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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Thông tin chung: 

- Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và 

giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng 

- Mã số: KHGD/16-20.ĐT.031 

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Minh Mục 

- Tổ chức chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

- Thời gian thực hiện: 8.2018 – 8.2020 

2. Mục tiêu: 

- Đề xuất mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn 

phổ tự kỉ (RLPTK) Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền được hưởng chương trình can thiệp 

sớm, giáo dục có chất lượng tại chính nơi mà trẻ sinh sống với mức chi phí thấp nhất, 

đồng thời tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ hòa nhập cuộc sống và cộng đồng. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

- Các vấn đề lí luận về mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng;  

- Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào 

gia đình và cộng đồng;  

- Cẩm nang hướng dẫn vận hành mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng;  

4. Kết quả nghiên cứu: 

Kết quả 1. Tổng quan nghiên cứu về mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

giáo dục cho trẻ RLPTK 

- Nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu về phát hiện sớm, can thiệp sớm 

và giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng của Việt Nam và trên thế 

giới; 

- Xây dựng lý luận về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK 

dựa vào gia đình và cộng đồng. 
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- Xác định khung lý thuyết về xây dựng “Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm 

và giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng”. 

Kết quả 2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ RLPTK 

- Kinh nghiệm quốc tế về mô hình Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục trẻ 

RLPTK và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; 

- Đánh giá thực trạng trẻ RLPTK, nhu cầu Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo 

dục trẻ RLPTK; Thực trạng vấn đề phát hiện sớm trẻ RLPTK tại Việt Nam, Thực trạng 

vấn đề can thiệp sớm trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện nay, Thực trạng vấn đề giáo dục trẻ 

RLPTK tại Việt Nam hiện nay,  

- Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục 

trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện nay;  

- Đánh giá chung về trẻ RLPTK và mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ RLPTK tại Việt Nam hiện nay. 

Kết quả 3. Nghiên cứu đề xuất mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

- Quan điểm và nguyên tắc đề xuất mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng: 

- Đề xuất Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa 

vào gia đình và cộng đồng;  

- Các bước thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng: 

Kết quả 4. Đề xuất các giải pháp thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng  

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong thực hiện mô hình Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng cho Phát hiện 

sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK; 

- Phát triển nguồn nhân lực thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục cho trẻ RLPTK; 

- Chuyển giao công nghệ - kỹ thuật vận hành và thực hiện mô hình Phát hiện sớm, 

Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK;  

- Phát triển (xây dựng) các điều kiện thực hiện mô hình (vật chất, tâm lý...) Phát 

hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK; 

- Khuyến nghị xây dựng bổ sung, điều chỉnh và tăng cường tính hiệu lực của các 

chính sách trong Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK. 

Kết quả 5. Thử nghiệm và kiểm định mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 
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- Xây dựng kế hoạch và phương án thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp 

sớm và Giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng; 

- Xây dựng quy trình thử nghiệm mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo 

dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng; 

- Triển khai thử nghiệm các quy trình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình tại Hà Giang ; 

- Triển khai kiểm định thực hiện mô hinhg; 

- Phân tích và đánh giá kết quả kiểm định đã chúng minh được tính cần thiết, khả 

thi và hiệu quả của mô hình. 

 

5. Sản phẩm: 

Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

- Báo cáo kết quả khảo sát thực trạng Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục 

trẻ RLPTK;  

- Báo cáo kinh nghiệm quốc tế về việc thực hiện Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ RLPTK và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

- Xây dựng mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ RLPTK dựa 

vào gia đình và cộng đồng. 

- Báo cáo kết quả kiểm định mô hình thí điểm Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng   

- Báo cáo đề xuất các giải pháp thực hiện mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng; 

Dạng 2: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

- 8 bài báo trong nước công bố các kết quả nghiên cứu về pát hiện sớm, can thiệp 

sớm và GD trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài; 

- 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS 

- 01 bản thảo sách chuyên khảo về « Mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng » (Đã cá xác nhận của nhà xuất bản 

Giáo dục); 

- Tài liệu « Cẩm nang can thiệp sớm trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng » 

dành cho cha mẹ và các lực lượng trong cộng đồng (đã có xác nhận xuất bản của Nhà 

xuất bản Giáo dục) 

- Đào tạo 02 thạc sỹ thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài; 
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- Hỗ trợ đào tạo 03 nghiên cứu sinh về giáo dục đặc biệt. )1 Nghiên cứu sinh đã 

bảo về vệ chính thức, 02 nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ chính thức và 01 nghiên cứu 

sinh đang thực hiện nghiên cứu. 

 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết 

quả nghiên cứu 

- Kết quả nghiên cứu đã được các Vụ chức năng (Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo 

dục Mầm non) xác nhận tiếp nhận làm cơ sở cho việc Xây dựng chính sách và chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia 

đình và cộng đồng; 

- Các sản phẩm của đề tài cũng là những tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt nói chung, can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ RLPTK nói riêng; Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho các cơ sở can thiệp, 

giáo dục trẻ RLPTK, cho đội ngũ giáo viên và phụ huynh trực tiếp can thiệp và giáo dục 

trẻ RLPTK. 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

1. General information: 

Project title: Research on building a model for early detection, early intervention and 

education for children with autism spectrum disorders in Vietnam based on family and 

community 

Code number: KHGD/16-20.ĐT.031 

Coordinator: Assoc. Prof.  Pham Minh Muc 

Implementing institution: Vietnam National Institute of Educational Science 

Duration: from 8/ 2018 to 8/ 2020 

2. Objective(s):  

- Proposing a model for early detection, early intervention and education for 

children with autism spectrum disorder (Autism Spectrum Disorder) in Vietnam based 

on family and community; 

- Proposing solutions to ensure the right to enjoy early intervention program, 

quality education in the place where children live with the lowest cost, and at the same 

time create opportunities and conditions for children to integrate into life. life and 

community. 

3. Creativeness and innovativeness: 

- Theoretical issues about the model of early detection, early intervention and 

education of children with autism spectrum disorder based on family and community; 

- Model of early detection, early intervention and education of children with 

autism spectrum disorder based on family and community; 

- Manual for operating the model of early detection, early intervention and 

education of children with autism spectrum disorder based on family and community; 

4. Research results: 

Results 1. Research overview on early detection, early intervention and education for 

children with ASD 
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- Conduct an overview of research on early detection, early intervention and 

education for children with ASD based on family and community in Vietnam and 

around the world; 

- Building theories on early detection, early intervention and education for 

children with ASD based on family and community. 

- Determine the theoretical framework for building "The model of early 

detection, early intervention and education for children with ASD based on family and 

community". 

Outcome 2. Research on the practical basis of the model of Early Detection, Early 

Intervention and Education of Children with ASD 

- International experience on the model of Early Detection, Early Intervention 

and Education of Children with ASD and lessons learned for Vietnam; 

- Assess the current situation of children with autism spectrum disorder, the need 

for early detection, early intervention and education of children with autism spectrum 

disorder; The current situation of early detection of children with ASD in Vietnam, 

The current situation of early intervention for children with ASD in Vietnam, The 

current situation of educating children with ASD in Vietnam today, 

- The current situation of factors affecting the early detection, early intervention 

and education of children with ASD in Vietnam today; 

- General assessment of children with ASD and the model of Early Detection, 

Early Intervention and Education for Children with ASD in Vietnam today. 

Outcome 3. Research and propose model of Early Detection, Early Intervention and 

Education for children with ASD based on family and community 

- Proposed viewpoints and principles for the model of Early Detection, Early 

Intervention and Education for children with ASD based on family and community: 

- Proposing the Model of Early Detection, Early Intervention and Education for 

children with ASD based on family and community; 

- Steps to implement the model of Early Detection, Early Intervention and 

Education for children with ASD based on family and community: 
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Outcome 4. Proposing solutions to implement the model of Early Detection, Early 

Intervention and Education for children with ASD based on family and community 

- Develop an interdisciplinary coordination mechanism in implementing the 

model of Early Detection, Early Intervention and Education for Children with ASD 

based on family and community for Early Detection, Early Intervention and Education 

for Children with ASD; 

- Developing human resources to implement the model of Early Detection, Early 

Intervention and Education for children with ASD; 

- Transfer of technology - techniques to operate and implement the model of 

Early Detection, Early Intervention and Education for children with ASD; 

- Develop (build) the conditions for model implementation (physical, 

psychological...) Early detection, Early intervention and Education for children with 

ASD; 

- It is recommended to develop, supplement, adjust and strengthen the 

effectiveness of policies in Early Detection, Early Intervention and Education for 

Children with ASD. 

Outcome 5. Testing and testing the model of Early Detection, Early Intervention and 

Education for Children with ASD based on family and community 

- Develop plans and plans to test models of Early Detection, Early Intervention 

and Education for children with ASD based on family and community; 

- Develop a process to test the model of Early Detection, Early Intervention and 

Education for children with ASD based on family and community; 

- Trial implementation of the processes of Early Detection, Early Intervention 

and Education for children with ASD based on families in Ha Giang; 

- Deploying and verifying model implementation; 

- Analysis and evaluation of the test results have proved the necessity, feasibility 

and effectiveness of the model. 

5. Products: 
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Form I: Scientific report (thematic report, report summarizing research results, report 

on recommendations); forecast results; paradigm; procedure; new research methods; 

diagrams, maps; metrics, databases and other products. 

- Report on survey results on the status of Early Detection, Early Intervention 

and Education of Children with ASD; 

- Report on international experience on the implementation of Early Detection, 

Early Intervention and Education of Children with ASD and lessons learned for 

Vietnam. 

- Building a model of Early Detection, Early Intervention and Education of 

children with ASD based on family and community. 

- Report on testing results of pilot model Early detection, Early intervention and 

Education of children with ASD based on family and community 

- The report proposes solutions to implement the model of Early Detection, Early 

Intervention and Education of Children with ASD based on family and community; 

Form 2: Articles; Monographs and other products 

- 10 domestic articles published research results on early detection, early 

intervention and education of children with autism spectrum disorder based on the 

research results of the topic; 

- 02 international articles on the list of ISI/SCOPUS 

- 01 manuscript of monograph on « Model of Early Detection, Early Intervention 

and Education of Children with ASD based on family and community » (Confirmed 

by Education Publishing House); 

- Document « Handbook of early intervention for children with ASD based on 

family and community » for parents and community forces (certified publication by 

Education Publishing House) 

- Training 02 masters in the field of research of the topic; 

- Support to train 03 PhD students in special education. )1 PhD student has 

defended the official defense, 01 PhD student is preparing for the official defense and 

01 PhD student is doing research. 
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6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research 

results: 

 - Research results have been accepted by functional departments (Primary 

Education Department, Early Childhood Education Department) as a basis for policy 

development and directing and organizing early detection and intervention. early 

intervention and education for children with ASD based on family and community; 

- The products of the project are also documents for the training and development 

of human resources in the field of special education in general, early intervention and 

education of children with ASD in particular. At the same time, it is also a reference 

for institutions that intervene and educate children with ASD, for teachers and parents 

who directly intervene and educate children with ASD. 

 

 

Tổ chức chủ trì 

(ký, họ và tên, đóng dấu) 

Ngày    tháng       năm 2021 

Chủ nhiệm đề tài 

(ký, họ và tên) 
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1. Tính cấp thiết của đề tài 

 Công ước Quốc tế về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc năm 1989 và luật Bảo vệ, 

Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Việt Nam năm 2001 đều có những ý tưởng chung khi nhấn 

mạnh “tất cả các trẻ em đều có quyền được bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng, tôn trọng, giáo dục, 

vui chơi, và phát triển như nhau”. Như vậy, trẻ RLPTK cũng như những trẻ em khác đều có 

quyền được chăm sóc, giáo dục. 

 Ở Việt Nam, chưa có con số nghiên cứu chính thức về số lượng trẻ RLPTK. Nhưng 

từ năm 2000 đến nay, số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị tự kỷ ngày càng gia tăng. Nghiên 

cứu mô hình tàn tật ở trẻ em của khoa Phục hồi Chức năng Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 

2000 – 2007 cho thấy số lượng trẻ được chẩn đoán và điều trị tự kỷ ngày càng nhiều; số lượng 

trẻ RLPTK đến khám năm 2007 tăng gấp 50 lần so với năm 2000; xu thế mắc tự kỷ tăng nhanh 

từ 122% đến 268% trong giai đoạn 2004 – 2007 so với năm 2000. Sự gia tăng đáng kinh ngạc 

về số lượng trẻ RLPTK đòi hỏi sự tham gia của các nhà chuyên môn trong việc tiến hành những 

nghiên cứu cơ bản, và các giải pháp cụ thể và hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và 

giáo dục cho nhóm trẻ này. 

Phát hiện sớm và Can thiệp dựa trên gia đình và cộng đồng là một chiến lược phát triển 

nhằm đem lại cơ hội về hoà nhập xã hội một cách bình đẳng cho tất cả trẻ em và người khuyết 

tật tại chính nơi mà họ sinh sống. Can thiệp dựa trên gia đình và cộng đồng được thực hiện 

thông qua việc kết hợp những nguồn nhân lực và vật lực có sẵn tại chính gia đình trẻ và ngay 

trong môi trường sinh hoạt,  học tập của trẻ. Hai ưu điểm lớn của chiến lược này là không tách 

trẻ khuyết tật ra khỏi gia đình và cộng đồng mà trẻ đã gắn bó từ nhỏ và cảm thấy an toàn; và 

tiết kiệm chi phí cho gia đình trẻ khuyết tật dựa trên việc tận dụng những nguồn lực sẵn có tại 

gia đình và địa phương trong quá trình can thiệp trẻ.  

          Trên cơ sở phân tích những cơ sở nêu trên, đề tài  “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát 

hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình 

và cộng đồng” là nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp thiết. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Đề xuất mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ 

tự kỉ (RLPTK) Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng; 

- Đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền được hưởng chương trình can thiệp sớm, 

giáo dục có chất lượng tại chính nơi mà trẻ sinh sống với mức chi phí thấp nhất, đồng thời tạo 

cơ hội và điều kiện cho trẻ hòa nhập cuộc sống và cộng đồng. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Xây dựng khung lý luận về mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho 

trẻ em rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) dựa vào gia đình và cộng đồng; 
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- Đánh giá thực trạng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em 

rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) dựa vào gia đình và cộng đồng; 

- Đề xuất và thử nghiệm mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em 

rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK) Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu:  

Đề tài tập trung vào các vấn đề phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa 

vào gia đình và cộng đồng 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Địa bàn nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu trên địa bà thành phố Hà Nội và 

tỉnh Hà Giang 

- Khách thể nghiên cứu:  

          Đề tài sẽ tiến hành khảo sát thực trạng (khảo sát điểm) tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà 

Giang. Các địa bàn khảo sát được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: Đại diện cho khu vực phát 

triển và đại diện cho vực khó khăn. 

          Tại mỗi đơn vị Tỉnh/Thành chọn lựa 03 vùng đại diện: vùng thành phố/ thị xã, cận thị có 

mức phát triển kinh tế trung bình và vùng xa, có mức phát triển kinh tế thấp;  

- Quy mô, khách thể khảo sát: Các đối tượng khảo sát bao gồm: Cán bộ quản lý các 

cấp, ngành; cán bộ chính quyền, y tế xã; giáo viên hỗ trợ/dạy trẻ RLPTK; phụ huynh trẻ RLPTK 

và trẻ RLPTK; 

+ 20 đơn vị các cấp thuộc 2 tỉnh/thành, bao gồm: Trường mầm non, tiểu học, y tế, ủy ban 

nhân dân các cấp, Lao động - Thương binh – Xã hội;  

+ 20 cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách các cấp, ngành;  

+ 120 trẻ nghi ngờ RLPTK;  

+ 120 phụ huynh trẻ RLPTK;  

+ 60 giáo viên hỗ trợ/giáo dục trẻ RLPTK. 

5. Phương pháp tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp tiếp cận: Tiếp cận lịch sử - xã hội, Tiếp cận hoạt động, Tiếp cận 

cá nhân, Tiếp cận hệ thống, Tiếp cận liên ngành:  

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu lý luận :  

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm :  

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi :  

- Phương pháp quan sát:  

- Phương pháp phỏng vấn:  

- Phương pháp chuyên gia:  
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- Phương pháp nghiên cứu trường hợp:  

- Phương pháp thử nghiệm:  

- Phương pháp phân tích và xử lý số liệu :  

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của mô hình 

- Kết quả của đề tài này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện Quyền được hưởng 

nền giáo dục có chất lượng đã được ghi trong Công ước của Liên Hiệp quốc về Quyền của người 

khuyết tật ; đồng thời thực hiện các chính sách của Nhà nước, chính phủ Việt Nam và của ngành 

giáo dục nhằm thực hiện công bằng trong giáo dục cũng như thực hiện các điều khoản can kết 

của Việt Nam với cộng đồng quốc tế và thực hiện và đảm bảo quyền của người khuyết tật. Giúp 

cá nhân trẻ RLPTK có cơ hội và điều kiện được can thiệp, học tập và phát triển tối đa các năng 

lực bản thân, hạn chế những khó khăn và hòa nhập xã hội, cũng như được thụ hưởng các chính 

sách về phúc lợi xã hội đã được thể chế hóa. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực 

hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành 

giáo dục đặc biệt) Nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt là một trong những nhiệm vụ trọng 

tâm của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam với sứ mạng phát triển theo định hướng nghiện cứu. 

