nhập, trong đó tập 

trung vào kĩ năng giao tiếp. 

3.4.1.6. Đánh giá kết quả sau thực nghiệm 

- Các tiêu chí và bộ công cụ đánh giá: Để đánh giá hiệu quả của các biện 

pháp phát triển KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập, tác giả luận án sử dụng 

phiếu hỏi và phiếu phỏng vấn GV, đồng thời sử dụng thang đánh giá KNXH dành 

cho HS KTTT để xác định sự phát triển về KNXH của HS KTTT theo 4 mức độ: 

1- Không bao giờ, 2 - Hiếm khi, 3 - Thỉnh thoảng và 4 - Thường xuyên thể hiện 

được các KNXH; đánh giá kết quả thực nghiện được tiến hành 3 lần sau mỗi 6 tuần. 

- Cách tiến hành đánh giá và theo dõi thực nghiệm: 

 Các mức độ phát tiển KNXH được đánh giá trong điều kiện trắc nghiệm, 

các bài tập được tiến hành với từng cá nhân HS KTTT. Trước khi tiến hành đánh 

giá, tác giả luận án dành một vài buổi để làm quen với HS KTTT, cùng với GV 

tham gia thực nghiệm đánh giá mức độ phát tiển KNXH của HS KTTT.. 

Bên cạnh đó, tác giả luận án tiến hành ghi chép nhật kí thực nghiệm để theo dõi 

sự tiến bộ của HS KTTT, đồng thời xem xét được những biện pháp giáo dục KNXH 

mà GV sử dụng đã phù hợp hay chưa? Có gì cần rút kinh nghiệm và bổ sung... 

3.4.2. Kết quả thực nghiệm sử dụng các biện pháp đề xuất trong việc dạy 

kĩ năng giao tiếp cho học sinh KTTT lớp 1 hòa nhập. 

 Trước khi tiến hành thực nghiệm các biện pháp để giáo dục nhóm kĩ năng 

giao tiếp cho 3 HS KTTT lớp 1 học hòa nhập, chúng tôi đã phân tích mức độ kĩ 
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năng giao tiếp của 3 HS KTTT theo kết quả đánh giá thực trạng ở chương 2, mức 

độ các tiểu kĩ năng trong nhóm kĩ năng giao tiếp được thể hiện như sau: 

 

 
 
 

(Ghi chú: 1: Không bao giờ; 2: Hiếm khi; 3: Thỉnh thoảng; 4: Thường xuyên) 
 

Biểu đồ 3.1. Thực trạng kĩ năng giao tiếp  

của 3 học sinh khuyết tật trí tuệ tham gia thực nghiệm 

 

3.4.2.1. Trường hợp 1: HS KT1  

a. Thông tin chung:  

HS KT1 là một bé trai 7 tuổi đang học lớp 1A1 tại trường tiểu học Bình 

Minh. Bố mẹ HS KT1 đều là cán bộ, công chức; gia đình em có điều kiện kinh tế 

vì vậy HS KT1 được chăm sóc khá tốt. HS KT1 chưa từng được can thiệp sớm ở 

bất kì trung tâm nào.  

- Kết quả đo chỉ số thông minh IQ: 65 ( KTTT mức độ nhẹ); 

- Kết quả đánh giá thang đo thích ứng hành vi ABS – S:2 
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Bảng 3.2. Thực trạng  hành vi thích ứng của HS KT1 thu được từ ABS – S:2 

Các lĩnh vực và nhân tố 
Điểm chuẩn Mức độ 

Các lĩnh vực phần I 

I. Hoạt động độc lập 3 Dưới TB 

II. Phát triển thể chất 8 TB 

III. Hoạt động kinh tế 4 Dưới TB 

IV. Phát triển ngôn ngữ 3 Dưới TB 

V. Số và thời gian 6 Rất kém 

VI. Hoạt động hướng nghiệp 6 Dưới TB 

VII. Tự điều kiển 7 Dưới TB 

VIII. Trách nhiệm 2 Rất kém 

IX. Xã hội hoá 4 Kém 

Các lĩnh vực phần II 

X. Ứng xử xã hội 6 Dưới TB 

XI. Tuân lệnh 2 TB 

XII. Mức độ tin cậy 6 Rất kém 

XIII.Các hành vi rập khuân và hiếu động 3 TB 

XIV. Hành vi tự lạm dụng 5 TB 

XV. Liên kết xã hội 4 Kém 

XVI. Hành vi quấy rối cá nhân 6 TB 

Các nhân tố phần  một 

Tự điều chỉnh cá nhân 85 Dưới TB 

Tự điều chỉnh xã hội 78 Kém 

Trách nhiệm cá nhân – xã hội 63  Rất kém 

Các nhân tố phần hai 

Thích ứng về mặt xã hội 82 Dưới TB 

Thích ứng về mặt cá nhân 87 Dưới TB 
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Hầu hết các lĩnh vực hành vi thích ứng của HS KT1 đều ở mức dưới trung 

bình, trong đó các lĩnh vực liên quan đến xã hội còn ở mức độ kém và rất kém. Với 

mức độ thích ứng hành vi như vây, cùng với hạn chế về khả năng nhận thức sẽ là 

rào cản lớn trong việc học hòa nhập của HS KT1. Qua quan sát và trao đổi trực 

tiếp với giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi thấy HS KT1 rất thân thiện, có thể tiếp 

nhận và xử lí thông tin qua kênh lời nói khá tốt. Nhưng em lại hay mất tập trung, 

có một số hành vi không phù hợp và khó khăn tham gia vào các hoạt động nhóm, 

hoạt động tập thể. 

- Kết quả đánh giá nhóm kĩ năng giao tiếp:  

 

Biểu đồ 3.2. Mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT1 trước thực nghiệm 

Biểu đồ 3.2 cho thấy: mức độ các kĩ năng trong nhóm kĩ năng giao tiếp 

hiện tại của HS KT1 còn rất hạn chế. HS KT1 có thể thực hiện được kĩ năng chào 

đơn giản khi gặp người quen. Còn hầu hết các kĩ năng, đều ở mức độ chưa làm 

được hoặc làm cần có sự nhắc nhở, trợ giúp từ người khác. Với mức độ các kĩ năng 

giao tiếp như hiện tại, sẽ cản trở HS KT1 trong quá trình HS KT1 học hòa nhập tại 

trường cũng như hòa nhập với cộng đồng. 

b. Quá trình thực nghiệm: 

- Sau khi thu thập thông tin chung về khả năng, nhu cầu, điểm mạnh, hạn 

chế và kết quả đánh giá nhóm kĩ năng giao tiếp của HS KT1, tác giả luận án đã 
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cùng GV chủ nhiệm của HS KT1 lập kế hoạch giáo dục kĩ năng giao tiếp cho HS 

KT1 dựa trên sở thích của HS, chương trình giáo dục tiểu học và điều kiện của lớp 

học hòa nhập. 

