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Nội dung trình bày

 Đôi nét về trẻ tự kỷ

Cần thiết phải giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ

 Khó khăn khi trẻ tự kỷ đi học lớp 1

 Đề xuất một số giải pháp
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Đôi nét về trẻ tự kỷ

 Khái niệm tự kỷ

"Tự kỷ là một loại khuyết tật phát triển suốt đời do rối
loạn của hệ thần kinh gây ảnh hưởng đến hoạt động của não
bộ. Tự kỷ có thể xảy ra ở bất kỳ cá nhân nào trong xã hội và
biểu hiện ra ngoài bằng những khiếm khuyết về tương tác xã
hội, khó khăn về giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; hành
vi, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp và lặp đi lặp lại”

-----------------------------------------------------------------------

(Theo thông tin từ chuyên trang của Liên hợp quốc về tự kỷ 
http://www.un.org/en/events/autismday/background.shtml) 
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Đặc điểm của hội chứng tự kỷ 
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Khiếm khuyết về
tương tác xã hội 

Khiếm khuyết về
giao tiếp 

Hành vi rập khuôn 
hoặc lặp đi lặp lại



Nguyên nhân của hội chứng tự kỷ

 Hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh đầy đủ cơ sở

nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ. Một số nguyên nhân sau được đề cập:

 Nguyên nhân sinh học

 Do tính bất thường của não bộ

 Nhiễm độc hóa chất: chì, thủy ngân, photpho hữu cơ, clo hữu

cơ, thuốc trừ sâu...

 Di truyền

Yếu tố tâm lý xã hội

 Căng thẳng, khủng hoảng tâm lý trước khi sinh

 Sự thiếu quan tâm của cha mẹ



Đặc điểm tự kỷ ở Việt Nam

 Ở VN, TK mới được quan tâm từ

khoảng những năm 2000

 Số trẻ TK đến khám năm 2007 tăng

gấp 50 lần so với năm 2000 ( Bệnh

viên Nhi Trung ương)

 Thống kê của Phòng Giáo dục tiểu

học (Sở GD-ĐT Hà Nội): trong số

trẻ khuyết tật học đường, trẻ TK

chiếm 30%. Năm học 2011-2012,

Hà Nội có 1.021 trẻ TK đang học

cấp tiểu học



Cha mẹ phải tự “vật lộn” với HCTK

của con mình, là những người đầu

tiên góp phần khai phá và chia sẻ về

chứng TK

Cộng đồng và xã hội còn chưa hiểu

biết đúng đắn (hoặc chưa biết) về TK

Chưa có nhiều trường lớp đặc biệt và

hòa nhập cho các cháu TK, đặc biệt

là trường lớp cho trẻ TK lớn (15 tuổi

trở lên).



Giáo dục hòa nhập

Giáo dục hòa nhập là gì?

 GDHN là từng bước đưa trẻ TK và trẻ có

các vấn đề liên quan hòa nhập vào môi

trường giáo dục bình thường khi trẻ có

thể (cần có chương trình học được điều chỉnh

linh hoạt dựa trên nhu cầu và khả năng của

từng trẻ)

 Có hai hình thức :

+ Hòa nhập hoàn toàn

+ Bán hòa nhập



Cần thiết phải GDHN cho trẻ tự kỷ

 Trẻ TK là một dạng khuyết tật phát triển, theo Công ước

quốc tế Quyền TE nhóm trẻ này cần được đảm bảo quyền

học tập bình đẳng với trẻ bình thường khác.

 Trẻ TK dạng chức năng cao được CTS và có phương pháp

giáo dục phù hợp có thể theo học cùng với trẻ bình thường,

học nghề và đi làm



 Trên TG, nhiều trẻ TK đã học

hết phổ thông, học đại học và đi

làm, có những khả năng đặc

biệt, trở thành những người có

ích



Lý do gia đình quyết định cho trẻ TK đi học 

hòa nhập
Lý do Tỷ lệ (%)

Muốn con mình được bình đẳng về quyền lợi như trẻ bình
thường

88

Môi trường chuyên biệt không còn phù hợp với trẻ nữa 54

Muốn con theo kịp các bạn cùng trang lứa 29

Trẻ bớt mặc cảm, dễ hòa nhập cuộc sống sau này 67

Có người tuyên truyền, vận động cho trẻ đi học 0

Muốn có thời gian để làm công việc khác 25

Giải tỏa tâm lý cho mọi người trong gia đình 25

(Kết quả nghiên cứu các gia đình có con tự kỷ học hòa nhập đang sinh hoạt tại Hội cha mẹ tự
kỷ Hà Nội của Mai Kim Phượng (*)