Viện phối hợp cùng các cơ quan nghiên cứu trong việc tập hợp các nhà khoa học có năng lực 

nghiên cứu trong và ngoài Viện, tham gia mạng lưới nghiên cứu trong nước và quốc tế về khoa 

học giáo dục đặc biệt. Đề tài Nghiên cứu về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

dựa vào gia đình và cộng đồng phù hợp với định hướng nghiên cứu của Viện và các tổ chức hợp 

tác cũng như xu hướng trên toàn thế giới. Thực hiện đề tài này là cơ hội tốt cho nhóm nghiên 

cứu có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về trẻ RLPTK, Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ 

RLPTK – một vấn đề đang được toàn xã hội rất quan tâm, Chương trình Can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ RLPTK, căn cứ vào cơ sở lý luận, kết quả khảo sát để đề xuất mô hình phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào cộng đồng và gia đình phù hợp với văn hóa cũng 

như bối cảnh phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam. 

- Đề tài đồng thời góp phần đào tạo sau đại học (02 Thạc sỹ, 01 nghiên cứu sinh) về lí 

luận và lịch sử giáo dục, giáo dục đặc biệt. Một số hội thảo về nghiên cứu này sẽ được tổ chức 

tại Viện nhằm giới thiệu cho những nhà nghiên cứu, những người quan tâm, những nhà làm 

chính sách giáo dục cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt nói chung, trẻ RLPTK nói riêng.  

- Mô hình và ứng dụng thử nghiệm mô hình ở các cơ sở, địa phương có các điều kiện 

văn hóa, kinh tế - xã hội và giáo dục khác nhau sẽ là bài học kinh nghiệm tốt để các địa phương 

khác có thể vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn PHS, CTS và giáo dục cho trẻ RLPTK 

tại cơ sở và địa phương của mình có hiệu quả. 

7. Cấu trúc của báo cáo 

Chương 1. Cơ sở lý luận của mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

dựa vào gia đình và cộng đồng 
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Chương 2. Thực trạng phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia 

đình và cộng đồng  

Chương 3. Đề xuất mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa 

vào gia đình và cộng đồng 

Chương 4. Thực nghiệm và kiểm định mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục 

trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng  

Chương 5. Các giải pháp thực hiện mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

Kết luận khuyến nghị 
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Chương 1. 

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA MÔ HÌNH PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO 

DỤC TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ DỰA VÀO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 

 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

1.1.1. Tổng quan các nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỉ 

Rối loạn phổ tự kỷ (RLPTK) đề cập đến một loạt các rối nhiễu trong kĩ năng xã hội, giao 

tiếp bằng lời nói và không lời, hành vi lặp đi lặp lại. Có khoảng 1% dân số thế giới có rối loạn 

phổ tự kỉ (Theo Trung tâm phòng chống bệnh dịch Mỹ (CDC), 2014). Ở nhiều nước trên thế 

giới, “Tự kỉ” trở nên phổ biến và trở thành một vấn đề mang tính xã hội. Tại các nước phương 

tây như Anh, Mỹ, Úc...  rối loạn phổ tự kỉ đã được xã hội hóa và hầu như mọi công dân đều có 

những hiểu biết nhất định về rối loạn này.  

Thuật ngữ rối loạn phổ tự kỉ (Autism Spectrum Disorders - ASDs) bắt đầu được xem xét 

từ những năm 70 và 80 của thế kỉ XX. Theo quan điểm hiện đại này, tự kỉ theo cách gọi của 

Kanner được xếp vào phạm trù rộng hơn là rối loạn phổ tự kỉ (ASDs). Rối loạn phổ tự kỉ bao 

gồm: rối loạn tự kỉ (Autistic Disorder), hội chứng Asperger, rối loạn bất hòa nhập tuổi ấu thơ 

(Childhood Disintegrative Disorder - CDD), hội chứng Rett... Thuật ngữ RLPTK thường được 

xem là đồng nghĩa với rối loạn phát triển diện rộng (Pervasive Development Disorders – PDDs) 

[8]. Tuy nhiên, đến phiên bản lần thứ 5 của Sổ tay thống kê chẩn đoán những rối nhiễu tâm thần 

của Hiệp hội tâm thần học Mỹ (DSM - 5) đã chính thức sử dụng tên “Rối loạn phổ tự kỉ” thay 

cho “Rối loạn phát triển diện rộng”.  

a) Khái niệm trẻ RLPTK 

Leo Kanner, một nhà tâm thần học người Mỹ thuộc bệnh viện John Hopkins ở Baltimore, 

người đầu tiên nhận dạng tự kỉ vào năm 1943. Ông đã mô tả Tự kỉ như một chứng rối loạn tâm thần 

hiếm gặp ở trẻ em, thường xuất hiện sau 2 tuổi rưỡi và coi đó như một đối tượng của điều trị y học. 

Theo ông “Rối loạn căn bản chính là sự không đủ khả năng để thiết lập các mối quan hệ bình 

thường với mọi người và để đáp ứng một cách bình thường các tình huống, từ lúc đầu đời của trẻ” 

. Khi đó, ông cho rằng “tự kỉ” là một dạng “bệnh”, tuy nhiên hiện nay, tự kỉ đã được xếp vào danh 

sách một trong 13 dạng khuyết tật trong luật của Mỹ và được chính phủ quan tâm hỗ trợ. 

Luật giáo dục người khuyết tật (Individuals with Disabilitties Education Act; IDEA, 1997) 

của Mỹ định nghĩa rối loạn phổ tự kỉ như sau: 

Theo DSM – 5, trẻ có chẩn đoán là RLPTK phải thỏa mãn những điều kiện qui định trong 

5 nhóm A, B, C, D, E như sau: 

Nhóm A: Khiếm khuyết về giao tiếp xã hội và tương tác xã hội. 

Nhóm B: Những giới hạn, lặp lại, rập khuôn về hành vi, sở thích và hoạt động. 
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Nhóm C: Những khiếm khuyết hay những triệu chứng trên phải biểu hiện lúc trẻ còn nhỏ 

tuổi. 

Nhóm D: Những triệu chứng nêu trên có ảnh hưởng đối nghịch và hạn chế khả năng sinh 

hoạt hàng ngày của trẻ. 

Nhóm E: Những triệu chứng nêu trên không thể giải thích được bởi khuyết tật trí tuệ hay 

sự chậm phát triển bao quát của trẻ. 

b) Tiêu chí chẩn đoán 

DSM – 5 có một số thay đổi trong quan điểm về tự kỉ nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu 

và thực tiễn. Điểm nổi bật trong phiên bản này gồm: (1) Thay tên gọi rối loạn phát triển diện 

rộng (PDDs) bằng tên gọi rối loạn phổ tự kỉ (ASDs); (2) Tên gọi rối loạn phổ tự kỉ cũng được 

sử dụng chung cho tất cả các rối loạn thuộc phổ tự kỉ thay vì các tên gọi với từng loại rối loạn 

như trong phiên bản trước; (3) Gộp nhóm khiếm khuyết về giao tiếp và tương tác xã hội làm 

một, theo đó sẽ có 2 nhóm tiêu chí chẩn đoán thay vì 3 như trong DSM – IV, (4) Các tiêu chí 

chẩn đoán cũng được các nhà chuyên môn đánh giá là hẹp hơn so với các phiên bản trước kia 

với các tiêu chí cụ thể. 

        c) Phân loại trẻ tự kỉ 

* Phân loại theo mức độ: thường có ba mức độ: 

- Tự kỷ mức độ nhẹ: Trẻ có khả năng giao tiếp khá tốt; trẻ hiểu ngôn ngữ nhưng gặp khó 

khăn khi diễn đạt, khởi đầu và duy trì hội thoại. Giao tiếp không lời, giao tiếp mắt nhưng không 

thường xuyên. Quan hệ xã hội tốt nhưng chỉ khi cần, khi được yêu cầu hoặc nhắc nhở. Trẻ biết 

chơi với bạn, chia sẻ tình cảm, mối quan tâm nhưng có xu hướng thích chơi một mình. Trẻ có 

khó khăn khi học các kỹ năng cá nhân xã hội nhưng khi học được thì thực hiện một cách rập 

khuôn, cứng nhắc. 

- Tự kỷ mức độ trung bình: Khả năng giao tiếp của trẻ rất hạn chế; trẻ chỉ biết một số từ 

liên quan trực tiếp đến trẻ, chỉ nói được câu từ ba đến bốn từ, không thể thực hiện hội thoại, rất 

ít giao tiếp bằng mắt. Giao tiếp không lời cũng hạn chế, dừng lại ở mức biết gật - lắc đầu, chỉ 

tay. Tình cảm với người thân khá tốt. Khi chơi với bạn trẻ thường chỉ chú ý đến đồ chơi. Trẻ 

chỉ bắt chước và làm theo những yêu cầu khi thích, độ tập trung rất ngắn. Trẻ chỉ làm được các 

kỹ năng xã hội đơn giản như tự ăn, mặc áo. 

- Tự kỷ mức độ nặng: Khả năng giao tiếp của trẻ rất kém;  trẻ chỉ nói vài từ, thường nói 

linh tinh, không giao tiếp mắt. Giao tiếp không lời rất kém, thường kéo tay người khác. Trẻ 

thường chơi một mình, ít hoặc không quan tâm đến xung quanh, tình cảm rất hạn chế. Trẻ rất 

tăng động, khả năng tập trung và bắt chước rất kém. Trẻ bị cuốn hút mạnh mẽ vào những vật 

hoặc hoạt động đặc biệt, bất thường. Trẻ không thực hiện được các kỹ năng cá nhân – xã hội. 

1.1.2. Tổng quan về phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỉ 
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Tác giả Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013) và cộng sự đã công bố kết quả nghiên cứu trong 

bài báo khoa học“Bảng kiểm phát triển cho trẻ em Việt Nam”. Bài báo mô tả về bảng kiểm đánh 

phát triển cho trẻ em Việt Nam từ 0-6 tuổi, lịch sử ra đời, thiết kế, cấu trúc và một số ứng dụng 

ban đầu của bảng kiểm. Mục đích của bảng kiểm là phát hiện những bất thường trong quá trình 

phát triển của trẻ từ 0-6 tuổi, làm cơ sở cho giáo viên và cha mẹ trẻ xây dựng chương trình giáo 

dục hỗ trợ phù hợp với các bất thường được phát hiện 1. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ thực hiện 

trên nhóm trẻ khuyết tật trí tuệ. Cần có những nghiên cứu áp dụng trên trẻ rối loạn phổ tự kỉ.  

Các tác giả: Đào Thị Bích Thủy (2013)2, Trần Thị Minh Thành (2013) 3cũng đã có một 

số công bố kết quả nghiên cứu về đánh giá phát triển trong CTS trẻ tự kỉ. Nội dung bao gồm: 1) 

đánh giá phát triển và xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân trẻ tự kỉ; 2) phát hiện và đề xuất một 

số giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đánh giá trẻ tự kỉ ở nước ta. 

Kết quả khảo sát của nhóm tác giả Trần Văn Công và cộng sự (2013), thông qua phương 

pháp điều tra trên 115 nhà chuyên môn đang trực tiếp tham gia công tác đánh giá và can thiệp 

cho trẻ RLPTK tại các cơ sở cho thấy: các bộ công cụ phổ biến nhất đang được các cơ sở sử 

dụng hiện nay là: SMALL STEPS, PEP – R, PEP 3, ABS-S2, CHAT/M-CHAT, DENVER 2, 

CARS, ADOS, ADI-R, BSID-II. 

Nhìn chung, công tác phát hiện sớm ở Việt Nam còn chưa được quan tâm được quan 

tâm đúng mức. Các công cụ hiện sử dụng đều lấy của nước ngoài mà chưa được Việt hóa. Tùy 

theo điều kiện gia đình, địa phương mà công tác PHS trẻ RLPTK thực hiện khác nhau, chưa có 

sự thống nhất. Đây là một thực tế cần được thay đổi nhằm mang lại lợi ích cho trẻ và gia đình 

trẻ RLPTK ở Việt Nam. 

1.1.3. Tổng quan về can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Nhóm nghiên cứu Ozonoff & Cathcart (1998) với công trình “Áp dụng phương pháp 

TEACCH trong can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ tại gia đình” đã thực hiện can thiệp can thiệp bằng 

TEACCH cho 11 trẻ tự kỉ, 11 trẻ trong nhóm đối chứng. Kết quả là Những trẻ được can thiệp 

bằng TEACCH có điểm đo bằng thang PEP – R cao hơn nhóm đối chứng. 

Tác giả Lovaas (1987), nghiên cứu “Dạy trẻ tự kỉ thông qua thử nghiệm riêng lẻ - DTT”, 

thử nghiệm trên 19 trẻ can thiệp 40h/tuần và 19 trẻ can thiệp 10h/tuần, 21 trẻ không được can 

thiệp. Kết quả là 47% trẻ can thiệp 40h/tuần có chỉ số IQ bình thường và có hành vi thích ứng 

cao hơn 2 nhóm còn lại. 

 
1 Nguyễn Thị Hoàng Yến - Đào Thị Bích Thủy (2013), Bảng kiểm phát triển cho trẻ em Việt Nam, Tạp chí giáo dục 

- Số đặc biệt. 

2 Đào Thị Bích Thủy - Hồ Thị Nết (2013), Ứng dụng bảng kiểm phát triển trong CTS trẻ tự kỉ”, Tạp chí giáo dục - 

Số đặc biệt 

3 Trần Thị Minh Thành (2013), “Thực trạng đánh giá phát triển cho trẻ rối loạn tự kỉ và giải pháp”, Tạp chí Giáo 

dục - Số đặc biệt. 



17 

 

      McGee, Morrier & Daly (1999) thực hiện nghiên cứu “Dạy học ngẫu nhiên (IT)” trong can 

thiệp sớm cho trẻ tự kỉ, đối tượng là 28 trẻ tự kỉ, tiêu chí đánh giá là mẫu ngôn ngữ và so với 

trẻ cùng tuổi. Kết quả thu được là 82% có sự tiến triển về ngôn ngữ và 71% tiếp cận được với 

trẻ cùng tuổi. 

Tác giả Phạm Minh Mục trong bài “Tự kỷ và giáo dục trẻ tự kỷ“ đã đưa ra kết luận: 

- Tự kỷ là một loại rối loạn phát triển diện rộng, ảnh hưởng đến việc giao tiếp và phát 

triển xã hội, từ đó dẫn đến một loạt các hành vi bất thường cũng như phản ứng bất thường đối 

với kích thích giác quan.  

- Mặc dù, đa số trẻ tự kỷ dường như bị chậm phát triển trí tuệ, song vẫn có một số ít trẻ 

mắc hội chứng Asperger đặc biệt thông minh và học giỏi nhưng vẫn gặp phải các vấn đề về xã 

hội như trẻ tự kỷ. 

- Cần tập trung phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ tự kỷ thông qua thay đổi môi trường, dậy 

các kỹ năng bổ sung, dạy kỹ năng xã hội trực tiếp, hoặc can thiệp bằng Vòng tay bạn bè.  

- Muốn trẻ tiến bộ về giao tiếp, hãy dạy trẻ ngay trong môi trường tự nhiên, cả ở nhà và 

ở trường, tận dụng sở thích tự nhiên của trẻ trong trò chơi để phát triển và mở rộng khả năng 

giao tiếp.  

Công trình nghiên cứu của Nguyễn Nữ Tâm An (2013) "Biện pháp dạy đọc hiểu cho 

học sinh RLPTK ở đầu cấp Tiểu học” đã xây dựng được hệ thống các biện pháp dạy đọc hiểu 

cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ ở đầu cấp tiểu học, giúp học sinh RLPTK hình thành tốt hơn kỹ 

năng đọc hiểu theo yêu cầu của chương trình đầu cấp Tiểu học4.  

Đào Thị Thu Thủy cũng thực hiện một số nghiên cứu khác về mảng hành vi ngôn ngữ 

cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ như  “Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi(2012)5 

và “ Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức năng” 6 mục 

đích của nghiên cứu là xây dựng quy trình điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ RLPTK 3 - 6 

tuổi dựa vào bài tập chức năng nhằm giúp trẻ RLPTK thể hiện những nhu cầu, mong muốn của 

mình với người khác để có thể hoà nhập cộng đồng. 