- Kế hoạch giáo dục kĩ năng giao tiếp cho HS KT1:  

Điểm yếu lớn nhất của HS KT1 là chưa chủ động trong các hoàn cảnh giao 

tiếp trong và sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp đặc biệt là ngôn ngữ nói. Chúng tôi 

đã trao đổi cụ thể với gia đình và giáo viên dạy HS KT1 tại lớp đều thống nhất rèn 

kĩ năng nghe hiểu các từ ngữ, nghe hiểu các yêu cầu và câu hỏi đơn giản trong các 

hoạt động học tập và vui chơi hàng ngày như: Ai? Đang làm gì? Ở đâu?.... Rèn sử 

dụng ngôn ngữ nói khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Nói được tên đồ vật, ý 

muốn của mình khi mong muốn điều gì. Nói câu hoàn chỉnh có chủ ngữ, vị ngữ 

trong hoạt động học tập và sinh hoạt hằng ngày. Phối hợp với phụ huynh để phát 

triển giao tiếp cho HS KT1 trong sinh hoạt hằng ngày để để can thiệp phát triển 

mối quan hệ giao tiếp cho HS KT1 ở tại gia đình. Phần kế hoạch giáo dục kĩ năng 

giao tiếp cho HS KT 1 được trình bày cụ thể ở bảng phụ lục 11. 

- Áp dụng các biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS KT1 

+ Làm mẫu dạy HS KT1 sử dụng ngôn ngữ phù hợp trong giao tiếp: GV thể 

hiện một hành động, lời nói, hoạt động nào đấy cho HS KT1 bắt chước để sau đó 

HS KT1 thực hiện lại một cách tự phát. Với mục đích là HS dễ hình dung ra nhiệm 

vụ và HS phải thực hiện được nhiệm vụ một cách độc lập. Ví dụ: HS KT1 nói Con 

xin cô ạ (khi GV đưa cho một đồ vật). GV sử dụng lời nói mẫu của mình để cho 

HS KT1 nói theo nhằm dạy HS KT1 các từ mới, câu nói ngắn gọn, dễ hiểu, nhấn 

mạnh ở các từ chủ chốt để cho HS KT1 bắt chước theo. 

Khi giao tiếp vơi HS KT1, GV và các bạn bè xung quanh nói chậm lại, nhìn 

vào mặt HS KT1, cho HS có nhiều thì giờ và cơ hội để xử lý các tín hiệu giao tiếp. 

Thường xuyên luyện giao tiếp mắt để rèn cho HS KT1 thói quen nhìn vào mắt mọi 

người khi giao tiếp.  

+ Dạy qua các tình huống thực tế: GV luôn tạo ra các tình huống trong hoạt 

động học tập và sinh hoạt hằng ngày yêu cầu HS KT1 phải giao tiếp, bằng những 
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câu hỏi như: em đang làm gì đấy? em đang chơi với bạn nào? em hỏi bạn xem bạn 

đang làm gì? 

Tình huống 1: Khi HS KT1 đến lớp, GV và các bạn chào học sinh; có thể sử 

dụng nhiều cách chào hỏi, ví dụ như “Chào buổi sáng”, “Xin chào Nam”, “Chào 

bạn, hôm nay bạn khỏe không?”, Khuyến khích HS KT1 trả lời phù hợp hoặc nhắc 

lại lời chào của bạn, “Chào cô Thủy” hoặc trả lời câu hỏi “Tôi khỏe, cảm ơn bạn”.  

Tình huống 2: Khuyến khích HS KT1 chào bạn bè và những người khác 

trong lớp học hoặc khu vực trường học. GV giải thích cho HS KT1 rằng “Chào” là 

một cách giao tiếp phù hợp đối với bạn bè nhưng không phải đối với người lớn 

tuổi hơn và những người ta chưa biết rõ. HS KT1 nên nói “em chào thầy/cô ạ”, 

“con chào thầy/cô ạ” đối với những GV trong trường, hoăc “cháu chào bác ạ” khi 

gặp người lớn tuổi. 

+ Câu chuyện xã hội: Cho HS KT1 đóng vai trong câu chuyện “Đoán xem 

ai đến chơi”, giúp HS KT1 bắt chước một số hành động tương tác giao tiếp với 

người khác. Chọn 4 HS trong lớp, ba bạn sẽ đóng vai ba khách đến nhà chơi (Nam, 

Sơn, Hùng). HS KT1 và một HS khác sẽ là chủ nhà và khi ba bạn đến nhà chơi thì 

sẽ chào Nam, chào Sơn, chào Hùng; sau đó GV sẽ hướng dẫn nhóm HS nói chuyện 

về một chủ để nào đó và lôi kéo HS KT vào thảo luận. Kết thúc, GV có thể hướng 

dẫn HS KT1 thể hiện mối quan tâm gần gũi với các bạn bằng cách mời các bạn 

ngồi xuống ghế và hát một bài cho lớp nghe. 

+ Hoạt động nhóm: Tổ chức cho HS ngồi thành các nhóm nhỏ để chọn các 

bức tranh thể hiện tự giác chào khi gặp người quen, cám ơn khi người khác giúp 

đỡ.... Nhóm nào tìm được nhiều bức tranh đúng nhóm đó sẽ là nhóm thắng cuộc. 

Sau khi kết thúc hoạt động đó giáo viên phải nhận xét và giải thích lại cho HS và 

yêu cầu một số HS (trong đó có HS KT1) thực hiện lại cho cả lớp xem cách thức 

chào và cám ơn người khác đúng cách (dạy trên hoạt động chung của cả lớp). 

+ Xây dựng vòng bạn bè: GV tiến hành xây dựng vòng tay bạn bè cho HS 

KT1 ở tất cả các hoạt động. Ví dụ trong giờ chơi tạo cơ hội để các bạn giúp HS 
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KT1 nói, giao tiếp với các bạn trong khi chơi, chẳng hạn, khi HS KT1 đang chơi 

đồ chơi các bạn đến hỏi: Em đang làm gì đấy? Đây là cái gì? Nhìn tớ làm này. 

Sử dụng vòng bạn bè trong rèn luyện kĩ năng hợp tác và biết lắng nghe cho 

HS KT1: Các bạn trong vòng bạn bè luôn có mặt trong các nhóm chơi, nhóm thảo 

luận để có thể hỗ trợ, giúp đỡ HS KT1 biết cách chơi, dành được những thành công 

nhỏ trong trò chơi, biết sử dụng tài liệu, đồ dùng cùng nhau. Sự khuyến khích, 

động viên của bạn thân với HS KT1 rất quan trọng, sẽ giúp HS KT1 tạo niềm tin, 

hứng thú khi tham gia chơi, hợp tác khi chơi. Có thể thể hiện một cách đơn giản 

như những lời động viên ngắn gọn: Bạn ơi, cố lên; Chúc mừng cậu; Cậu giỏi thế…. 

+ Tạo môi trường thân thiện giữa HS KT1, GV và với các HS khác trong 

lớp: Để tạo được môi trường thân thiện ngay từ hoạt động buổi sáng, GV yêu cầu 

HS KT1 nói chào cô, đặt các câu hỏi với trẻ như: hôm nay ai đưa con đi học? con 

mặc áo màu gì? Con ăn sáng món gì?...Hằng ngày, GV điều chỉnh mục tiêu và nội 

dung hoạt động phù hợp với khả năng và nhu cầu của HS KT1 để HS tham gia 

cùng các bạn, GV cho HS KT1 ngồi cạnh những bạn khá giỏi hoặc ngồi gần phía 

GV để được trợ giúp nhiều hơn.  