Khó khăn khi trẻ TK bước vào lớp 1

 Khó khăn trong việc tìm

trường học:

 Có ít trường để lựa chọn (đảm bảo

đủ đk và phù hợp cho trẻ TK học hòa

nhập)

 Ít thông tin về các trường hòa nhập

 Các trường từ chối nhận trẻ (có

PH nộp hồ sơ tới 10 trường đều bị

từ chối)



Khó khăn khi học ở trường:

 Chưa có chương trình giáo dục

riêng phù hợp với trình độ của trẻ

 Giáo viên chưa hiểu biết về dạng

khuyết tật của trẻ

 Trẻ không theo kịp chương trình

 Bị các bạn trong lớp và trường

trêu trọc

 Sĩ số lớp quá đông

 Phụ huynh khác không muốn cho

trẻ học cùng



Khó khăn trong tiếp cận chính sách giáo dục

 Ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có một văn bản pháp

luật nào công nhận người TK là người khuyết tật

 Trẻ TK hết sức thiệt thòi trong việc tiếp cận các dịch vụ xã

hội, đặc biệt là giáo dục

 Khó khăn khi xin nhập học trong những lớp hòa nhập có sự

hỗ trợ của Nhà nước (không có giấy chứng nhận TK)

 Khi trẻ có hành vi gây hấn vẫn phải chịu xử phạt giống như

người bình thường



Thách thức đối với GDHN nước ta

 Chưa xây dựng được chương trình giáo dục TKT chung

 Chưa có một mạng lưới giáo viên chuyên trách

 Chưa có hệ thống dịch vụ hỗ trợ chăm sóc, giáo dục TKT

học hòa nhập

 Chưa xác định được quy trình và cơ chế hoạt động tiến

hành GDHN TKT; những yêu cầu, mục tiêu và hiệu quả

chăm sóc giáo dục



Giải pháp hỗ trợ trẻ tự kỷ bước vào lớp 1 

 Với công tác quản lý chung:

+ Đưa HCTK vào một dạng khuyết tật riêng trong Luật người

khuyết tật và các văn bản pháp lý khác

+ Có quy định cụ thể cho các trường tiếp nhận trẻ TK vào học

+ Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về GDHN, giảm kỳ

thị với trẻ TK

+ Tăng cường công tác nghiên cứu và vận dụng các phương

pháp GDHN vào thực tiễn

+ Hỗ trợ về tài chính cho gia đình có con TK đi học: trợ cấp

XH, giảm học phí..



Với trường học hòa nhập:

+ Chấp nhận quyền được đi học và tiếp nhận trẻ TK đến lớp

+ Có quy chế cụ thể dành riêng cho học sinh TK học lớp hòa

nhập

+ Tuyển dụng giáo viên chuyên biệt giúp kèm trẻ TK

+ Tập huấn chuyên môn GDHN cho gv trong trường

+ Thành lập các phòng tham vấn học đường, có nhân viên

CTXH hỗ trợ trẻ TK học hòa nhập

+ Tuyên truyền thay đổi nhận thức cho HS, PH, GV trong

trường hiểu và chia sẻ với trẻ TK

+ Chuẩn bị tâm thế, tư tưởng cho trẻ TK đến trường và trẻ bình

thường tiếp nhận trẻ TK



+ Đối với nội dung và chương trình học:

 Tổ chức hoạt động giáo dục theo mục tiêu bài học 

 Thay đổi các hình thức hoạt động của trẻ

 Điều chỉnh kế hoạch, sắp xếp chỗ ngồi cho phù hợp

 Tạo môi trường tâm lý và các ĐK an toàn cho   trẻ TK.



 Với gia đình trẻ tự kỷ

+ Trang bị kỹ càng cho trẻ TK tâm thế bước vào lớp 1: tâm 

lý, kỹ năng hòa nhập…

+ Trao đổi cụ thể với GVCN và BGH về tình trạng của trẻ 

để xếp lớp, có thể có giáo viên chuyên biệt kèm

+ Vượt qua định kiến XH, chấp nhận thực tế để tạo cho trẻ 

TK môi trường hòa nhập tốt nhất

………………