Tác giả Nguyễn Thị Thanh (2014) nghiên cứu về “Biện pháp phát triển kỹ năng giao 

tiếp cho trẻ tự kỷ 3 – 4 tuổi”. Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển kỹ năng giao tiếp của trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ; Nghiên cứu, đánh giá thực trạng kỹ năng giao tiếp của trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

3 - 4 tuổi; thực trạng các biện pháp giao tiếp của giáo viên với trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong quá 

 

4 Nguyễn Nữ Tâm An (2013), Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỷ ở đầu cấp tiểu học, 

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm, Hà Nội 

5 Đào Thị Thu Thủy (2012), Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ của trẻ tự kỉ 5 – 6 tuổi, Đề tài V - Mã 

số V2011 – 1 
6 Đào Thị Thu Thủy (2014), Điều chỉnh hành vi ngôn ngữ cho trẻ tự kỉ 3 – 6 tuổi dựa vào bài tập chức 

năng, Luận án tiến sĩ Giáo dục học. 
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trình tổ chức các hoạt động dạy học ở trường mầm non. Tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến 

phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ, làm cơ sở thực tiễn đề xuất biện pháp 

phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3 - 4 tuổi đổng thời đề xuất các biện pháp 

nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 3 - 4 tuổi và tổ chức thử nghiệm sư 

phạm nhằm kiểm chứng tính khả thi và hiệu quả giáo dục của các biện pháp7. 

1.1.4. Tổng quan về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Các nghiên cứu về giáo dục hoà nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ từng bước được thực 

hiện ở Việt Nam. Trong hội thảo “Bệnh Tự kỉ ở trẻ em”, báo cáo“Bước đầu thực hiện giáo dục 

hoà nhập cho trẻ có rối loạn phổ tự kỉ tại Hà Nội” của GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến trên cơ 

sở tổng kết những kinh nghiệp hoạt động của lớp Tương Lai đặt trong trường mầm non Bình 

Minh từ năm 2002. Đây được coi là một trong những mô hình can thiệp sớm và giáo dục hoà 

nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ đầu tiên ở nước ta. 

Năm 2015, tác giả Lê Ánh Nguyệt và cộng sự đã giới thiệu và đánh giá mô hình giáo 

dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển (bao gồm trẻ rối loạn phát triển trí tuệ, các rối loạn giao 

tiếp, RLPTK, rối loạn tăng động giảm chú ý,...) tại một trường mầm non trên địa bàn Hà Nội. 

Kết quả cho thấy việc tổ chức lớp can thiệp trong trường mầm non cho trẻ rối loạn phát triển 

có những ưu điểm như sự tiện lợi, giảm thời gian và sự vất vả đưa đón, trẻ có sự thay đổi và 

tiến bộ nhất định. Tuy vậy mô hình cũng có nhiều hạn chế và khó khăn, đặc biệt là về việc quản 

lý lớp và việc trao đổi thông tin giữa các bên liên quan.  

Tóm lại, những thành quả nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỉ, phát hiện sớm, can thiệp 

sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ ở nước ta còn rất ít ỏi so với thành tựu của 

thế giới và nhu cầu thực tiễn ở nước ra hiện nay. Trong tương lai, cần tập trung vào các nghiên 

cứu có tính hệ thống, tính ứng dụng cao hơn, ngoài ra, cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc 

thống nhất thuật ngữ, quan điểm tiếp cận cũng như cập nhật những thành tựu mới nhất về 

phương pháp can thiệp của thế giới. 

1.1.5. Tổng quan về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ 

tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng 

Tác giả Phạm Minh Mục trong bài “Chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ – Một vấn đề đang 

được toàn xã hội quan tâm” đã khẳng định: Cần tập trung phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ tự 

kỷ thông qua thay đổi môi trường, dạy các kỹ năng bổ sung, dạy kỹ năng xã hội trực tiếp, hoặc 

can thiệp bằng Vòng tay bạn bè; Muốn trẻ tiến bộ về giao tiếp, hãy dạy trẻ ngay trong môi 

trường tự nhiên, cả ở nhà và ở trường, tận dụng sở thích tự nhiên của trẻ trong trò chơi để phát 

triển và mở rộng khả năng giao tiếp. Đối với trẻ mức độ nặng, cần áp dụng các phương pháp 

giao tiếp tăng cường và thay thế, ví dụ như tranh ảnh phục vụ hoạt động giao tiếp. 

 
7 Nguyễn Thị Thanh (2014), “Biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ tự kỷ 3 – 4 tuổi”, Luận án 

tiến sỹ 
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Nghiên cứu của Richar A. Villa và cộng sự (2011) chỉ ra: hiệu quả của công tác can 

thiệp sớm về mặt hành vi cho trẻ có RLPTK trong môi trường cộng đồng (EIBI). Kết quả của 

nghiên cứu trường hợp điển hình và bảng hỏi phụ huynh về sự hài lòng của dịch vụ tư vấn, can 

thiệp sớm và giáo dục cho con em, Kết quả cho thấy, đa phần phụ huynh hài lòng với dịch vụ 

can thiệp sớm cho con ngay tại cộng đồng. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, tuỳ theo mỗi loại 

dịch vụ mà trẻ tự kỉ nhận được sau đó, chất lượng của các dịch vụ can thiệp hành vi cho trẻ tự 

kỉ dựa vào cộng đồng còn phụ thuộc moi các dịch vụ giáo dục khác tại gia đình và cách dịch vụ 

công cộng khác.  

Năm 2007, Iliana Magiati và các đồng nghiệp đã đã tiến hành một nghiên cứu nhằm so 

sánh hiệu quả của dịch vụ can thiệp hành vi sớm cho trẻ tự kỉ tuổi mầm non tại trường mầm 

non đặc biệt và can thiệp sớm hành vi cho trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng (EIBI).  Nghiên cứu này 

tiến hành trên 44 trẻ tự kỉ trong độ tuổi từ 23 đến 53 tháng tuổi, trong đó 28 trẻ theo chương 

trình EIBI và 16 trẻ tự kỉ được can thiệp tại nhà trẻ. Những can thiệp bao gồm các lĩnh vực như 

nhận thức, ngôn ngữ, chơi, hành vi thích ứng được tiến hành trong 2 năm và cả thời gian theo 

dõi sau đó. Kết quả đã chỉ ra rằng, trong cả hai nhóm, tất cả các trẻ đã có sự tiến bộ trong tuổi 

phát triển.  

Theo Diana Robins, dự án được tài trợ bởi National Institute of Mental Health (NIMH) 

R01MH104423 khẳng định rằng việc kết nối tất cả các chuyên gia, lĩnh vực nhằm chăm sóc, 

giáo dục cho trẻ có RLPTK là rất quan trọng, Sự kết hợp này cần được đi từ việc sàng lọc ban 

đầu ở những môi trường ngay tại cộng đồng hoặc chăm sóc ban đầu. Tới việc vận hành hệ thống 

can thiệp sớm (the Individuals with Disabilities education Act (IDEA) Part C. Nghiên cứu này 

là sự hợp tác giữa 4 trường đại học bao gồm các hoạt động chăm sóc cơ bản, sàng lọc tổng thể 

sử dụng (Smart ESAC), theo dõi, và tiến hành can thiệp sớm. Những hoạt đông cơ bản của dự 

án được chủ trì bởi các tiến sĩ Amy Wetherby, Ami Klin, Craig Newschaffer, và Catherine 

Lord, đều là các nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ.  

Phạm Ngọc Thanh khẳng định rằng, tại bệnh viện Nhi Đồng 1, khoa Vật Lý Trị Liệu 

là nơi đầu tiên tiếp nhận các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ trong số những trẻ chậm phát triển trí tuệ. 

Các bác sĩ Nhi khoa đã được biết về rối loạn này từ khi có sự hình thành Đơn vị Tâm lý từ năm 

2001 với sự hợp tác của trường Tâm lý Thực hành Paris, Pháp. Tổng số 324 bệnh nhân có rối 

loạn phổ tự kỉ (ASD) bao gồm tự kỷ điển hình, tự kỉ không điển hình và hội chứng Asperger 

trong 5 năm từ 2003 đến 2007. Đến năm 2007, can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ dựa vào cộng đồng 

và gia đình đã được bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành thông qua các hoạt động như:  

-  Huấn luyện cha mẹ về cách can thiệp hành vi sớm qua chương trình 12 buổi dựa theo tài 

liệu “Trẻ tự kỷ trước tuổi đi học” (Pre-schoolers with autism) của 2 tác giả Brereton A.V và 

Tonge B.J. 
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-  Huấn luyện cha mẹ về kỹ năng giao tiếp với con trong các sinh hoạt hằng ngày trong gia 

đình với tài liệu “Nhiều Hơn Lời Nói” (More Than Words) của trung tâm Hane, Canada 

-  Nâng đỡ tâm lý của cha mẹ để giúp cha mẹ vượt qua stress.  

Từ góc độ cộng đồng, tổ chức Y tế thế giới WHO và tổ chức Autism Speaks (Tự kỷ lên 

tiếng) đã xây dựng chương trình PST (Parent Skills Training – Tập huấn kỹ năng cho cha mẹ) 

nhằm hướng dẫn các nhân viên y tế địa phương, nhân viên công tác xã hội đến và hỗ trợ các bố 

mẹ biết cách can thiệp với con qua các tương tác hàng ngày.  

1.2. Những vấn đề chung về Phát hiện sớm và Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

1.2.1. Khái niệm Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

Can thiệp sơm (CTS) là những chỉ dẫn ban đầu và các dịch vụ dành cho trẻ và GĐ trẻ 

khuyết tật (trong đó có trẻ RLPTK) trước tuổi tiểu học nhằm kích thích và huy động sự tham 

gia, phát triển ở trẻ, tạo điều kiện và chuẩn bị tốt cho trẻ tham gia vào hệ thống GD bình thường 

và vào cuộc sống xã hội sau này. 

1.2.2. Ý nghĩa và vai trò của Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ  

Trước hết, với bản thân trẻ, CTS có thể giúp ngăn ngừa những nhân tố nguy hiểm tác 

động tới đứa trẻ.  

Với cha mẹ, CTS là những phương thức hiệu quả giúp cha mẹ biết cách cư xử đúng với 

trẻ RLPTK của họ.  

Với GĐ, CTS có thể tránh cho các anh chị em trong GĐ khỏi rơi vào tình thế không 

thuận lợi, dẫn đến việc sự phát triển của các anh chị em này bị cản trở cũng như nảy sinh một 

số vấn đề.  

Với xã hội, CTS giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về trẻ RLPTK, từ đó dễ dàng chấp 

nhận sự tồn tại vốn có của những trẻ này, coi chúng là một bộ phận của cộng đồng và cũng có 

quyền được giúp đỡ.  

1.2.3. Nguyên tắc cơ bản Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

- Nguyên tắc công nhận mọi trẻ đểu có khả năng học tập 

- Dạy cho trẻ mọi kỹ năng như trẻ bình thường 

- Bắt đầu can thiệp càng sớm càng tốt 

- Phối hợp chặt chẽ với GĐ, coi cha mẹ là người quan trọng nhất với sự phát triển của trẻ 

- Tập trung vào nhu cầu, khả năng của từng trẻ và từng GĐ   

1.2.4. Quy trình Can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

 Quy trình CTS cho TTK gồm 5 bước sau: 

Bước 1. Sàng lọc trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

Bước 4. Đánh giá phát triển và lập KHGDCN cho trẻ RLPTK 
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Bước 5. Thực hiện chương trình can thiệp và chương trình chuyển tiếp 

1.3. Nội dung cơ bản về Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng 

1.3.1. Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu và năng lực của trẻ rối loạn phổ tự kỷ  

Bước 2: Xác định mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục 

 Trên cơ sở những thông tin thu được, ta có một bức tranh tổng thể về đứa trẻ. Việc giúp 

đỡ trẻ như thế nào, năng lực nào của trẻ cần được phát triển trước làm cơ sở để hình thành 

những năng lực khác và nhu cầu nào cần được ưu tiên đáp ứng. Trong phần này, sẽ đề cập đến 

cách xây dựng mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục đối với từng trẻ. 

Lập kế hoạch giáo dục cá nhân 

Căn cứ vào mục tiêu đã đề ra để xây dựng kế hoạch giáo dục, nghĩa là tìm cách đáp ứng 

những nhu cầu của trẻ (căn cứ vào bảng tóm tắt khả năng và khó khăn để làm kế hoạch). 

Trong kế hoạch cần phải nói rõ, cụ thể nội dung từng phần, biện pháp, người thực hiện, 

thời gian và đánh giá kết quả. 

Bước 3. Thực hiện kế hoạch giáo dục 

Sau khi kế hoạch giáo dục cá nhân được xây dựng, các hoạt động nhằm đạt được mục 

tiêu trong bản kế hoạch được nhà trường, học sinh, giáo viên, phụ huynh trẻ rối loạn phổ tự kỷ, 

cộng đồng và các nhà chuyên môn,… thực hiện. Phần này sẽ được đề cập cụ thể trong phần 

Dạy học hoà nhập, Xây dựng vòng bè bạn, Xây dựng Nhóm hỗ trợ cộng đồng và Tổ chức quản 

lí giáo dục hoà nhập.  

Bước 4.  Đánh giá kết quả giáo dục hòa nhập 

1.4. Xây dựng mô hình phát hiện sơm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa 

vào cộng đồng và gia đình 

1.4.1. Định nghĩa “Mô hình” 

Theo Đại từ điển tiếng Việt, Nguyễn Như Ý chủ biên, Hà Nội, 1998, Nxb Văn hóa – 

Thông tin, Mô hình có thể hiểu như sau: 1) Vật thu nhỏ một vật khác đã có trong thực tế 

hoặc làm mẫu để tao ra cái mới trong thực tiễn: mô hình máy bay, sẽ xây dựng theo mô 

hình mới; 2) Khuôn mẫu đã có sẵn, theo đó tạo ra cái tương tự: học tập, làm theo mô hình 

hợp tác xã tiên tiến; 3) Hình thức diễn đặt theo đặc trưng, khuôn mẫu nhất định trong một 

ngoại ngữ: mô hình chủ vị; mô hình câu đơn. 

Thuật ngữ Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ em rối loạn phổ 

tự kỉ Việt Nam dựa vào gia đình và cộng đồng trong đề tài này được hiểu là “Mô hình lí 

thuyết nhằm hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ từ lúc trẻ mới sinh tới 18 tuổi để phát huy tối 

đa năng lực và khắc phục những hạn chế trong quá trình phát triển nhằm giúp trẻ hòa 

nhập cộng đồng”.  
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1.4.2. Qui trình phát triển các mô hình 

Nghiên cứu tiểu sử và hồi kí của các nhà khoa học vĩ đại nhất, tác giả Thái Duy Tuyên đã 

tổng kết và đề xuất qui trình tổng quát của quá trình sáng tạo xây dựng mô hình như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1. Quy trình phát triển mô hình 

1.4.3. Xây dựng Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

được đề xuất theo quy trình nêu trên 

Thành tố cấu trúc và bản chất của mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng (sau đây gọi tắt là mô hình hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

dựa vào gia đình và cộng đồng). 

Theo quan điểm hệ thống mô hình hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng 

đồng là một hệ thống cấu trúc tổng thể bao gồm ba bước vận hành theo trình tự: 1). Phát hiện 

sớm; 2). Can thiệp sớm; 3). Giáo dục.  

Các bước nêu trên có quan hệ mật thiết với nhau tạo nên một thể thống nhất, kết quả 

của bước trước là tiền đề cho hoạt động của bước sau. Nếu bước trước vận hành hiệu quả thì sẽ 

tác động tích cực, tạo điều kiện cho bước sau và ngược lại.  Mối quan hệ giữa các bước còn thể 

hiện ở điểm trong nhiều thời điểm có sự giao thoa với nhau. Ví dụ: Trẻ dưới 3 tuổi hạn chế về 

nhận thức đang tham gia can thiệp sớm lại được phát hiện có dấu hiệu của rối loạn phổ tự kỉ. 

Trẻ đang học trong trường mầm non (giáo dục mầm non) được tham gia can thiệp sớm. Bên 

cạnh đó mỗi bước nêu trên lại có cấu trúc riêng và có tính độc lập tương đối và bao gồm các 

thành tố cụ thể như sau: 

Kết luận chương 1. 

Thiết kế Mô hình 

Đề xuất mô hình 

Phân tích 

nhu cầu 

thực tế 

Thử nghiệm mô hình  

Phân tích 

kinh 

nghiệm ở 

nước 

ngoài 

Phân tích 

mô hình 

ở Việt 

Nam 

Xây dựng cơ sở lí luận và thực 

tiễn 

Xác 

định cơ 

sở lý 

luận về 

mô hình  

Phân tích 

mô hình hỗ 

trợ trẻ 

khuyết tật 

có liên quan  

Xác định 

cơ sở 

pháp lý  
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- Các nghiên cứu lý luận về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK đã 

được nghiên cứu khá bài bản và hệ thống, từ sang lọc, chẩn đoán, đánh giá phát triển, các 

mô hình can thiệp và giáo dục. 