Bảng 3.3. Bảng đánh giá mức độ kĩ năng giao tiếp  

        sau thực nghiệm của HS KT1 

 

Kĩ năng 

giao tiếp 

Số lần 

đánh 

giá 

Điểm 

tối 

thiểu 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Độ nhọn 

Giá trị Sai số 

Kĩ năng 1 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 2 3 3 4 3.00 1.000 0.000 1.225 

Kĩ năng 3 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 4 3 2 4 3.00 1.000 0.000 1.225 

Kĩ năng 5 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 6 3 2 3 2.67 1.155 1.732 1.225 
  

Nhìn vào bảng 3.3, chúng ta có thể nhận thấy: sau 3 lần thử nghiệm, HS 

KT1 đã thường xuyên thực hiện được 4/6 kĩ năng trong nhóm kĩ năng giao tiếp, 4 

kĩ năng này bao gồm: Kĩ năng chào hỏi, kĩ năng chú ý lắng nghe, kĩ năng chủ động 

trong giao tiếp và kĩ năng sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ trong giao tiếp. Bên 
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cạnh đó, các kĩ năng biết nói lời cám ơn khi nhận sự giúp đỡ và kĩ năng sử dụng 

ngôn ngữ phù hợp trong giao tiếp cũng có sự thay đổi từ mức độ HS KT1 không 

bao giờ thực hiện đến mức độ thỉnh thoảng thực hiện. 

Để rõ hơn về sự tiến bộ về mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT1 sau 3 lần 

đánh giá thử nghiệm, chúng tôi xin minh họa bằng Biểu đồ 3.3 so sánh trước thực 

nghiệm và sau 3 lần đánh giá thực nghiệm: 

 

(Ghi chú: 1: Không bao giờ; 2: Hiếm khi; 3: Thỉnh thoảng; 4: Thường xuyên) 
 

Biểu đồ 3.3. Mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT1 sau 3 lần thực nghiệm 

Sau mỗi lần thực nghiệm, HS KT1 đều có những tiến bộ về các kĩ năng 

giao tiếp một cách rõ ràng, trong đó sự thay đổi đáng kể nhất là ở các kĩ năng 2 

(chú ý lắng nghe), kĩ năng 4 (biết sử dụng cử chỉ, điệu bộ) và kĩ năng 6 (biết nói lời 

cám ơn). Sau 5 tháng thực nghiệm, 3 kĩ năng này thay đổi từ mức độ hiếm khi HS 

KT1 thức hiện đến mức độ thường xuyên thực hiện. Có sự tiến bộ nhanh vượt bậc 

như vậy là vì trong thời gian thực nghiệm, chúng tôi luôn tạo cho HS KT1 các cơ 

hội ở mọi lúc, mọi nơi để thể hiện các KNXH, kết hợp với sử dụng các biện pháp, 

các kĩ thuật đặc thù để hình thành và phát triển KNXH cho HS KT1.  
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3.4.2.2. Trường hợp 2: HS KT2  

 a. Thông tin chung 

HS KT2 là một bé trai 8 tuổi, đang học lớp 1A3 tại trường tiểu học Bình 

Minh. Về thể chất HS KT2 hoàn toàn khỏe mạnh và là con lớn trong gia đình; HS 

KT2 đã từng được làm can thiệp sớm tại trung tâm can thiệp sớm tại trường Cao 

đẳng Sư phạm Trung Ương, sau đó thấy HS KT2 có sự tiến bộ nên bố mẹ cho cháu 

đi học tiểu học hòa nhâp. HS KT2 rất hiếu động, nghịch ngợm, đôi khi còn có thái 

độ chống đối người lớn và GV. 

- Kết quả đo chỉ số thông minh IQ: 57 ( KTTT mức trung bình) 

- Kết quả đánh giá thang đo thích ứng hành vi ABS – S:2 

Bảng 3.4. Thực trạng hành vi thích ứng của HS KT2 thu được từ ABS – S:2 

Các lĩnh vực và nhân tố 
Điểm chuẩn Mức độ 

Các lĩnh vực phần I 

I. Hoạt động độc lập 7 Dưới TB 

II. Phát triển thể chất 9 TB 

III. Hoạt động kinh tế 6 Dưới TB 

IV. Phát triển ngôn ngữ 7 Dưới TB 

V. Số và thời gian 2 Rất kém 

VI. Hoạt động hướng nghiệp 6 Dưới TB 

VII. Tự điều kiển 6 Dưới TB 

VIII. Trách nhiệm 3 Rất kém 

IX. Xã hội hoá 4 Kém 

Các lĩnh vực phần II 

X. Ứng xử xã hội 7 Dưới TB 

XI. Tuân lệnh 10 TB 

XII. Mức độ tin cậy 3 Rất kém 

XIII.Các hành vi rập khuân và hiếu động 4 Kém 

XIV. Hành vi tự lạm dụng 9 TB 
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XV. Liên kết xã hội 5 Kém 

XVI. Hành vi quấy rối cá nhân 4 Kém 

Các nhân tố phần  một 

Tự điều chỉnh cá nhân 89 Dưới TB 

Tự điều chỉnh xã hội 76 Kém 

Trách nhiệm cá nhân – xã hội 68  Rất kém 

Các nhân tố phần hai 

Thích ứng về mặt xã hội 84 Dưới TB 

Thích ứng về mặt cá nhân 87 Dưới TB 
 

Bên cạnh những hạn chế về khả năng nhận thức, HS KT2 còn gặp nhiều vấn 

đề về hành vi, bao gồm những hành vi rập khuôn và những hành vi quấy rối cá 

nhân. Chính những vấn đề về hành vi này làm cho HS KT2 thường xuyên bị bạn 

bè xa lánh, ảnh hưởng không tốt đến quá trình tham gia học hòa nhập. Kết quả 

đánh giá về chỉ số thông minh IQ và kết quả đánh giá các lĩnh vực hành vi thích 

ứng ABS-S:2 cho thấy HS KT2 là một HS KTTT rất điển hình. Trên lớp học, em 

rất thích môn học vẽ và em có khả năng vẽ bắt chước theo hình mẫu rất tốt, nhưng 

học các môn toán và tiếng việt thì lại kém hơn hẳn so với các bạn cùng lớp. 

- Kết quả đánh giá nhóm kĩ năng giao tiếp:  

 

Biểu đồ 3.4. Mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT2 trước thực nghiệm 
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HS KT2 vẫn chưa thể tự mình thực hiện được các kĩ năng giao tiếp trên mà 

vẫn cần phải nhờ đến sự trợ giúp của GV, mức độ thể hiện các kĩ năng giao tiếp 

của HS KT2 chỉ là hiếm khi và không bao giờ. Thỉnh thoảng HS KT2  thực hiện 

được những lời chào hỏi và cám ơn khi gặp những người quen. Đây có thể là thành 

quả của việc HS KT2 đã được tham gia chương trình can thiệp sớm. 

b. Quá trình thực nghiệm 

- Kế hoạch giáo dục nhóm kĩ năng giao tiếp:  

Trên cơ sở thu thập thông tin chung về sự phát triển của HS KT2 và kết quả 

đánh giá nhóm kĩ năng giao tiếp, chúng tôi xây dựng kế hoạch giáo dục kĩ năng 

giao tiếp cho HS KT1 trong học kì 2 của năm học 2014 – 2015 như sau: Chào 

thầy/cô giáo khi đến lớp mà không cần nhắc, rèn kĩ năng tập trung chú ý; HS KT2 

biết lắng nghe người khác nói chuyện khi giao tiếp, tập trung vào chỉ dẫn của đối 

tượng giao tiếp, tập trung vào nhiệm vụ và lắng nghe người khác hướng dẫn; rèn kĩ 

năng nghe hiểu các từ ngữ, nghe hiểu các yêu cầu và câu hỏi đơn giản trong quá 

trình chơi như: ai? Cái gì? ở đâu? Đang  làm gì? Có thể sử dụng các yếu tố phi 

ngôn ngữ trong giao tiếp. Các mục tiêu và nội dung cụ thể của bản kế hoạch giáo 

dục nhóm kĩ năng giao tiếp cho HS KT2 được thể hiện đầy đủ ở phụ lục 12. 

- Áp dụng các biện pháp  phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS KT2 

+ Làm mẫu và luyện tập thói quen biết lễ phép với thầy/cô giáo: Rèn cho HS 

KT2 thói quen biết chào hỏi, thưa gửi lễ phép với thầy/cô giáo. Khi muốn ra ngoài 

hay phát biểu ý kiến phải xin phép thầy/cô giáo. Trong quá trình tiếp xúc và dạy 

HS KT2, GV thường xuyên nhắc nhở, dặn dò và khuyến khích HS thực hiện. Khi 

HS KT2 không thực hiện hoặc thực hiện sai, yêu cầu HS thực hiện lại cho đúng. 

GV có thể làm mẫu để HS KT2 bắt chước và thực hiện đúng hơn.  

Làm mẫu dạy HS KT2 biết sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ trong giao tiếp: 

GV làm mẫu cho HS KT2 các cử chỉ thường dùng trong giao tiếp, hoặc có thể 

cung cấp các mẫu cử chỉ giao tiếp thông qua các thẻ tranh. 

+ Hỗ trợ cá nhân: Hỗ trợ tại lớp học hòa nhập do GV lồng ghép trong hoạt 
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động hằng ngày; hỗ trợ trong tiết cá nhân được sắp xếp dựa trên khả năng và nhu 

cầu của HS KT2 và dựa vào kế hoạch của lớp học, phụ trách các giờ cá nhân là GV 

hỗ trợ GDHN trong trường hoặc là GV dạy các môn phụ trên lớp. Trên cơ sở kế 

hoạch giáo dục nhóm kĩ năng giao tiếp của HS KT2 được xây dựng theo tháng, 

quý, năm học được thống nhất giữa GV chủ nhiệm, phụ huynh và GV hỗ trợ cá 

nhân. Tất cả phụ huynh, GV dạy hòa nhập, GV hỗ trợ cá nhân đều thực hiện theo 

kế hoạch đặt ra, hàng tháng sẽ đánh giá lại một lần để có điều chỉnh, bổ sung. 

+ Qua các tình huống thực tế: Đưa HS KT2 đến siêu thị, mua một thứ gì đó 

và chỉ ra rằng người bán hàng rất lịch sự, ví dụ như: cô ấy nói “Bạn muốn mua 

gì?” và  nhắc HS KT2 nói “cám ơn” khi cô phục vụ giúp đỡ. Khuyến khích HS 

KT2 sử dụng từ ngữ và có thái độ đúng khi là người mua hàng, ví dụ như khi nhận 

tiền thừa sau khi trả tiền cho 1 món đồ, yêu cầu HS KT2 nói “Cám ơn” 

+ Tạo các tình huống có vấn đề, khuyến khích HS KT2 tham gia vào các 

hoạt động giao tiếp: GV luôn tạo ra các tình huống yêu cầu HS KT2 phải nói, phải 

tương tác; các tình huống có thể được thể hiện ở bất kì thời gian nào trong lớp 

cũng như ngoài lớp học. Bên cạnh đó, khuyến khích những người xung quanh HS 

KT2 nói chậm, rõ ràng, dễ hiểu để lôi kéo HS KT2 vào các tình huống giao tiếp. 

+ Câu chuyện xã hội: GV có thể tổ chức vào các giờ học trên lớp như giờ 

học môn đạo đức (các truyện ngắn về việc biết tôn trọng thầy/cô hay biết giao tiếp 

lịch sự với mọi người…), giờ học môn tự nhiên xã hội (tiểu phẩm về bảo vệ môi 

trường, giữ gìn môi trường lớp học…), giờ học môn tiếng việt (đóng các vai hay 

đọc theo vai trong một số câu chuyện ở môn tập đọc) hoặc tổ chức trong các giờ 

sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, các hoạt động văn nghệ: múa hát, kịch …của trường 

tiểu học. Trong mỗi hoạt động đó, GV luôn tìm và lựa chọn các tình huống giúp 

HS KT2 có cơ hội tham gia và rèn luyện các kĩ năng giao tiếp cần thiết. 

+ Xây dựng vòng tay bạn bè khuyến khích HS KT2 giao tiếp, GV tiến hành 

xây dựng vòng tay bạn bè cho HS KT2 ở tất cả các hoạt động hàng ngày. Phối hợp 

với phụ huynh để can thiệp phát triển mối quan hệ cho HS KT2 ở tại gia đình. Ví 

dụ, mối quan hệ HS KT2 với bố, mẹ, anh, chị thì cách xưng hô và giao tiếp như thế 

nào cho phù hợp. 
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Các bạn trong vòng bạn bè của HS KT2 cần luôn thể hiện các kĩ năng giao 

tiếp một cách đúng mực. Để từ đó, các bạn trong nhóm sẽ là những tấm gương cho 

HS KT2 học tập. Hơn nữa, các bạn trong nhóm sẽ luôn nhắc nhở, hướng dẫn HS 

KT2 thể hiện các kĩ năng giao tiếp hàng ngày như kĩ năng chào hỏi, biết lắng nghe 

người khác và luân phiên, hợp tác trong giao tiếp…. Nhóm của HS KT2 cùng các 

nhóm khác trong lớp sẽ xây dựng phong trào thi đua rèn luyện thói quen biết chào 

hỏi và cám ơn, như vậy cũng thúc đẩy HS KT2 hình thành và phát triển các kĩ 

năng giao tiếp cần thiết. 

c. Kết quả thực nghiệm 

Bảng 3.5. Bảng đánh giá mức độ kĩ năng giao tiếp  

            sau thực nghiệm của HS KT2 

 