- Trong mỗi khâu của quá trình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

đều có vai trò quan trọng và có mối quan hệ biện chứng với nhau. 

- Để đảm bảo cho sự thành công của phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK, cần có những kế hoạch hoạt động cụ thể trong từng khâu và các điều kiện thực 

hiện, bao gồm các bộ công cụ sang lọc, đánh giá phát triển, các yêu cầu về nhân lực thực 

hiện và các điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo 

dục trẻ RLPTK; 

- Chưa có nhiều nghiên cứu về một mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục 

trẻ RLPTK có sự phối hợp liên ngành, cũng như các hoạt động của các khâu phát hiện sớm, 

can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng. 
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Chương 2. 

THỰC TRẠNG PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SƠM VÀ GIÁO DỤC  

TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ DỰA VÀO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 

2.1.  Giới thiệu về nghiên cứu thực trạng 

a) Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu tổng quát: Phát hiện thực trạng phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

RLPTK Việt Nam dựa vào gia đình và công đồng. 

- Mục tiêu cụ thể 

+ Đánh giá thực trạng số lượng trẻ RLPTK được phát hiện trong cộng đồng; sự tham gia 

của gia đình và các thành phần có liên quan trong việc phát hiện sớm và đánh giá mức độ khó 

khăn của trẻ. 

+ Đánh giá thực trạng số lượng trẻ RLPTK được can thiệp sớm, được can thiệp sớm có 

sự tham gia của gia đình và cộng động; thực trạng các lực lượng tham gia can thiệp sớm và các 

vấn đề liên quan đến chuyên môn trong CTS. 

+ Đánh giá thực trạng số lượng trẻ RLPTK được tham gia chương trình giáo dục phổ 

thông, các mô hình giáo dục trẻ được tham gia và thực trạng việc thực hiện giáo dục cho trẻ. 

b) Nội dung nghiên cứu 

- Nội dung về phát hiện sớm: Số lượng trẻ được phát hiện sớm/ tổng số trẻ tham gia nghiên 

cứu; Thời điểm phát hiện; Tổ chức, cá nhân phát hiện những biểu hiện nghi ngờ ở trẻ; Phát hiện 

và đánh giá những khó khăn của trẻ;  

- Nội dung về can thiệp sớm: Số lượng trẻ được can thiệp sớm/ tổng số trẻ tham gia nghiên 

cứu, Thời điểm tiến hành can thiệp, Tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện can thiệp sớm; Nhân 

lực và chuyên môn thực hiện CTS; 

- Nội dung về giáo dục: Số lượng trẻ được tham gia giáo dục phổ thông/ tổng số trẻ tham 

gia nghiên cứu, Mô hình giáo dục trẻ tham gia, Sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào quá 

trình thực hiện giáo dục, Những vấn đề về chuyên môn thực hiện giáo dục cho trẻ. 

c) Khách thể và địa bàn nghiên cứu 

Địa bàn nghiên cứu 

Vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do về điều kiện thực hiện, nghiên cứu lựa 

chọn các đơn vị, gồm các tỉnh: Hà Nội, Hà Giang, Ninh Bình, Hòa Bình, Tiền Giang và 

Quảng Ninh. 

2.2. Thực trạng trẻ rối loạn phổ tự kỷ, nhu cầu Phát hiện sớm, can thiệp sớm và Giáo dục 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

2.2.1. Thực trạng vấn đề phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam  

₋ Thực trạng phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào y tế 
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Theo TS T.V.C “Hiện nay, Bộ y tế đã công bố bộ công cụ về phát hiện sớm trẻ RLPTK. 

Như vậy, các cơ sở y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm. Tuy nhiên, các 

cơ sở ý tế cũng cần phải có đội ngũ chuyên gia về phát hiện sớm trẻ RLPTK”. Ông cũng cho 

rằng quy trình sàng lọc, phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại trạm y tế, cơ sở khám chữa 

bệnh “Chưa đạt yêu cầu, rất hình thức”. 

Biểu đồ 1. Đánh giá của GV về người thực hiện phát hiện sớm 

₋ Thực trạng phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại cộng đồng  

Theo báo cáo của phụ huynh, có 75% trong tổng số trẻ RLPTK được báo cáo là nam, 

25% là nữ. Độ tuổi được chẩn đoán trung bình là 2 tuổi 8 tháng. Giáo viên hòa nhập, phụ huynh 

đều cho rằng phát hiện sớm là việc cần thiết để hỗ trợ can thiệp cho trẻ. Giáo viên hòa nhập 

T.T.T.T. cho biết: “Phát hiện càm sớm thì việc can thiệp, khắc phục sẽ có kết quả cao hơn, trẻ 

càng có nhiều cơ hội hòa nhập với cộng đồng, tự lập trong cuộc sống”. 

2.2.2. Thực trạng vấn đề can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay 

a) Thực trạng can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình 

Biểu đồ 2. Đánh giá của phụ huynh về độ tuổi trẻ được can thiệp sớm tại nhà 
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Khảo sát của phụ huynh cho thấy độ tuổi can thiệp sớm tại gia đình của trẻ RLPTK trải 

rộng từ 1 tuổi đến 8 tuổi, với độ tuổi trung bình tiến hành can thiệp sớm tại gia đình là 2 tuổi 8 

tháng. Độ tuổi tiến hành can thiệp phổ biến nhất là khi trẻ 2 tuổi (42.6%), phổ biến ít hơn là 

việc can thiệp khi trẻ được 3 tuổi (25.2%) và 1 tuổi (14.4%).  

 

Biểu đồ 3. Đánh giá mức độ hiệu quả của việc kết hợp của các thành viên trong gia đình 

trong can thiệp sớm 

Về thực trạng cha mẹ sử dụng chương trình can thiệp sớm tại gia đình, 74.3% số giáo 

viên hòa nhập cho rằng phụ huynh có can thiệp cho trẻ RLPTK tại gia đình dựa trên các chương 

trình can thiệp sớm được giáo viên xây dựng hoặc lập kế hoạch và sử dụng tại lớp học. Tuy 

nhiên, 76.4% giáo viên hòa nhập đánh giá việc trao đổi của phụ huynh với giáo viên về chương 

trình can thiệp sớm tại gia đình là không bao giờ hoặc ít khi diễn ra. 

b) Thực trạng can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại cộng đồng 

Về những nguồn kinh phí để phụ huynh đưa con tham gia can thiệp sớm tại các cơ sở 

cộng đồng, đa số các phụ huynh báo cáo rằng họ tự chi trả (84.6%), bên cạnh đó, 12.3% phụ 

huynh báo cáo rằng có nguồn kinh phí từ nhà nước, 3.7% phụ huynh báo cáo nguồn kinh phí là 

từ các tổ chức/ cá nhân liên quan tới người khuyết tật và 1.2% phụ huynh báo cáo nhận được 

nguồn kinh phí từ các dự án. 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 4. Đánh giá của phụ huynh về mức độ chi trả 

Kết quả ở biểu đồ 10 cho thấy, nhìn chung, có khoảng 54% số phụ huynh đánh giá chi 

phí chi trả cho hoạt động can thiệp sớm tại cộng đồng ở mức vừa phải. Có khoảng trên 33% số 

phụ huynh đánh giá chi phí đắt đỏ và 11% cho là quá đắt đỏ. Chỉ có 1.9% số phụ huynh đánh 

giá chi phí rẻ. Qua đó, ta thấy khoảng 44% phụ huynh cho rằng chi phí mình phải chi trả cho 

hoạt động can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ tại cộng đồng là đắt và có thể họ sẽ gặp khó khăn trong 

việc chi trả chi phí can thiệp này.  

 

Biểu đồ 5. Đánh giá hiệu quả can thiệp các cơ sở cộng đồng 

Nhìn chung, xét theo điểm trung bình, giáo viên hòa nhập, giáo viên chuyên biệt và phụ 

huynh đánh giá hoạt động can thiệp của các cơ sở tại cộng đồng có hiệu quả nhưng chưa cao.    
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Theo đánh giá của giáo viên hòa nhập, trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cấp tỉnh có 

mức độ hiệu quả cao hơn so với các cơ sở còn lại (M=3.11; SD=0.71), tiếp đến là trung tâm can 

thiệp sớm tư nhân ( M=3.09; SD=0.72), cơ sở y tế (M=2.82; SD=0.81), cơ sở giáo dục trong 

cộng đồng làng, xã (M=2.74; SD=0.74), lớp học tự phát có mức độ hiệu quả thấp nhất (M=2.57; 

SD=0.78). 

c) Thực trạng mô hình can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

Bảng 1. Thực trạng các mô hình giáo dục cung cấp dịch vụ can thiệp sớm 

  GVHN GVCB PH 

N % N % N % 

Mô hình chuyên biệt 87 55.8 86 88.7 101 64.3 

Mô hình hòa nhập 26 16.7 73 75.3 118 75.2 

Mô hình hội nhập 136 87.2 49 50.5 23 14.6 

Ghi chú: NGVHN = 156, NGVCB = 97, NPH = 157 ;GVHN – giáo viên hòa nhập, GVCB – giáo 

viên chuyên biệt, PH – phụ huynh 

Nhìn chung, dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ được cung cấp ở nhiều mô 

hình như mô hình chuyên biệt, mô hình hòa nhập và mô hình hội nhập. Theo đánh giá của giáo 

viên hòa nhập, mô hình hội nhập là mô hình được cung cấp nhiều nhất cho trẻ tự kỷ trong quá 

trình can thiệp sớm (87.2%), tiếp đến là mô hình chuyên biệt (55.8%), mô hình hòa nhập ít cung 

cấp các dịch vụ can thiệp sớm (16.7%).  

d) Thực trạng các chương trình can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

Nhìn chung, có nhiều chương trình can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, song tỷ lệ 

giáo viên và phụ huynh sử dụng các chương trình để can thiệp cho trẻ chưa cao, đặc biệt là giáo 

viên hòa nhập và phụ huynh. 

Bảng 2. Thực trạng các chương trình can thiệp sớm cho trẻ RLPTK 

  GVHN GVCB PH 

N % N % N % 

Chương trình mô hình Denver 

về can thiệp sớm (ESDM) 

19 12.7 48 49.0 31 23.5 

Chương trình Hanen 6 4.0 34 34.7 5 3.8 
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Chương trình Từng bước nhỏ 25 16.7 78 79.6 48 36.4 

Chương trình dựa trên cuốn 100 

bài can thiệp trẻ RLPTK 

14 9.3 56 57.1 26 19.7 

Chương trình mầm non (có điều 

chỉnh/ chọn lọc) 

62 41.3 86 87.8 70 53.0 

Chương trình dựa trên các bài 

tập trong TEACCH 

33 22.0 78 79.6 32 24.2 

Chương trình tự xây dựng của 

các chuyên gia độc lập 

28 18.7 31 31.6 36 27.3 

Chương trình do thầy cô tự xây 

dựng 

60 40.0 64 65.3 15 11.3 

Ghi chú: NGVHN = 150, NGVCB = 98, NPH =132; GVHN – giáo viên hòa nhập, GVCB – giáo viên 

chuyên biệt, PH – phụ huynh 

Kết quả bảng 3.19. cho thấy: 

Tỷ lệ giáo viên hòa nhập sử dụng chương trình để can thiệp cho trẻ tự kỷ còn thấp. Hai 

chương trình có tỷ lệ số giáo viên sử dụng cao nhất là chương trình mầm non (có điều chỉnh/ 

chọn lọc) (chiếm 41.3%) và chương trình do thầy cô tự xây dựng (chiếm 40%). Các chương 

trình khác có khoảng 20% giáo viên sử dụng. Nguyên nhân có thể xuất phát từ việc giáo viên 

hòa nhập chưa được hỗ trợ về mặt chuyên môn nhiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 6. Mức độ sử dụng các chương trình can thiệp của giáo viên chuyên biệt, giáo viên 

hòa nhập và phụ huynh 

Dữ liệu cho thấy, chương trình Hanen là chương trình được đánh giá là dễ sử dụng nhất 

theo đánh giá của giáo viên hòa nhập (M = 2.23, SD = 0.66), giáo viên chuyên biệt (M = 1.92, 

SD = 0.49) và phụ huynh (M = 2.83, SD = 1.04). Bên cạnh đó, chương trình mô hình Denver 
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về can thiệp sớm (ESDM) cũng là chương trình khá dễ sử dụng theo đánh giá của giáo viên hòa 

nhập (M = 2.04, SD = 0.69), giáo viên chuyên biệt (M = 1.92, SD = 0.51) và phụ huynh (M = 

2.27, SD = 0.96). 

e) Thực trạng các phương pháp can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

Bảng 3. Đánh giá về thực trạng các phương pháp can thiệp sớm 

  GVHN GVCB PH 

N % N % N % 

Phân tích hành vi ứng dụng 

(ABA) 

31 20.5 82 83.7 43 35.0 

Phương pháp chỉnh âm và 

trị liệu ngôn ngữ 

46 30.5 63 64.3 55 44.7 

Phương pháp âm nhạc trị 

liệu 

18 11.9 47 48.0 35 28.5 

Phương pháp trực quan, 

hình ảnh 

115 76.2 47 48.0 85 69.1 

Phương pháp cấu trúc hóa 

hoạt động 

11 7.3 59 60.2 26 21.1 

Phương pháp can thiệp 

phát triển mối quan hệ 

(RDI) 

8 5.3 35 35.7 21 17.0 

Ghi chú: NGVHN = 151, NGVCB = 98, NPH = 123;GVHN – giáo viên hòa nhập, GVCB – giáo 

viên chuyên biệt, PH – phụ huynh 

Nhìn chung, đa phần giáo viên hòa nhập, giáo viên chuyên biệt và phụ huynh sử dụng các 

phương pháp khác nhau khi can thiệp cho trẻ RLPTK. 

Phần lớn giáo viên hòa nhập sử dụng phương pháp trực quan, hình ảnh (chiếm 76.2%). 

Các phương pháp khác như phương pháp can thiệp phát triển mối quan hệ (RDI), phương pháp 

cấu trúc hóa hoạt động, phương pháp âm nhạc trị liệu, phân tích hành vi ứng dụng (ABA), 

phương pháp chỉnh âm và trị liệu ngôn ngữ có được sử dụng nhưng tỷ lệ phần trăm ít hơn từ 

khoảng 5.3%-30.5%. 
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Trong khi đó, phần lớn giáo viên chuyên biệt sử dụng phần tích hành vi ứng dụng (ABA) 

(83.7%), phương pháp chỉnh âm và trị liệu ngôn ngữ (64.3%), phương pháp cấu trúc hóa hoạt 

động (60.2%). Một số giáo viên sử dụng phương pháp âm nhạc, trị liệu (48%), phương pháp 

trực quan, hình ảnh (48%), phương pháp can thiệp phát triển mối quan hệ (RDI) (35.7%). 

2.2.3. Thực trạng vấn đề giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ  

a) Thực trạng các chương trình giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

Trẻ RLPTK là một dạng rối loạn phát triển, được đặc trưng bởi hai khiếm khuyết chính 

về giao tiếp xã hội và có hành vi, sở thích mang tính hạn hẹn, lặp đi lặp lại, khó khăn trong việc 

thiết lập các mối quan hệ xã hội dẫn tới những hạn chế trong đời sống hàng ngày, cần phải có 

người giúp đỡ. Sự cung cấp giáo dục hòa nhập cho trẻ RLPTK rất quan trọng, nhằm thực hiện 

sự công bằng và sự tham gia của mọi học sinh vào mọi khía cạnh của cuộc sống và cộng đồng 

học tập. Có 78.6% giáo viên chuyên biệt và 27.7% giáo viên hòa nhập sử dụng chương trình 

giáo dục cho trẻ tại trường học. 

 

Biểu đồ 7. Các chương trình mà giáo viên biết đến và sử dụng 

Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy, chương trình PECS là chương trình được nhiều giáo viên 

chuyên biệt biết đến nhất (chiếm 90.8%). Tiếp đó, là chương trình ABA và TEACCH đều chiếm 

89.8%. Mặc dù chương trình PECS được nhiều giáo viên chuyên biệt biết đến nhưng TEACCH 

mới là chương trình được nhiều giáo viên chuyên biệt sử dụng nhất (chiếm 78.6%) tiếp đó là 

chương trình ABA (chiếm 81.6%) và PECS là chương trình được sử dụng ít nhất (69.4%). 