Kĩ năng 

giao tiếp 

Số lần 

đánh 

giá 

Điểm 

tối 

thiểu 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Độ nhọn 

Giá trị Sai số 

Kĩ năng 1 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 2 3 2 4 3.00 1.000 0.000 1.225 

Kĩ năng 3 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 4 3 3 4 3.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 5 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 6 3 2 3 2.67 0.577 1.732 1.225 
  

So sánh với kết quả đánh giá mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT2 trước 

thực nghiệm thì sau 3 lần đánh giá thực nghiệm, ở mỗi kĩ năng đều có sự thay đổi 

ở 2 mức độ, nghĩa là từ mức độ không bao giờ thực hiện kĩ năng đến mức độ thỉnh 

thoảng thực hiện và từ mức độ hiếm khi thực hiện kĩ năng đến mức độ thường 

xuyên thực hiện. HS KT2 đã thường xuyên thực hiện được 3/6 kĩ năng giao tiếp và 

thỉnh thoảng thực hiện được 3/6 kĩ năng giao tiếp sau 5 tháng thực nghiệm; để rõ 

hơn, chúng tôi xin minh họa bằng Biểu đồ 3.5: 
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(Ghi chú: 1: Không bao giờ; 2: Hiếm khi; 3: Thỉnh thoảng; 4: Thường xuyên) 

Biểu đồ 3.5. Mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT2 sau 3 lần thực nghiệm 

 Qua 3 lần đánh giá thực nghiệm, chúng ta thấy ở kĩ năng 2 (chú ý lắng nghe 

khi giao tiếp với người khác) là có sự tiến bộ rõ sau từng lần thực nghiệm, cụ thể là 

sau thực nghiệm lần 1 HS KT2 hiếm khi thể hiện kĩ năng 2, sau thực nghiệm lần 2 

là mức độ thỉnh hoảng và sau thực nghiệm lần 3 thì HS KT2 đã thường xuyên thực 

hiện được kĩ năng chú ý lắng nghe khi giao tiếp với người khác. Đồng thời, các kĩ 

năng 4 và kĩ năng 6 cũng đạt ở mức thường xuyên thực hiện. 

3.4.2.3. Trường hợp 3: HS KT3 

a. Thông tin chung 

HS KT3 năm nay 7 tuổi, hiện đang học lớp 1A2 tại trường tiểu học Bình 

Minh. HS KT3 được gia đình nuông chiều nên rất bướng bỉnh, em rất lười ăn và 

trong giờ học thì hay trêu các bạn trong lớp. HS KT3 chưa tham gia can thiệp sớm 

tại bất kì trung tâm nào, gia đình cháu đón GV về nhà để thực hiện can thiệp cá 

nhân theo giờ khoảng 3 buổi/tuần. 

- Kết quả đo chỉ số thông minh IQ: 54 ( KTTT mức trung bình); 

- Kết quả đánh giá thang đo thích ứng hành vi ABS – S:2 
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Bảng 3.6. Thực trạng hành vi thích ứng của HS KT3 thu được từ ABS – S:2 

Các lĩnh vực và nhân tố 
Điểm chuẩn Mức độ 

Các lĩnh vực phần I 

I. Hoạt động độc lập 7 Dưới TB 

II. Phát triển thể chất 10 TB 

III. Hoạt động kinh tế 5 Dưới TB 

IV. Phát triển ngôn ngữ 6 Dưới TB 

V. Số và thời gian 3 Rất kém 

VI. Hoạt động hướng nghiệp 4 Dưới TB 

VII. Tự điều kiển 7 Dưới TB 

VIII. Trách nhiệm 2 Rất kém 

IX. Xã hội hoá 2 Kém 

Các lĩnh vực phần II 

X. Ứng xử xã hội 6 Dưới TB 

XI. Tuân lệnh 7 TB 

XII. Mức độ tin cậy 2 Rất kém 

XIII.Các hành vi rập khuân và hiếu động 4 TB 

XIV. Hành vi tự lạm dụng 6 TB 

XV. Liên kết xã hội 4 Kém 

XVI. Hành vi quấy rối cá nhân 7 TB 

Các nhân tố phần  một 

Tự điều chỉnh cá nhân 73 Dưới TB 

Tự điều chỉnh xã hội 79 Kém 

Trách nhiệm cá nhân – xã hội 67  Rất kém 

Các nhân tố phần hai 

Thích ứng về mặt xã hội 75 Dưới TB 

Thích ứng về mặt cá nhân 78 Dưới TB 
 

Theo kết quả ở bảng 3.6, hầu hết các lĩnh vực phát triển của HS KT3 đều ở 

mức dưới trung bình hoặc kém hơn so với độ tuổi. Trong đó, ở các lĩnh vực liên 
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quan đến tương tác xã hội của HS KT3 vẫn còn ở mức độ kém; cụ thể là ở lĩnh vực 

liên kết xã hội và tự điều chỉnh xã hội. Cùng với chỉ số thông minh IQ đo được qua 

trắc nghiệm Raven cho thấy HS KT3 là một HS KTTT rất điển hình (Theo tiêu chí 

của DSM-5). Bên cạnh đó, qua quan sát sự tham gia của HS KT3 vào các hoạt 

động học tập cũng như vui chơi tại trường học cho cho thấy: HS KT3 có sự phát 

triển thể chất khá bình thường, em cao lớn hơn các HS cùng lớp; nhưng khả năng 

học các môn học của em thì không theo kịp các bạn, nhất là ở môn tiếng việt, em 

vẫn chưa thể nghe chép được mà mới ở mức độ nhìn chép; các kĩ năng sống, kĩ 

năng tự phục vụ cũng rất hạn chế, buổi trưa ăn cơm ở trường, em vẫn còn vụng về 

nên hay làm đổ hoặc rơi thức ăn ra bàn. 

- Kết quả đánh giá nhóm kĩ năng giao tiếp: 

 

Biểu đồ 3.6. Mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT3 trước thực nghiệm 

Nhìn vào biểu đồ 3.6 cho thấy, mức độ các kĩ năng giao tiếp của HS KT3 

còn kém hơn cả so với HS KT1 và HS KT2. Gần như HS KT3 không thể tự mình 

thực hiện được một kĩ năng nào cả. Theo như kết quả đánh giá, HS KT3  không thể 

thực hiện được các kĩ năng giao tiếp một cách độc lập mà hoàn toàn nhờ sự giúp 

đỡ của GV. Theo các GV, nguyên nhân dẫn đến tính ỷ lại của HS KT3 chủ yếu là  

do gia đình HS KT3 quá nuông chiều. 

b. Quá trình thực nghiệm 
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- Kế hoạch giáo dục nhóm kĩ năng giao tiếp:  

Kế hoạch giáo dục nhóm kĩ năng giao tiếp cho HS KT3 trong học kì 2 năm 

học 2014 – 2015 tập trung vào rèn luyện khả năng tập trung chú ý và phát triển kĩ 

năng luân phiên trong giao tiếp, giúp cho HS KT3 biết đáp ứng yêu cầu người khác, 

chờ đến lượt khi hoạt động, lần lượt thực hiện hành động khi hoạt động, nghe hiểu 

các yêu cầu và câu hỏi đơn giản trong quá trình tương tác với mọi người xung 

quanh; hướng dẫn HS KT3 biết sử dụng nét mặt, cử chỉ và điệu bộ trong một số 

hoàn cảnh giao tiếp để thể hiện nhu cầu...; biết nói  lời chào và cám ơn phù hợp với 

các tình huống hàng ngày. Kế hoạch giáo dục nhóm kĩ năng giáo tiếp cho HS KT3 

được trình bày chi tiết  ở phụ lục 13. 

- Áp dụng các biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho HS KT3 

+ Dạy qua những tính huống thực tế: GV có thể sử dụng một số tình huống 

như sau để dạy kĩ năng chào, hỏi cho HS KT3 

 Tình huống 1: Diễn những hoạt cảnh đòi hỏi HS KT3 phải chào hỏi người 

khác, huyến khích học sinh trả lời phù hợp ( Ví dụ: Khi bố mẹ đưa học sinh đến 

lớp, nhắc HS chào bố mẹ và chào cô giáo) 

Tình huống 2: Khi giới thiệu HS KT3 với bạn bè, nhấn mạnh rằng 1 lời chào 

là cần thiết. Khi giới thiệu HS với những người lớn tuổi, nói với học sinh rằng 1 lời 

chào hoặc cái bắt tay là cần thiết. Nhắc nhở HS KT3 rằng chỉ bắt tay khi người đối 

diện đưa tay ra trước và không nên sử dụng việc bắt tay như một hình thức chào 

hỏi. 

Trong các hoạt động sinh hoạt và học tập hàng ngày của HS KT3, GV 

thường xuyên quan tâm để chỉnh sửa các lỗi về sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp cho 

HS; bên cạnh việc yêu cầu HS KT3 không nên sử dụng các ngôn từ bất phù hợp, 

còn phải cung cấp cho các em mẫu ngôn ngữ đúng và phù hợp để các em bắt 

chước theo. 

+ Xây dựng vòng tay bạn bè: GV tiến hành xây dựng vòng tay bạn bè cho 

HS KT3 ở tất cả các hoạt động hàng ngày. Phối hợp với phụ huynh để can thiệp 

phát triển mối quan hệ cho HS KT3 tại gia đình. 
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+ Làm mẫu và luyện tập: GV dạy cho HS KT3 những mẫu câu đầy đủ khi 

HS KT3 muốn cảm ơn người khác. Chẳng hạn như khi nhận được phần thưởng của 

GV, GV nên dạy học sinh nói đầy đủ câu “con cám ơn cô ạ” thay vì nhận quà và 

nói những câu ngắn cụt là “cám ơn” không thôi. Trong hoạt động và hội thoại hàng 

ngày với HS KT3, GV hãy nói “Cảm ơn” vào thời điểm thích hợp. GV giải thích 

với HS KT3 rằng những người biết cách cư xử tốt sẽ nói “cám ơn” khi nhận được 

sự giúp đỡ từ người khác. Khuyến khích HS KT3 nói “cám ơn” và những câu trả 

lời nhã nhặn khác vào thời điểm thích hợp. 

+ Tổ chức  hoạt động nhóm: GV tổ chức cho HS ngồi theo nhóm, trong 

nhóm có HS KT3, GV đề nghị nhóm mang cho một vài đồ dùng học tập. Nếu HS 

KT3 có thể lấy được đồ vật hãy tỏ ra tự hào và nói “cám ơn”. Khuyến khích các 

bạn trong nhóm cùng chơi như vậy, và yêu cầu các HS khi nhận được đồ dùng học 

tập từ  bạn khác thì hãy nói “cám ơn bạn”. 

GV tổ chức các hoạt động sinh hoạt nhớm cho HS trong đó có HS KT3, giao 

nhiệm vụ cho HS KT3 trong nhóm, kết quả của mỗi hoạt động nhóm là sự đóng 

góp của tất cả các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên, nên giao cho HS KT3 những 

nhiệm vụ đơn giản và dễ dàng hơn các bạn trong nhóm, để HS KT3 có nhiều cơ 

hội hoàn thành hơn. Tạo môi trường lớp học thân thiện, tích cực giữa GV và các 

HS khác trong lớp đề HS KT3 giao tiếp. 

Dạy HS KT3 biết sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ trong giao tiếp thông qua 

các câu chuyện xã hội bằng tranh, ảnh: GV sưu tầm và sử dụng các câu chuyện 

tranh có thể hiện biểu cảm của khuôn mặt trong các tình huống giao tiếp khác nhau, 

giúp HS KT3 có thể thể hiện được các biểu cảm hài lòng, không hài lòng, giận dữ... 

trong các tình huống giao tiếp. Tổ chức các hoạt động nhóm, trong đó yêu cầu hạn 

chế dùng ngôn ngữ nói và yêu cầu các HS, trong đó có HS KT3 thể hiện được các 

nội dung giao tiếp có ý nghĩa. 

c. Kết quả thực nghiệm 

 



 

 

143 

Bảng 3.7. Bảng đánh giá mức độ kĩ năng giao tiếp  

        sau thực nghiệm của HS KT3 

 

Kĩ năng 

giao tiếp 

Số lần 

đánh 

giá 

Điểm 

tối 

thiểu 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Độ nhọn 

Giá trị Sai số 

Kĩ năng 1 3 2 4 3.00 1.000 0.000 1.225 

Kĩ năng 2 3 2 4 3.00 1.000 0.000 1.225 

Kĩ năng 3 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 4 3 2 3 2.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 5 3 1 2 1.33 0.577 1.732 1.225 

Kĩ năng 6 3 1 3 2.00 1.000 0.000 1.225 
 

 Nhìn vào bảng 3.7, chúng ta có thể đánh giá là sau 3 lần thực nghiệm, HS 

KT3 có sự tiến bộ về kĩ năng giao tiếp chậm hơn HS KT1 và HS KT2; nhưng khi 

đối chiếu lại kết quả đánh giá mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT3 trước thực 

nghiệm thì lại thấy có sự tiến bộ rất rõ. Cụ thể, trước thực nghiệm HS KT3 không 

bao giờ thưc hiện 4/6 kĩ năng giao tiếp; nhưng sau 3 lần thực nghiệm thì HS KT3 

đã thường xuyên thực hiện được 2/6 kĩ năng giao tiếp và thỉnh thoảng thực hiện 

được 3/6 kĩ năng giao tiếp. Đó là sự tiến bộ rất lớn, vì HS KT3 xuất phát điểm thấp 

hơn HS KT1 và HS KT2 nhưng kết quả thực nghiệm cho thấy em cũng đã thực 

hiện được một số kĩ năng giao tiếp rất tốt. Để rõ hơn, chúng tôi xin minh họa bằng 

Biểu đồ 3.7: 
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(Ghi chú: 1: Không bao giờ; 2: Hiếm khi; 3: Thỉnh thoảng; 4: Thường xuyên) 
 

Biểu đồ 3.7. Mức độ kĩ năng giao tiếp của HS KT3 sau 3 lần thực nghiệm 

Nhìn vào biểu đồ 3.7, chúng  ta thấy: kĩ năng 1, kĩ năng 2 và kĩ năng 6 có 

sự thay đổi rõ ràng sau mỗi lần thực nghiệm, điều đó có ý nghĩa là HS KT3 có sự 

tiến bộ rất tích cực về mức độ thể hiện kĩ năng 1 (chào hỏi), kĩ năng 2 (chú ý lắng 

nghe) và kĩ năng 6 (sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ trong giao tiếp). Các kĩ năng giao 

tiếp còn lại của học sinh HS KT3 cũng đều có sự tiến bộ 1 mức độ sau 3 lần thực 

nghiệm. 