PECS là hệ thống giao tiếp bằng hình ảnh vì vậy giáo viên sẽ cần chuẩn bị rất nhiều tranh liên 

quan đến nhiều chủ đề khác nhau. Có thể đây là một trong những lý do mà giáo viên chuyên 

biệt biết đến PECS nhiều nhưng chưa sử dụng PECS nhiều.  

b) Thực trạng giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình. 
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Bảng 4. Thực trạng giáo viên chuyên biệt, giáo viên hòa nhập và phụ huynh hỗ trợ giáo dục 

trẻ tại gia đình 

  Số lượng Phần trăm 

Giáo viên chuyên biệt 51 52.0 

Giáo viên hòa nhập 68 23.1 

Phụ huynh 166 86.5 

Với trẻ có RLPTK, ngoài việc giáo dục tại trường/trung tâm thì việc hỗ trợ trẻ tại gia 

đình cũng rất cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu của gia đình, việc giáo viên đến hỗ trợ trẻ cũng 

dần được phổ biến. Có 86.5% phụ huynh, 52% giáo viên chuyên biệt và 23.1% giáo viên hòa 

nhập tham gia hỗ trợ giáo dục trẻ tại gia đình.  

c)  Thực trạng phụ huynh giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình  

Đa phần phụ huynh giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia đình (chiếm 86.5%). 

Việc giáo dục cho trẻ tự kỷ tại gia đình mang lại nhiều thuận lợi cho phụ huynh.  

Bảng 5. Lý do phụ huynh giáo dục cho con tại gia đình 

Lý do Số lượng Phần trăm 

Thuận lợi về mặt thời gian 133 84.2 

Thuận lợi về mặt kinh phí 51 32.3 

Thuận lợi về mặt địa điểm 83 52.5 

Thuận lợi về nhân lực 52 32.9 

Thuận lợi khác 5 3.2 

Thuận lợi khác: Gia đình tại nhà kết hợp với trường giáo dục đặc biệt. 

 Khi khảo sát về lý do phụ huynh giáo dục cho con tại nhà, thì thuận lợi về mặt thời gian 

là lý do chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 84.2%. Việc giáo dục trẻ tại gia đình sẽ giúp bậc phụ huynh 

tiết kiệm thời gian đưa đón; thay vì tốn thời gian đưa con đến các trung tâm hoặc trường học, 

thì phụ huynh có thể dành thời gian để để dạy con hoặc làm những công việc khác. Bên cạnh 

đó, thuận lợi về mặt địa điểm chiếm tỷ lệ cao thứ hai (52.5%) sau thuận lợi về mặt thời gian. 

32.9% và 32.5% chiếm tỷ lệ thấp gần như là thấp bằng nhau khi nói đến lý do về mặt nhân lực 

và kinh phí. Thực tế cho thấy thường chi phí can thiệp ở nhà sẽ lớn hơn ở trường và lớp, nhân 

thực thì ở trường lớp sẽ có giáo viên, những người có chuyên môn để giáo dục trẻ, còn ở nhà 

chỉ có thể gia đình (bố, mẹ, ông bà, anh chị em) chưa biết cách giáo dục con, không có nhiều 
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thời gian cho con. Thuận lợi chủ yếu vẫn là thời gian vì sẽ tiện cho con về chăm sóc, địa điểm 

cho con. 

d)  Thực trạng giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt; 

Khi được hỏi về số lượng trẻ trong lớp của giáo viên chuyên biệt, ta có được kết quả: 

60.5% có trên 6 học sinh trong lớp, 23.7% là tỷ lệ 4 học sinh và 7.9% cho rằng có 5 đến 6 học 

sinh tham gia lớp học. Điều này cho thấy, số lượng trẻ rối loạn phát triển càng nhiều cùng với 

nhu cầu của trẻ và gia đình dẫn đến số lượng trẻ trong lớp chuyên biệt. 

Độ tuổi là tiêu chí duy nhất khi được khảo sát giáo viên chuyên biệt để xếp lớp cho trẻ 

tham gia lớp học chiếm 36.6%. Các tiêu chí còn lại như trình độ, điều kiện thực tế của trường/lớp 

chưa được giáo viên chuyên biệt đánh giá. Độ tuổi thực tế khác với độ tuổi phát triển của trẻ 

nên được coi là điều kiện tiên quyết trong việc xếp lớp. Nắm được kỹ năng thực tế của độ tuổi 

phát triển với độ tuổi thực để lựa chọn trẻ với lớp thích hợp. 

e) Thực trạng tham gia các khóa đào tạo của giáo viên chuyên biệt 

Có 55.9% giáo viên chuyên biệt thường xuyên được tham gia các khóa bồi dưỡng phát 

triển chuyên môn do trung tâm/trường tổ chức. 44.1% giáo viên chuyên biệt thỉnh thoảng tham 

gia các khóa bồi dưỡng. Trong nhóm khách thể nghiên cứu, không có giáo viên chuyên biệt nào 

chưa từng tham gia khóa bồi dưỡng nào. Đây là điều đáng mừng vì tất cả giáo viên chuyên biệt 

tham gia khảo sát đều được tham gia tập huấn hoặc các khóa bồi dưỡng chuyên môn. Tuy nhiên, 

vẫn còn một phần lớn giáo viên (hơn 40%) thỉnh thoảng tham gia khóa tập huấn hoặc bồi dưỡng 

chuyên môn.   

f) Thực trạng giáo dục hòa nhập trẻ rối loạn phổ tự kỷ trong trường phổ thông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu đồ 8. Số lượng học sinh tự kỷ trong lớp của giáo viên hòa nhập 
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Khi còn nhỏ, trẻ tự kỷ sẽ được can thiệp sớm tại các trung tâm hay cơ sở can thiệp. Khi 

trẻ lớn hơn, sẽ đến lúc trẻ sẽ đi học hòa nhập với những trẻ không có rối loạn phát triển, đây là 

một bước ngoặt với trẻ tự kỷ. Khi hỏi giáo viên hòa nhập về số lượng trẻ tự kỷ ở trong lớp, có 

69.7% giáo viên nói rằng trong lớp mình có một học sinh tự kỷ, có 20.4% giáo viên nói rằng 

trong lớp mình có 2 học sinh tự kỷ, và 9.9% có trên 2 học sinh tự kỷ trong lớp của giáo viên 

hòa nhập. 

₋ Thực trạng lập kế hoạch giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại trường phổ thông 

  Khi được hỏi về việc lập kế hoạch giáo dục cá nhân trong lớp, có 81.7% giáo viên hòa 

nhập có lập kế hoạch kế hoạch giáo dục cá nhân cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Trẻ tự kỷ thường 

gặp khó khăn trong giao tiếp, tương tác và có hành vi định hình lặp lại, vì vậy trẻ sẽ khó tiếp 

thu kiến thức giống như các trẻ không có rối loạn phát triển, vậy nên cần thiết có một chương 

trình được thiết kế riêng dành cho trẻ tự kỷ. Đa số giáo viên hòa nhập đều thực hiện điều này, 

đây là tín hiệu đáng mừng.  Giáo viên hòa nhập lập kế hoạch cá nhân theo ngày, tuần, tháng và 

theo năm hoặc theo từng kỳ học.  

Bảng 6. Thời gian giáo viên hòa nhập lập kế hoạch giáo dục cá nhân cho học sinh 

Thời gian Số lượng Phần trăm 

Theo ngày 44 14.4 

Theo tuần 78 25.6 

Theo tháng 178 58.4 

Thời gian khác 24 7.9 

 

Biểu đồ 9. Hình thức giáo viên hòa nhập đánh giá kết quả học tập của học sinh 



35 

 

Khi hỏi về hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh có rối loạn phổ tự kỷ, có 

77.6% giáo viên hòa nhập, đánh giá kết quả theo kế hoạch giáo dục cá nhân của trẻ đó. Như đã 

phân tích ở trên, trẻ tự kỷ khác với trẻ không có rối loạn phát triển, trẻ tự kỷ gặp khó khăn khi 

tiếp thu kiến thức, vì vậy việc đánh giá trẻ thông qua kế hoạch cá nhân sẽ giúp trẻ tự kỷ bớt 

cảm thấy áp lực, có động lực hơn để phấn đấu, tăng cơ hội hòa nhập của trẻ tự kỷ. Bên cạnh đó, 

có 18.7% đánh giá học sinh tự kỷ theo chương trình chung, và 3.7% đánh giá theo cách khác. 

₋ Các hình thức hỗ trợ học sinh rối loạn phổ tự kỷ trong trường phổ thông 

 Trong trường phổ thông, có 45.3% giáo viên nói rằng học sinh tự kỷ nhận được hỗ trợ 

can thiệp cá nhân. Số giờ học sinh được can thiệp cá nhân từ linh hoạt tùy thuộc mỗi lớp, mỗi 

trường.  

Bảng 7. Thời lượng can thiệp cá nhân cho học sinh 

Thời gian can thiệp cá nhân/tuần Số lượng Phần trăm 

Dưới 30 phút 35 24.3 

30-60 phút 42 29.2 

60-90 phút 16 11.1 

Trên 90 phút 40 27.8 

 Có 29.2% giáo viên hòa nhập nói rằng trẻ tự kỷ nhận được 30-60 phút can thiệp cá nhân 

mỗi tuần. Bên cạnh đó cũng có học sinh tự kỷ được hỗ trợ can thiệp cá nhân trên 90 phút/tuần 

(chiếm 27.8%). Số lượng trẻ tự kỷ được can thiệp dưới 30 phút/tuần và được can thiệp từ 60-

90 phút/tuần ít hơn, chiếm 24.3% và 11.1%. Qua đó, ta thấy, số sinh tự kỷ được can thiệp 30-

60 phút/tuần chiếm tỷ lệ cao nhất là 29.2% nhưng vẫn ở mức thấp. Nhà trường và giáo viên vẫn 

chưa có nhiều hoạt động hỗ trợ cá nhân dành cho trẻ tự kỷ. 

₋ Thực trạng phối hợp các lực lượng trong giáo dục trẻ RLPTK 

Bảng 8. Lực lượng tham gia vào quá trình giáo dục trẻ RLPTK 

STT Lực lượng tham gia GV hòa nhập GV can thiệp Phụ huynh 

N % N % N % 

1 Phụ huynh trẻ RLPTK 290 87.9 90 91.8 - - 

2 Ban giám hiệu nhà 

trường/trung tâm 

312 94.5 87 88.8 97 61.0 
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3 Cá nhân/tổ chức làm về 

trẻ khuyết tật 

72 21.8 35 35.7 19 11.9 

4 Giáo viên khác/ đồng 

nghiệp 

257 77.9 89 90.8 66 41.5 

5 Giáo viên giáo dục đặc 

biệt 

79 23.9 61 62.2 110 41.5 

6 Chuyên gia giáo dục 

đặc biệt 

42 12.7 - - 34 21.4 

7 Nhà trị liệu ngôn ngữ 

(nhà âm ngữ trị liệu) 

4 1.2 43 43.9 13 8.2 

8 Nhà trị liệu vận động 8 2.4 39 39.8 12 7.5 

9 Nhà tâm lý 4 1.2 38 38.8 12 7.5 

10 Nhà công tác xã hội 79 23.9 22 22.4 13 8.2 

11 Y tá, bác sĩ 34 10.3 17 17.3 17 10.7 

12 Nhân viên hỗ trợ khác 4 1.2 2 2.0 3 1.2 

  Khảo sát cho thấy sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia giáo dục trẻ có RLPTK là 

rất đông đảo và đa dạng. 

Theo giáo viên hòa nhập, ban giám hiệu nhà trường/trung tâm chiếm tỷ lệ tham gia cao 

nhất, chiếm 94.5%. Phụ huynh trẻ RLPTK và giáo viên khác/đồng nghiệp cũng chiếm tỷ lệ 

tương đối cao từ 77.9% -87.9%. Các cá nhân tổ chức làm về khuyết tật; giáo viên giáo dục đặc 

biệt; chuyên gia giáo giá dục đặc biệt; nhà trị liệu ngôn ngữ; nhà trị liệu vận động; nhà tâm lý; 

nhà công tác xã hội và y tá, bác sỹ cũng tham gia vào quá trình giáo dục trẻ tự kỷ. Tuy nhiên 

có tỷ lệ nhận định là thấp hơn giao động khoảng 1.2% -23.9% 
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Biểu đồ 10. Những hình thức phối hợp với gia đình trong quá trình giáo dục trẻ 

Qua biểu đồ và bảng số liệu ta thấy, nhìn chung những hình thức phối hợp với gia đình 

trong quá trình giáo dục trẻ của hai nhóm giáo viên đang sử dụng rất đa dạng và phổ biến, lần 

lượt đó là hình thức trao đổi trực tiếp hàng ngày; qua số điện thoại; qua mạng xã hội; tiếp đó là 

qua sổ liên lạc và cuối cùng là qua email. Tuy nhiên, các hình thức trao đổi với giáo viên hòa 

nhập và giáo viên chuyên biệt có sự khác biệt.  

2.2.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay 

₋ Thực trạng yếu tố về nguồn vật lực ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

₋ Thực trạng yếu tố về nguồn nhân lực ảnh hưởng đến Phát hiện sớm, Can thiệp sớm và 

Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

₋ Thực trạng các yếu tố vùng miền và các điều kiện kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến Phát 

hiện sớm, Can thiệp sớm và Giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

2.3. Đánh giá chung về trẻ rối loạn phổ tự kỷ và mô hình Phát hiện sớm, Can thiệp sớm 

và Giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam hiện nay 
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2.3.1. Những thuận lợi khi thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục sớm cho trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam 

 

Biểu đồ 11. Những thuận lợi của giáo viên hòa nhập và giáo viên chuyên biệt khi thực hiện 

giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại cơ sở 

Theo giáo viên chuyên biệt, thuận lợi khi giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ tại cơ sở là 

giáo viên có trình độ chuyên môn, tâm huyết (chiếm 69.4%). Điểm thuận lợi tiếp theo khi giáo 

dục trẻ tại cơ sở là sự tham gia tích cực của nhà trường (55.1%), gia đình phối hợp chặt chẽ với 

nhà trường/trung tâm (52%), sự quan tâm của quản lý/ cấp trên (37.8%), đầy đủ cơ sở vật chất 

(35.7%). Bên cạnh đó, cũng có một phần nhỏ giáo viên chuyên biệt cho rằng cách thức quản lý 

chuyên môn hiệu quả (24.5%), mức thu nhập, các chế độ của của giáo viên được đảm bảo 

(9.2%), cách thức quản lý hành chính hiệu quả (9.2%) và các lực lượng khác có liên quan đều 

phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi (4.1%) có ảnh hưởng tích cực với việc giáo dục hòa 

nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. 

2.3.2. Những khó khăn khi thực hiện phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục sớm cho trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ tại Việt Nam  
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Biểu đồ 12. Những khó khăn của giáo viên hòa nhập và giáo viên chuyên biệt khi thực hiện 

giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại cơ sở 

Ý kiến khác: Thời gian chưa đảm bảo 

Nhìn chung, các khó khăn giáo viên hòa nhập và giáo viên chuyên biệt thường gặp khi 

thực hiện giáo dục trẻ tự kỷ tại cơ sở là thiếu cơ sở vật chất (phòng ốc, đồ dùng, trang thiết 

bị…); gia đình thiếu quan tâm phối hợp; ít nhận được sự quan tâm của các lực lượng khác; và 

mức thu nhập, chế độ của giáo viên chưa được đảm bảo. Tuy nhiên, giáo viên hòa nhập gặp 

khó khăn về việc thiếu trang thiết bị (66.4%) hơn là giáo viên chuyên biệt (48%). Có thể vì giáo 

viên chuyên biệt ở môi trường trung tâm can thiệp, trung tâm can thiệp cũng được trang bị một 

phần nào đó các đồ dùng phù hợp với trẻ tự kỷ nói riêng và trẻ rối loạn phát triển nói chung. 

Còn giáo viên hòa nhập, môi trường làm việc của họ là trường lớp, đồ dùng, trang thiết bị cũng 

được thiết kế cho đại đa số học sinh như bàn ghế, phấn trắng, bảng đen … vì vậy ít đồ đồ dùng 

dành riêng cho trẻ tự kỷ. 

Kết luận chương 2. 

Kết khảo nghiên cứu thực trạng về phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPT tại 

Hà Nội, Hà Giang một số đơn vị khác cho thấy: 

Nhận thức của gia đình và cộng đồng về trẻ RLPTK đã được nâng cao, phần lớn trẻ đã 

được phát hiện nghi ngờ có các biểu hiện RLPTK ở độ tuổi từ 2-3 tuổi. Sau khi nghi ngời trẻ 

có những biểu hiện “không bình thường” đã được đưa đến các nơi có thể chẩn đoán và sàng 

lọc. Mặc dù vậy, thì tại các vùng miền khác nhau thì mức độ nhận thức khác nhau, nhiều gia 

đình vẫn không muốn công nhận con em mình bị RLPTK. 