Kết thúc quá trình thử nghiệm, chúng tôi đã cùng GV chủ nhiệm và phụ 

huynh của HS KT1, tất cả đều rất bất ngờ về sự tiến bộ của cháu về các KNXH. 

Chỉ sau 5 tháng, HS KT 1 đã rất thành thạo trong kĩ năng chào hỏi (gặp người quen 

nào cũng chủ động chào) và trong khi tương tác, giao tiếp với người khác, HS KT 

đã tập trung hơn, thể hiện giao tiếp mắt – mắt, không còn bướng bỉnh và cũng đã 

hạn chế được những hành vi không phù hợp khi chơi với các bạn. 
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3.4.3. Bàn luận kết quả thực nghiệm 

Như vậy từ việc áp dụng các biện pháp đã đề xuất trong luận án để dạy cho 

thành công nhóm kĩ năng giao tiếp cho 3 HS KTTT lớp 1 đang học hòa nhập; 

nghĩa là đã đạt được mục tiêu của quá trình thực nghiệm. 

Kết quả về điểm trung bình trong đánh giá từng kĩ năng nhỏ sau thực 

nghiệm đã thay đổi rõ rệt so với kết quả đánh giá trước thực nghiệm ở cả 6 kĩ năng. 

Tuy nhiên sự chênh lệch giữa điểm trước thực nghiệm và sau thực nghiệm ở mỗi kĩ 

năng là không đồng đều. Trong đó, các kĩ năng như kĩ năng “sử dụng ngôn ngữ 

phù hợp trong giao tiếp” và kĩ năng “sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ trong giao 

tiếp” có sự chênh lệch thấp. Điều này có thể lý giải HS KTTT thường khó khăn 

trong giao tiếp, trong các mối quan hệ tương tác giao tiếp với người khác, HS 

KTTT thường sử dụng các ngôn ngữ kì quặc, nói các từ không có ý nghĩa; đồng 

thời rất hạn chế về sử dụng các cử chỉ, điệu bộ trong các hoàn cảnh giao tiếp. 

03 HS KTTT, mỗi trường hợp nghiên cứu có đặc điểm tâm sinh lí và các 

lĩnh vực phát triển khác. Xét trên bình diện chung nhất của 6 kĩ năng giao tiếp, thì 

các kĩ năng “chủ động chào khi gặp người quen”, “chú ý lắng nghe khi giao tiếp 

với người khác”, “chủ động trong giao tiếp” của các HS KTTT có vẻ khá hơn so 

với 3 nhóm kĩ năng còn lại “nói lời cám ơn”, “sử dụng ngôn ngữ phù hợp” và “sử 

dụng các yếu tố phi ngôn ngữ”.  

Cả 3 HS KTTT tham gia thực nghiệm đều chịu sự tác động của các biện 

pháp giáo dục KNXH với quy trình như nhau, nhưng cách tác động khác nhau tùy 

thuộc vào đặc điểm của từng HS, cuối cùng cho ra kết quả khác nhau. Chính vì vậy 

tại các thời điểm đánh giá, kết quả từng HS có sự khác biệt về thống kê. Kết quả 

này cho thấy mỗi HS là một cá nhân riêng biệt, sự phát triển kĩ năng giao tiếp khác 

nhau, nên trong quá trình GDHN cần chú trọng đến tính cá biệt. 
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Kết luận chương 3 

 Các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập được xây 

dựng dựa trên các quan điểm tiếp cận: tích hợp các thành tố của giáo dục KNXH 

với đặc điểm khả năng và nhu cầu của HS KTTT; quan điểm tổng thể, nhìn nhận 

HS KTTT trong mối quan hệ tổng hoà với xã hội và trên nhiều mặt, nhiều khía 

cạnh và quan điểm cá nhân, mỗi HS có quá trình phát triển, hoàn cảnh và tiền sử 

khác nhau cũng như kinh nghiệm, phong cách, thói quen, khả năng, nhu cầu học 

tập khác nhau. Để các biện pháp giáo dục KNXH phát huy hết hiệu quả, ngoài việc 

khi xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc đề xuất, trong quá trình thực nghiệm 

cần tuân theo các nguyên tắc của GDHN. 

Các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 học hòa nhập được 

phân chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm biện pháp bao gồm nhiều biện pháp khác nhau, 

mỗi biện pháp có ý nghĩa nhất định tác động đến KNXH của HS KTTT. Dựa trên 

đặc điểm riêng biệt của từng HS KTTT, GV lựa chọn các biện pháp giáo dục 

KNXH phù hợp, nhằm phát huy khả năng và đáp ứng nhu cầu của HS KTTT . 

Nghiên cứu tính khả khi của các biện pháp giáo dục KNXH được tiến hành 

thực nghiệm trên 3 HS KTTT lớp 1 tại trường tiểu học Bình Minh, Hà Nội. Sau 5 

tháng tiến hành thực nghiệm, có đánh giá 3 lần trong quá trình thực nghiệm, cả 3/3 

HS KTTT đều có sự tiến bộ về kĩ năng giao tiếp. Tuy nhiên, mỗi HS có sự tiến bộ 

khác nhau.  

Kết quả thực nghiệm đạt được khác nhau ở 3 HS KTTT trong luận án này 

cũng mở ra hướng nghiên cứu mới về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình giáo dục 

KNXH cho HS KTTT. Từ khi phát hiện, can thiệp cho đến tổ chức giáo dục 

KNXH, hỗ trợ HS KTTT như thế nào để có thể khắc phục những khiếm khuyết, 

phát triển những KNXH, giúp HS KTTT có thể tham gia học tập đạt hiệu quả và 

hòa nhập với cộng đồng xã hội.  
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. KTTT là một dạng khuyết tật khá phổ biến ở Việt Nam; HS KTTT có 

chỉ số IQ  70, hạn chế về các kĩ năng sống, KNXH. Các khuyết tật này tồn tại 

trong suốt quá trình phát triển của HS. Hạn chế về các KNXH sẽ cản trở HS KTTT 

tham gia học tập tại trường học, sống độc lập tại gia đình và hòa nhập cộng đồng. 

HS KTTT có  nhiều những hạn chế, khó khăn nhưng vẫn cần được giáo dục và có 

thể giáo dục được. 