Hầu hết trẻ sau khi được phát hiện đã được gia đình đưa đi can thiệp sớm tại các cơ sở có 

hoạt động hỗ trợ, can thiệp theo giờ cho trẻ RLPTK. Tuy nhiên, ở các vùng sâu và xa thì 
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không có điều kiện. Với các trường mầm non khi tiếp nhận trẻ RLPTK thì cũng đã nhận được 

sự quan tâm, hỗ trợ. Nhưng hầu hết ở các trường mầm non chưa có GV được đào tạo, bồi 

dưỡng về CTS và GD cho trẻ khuyết tật nói chung RLPTK nói riêng nên hoạt động CTS chưa 

có hiệu quả cáo. Về phía gia đình và cộng đồng cũng thiếu những kiến thức, kỹ năng trong 

việc trợ giúp trẻ tại gia đình và cộng đồng. 

Trẻ RLPTK khi đến trường đã nhận được sự quan tâm của nhà trường. Tuy nhiên, như ở 

các trường mầm non, giáo viên chưa được bồi dưỡng về GD cho trẻ RLPTK nên GV gawpj 

rất nhiều khó khăn trong hỗ trợ và GD trẻ. Hầu hết học sinh RLPTK chưa được xây dựng kế 

hoạch GDCN, chưa có sự phối hợp giữa gia đình nhà trường và các lực lượng cộng đồng. 

Nhiều trẻ có RLPTK ở mức độ nặng chưa có giấy xác nhận khuyết tật. 

Như vậy, nhiều trẻ RLPTK được phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục, tuy nhiên về 

chất lượng CTS và GD chưa được đảm bảo; Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà 

trường và cộng đồng. Các lực lượng cộng đồng mới chỉ tham gia ở mức độ, thăm hỏi, động 

viên gia đình trẻ. 
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Chương 3. 

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC TRẺ RỐI 

LOẠN PHỔ TỰ KỶ DỰA VÀO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 

3.1. Các nguyên tắc xây dựng mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng 

3.1.1. Bắt đầu phát hiện, can thiệp và giáo dục càng sớm càng tốt   

3.1.2. Tập trung vào nhu cầu, khả năng của từng trẻ và từng gia đình 

3.1.3. Công nhận mọi trẻ đều có khả năng học tập  

3.1.4. Trẻ RLPTK cần học các kĩ năng mà trẻ khác học và sử dụng trong các môi trường thực 

tiễn   

3.1.5. Có sự phối hợp liên ngành trong quá trình hỗ trợ trẻ RLPTK 

3.2. Các thành tố của mô hình mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2. Các thành tố của mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa 

vào gia đình và cộng đồng 

Theo quan điểm hệ thống mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

dựa vào gia đình và cộng đồng là một hệ thống cấu trúc tổng thể bao gồm 7 thành tố: 1) Mục 

đích; 2) cạc tiếp cận/chương trình/cộng cụ; 3) Phương pháp; 4) Trẻ RLPTK; 5) Lực lượng tham 

gia; 6) Môi trường; 7) Kết quả. Các thành tố có chức năng riêng và quan hệ biện chứng với 
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nhau. Theo quan điểm hệ thống mô hình hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng 

đồng là một hệ thống cấu trúc tổng thể bao gồm ba giai đoạn vận hành theo trình tự: 1). Phát 

hiện sớm; 2). Can thiệp sớm; 3). Giáo dục.  

Các giai đoạn nêu trên có quan hệ mật thiết với nhau tạo nên một thể thống nhất, kết 

quả của giai đoạn trước là tiền đề cho hoạt động của giai đoạn sau. Nếu giai đoạn trước vận 

hành hiệu quả thì sẽ tác động tích cực, tạo điều kiện cho giai đoạn sau và ngược lại.  Mối quan 

hệ giữa các giai đoạn còn thể hiện ở điểm trong nhiều thời điểm có sự giao thoa với nhau. Ví 

dụ: Trẻ dưới 3 tuổi hạn chế về nhận thức đang tham gia can thiệp sớm lại được phát hiện có 

dấu hiệu của rối loạn phổ tự kỉ. Trẻ đang học trong trường mầm non (giáo dục mầm non) được 

tham gia can thiệp sớm. Bên cạnh đó mỗi giai đoạn lại có cấu trúc riêng và có tính độc lập 

tương đối và bao gồm các thành tố cụ thể. 

Sau đây sẽ trình bàu về mục tiêu chung của mô hình và nhân lực tham gia vận hành mô 

hình. Mục tiêu riêng và thành tố khác sẽ được trình bày vụ thể trong từng giai đoạn của mô hình 

hỗ trợ trẻ RLPRK dựa vào gia đình và cộng đồng. 

Kết luận chương 3. 

Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và 

cộng đồng được xây dựng trên khung lý luận, các thuyết về Gia đình là trung tâm, Thuyết môi 

trường sinh thái của Bronfenbrener và thực trạng các hoạt động phát hiện sớm, can thiệp sớm 

và giáo dục trẻ RLPTK. 

Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào cồng đồng 

gồm cacsc khâu: Phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK; 

Để vận hành các thành tố của mô hình cần có sự phối hợp của các ben có liên quan 

(mô hình của Bronfenbrener), trong đó xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm 

của mỗi thành viên tham gia vận hành các khâu của mô hình. 

Để thực hiện thành công mô hình, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các bên có liên 

quan và cần có một đơn vị làm đầu mối để điều hành và giám sát trong suốt quá trình thực 

hiện mô hình. 
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Chương 4. 

THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH PHÁT HIỆN SỚM, CAN THIỆP SỚM 

VÀ GIÁO DỤC TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ DỰA VÀO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG 

ĐỒNG 

4.1. Thực nghiệm mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa 

vào giao đình và cộng đồng 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Triển khai thực nghiệm mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

dựa vào giao đình và cộng đồng nhằm kiểm nghiệm tính cần thiết tính khả thi và hiệu quả của 

mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào giao đình và cộng 

đồng 

4.1.2. Nội dung thực nghiệm 

- Thực nghiệm quy trình phát hiện sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ với sự tham gia của gia 

đình và cộng đồng 

- Thực nghiệm quy trình can thiệp sớm trẻ rối loạn phổ tự kỷ với sự tham gia của gia 

đình và cộng đồng 

- Thực nghiệm giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ với sự tham gia của gia đình và cộng 

đồng 

4.1.3. Địa bàn thực nghiệm và khách thể tham gia thực nghiệm 

Vì những lý do khác nhau Đề tài chỉ triển khai thực nghiệm trên địa bàn tỉnh Hà 

Giang, cụ thể tại các trường (xã/phường) trên địa bàn thành phố Hà Giang, gồm: 

Các trường Mầm non: Hoa Hồng, Phương Đô, Hoa Mai, Hoa Sen, Phương Thuận, 

Họa Mi. 

Các trường tiểu học: Kim Đồng, Ngọc Đường, Minh Khai, Nguyễn Huệ, Hồn Quân và 

Trần Phú; 

Khách thể:  

- 67 trẻ và học sinh nghi ngờ có biểu hiện RLPTK 

- Đại diện gia đình của 67 trẻ và học sinh trên; 

- Ban giám hiệu của 12 trường mầm non và tiểu học; hòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT 

- 52 GV của số học sinh trể, 

- Cán bộ y tế các trường, cán bộ ý tế thôn/bản/xã phường, cán bộ LĐTBXH xã phường 

và thành phố, Đại diện Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương, Hội người 

khuyết tật xã/phường và thành phố; Đại diện chính quyền của các xã/phường; 
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4.1.4. Tiến trình thực nghiệm 

Bước Nội dung Hoạt động 

Bước 1 - Sàng lọc trẻ có nghi ngờ 

RLPTK; 

- Đánh giá khả năng và nhu 

cầu trẻ RLPTK 

- Tìm hiểu hồ sơ y tế;  

- Hỏi và phỏng vấn PHHS, giáo viên;  

- Sàng lọc trẻ (trực tuyến);  

- Các điều kiện của trẻ hiện tại 

Bước 2 Xây dựng kế hoạch vận hành mô 

hình với từng nhóm trẻ được xác 

định 

- Kế hoạch can thiệp sớm – giáo dục cá nhân với 

từng trẻ có sự tham gia của các lượng lượng;  

Bước 3 Tập huấn cho các nhóm lực 

lượng tham gia về mô hình và 

thử nghiệm mô hình (tất cả các 

lực lượng thuộc phần đối tượng 

đã liệt kê ở phần trên).  

- Lớp 1 – chung: Những vấn đề chung về trẻ 

RLPTK và Giới thiệu về mô hình  

- Lớp 2: Dành cho các đối tượng cán bộ quản lý 

GD, Chính quyền địa phương về chức năng, nhiệm vụ 

và những hoạt động cụ thể tham gia vận hành mô 

hình; 

- Lớp 3. Cán bộ y tế, cán bộ LĐTBXH, các tổ chức 

của và vì người khuyết tật, các lực lượng công đồng 

tham gia vận hành mô hình; 

- Lớp 4. Dành cho Phụ huynh trẻ RLPTKLớp -  

Dành cho GV trực tiếp giáo dục (dạy học) trẻ/học sinh 

có RLPTK  

Bước 3 Thử nghiệm mô hình Các lực lượng thực hiện công việc theo phân công 

chia thành các nhóm ở mỗi phương thức: trẻ đang 

can thiệp tại TT, trẻ học tại trường MN, trẻ học 

trường tiểu học:  

- Nhóm GV, y tế: phát hiện, hỗ trợ (thực hành các kỹ 

năng phát hiện sớm, can thiệp sớm và hỗ trợ theo kế 

hoạch từng trẻ); (01 giờ thực hành kỹ năng phát hiện 

sớm/trẻ; 03h can thiệp cá nhân hoặc nhóm/tuần).  

- Nhóm CB cộng đồng hỗ trợ theo nhiệm vụ được 

phân công (phụ thuộc vào từng trẻ): 01 lần/tuần/trẻ.  

Bước 4 Đánh giá mô hình Đánh giá dựa trên kế hoạch được xây dựng ở bước 2 

đối với từng học sinh chia theo nhóm: HS ở trường 

tiểu học, học sinh trường mần non, học sinh trong 

trung tâm được thực hiện theo quy trình PHS – CTS 

– GD dựa vào gia đình và cộng đồng (nhà trường, 

địa phương) như thế nào.  
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4.2. Kết quả thực nghiệm mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

dựa vào giao đình và cộng đồng 

4.2.1. Kết quả của các khóa tập huấn 

a) Lực lượng tham gia vào tập huấn  

- Giáo viên can thiệp, giáo viên hòa nhập, giáo viên đi kèm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ: 50 

giáo viên đang dạy tại các trường hòa nhập, trung tâm can thiệp dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. 

Cụ thể, bao gồm có các giáo viên hiện đang day trẻ rối loạn phổ tự kỷ hoặc những trẻ nghi giờ 

RLPTK tại 6 trường mầm non và 4 trường Tiểu học; 01 cô giáo là giáo viên đi kèm cho trẻ tự 

kỷ lớp 4 trường Tiểu học Lê Lợi, 03 cô giáo hiện đang can thiệp tại nhà cho trẻ. 

- CBQL: 15 CBQL tại trường hòa nhập, hoặc trung tâm dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục 

đặc biệt trên địa bàn. 

- Phụ huynh trẻ rối loạn phổ tự kỉ: 30 phụ huynh/người giám hộ trẻ đã được chẩn 

đoán/nghi ngờ rối loạn phổ tự kỉ.  

- CBQL các cấp/ngành:  

+ GD&ĐT: 01 Sở GD&ĐT; 02 CB phòng giáo dục (Mầm non & tiểu học)  

+ LĐTB&XH: 01 CB Sở; 01 CB phòng; 03 cán bộ LĐTB&XH phường xã;  

+ Y tế: 01 CB Sở Y tế; 01 CB y tế huyện; 03 CB y tế cấp xã/phường.  

+ 03 CBQL địa phương của các đơn vị xã/phường có trường tham gia thử nghiệm.   

- Các lực lượng cộng đồng: CB y tế trường học, hội người khuyết tật/nhóm tự lực, hội 

cha mẹ, đoàn thanh niên, tổ hưu trí (mỗi lực lượng từ 3 người).  

f) Kết quả tập huấn  

Sau đợt tập huấn nói riêng và khi triển khai nghiên cứu nói chung trên địa bản TP Hà 

Giang, có thể nhận thấy các lực lượng tham dự rất quan tâm đến mô hình phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ dựa vào gia đình và cộng đồng, đồng thời đã có 

những thay đổi đáng kể sau tập huấn. Kết quả ghi nhận được từ đánh giá trước và sau tập huấn 

như sau:   

Nội dung Trước tập huấn Sau tập huấn 

Mô hình phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục dựa 

vào gia đình và cộng đồng.  

 

Người tham dự chưa biết 

được quy trình hỗ trợ trẻ tự 

kỷ 

Người tham dự chưa biết 

được từng nguồn lực tham dự 

vài mỗi giai đoạn của mô 

hình 

Người tham dự đã nêu được 

các bước hỗ trợ trẻ tự kỷ tại 

địa phương 

Người tham dự đã nêu tên, 

nên được những điểm mạnh 

và khó khăn của từng đối 

tượng (bố mẹ, người chăm 
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Người tham dự chưa biết 

được vai trò của mình trong 

mỗi khâu của hoạt động hỗ 

trợ trẻ tự kỷ 

Người tham dự chưa biết 

được các hoạt động kết nối 

cần thiết giữa các thành viên 

trong gia đình 

sóc, cô giáo can thiệp, cô giáo 

hòa nhập, cán bộ y tế 

xã/phường, cán bộ UBND, 

đoàn thể các cấp) trong hỗ trợ 

gia đình trẻ. 

Người tham gia đã thực hành 

thực hiện được một hoạt 

động đúng với vai trò, trách 

nhiệm của mình trong mô 

hình như lập kế hoạch, tư 

vấn, hỗ trợ cho trẻ và gia đình 

được phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục tốt 

hơn. 

Tất cả các người hỗ trợ trẻ đã 

có cơ hội được nêu ra ý kiến, 

kinh nghiệm, khó khăn và 

vướng mắc của bản thân 

trong quá trình hỗ trợ trẻ. 

 

Khái niệm, đặc điểm, nhận 

diện trẻ rối loạn phổ tự kỉ  

Lúc đầu, nhiều giáo viên 

chưa phân biệt được trẻ tự kỷ 

với trẻ có vấn đề về trí tuệ 

Có nhiều cán bộ y tế xã 

phường chưa biết đến các 

tiêu chí sàng lọc và chẩn đoán 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

 

 

 

 

Nhiều Phụ huynh, Giáo viên 

chưa từng được tham gia tập 

huấn về nhận diện cũng như 

Sau tập huấn, các phụ huynh 

và GV đã biết về các đặc 

điểm cơ bản để nhận diện trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ: có những 

khiếm khuyết về giao tiếp, 

tương tác xã hội (bao gồm 

như không biết chơi cùng 

bạn, thường ngồi một mình, 

lời nói sắp xếp lộn xộn, 

không biết chia sẻ đồ chơi, sở 

thích cùng bạn bè ….) và có 

những hành vi, thói quen, sở 

thích định hình, rập khuôn, 

lặp đi lặp lại (GV đưa ra các 

ví dục như nhại lời, vẫy 2 tay 

trước mặt liên tục, thích tháo 
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đặc điểm của trẻ rối loạn phổ 

tự kỉ 

lắp quạt trần, chỉ thích đi tè 

vào cây cột trong trường, 

thích quay tròn đồ vật, đóng 

cửa…). 

Các GV cũng biết sử dụng 

một số các công cụ sàng lọc, 

chẩn đoán (như 5 dấu hiệu cờ 

đỏ, M-CHAT-R, DSM-5) để 

biết được các bất thường ở 

trẻ, từ đó có cơ sở để tư vấn 

gia đìnhđưa trẻ đi khám ở nơi 

chuyên sâu là Bệnh viện Nhi 

cấp tỉnh/ thành phố 

Chương trình can thiệp, giáo 

dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

Một số giáo viên can thiệp cá 

nhân dạy trẻ rối loạn phổ tự 

kỷ theo kinh nghiệm cá nhân, 

chưa có giáo asnhay lập kế 

hoạch can thiệp.  

 

 

 

 

 

Hầu hết  Phụ huynh và giáo 

viên chưa từng được giới 

thiệu về các chương trình can 

thiệp, giáo dục trẻ RLPTK 

Giáo viên can thiệp đã có 

hướng lập kế hoạch can thiệp 

hoặc hỗ trợ cá nhân theo 

hướn ngắn hạn (1 tháng một 

lần) trong đó chỉ rõ các mục 

tiêu, phương pháp, hình thức 

tổ chức, đồ dùng dạy học can 

thiệp phù hợp với mức độ 

phát triển của trẻ. 

Nội dung này chỉ được giới 

thiệu sơ lược vì không có 

nhiều thời gian để đi sâu. Vì 

vậy, mới dừng lại ở việc giới 

thiệu một vài chương trình 

can thiệp, giáo dục cho trẻ 

như: Chơi trên sàn- 

Floortime, chương trình 

TEACCH, Mô hình can thiệp 

sớm Denver, Hỗ trợ trực 

quan, âm nhạc trị liệu. 

Dạy học hòa nhập hiệu quả 

cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

 

Tất cả các giáo viên chưa biết 

các phương án điều chỉnh 

Tất cả giáo viên đã thực hành 

xây dựng giáo án hòa nhập 

trong đó có phần mục tiêu, đồ 
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(Đồng loạt đa trình độ, trùng 

lặp giáo án, thay thế) 

Kế hoạch giáo dục cá nhân 

của trẻ được xây dựng theo 

mẫu chung nhưng vẫn mang 

tính chất hình thức, các mục 

tiêu đặt ra trong kế hoạch vẫn 

chung chung. Sự tiến bộ của 

trẻ vẫn chứ được đánh giá 

một cách rõ ràng, chi tiết. 

dùng và hoạt động cho trẻ tự 

kỷ trong bối cảnh hoạt động 

chung của cả lớp. Hơn nữa, 

giáo viên đã biết cách gọi tên 

và sử dụng các phương án 

điều chỉnh cho trẻ trong tiết 

dậy hòa nhập. 

Kế hoạch giáo dục cá nhân 

của trẻ đã được xây dựng chi 

tiết,gần gũi với trẻ theo 

nguyên tắc vùng phát triển 

gần. Chú trọng đến các kĩ 

năng sống và kĩ năng giao 

tiếp của trẻ trong trường hòa 

nhập. 

Giáo viên can thiệp, phụ 

huynh và giáo viên hòa nhập 

đã sử dụng chung một kế 

hoạch can thiệp, thống nhất 

với nhau về nội dung, 

phương pháp và hình thức hỗ 

trợ nhau. 

Phương pháp đặc thù hỗ trợ 

trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại gia 

đình và cộng đồng  

Giáo viên và phụ huynh dạy 

theo kinh nghiệm và các 

phương pháp dạy học phổ 

thông.  

Các GV và PH đều chưa 

được biết về các Phương 

pháp đặc thù hỗ trợ trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ tại gia đình và 

cộng đồng. 

Sau tập huấn, Các giáo viên 

và phụ huynh đã biết thêm về 

các Phương pháp đặc thù hỗ 

trợ trẻ RLPTK: Phương pháp 

trị liệu cho trẻ tự kỉ và trẻ khó 

khăn về giao tiếp - TEACCH, 

Phương pháp phân tích hành 

vi ứng dụng ABA, Phương 

pháp giao tiếp tăng cường và 

thay thế - AAC, quản lí hành 

vi trẻ theo mô hình ABC. 

-Phương pháp TEACCH: 

GV và PH có kiến thức và kĩ 

năng để xây dựng môi trường 
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học tập có cấu trúc, lịch hoạt 

động theo giờ/ theo buổi/theo 

ngày, các hệ thống làm việc 

rõ ràng về thị giác. 

- Phương pháp phân tích 

hành vi ứng dụng ABA: GV 

và PH có kĩ năng sử dụng các 

nguyên tắc cơ bản của ABA 

trong dạy học và hỗ trợ trẻ rối 

loạn phổ tự kỉ: củng cố dương 

tính/ âm tính, phạt âm tính/ 

dương tính.  

- Phương pháp giao tiếp tăng 

cường và thay thế AAC: phụ 

huynh và giáo viên có kiến 

thức và kĩ năng để sử dụng 

trong giao tiếp, dạy học trẻ 

RLPTK bao gồm: bảng lựa 

chọn, bảng trước sau, kế 

hoạch bằng hình ảnh/thời 

gian biểu, hệ thống giao tiếp 

trao đổi tranh-PECS, câu 

chuyện xã hội. 

Xây dựng kế hoạch can thiệp, 

giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỉ 

 

Trước đây kế hoạch can thiệp 

và giáo dục thường do giáo 

viên xây dựng và giáo viên 

thực hiện. Tập trung và phát 

triển ngôn ngữ và nhận thức 

(đọc, viết, tính toán) cho trẻ. 

 

 

 

Những Phụ huynh có con 

đang được can thiệp cá nhân, 

khi được hỏi thì họ nói: Họ 

không thấy giáo viên gửi kế 

Sau khi tham dự tập huấn, kế 

hoạch can thiệp và giáo dục 

cá nhận được xây dựng bởi 

nhóm bao gồm có giáo viên 

can thiệp, giáo viên hòa nhập, 

phụ huynh và nhân viên y tế. 

Tập trung vào vấn đề nhận 

thức, ngôn ngữ và hành vi, kĩ 

năng sống của trẻ tại gia đình. 
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hoạch can thiệp cá nhân. 

Điều này cho thấy phụ huynh 

chưa biết về kế hoạch giáo 

dục cá nhân nên cũng chưa 

từng tham gia vào xây dựng 

kế hoạch, thực hiện và đánh 

giá kết quả giáo dục theo kế 

hoạch giáo dục cá nhân. 

GV thì có làm Hồ sơ theo dõi 

sự tiến bộ của trẻ theo mẫu 

của sở GD & ĐT gửi nhưng 

cũng chưa chắc mình làm tốt 

hay chưa. 

 

 

Các chiến lược giao tiếp cơ 

bản với trẻ rối loạn phổ tự kỷ 

tại gia đình 

Trước tập huấn, phu huynh 

và giáo viên thường: 

- Nói câu dài với trẻ tự kỷ 

- Đặt câu hỏi với trẻ 

- Ít sử dụng đồ dùng trực 

quan với trẻ 

 

 

 

 

 

Hầu hết các phụ huynh chưa 

biết đến các chiến lược giao 

tiếp cơ bản với trẻ rối loạn 

phổ tự kỷ tại gia đình. Có phụ 

huynh nói rằng vì không biết 

cách dạy con, không có kĩ 

năng hay kiến thức gì để dạy 

con nên họ thường xuyên 

quát nạt hoặc đánh con. 

Sau tập huấn, học viên quán 

triệt sử dụng các chiến lược 

cơ bản như: 

- Tư thế giáo tiếp đối mặt, 

ngang tầm mắt. 

- Trong tầm mắt ngoài tầm 

với để kích thích giao tiếp để 

yêu cầu cho trẻ 

-Nói ngắn gọn, rõ ràng ràng 

mạch,  lặp đi lặp lại từ khóa 

cho trẻ dễ hiểu 

- Sử dụng triệt để phương 

pháp làm mẫu với trẻ tại nhà 

hoặc tại trường 

- Tận dụng mọi đồ dùng trực 

quan trong tương tác với trẻ.  

Sau tập huấn, các phụ huynh 

đã biết cách hỗ trợ con bằng 

cách sử dụng các chiến lược 

như Theo sự dẫn dắt của trẻ; 
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Xây dựng môi trường vui vẻ; 

Khen thưởng phù hợp; Đối 

phó với những chuyển tiếp 

hàng ngày thay vì những lời 

quát nạt hay đánh con như 

trước đây. Điển hình, có 1 

phụ huynh nam có rất nhiều 

trao đổi, thay đổi quan điểm 

giáo dục so với trước đây: tin 

tưởng con sẽ tiến bộ và nói 

rằng sẽ về hướng dẫn lại cho 

vợ, cho con gái để hỗ trợ em 

ở nhà. 

Đánh giá sự tiến bộ của trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ 

Trước khi tham dự, giáo viên 

hoặc phụ huynh thường đánh 

giá sự tiến bộ của trẻ dưa trên 

chuẩn phát triển chương 

trình, các yêu cầu cần đạt của 

SGK và bài tập. 

Sau khi tập huấn, 100% giáo 

viên và quản lý trường học 

cam kết đánh giá trẻ dựa trên 

khả năng và nhu cầu thực tế 

của trẻ, đánh giá trẻ trên kế 

hoạch giáo dục cá nhân, lấy 

quan điểm hòa nhập về kĩ 

năng sống, kĩ năng giao tiếp 

làm chỉ đạo để xem xét sự tến 

bộ của trẻ. 

 

Bên cạnh đó, đại diện Sở Giáo dục Hà Giang cho rằng: họ đã xác định được tầm quan 

trọng của công tác phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ trên địa bàn với nhu 

cầu cao hiện nay. Các thành viên chủ chốt phụ trách công tác giáo dục của Sở Giáo dục đã chủ 

động kết nối, tìm các nguồn hỗ trợ về mặt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng hỗ trợ trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ ở tỉnh. Các ban ngành khác ví dục như sở y tế, đặc biệt là mạng lưới cán bộ y tế 

cấp Xã/Phường (ví dụ phường Minh Khai, Trần Phú, Phương Độ….) đã nhận được sự chỉ đạo 

sát sao của cấp trên, nắm bắt và hỗ trợ kịp thời trẻ tự kỷ trên địa bàn quản lý. Trong thời gian 

tập huấn, học viên đến từ ban ngành giáo dục, y tế bày tỏ tính cấp thiết của mô hình.  

Trong quá trình tập huấn, tất cả các học viên nhiệt tình, chăm chỉ và hăng hái tham gia 

vào các nội dung tập huấn đặc biệt là phụ huynh học sinh bởi Hà Giang còn thiếu các điều kiện 

hỗ trợ trẻ, phụ huynh chưa được tiếp cận nhiều với những giải pháp cập nhật trong can thiệp trẻ 

rối loạn phổ tự kỉ. Ví dụ, nhiều cô giáo tại Tiểu học Lê Lợi chia sẻ lần đầu được hướng dẫn 
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thiết kế các hoạt động dạy học phù hợp với năn lực của trẻ tự kỷ trong lớp học theo các phương 

án điều chỉnh. Nhiều phụ huynh có con ở lứa tuổi nhỏ (mẹ của T.H; bố của A.K) bày tỏ rằng sẽ 

cố gắng áp dụng các biệt pháp tương tác với con nhiều hơn, trong các hoạt động vui chơi, hoặc 

hoạt động sinh hoat tự phục vụ tại nhà.  

Bên cạnh đó, đánh giá chung sau tập huấn, các học viên bày tỏ: nội dung tập huấn rất 

bổ ích đặc biệt là mô hình với các thành tố đa dạng, đáp ứng được đa dạng hóa các nhu cầu 

khác nhau của từng đối tượng tham gia. Giáo viên đặc biệt quan tâm đến các bài giảng về 

chương trình, phương pháp hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ. 100% người tham dự cho rằng tính 

thực tiễn của các phương pháp dạy học cao, những video hoặc làm mẫu mà giảng viên nêu ra 

dễ hiểu, dễ áp dụng tại gia đình. 

Tuy nhiên, là một tình miền núi, một số lực lượng tham gia tập huấn còn gặp khó khăn 

ở điều kiện đi lại, trình độ nhận thức đặc biệt là các lực lượng cộng đồng và phụ huynh học 

sinh. Có học viên chia sẻ chưa từng làm việc với trẻ rối loạn phổ tự kỉ, do đó, công tác tập huấn 

cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Để giải quyết vấn đề này nhằm nâng cao nhận thức 

cộng đồng, nhóm giảng viên đã có những giờ hướng dẫn với từng phụ huynh, cán bộ cộng đồng 

để giúp họ hiểu hơn về mô hình và đối tượng hướng tới. Ví dụ như nhóm giảng viên đã lập 

nhóm liên lạc để chia sẻ các video tương tác cùng trẻ, đồng thời để phụ huynh trao đổi các thắc 

mắc, những tiến bộ của trẻ, đây cũng là nơi để hướng dẫn phụ huynh tham gia các khóa học 

miễn phí cần thiết để đồng hành cùng trẻ trong những giai đoạn sắp tới.  

Khái quát những đề xuất của các thành viên tham gia tập huấn ghi nhận được từ đánh 

giá sau tập huấn bao gồm:  

- Cần bổ sung thêm các khóa tập huấn và thời lượng tập huấn về xây dựng kế hoạch hỗ 

trợ và phương pháp can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỉ;  

- Tài liệu hóa dưới dạng cấu trúc hóa hình ảnh thông tin, video minh họa để dễ dàng với 

người học trong tiếp cận kiến thức;  

- Với gia đình và cộng đồng, cần tăng cường các chuyên thăm nhà, làm mẫu trong môi 

trường tự nhiên để phụ huynh có thể học và hỗ trợ con ở nhà tốt hơn; 

- Trong quá trình triển khai mô hình cần có những giờ dự giờ, can thiệp mẫu để hướng 

dẫn những nội dung kiến thức về lý thuyết đã được học để phụ huynh, giáo viên và các lực 

lượng có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng ghi nhớ và áp dụng hiệu quả với trẻ.  

4.2. Kiểm định mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

4.2.1. Mục đích kiểm định 

- Nhằm kiểm tra, xem xét việc thực hiện mô hình do đề tài đề xuất 

- Nhằm đánh giá hiệu quả của mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dực trẻ 

RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 
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- Nhằm xem những điểm mạnh, ưu thế để khái quát hóa và triển khai ra các địa bàn và 

khung cảnh văn hóa xã hội khác 

- Nhằm xem xét những điểm yếu, thiếu sót để khắc phục và hoàn thiện mô hình, đề xuất 

ý tưởng cho việc nghiên cứu và thực thi các mô hình trong tương lai. 

4.2.2. Tổ chức việc kiểm định 

- Hai nhà khoa học thuộc nhóm kiểm định (có bằng tiến sĩ và thạc sĩ) có nhiều kinh 

nghiệm và nghiên cứu về rối loạn phổ tự kỷ phụ trách việc kiểm định mô hình. Nhóm kiểm 

định nghiên cứu các tài liệu của mô hình trước khi đi điều tra trực tiếp tại tỉnh Hà Giang. 

- Nhóm kiểm định đã gặp gỡ và phỏng vấn, quan sát các thành viên của nhóm thực thi 

mô hình (gồm 5 người, có trưởng nhóm và các thành viên), phỏng vấn đại diện ban giám hiệu 

các trường mầm non và tiểu học tham gia, các cô giáo hòa nhập, giáo viên đặc biệt, cán bộ y 

tế xã phường, cán bộ LĐTBXH, đại diện hội người khuyết tật và chủ tịch/phó chủ tịch xã 

phường. 

- Nhóm kiểm định cũng đến thăm nhà các trẻ thuộc chương trình và quan sát trẻ học, 

chơi, phỏng vấn các thành viên trong gia đình. 

4.2.3. Phương pháp kiểm định 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng để tìm hiểu các nền tảng lý luận và 

nghiên cứu mà mô hình đã sử dụng. Các tài liệu này bao gồm thuyết minh về mô hình, kế hoạch 

thực hiện và thực thi mô hình, tài liệu hướng dẫn phụ huynh và các lực lượng trong cộng đồng, 

các bài giảng cho cộng đồng, các chương trình can thiệp cho trẻ. 

- Phương pháp phỏng vấn bán cấu trúc được sử dụng để tìm hiểu triết nền tảng lý luận và 

khoa học của mô hình, thông qua phỏng vấn cá nhân với các thành viên trong nhóm xây dựng 

và thực thi mô hình. Phương pháp phỏng vấn sâu được thực hiện trên các phụ huynh có con tự 

kỷ đang tham gia mô hình. 

- Phương pháp thảo luận nhóm tập trung được sử dụng với các giáo viên đặc biệt và hòa 

nhập, quản lý các trường mầm non và tiểu học, và các cán bộ y tế, cán bộ xã hội của xã, phường 

đang có trẻ tham gia chương trình. 

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được sử dụng với tất cả phụ huynh, giáo viên, cán 

bộ y tế, xã hội, cán bộ quản lý trường và địa phương để có các thông số thống kê cho việc kiểm 

định mô hình. 

4.2.4. Kết quả kiểm định 

I. Nền tảng của mô hình 

1. Mô hình dựa trên khung lý luận vững chắc 

Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ có rối loạn phổ tự kỷ dựa trên gia 

đình và cộng đồng được xây dựng trên lý thuyết gia đình là trung tâm và mô hình sinh thái xã 

hội của Bronfenbrenner. 
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2. Mô hình có tính hiện đại, thừa hưởng các thành tựu của nghiên cứu mới 

Mô hình được xây dựng trên cơ sở của tâm lý học, giáo dục đặc biệt và các lĩnh vực về 

xã hội học. Tất cả đều được dựa trên các lĩnh vực này là chính. Các nghiên cứu này được dựa 

trên các kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu ở trong nước cũng như thế giới trong 

10 năm gần đây và đặc biệt là trong 5 năm gần đây. 

3. Mô hình phù hợp với đặc điểm văn hóa, kinh tế, xã hội Việt Nam 

Mô hình gắn liên với đặc điểm kinh tế, văn hóa, quản lý xã hội ở Việt Nam. Ở Việt Nam 

có truyền thống bầu ơi thương lấy bị cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn, lá lành 

đùm lá rách, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, sự quan tâm của các thành viên trong cộng đồng 

kể cả về mặt chính quyền, làng xóm là rất phù hợp với đặc điểm văn hóa ở Việt Nam. Truyền 

thống gia đình Việt Nam rất gắn bó, rất gần gũi.  