1.2. Hiện nay, có nhiều các quan điểm khác nhau về KNXH, cách phân loại 

KNXN và đánh giá KNXH. Luận án sử dụng quan điểm KNXH là một phần của kĩ 

năng sống, trong đó có các hành vi thích ứng – một tiêu chí để xác để đánh giá HS 

KTTT. Theo đó, có 5 nhóm KNXH cần thiết cho HS KTTT (nhóm kĩ năng tìm 

kiếm sự trợ giúp, nhóm kĩ năng tuân thủ, nhóm kĩ năng kiểm soát hành vi, nhóm kĩ 

năng giao tiếp, nhóm kĩ năng giải quyết vấn đề) và có 4 mức độ đánh giá (không 

bao giờ, hiếm khi, thỉnh thoảng và thường xuyên) thực hiện 30 kĩ năng nhỏ trong 5 

nhóm KNXH nêu trên. 

1.3. GDHN cho HS KTTT ở trường tiểu học, chưa có phân môn giáo dục 

KNXH; một số nội dung giáo dục KNXH được lồng ghép trong các môn học như 

Tự nhiên Xã hội, Tiếng việt, Giáo dục lối sống... Chất lượng giáo dục KNXH cho 

HS KTTT học lớp 1 hòa nhập chưa cao, nguyên nhân chủ yếu do GV chưa được 

tập huấn về GDHN cho HS KT. Trong các trường tiểu học hòa nhập, GV vẫn quan 

tâm cung cấp các kiến thức văn hóa cho HS KTTT hơn việc hình thành và phát 

triển các KNXH cho nhóm HS này; vẫn còn một bộ phận GV nhận thức chưa đúng 

về khả năng của HS KTTT, về bản chất, về tầm quan trọng và mục đích của việc 

giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

1.4. Việc nghiên cứu các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT lớp 1 

trong môi trường GDHN được tiến hành dựa trên đặc điểm của HS KTTT, tổ chức 

các hoạt động hằng ngày ở trường tiểu học, phối hợp hài hòa sự tác động giáo dục 
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tất cả HS trong lớp hòa nhập và hỗ trợ cá nhân, sự tương tác tích cực giữa các HS 

với nhau và giữa GV với HS.  

1.5 Các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT học lớp 1 hòa nhập được 

xây dựng cần đảm bảo yêu cầu chung trong tổ chức các hoạt động hằng ngày ở 

trường tiểu học, đảm bảo vai trò chủ thể của HS trong quá trình tham gia các hoạt 

động, tạo tương tác tích cực giữa các HS trong lớp với HS KTTT trong hoạt động 

hằng ngày. Biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT chính là việc mà các nhà sư 

phạm sử dụng các cách thức, phương tiện, các hỗ trợ đặc biệt nhằm giúp cho HS 

KTTT có những KNXH cần thiết nhất để học tập, sống và hoà nhập với cộng đồng. 

1.6. Để áp dụng có hiệu quả 12 biện pháp giáo dục KNXH được đề xuất 

trong luận án, GV cần hiểu rõ về mục tiêu, nội dung và cách tiến hành của từng 

biện pháp; đồng thời vận dụng linh hoạt, kết hợp các biện pháp giáo dục KNXH 

trong quá trình giáo dục KNXH cho HS KTTT. 

1.7. Thực nghiệm các biện pháp để giáo dục “ kĩ năng giao tiếp” cho 3 HS 

KTTT đã cho kết quả khả quan, sau 5 tháng thực nghiệm cả 3 HS KTTT đều có sự 

tiến bộ rất rõ ràng về 6 kĩ năng trong nhóm kĩ năng giao tiếp. Điều này cho thấy 

các biện pháp giáo dục KNXH cho HS KTTT có tính hiệu quả và khả thi. Các GV 

dạy hòa nhập, các trường tiểu học hòa nhập có HS KTTT có thể sử dụng các biện 

pháp giáo dục KNXH đã đề xuất trong luận án này đề giáo dục KNXH cho HS 

KTTT học hòa nhập. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Các trường tiểu học hòa nhập cần hỗ trợ GV dạy lớp hoà nhập có HS 

KT nói chung và HS KTTT nói riêng, cụ thể là: sắp xếp số lượng HS KTTT trong 

lớp phù hợp (chỉ nên có 1 đến 2 HS KTTT trong một lớp), lớp học có HS KTTT 

học hòa nhập nên được giảm sĩ số so với các lớp khác; tổ chức những lớp tập huấn 

nhằm trang bị kiến thức, kĩ năng, phương pháp chăm sóc và giáo dục HS KTTT 

cho GV dạy hòa nhập, tạo môi trường thuận lợi cho HS KTTT phát triển, vui chơi, 

học tập. Thiết lập mối quan hệ với gia đình và trường hòa nhập hằm trao đổi, thống 

nhất kế hoạch chăm sóc và phát triển KNXH cho HS KTTT. Cần phải có cái nhìn 
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đa dạng về HS KTTT, không có quan điểm đánh đồng tất cả HS đều có sự tiến bộ 

giống nhau khi tổ chức GDHN. 

2.2. Đội ngũ CBQL các trường tiểu học hòa nhập cần ý thức được tầm quan 

trọng của việc hình thành, rèn luyện KNXH cho HS nói chung và HS KTTT nói 

riêng. Phối hợp với các nhà chuyên môn, hướng dẫn cách đánh giá KNXH, áp 

dụng các biện pháp giáo dục KNXH cho toàn bộ GV trong trường, nhằm nâng cao 

hiệu quả giáo dục KNXH cho HS KTTT học lớp 1 hòa nhập. Đưa nội dung giáo 

dục KNXH vào kế hoạch giảng dạy của nhà trường. 

2.3. GV chủ nhiệm cần ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục 

KNXH cho HS KTTT học hòa nhập; thường xuyên trao đổi chia sẻ với phụ huynh 

HS, với đồng nghiệp nhằm đổi mới phương pháp dạy học để phát huy tính tích cực 

của HS, đồng thời rèn luyện các KNXH cho HS ngay trong giờ học của mình. 

Trong dạy học cho HS KTTT cần chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý, giới tính, mức 

độ KNXH hiện tại và trình độ nhận thức của HS. GV luôn cảm thông, yêu thương và 

hỗ trợ giáo dục HS KTTT, động viên, khuyến khích các em trong học tập và rèn luyện. 

2.4. Để giúp HS KTTT tham gia học hòa nhập đạt hiệu quả, cần có hoạt 

động hỗ trợ cá nhân, có thể là GV hỗ trợ cho HS KTTT ngay tại lớp hoặc GV hỗ 

trợ đi kèm HS trong các hoạt động hàng ngày trong thời gian đầu HS KTTT tham 

gia học hòa nhập ở trường tiểu học. 

2.5. Các cơ quan đào tạo, quản lý, nghiên cứu giáo dục đặc biệt cần nghiên 

cứu, xây dựng các tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo để tăng cường nguồn 

thông tin về chuyên môn GDHN cho các cơ sở hòa nhập, đặc biệt là tổ chức hoạt 

động giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng đa dạng của HS, trong đó có HS 

KTTT, nhằm nâng cao hiệu quả GDHN.  
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