4. Mô hình có tính cần thiết và khả thi 

Qua thực tế nghiên cứu, mô hình này rất cần thiết và thực sự khả thi. Sự cần thiết thấy 

rất rõ, vì với trẻ khuyết tật nói chung và trẻ tự kỷ nói riêng, sự hỗ trợ, kết hợp giữa gia đình, 

cộng đồng và xã hội trong hỗ trợ trẻ tự kỷ là rất cần thiết.  

5. Mô hình giúp tận dụng và phát huy tốt đa nguồn lực hiện có 

Mô hình đã tận dụng tối đa được các nguồn lực hiện có, cả nhân lực và vật lực. Đầu tiên 

về nhân lực, chúng ta có nguồn nhân lực từ phía y tế, giáo dục, Lao động Thương binh Xã hội 

và đội ngũ chuyên gia từ các trung tâm can thiệp sớm từ các cấp địa phương đến cấp thành phố, 

cấp trung ương. Như vậy, về mặt nhân lực, mô hình này đã vận dụng tối đa được các nguồn lực 

có thể tham gia vào việc phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục.  

6. Mô hình có tính bền vững 

Mô hình này có ba phần phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục, điều này đã nói lên 

mô hình này sẽ theo đứa trẻ trong sự phát triển của trẻ, đó là từ khi đứa trẻ mới sinh ra, khi đứa 

trẻ có biểu hiện có vấn đề, thì đã được phát hiện; và ngay sau khi phát hiện có hoạt động can 

thiệp sớm. Khi hết lứa tuổi mầm non, hết tuổi can thiệp sớm thì sẽ tổ chức giáo dục. Như vậy, 

có thể khẳng định rằng mô hình này được thiết kế với sự phát triển bền vững theo suốt quãng 

đời phát triển của trẻ. Đây là một đề tài thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục, nên không có phần 

về dạy nghề và thực hành nghề nghiệp; vậy nên đề tài này chỉ dừng lại ở độ tuổi giáo dục. Đây 

là mô hình có những hoạt động theo suốt tiến hình phát triển của trẻ, từ khi đứa trẻ, sinh ra, 

được phát hiện, được can thiệp sớm và được giáo dục.  

II. Việc thực thực hiện vận hành mô hình 

Để đánh giá tính hiệu quả của “Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình và cộng đồng”, chúng tôi đã tiến hành điều tra bảng hỏi và 
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phỏng vấn sâu 10 gia đình, 9 giáo viên, 6 cán bộ quản lý tại các trường, 9 cán bộ địa phương 

trên địa bàn thành phố Hà Giang.  

1. Mô hình được xây dựng trên các triết lý, lý thuyết 

Bảng 9: Những triết lý, lý thuyết để xây dựng mô hình 

Nội dung Phụ 

huynh 

Giáo 

viên 

Cán bộ 

quản lý 

Cán bộ 

địa 

phương 

Mô hình hướng tới sự phát triển cao nhất của 

trẻ 

100 88.9 100 100 

Gia đình là trung tâm 100 100 100 100 

Lý thuyết sinh thái học (kết nói các nguồn 

lực khác nhau để hỗ trợ cho trẻ và gia đình) 

100 100 100 100 

 Có 100% phụ huynh, cán bộ quản lý, cán bộ địa phương và 88.9% giáo viên đồng ý 

rằng “Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ dựa vào gia đình 

và cộng đồng” hướng tới sự phát triển cao nhất của trẻ.  

 

2. Mô hình được xây dựng đảm bảo các nguyên tắc 

Bảng 10: Những nguyên tắc của mô hình 

Nội dung Phụ 

huynh 

Giáo 

viên 

Cán bộ 

quản lý 

Cán bộ địa 

phương 

Càng sớm càng tốt 100 100 100 100 

Phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ và gia 

đình 

100 88.9 100 88.9 

Mọi trẻ đều có khả năng học tập 100 77.8 16.7 88.9 

Đáp ứng môi trường thực tiễn 100 100 100 100 

Phối hợp liên ngành (giáo dục đặc biệt, tâm lý 

học, y tế, công tác xã hội, các cơ quan, tổ 

chức của chính phủ…) 

83.3 100 100 100 

  Theo phụ huynh, giáo viên, cán bộ quản lý và cán bộ địa phương, họ đều đồng 

tình mô hình hướng đến việc càng sớm càng tốt: có hệ thống theo dõi và liên kết để có thông 

tin về trẻ sớm và có nguồn lực sẵn có để hoạt động bất kỳ lúc nào. Đây là định hướng tương 

lai của dự án hiện tại ở Hà Giang chưa có hệ thống như vậy. 
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3. Cơ chế, chính sách của mô hình 

Khi hỏi giáo viên, cán bộ quản lý tại các trường, cán bộ phường xã, tất cả người được 

hỏi đều đồng ý rằng “Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ rối loạn phổ tự kỷ” 

dựa trên các văn bản luật, văn bản hướng dẫn, kế hoạch làm việc, hoạt động của đơn vị.  

Mô hình được xây dựng căn cứ trên việc đảm bảo tuân thủ, không vi phạm các điều lệ 

trong hệ thống luật pháp Việt nam, luật người khuyết tật, luật giáo dục, công ước Liên hợp quốc 

về quyền của người khuyết tật, thông tư số 01/2019/TT-BLĐTB&XH, Thông tư số 01/2019 

của Bộ GD&ĐT quy định về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. 

“Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục” được Viện Khoa học Giáo dục 

Việt Nam tổ chức chủ trì đề tài. 

4. Nguồn nhân lực 

Khi tiến hành phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, cần 

sự tham gia của rất nhiều lực lượng khác nhau: gia đình, cơ sở y tế, các hội nhóm, trường học, 

trung tâm can thiệp, cán bộ dự án… 

Bảng 11: Đánh giá sự tham gia của những nguồn lực trong quá trình phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục 

Nguồn lực Phụ 

huynh 

Giáo 

viên 

Cán bộ 

quản lý 

Cán bộ địa 

phương 

1. Sự tham gia của gia đình 100 100 83.3 100 

2. Sự tham gia của cơ sở y tế, LĐTBXH 83.3 100 50.0 100 

3. Sự tham gia của các hội nhóm (Hội Khoa 

học Tâm lý – Giáo dục, Hội phụ huynh có 

con rối loạn phát triển…) 

50.0 88.9 66.7 100 

4. Sự tham gia trường học 83.3 100 100 100 

5. Sự tham gia của các trung tâm can thiệp 100 100 33.3 77.8 

6. Sự tham gia của cán bộ, ban tổ chức đề tài 100 88.9 100 667 

7. Sự liên kết, phối hợp các nguồn lực để hỗ 

trợ trẻ 

100 100 100 88.9 

 Tính hiệu quả của mô hình 

Bảng 12: Đánh giá về tính hiệu quả của mô hình 

Nội dung Phụ 

huynh 

Giáo 

viên 

Cán bộ 

quản lý 

Cán bộ địa 

phương 

1. Trẻ tiến bộ sau khi tham gia dự án 83.3 55.6 83.3 55.6 

2. Mô hình hiệu quả 100 88.9 100 55.6 

3. Mong muốn tiếp tục tham gia 100 55.6 100 77.8 
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 Sau khi tham gia mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ rối loạn phổ 

tự kỷ, phụ huynh (83.3%), cán bộ quản lý (83.3%), giáo viên (55.6%), cán bộ địa phương 

(55.6%) cho rằng trẻ có tiến bộ.  

Kết luận 

- Mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK dựa vào gia đình và 

cộng đồng được xây dựng trên khung lý luận, các thuyết xã hội và thực tiễn phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK phù hợp; 

- Quá trình thực nghiệm mô hình đã chúng minh được tính cần thiết, khả thi và hiệu quả 

của mô hình; 

- Kết quả kiểm định vận hành mô hình cho thấy 100% phụ huynh trẻ RLPTK ffax nhận 

thức đúng và tình trạng hiện nay của trẻ và sự cần thiết phải tham gia vào mô hình trong việc 

can thiệp và giáo dục con em mình; 

- Mô hình đã khẳng định được sự cần thiết phải có sự tham gia cả các lực lượng cộng 

đồng và gia đình trong việc phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK. 

- Kết quả kiểm định cũng cho thấy tính bền vững và phù hợp của mô hình khi triển khai 

ở các vùng có các đặc điểm văn hóa xã hội, kinh tế khác nhau. 
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Chương 5. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN MÔ HÌNH PHÁT HIỆN SỚM, 

 CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ TỶ  

DỰA VÀO GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG 

5.2.1. Giải pháp 1. Hoàn thiện và thực hiện các chính sách về phát hiện sớm, can 

thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

5.2.2. Giải pháp 2. Tổ chức nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, các 

lực lượng cộng đồng về mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK 

dựa vào gia đình và cộng đồng  

5.2.3. Giải pháp 3. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực vận hành mô hình phát hiện 

sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng  

5.2.4. Giải pháp 4. Xây dựng hệ thống dịch vụ hỗ trợ vận hành mô hình phát hiện 

sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 

5.2.5. Giải pháp 5. Huy động các nguồn lực xã hội trong thực hiện mô hình phát hiện 

sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

 Rối loạn phổ tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển phưc tạp; Nghiên cứu về RLPTK 

trên cơ sở tiếp cận liên ngành là một hướng đi phù hợp nhằm giải quyết vận đề về tự kỷ ở Việt 

Nam. 

 Các nghiên cứu về lý luận phát hiện sớm, can thiệp sướm và giáo dục trẻ RLPTK đã 

được nghiên cứu trong một hệ thống với các vấn đề từ: sàng lọc, đánh giá khả năng và nhu 

cầu, xây dựng kế hoạch can thiệp sớm và giáo dục theo nhiều các phương thức khác nhau, 

như: can thiệp cá nhân, can thiệp tại gia đình và các cơ sở giáo dục chuyên biệt, hòa nhập. 

 Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng để thực hiện hiện sớm, can thiệp sướm và giáo 

dục trẻ RLPTK có hiệu quả cần phải có sự phối hợp liên ngành và sự tham gia của cả ccoongj 

đồng xã hội, cụ thể là: Gia đình – giáo dục – y tế - Lao động thương binh, xã hội và các lực 

lượng cộng đồng khác cùng phối hợp. 

Để vận hành và thực hiện có hiệu quả sự phối hợp liên ngành trên chính là việc phải xây dựng 

được mô hình hiện sớm, can thiệp sướm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng 

đồng. 

 Kết quả nghiên cứu thực trạng cũng chỉ ra rằng, phần lớn trẻ có nghi ngờ RLPTK đã 

được phát hiện, số đông ở độ 2-4 tuổi, một tỷ lệ khác ở độ tuổi 5-6 tuổi. Tuy nhiên, việc phát 

hiện trẻ có nghi ngờ RLPTK chủ yếu từ các lực lượng giáo dục, một tỷ lệ nhỏ ở các gia đình 

có nhiều sự quan tâm; sự tham gia của y tế, LĐTBXH còn nhiều hạn chế; nhiều trẻ RLPTK, 

kể cả mức độ năng chưa được cấp giấy xác nhận khuyết tật. 

 Trẻ RLPTK sau khi được phát hiện đã được gia đình và nhà trường quan tâm. Tuy 

nhiên, hiệu quả của CTS còn rất nhiều hạn chế. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các hạn chế 

trên. Tuy nhiên có hai nguyên nhân cơ bản: (1) Nhân lực (Phụ huynh, GV, người can thiệp) 

chưa được đào tạo, bồi dưỡng về can thiệp và hỗ trợ cho trẻ RLPTK; (2) chưa có sự phối hợp 

chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường và cộng đồng; chưa có kế hoạch can thiệp cụ thể cũng 

như kế hoạch giữa các bên cùng tham gia. 

 Hầu hết trẻ RLPTK đến tuổi tiểu học đã được đến trường. Tuy nhiên, chất lượng giáo 

dục học sinh RLPTK cũng rất hạn chế. Nguyên nhân của các hạn chế cũng tương đương như 

nguyên nhân hạn chế của can thiệp sớm. 

 Để khắc phục những hạn chế trên, đề tài đã đề xuất mô hình hiện sớm, can thiệp sướm 

và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng với sự phối hợp và tham gia của tất cả 

các bên có liên quan, trong đó gia đình và nhà trường đóng vai trò chủ đạo. 

 Kết quả thử nghiệm và kiểm định mô hình đã khẳng định được tính cần thiết, khả thi 

và hiệu quả của mô hình.  
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2. Khuyến nghị 

2.1. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo   

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương cụ thể hoá nội dung của mô hình 

phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục trẻ RLPTK dựa vào gia đình và cộng đồng thành các 

chương trình, đề án, dự án với các mục tiêu, nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện hàng năm; 

đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện; quy định chế độ theo dõi, giám sát kiểm tra, 

đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện mô hình, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.   

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sửa đổi các quy định về chế 

độ chính sách hỗ trợ đối với trẻ khuyết tậRLPTKt, giáo viên dạy trẻ RLPTK và gia đình trẻ 

RLPTK. 

- Phối hợp với Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức biên chế giáo viên 

dạy hoà nhập, hoàn thiện các cơ chế chính sách tuyển dụng, sử dụng quản lý việc dạy học trẻ 

RLPTK; xây dựng quy định nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu tổ chức của trung tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hoà nhập.      

- Phối hợp với với Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong công tác phát 

hiện sớm, can thiệp sớm, xây dựng các tiêu chí xác định trẻ RLPTK, huy động trẻ đi học.  

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện: 

+ Cân đối và phân bổ ngân sách hàng năm cho giáo dục trẻ RLPTK, các cấp học, ngành 

học;  

+ Xây dựng mức đầu tư ngân sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng nội dung, 

yêu cầu triển khai giáo dục trẻ RLPTK; 

+ Lập dự toán kinh phí để triển khai các hoạt động theo kế hoạch hàng năm của mô hình 

giáo dục trẻ RLPTK; 

+ Huy động nguồn lực, nguồn tài trợ phục vụ việc triển khai thực hiện Chiến lược. 

2.2. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính xây dựng, bổ sung, sửa đổi 

các quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với trẻ RLPTK, giáo viên dạy trẻ RLPTK và gia 

đình trẻ RLPTK.  

- Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng các tiêu chí xác định trẻ 

RLPTK.  

- Chủ trì soạn thảo quy định đào tạo nghề và nhận lao động là người RLPTK vào làm việc 

tại các cơ sở kinh tế - xã hội.  

2.3. Bộ Nội vụ  
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- Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung các quy định về định mức biên 

chế giáo viên dạy trẻ RLPTK; giáo viên dạy hoà nhập trẻ RLPTK; hoàn thiện các cơ chế chính 

sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý giáo dục trẻ RLPTK. 

- Chủ trì hướng dẫn các Sở Nội vụ trình UB Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung 

ương xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 

hoà nhập.     

2.4. Bộ Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

xây dựng các tiêu chí xác định trẻ RLPTK. 

- Chỉ đạo, quản lý, giám sát về chuyên môn y tế trong công tác khám sàng lọc, phát hiện, 

can thiệp sớm và phục hồi chức năng cho trẻ RLPTK. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho 

các cán bộ y tế, nhân viên chăm sóc sức khoẻ ban đầu về can thiệp sớm và phục hồi chức năng 

cho trẻ RLPTK. 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn 

thực hiện chính sách miễn, giảm viện phí đối với trẻ RLPTK thuộc diện nghèo; phối hợp với 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chế độ ưu tiên người 

RLPTK trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

2.5. Bộ Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có liên quan: 

- Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và quản lý nguồn tài chính – ngân sách cho giáo 

dục trẻ RLPTK. 

- Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các tiêu chuẩn, định mức tài chính để đảm bảo thực hiện 

các mục tiêu đề ra trong Chiến lược và Kế hoạch giáo dục trẻ RLPTK, đặc biệt là chế độ ưu đãi 

đối với giáo viên dạy hoà nhập trẻ RLPTK. 

- Thẩm định dự toán, kế hoạch ngân sách và phân bổ ngân sách thực hiện các mục tiêu 

và hoạt động đề ra trong Chiến lược và Kế hoạch giáo dục TKT. 

2.6. Các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội   

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức có liên quan xây dựng chương trình tuyên truyền, 

tổ chức các phong trào, hoạt động hỗ trợ giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ RLPTK.  

- Các tổ chức, hiệp hội của người RLPTK phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức 

có liên quan xây dựng chương trình kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ RLPTK; tổ chức các phong 

trào, hoạt động hỗ trợ trẻ RLPTK.  

2.7. Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các sở Giáo dục và Đào tạo 
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- Cụ thể hoá các mục tiêu, nội dung, giải pháp của mô hình và Kế hoạch hành động giáo 

dục trẻ RLPTK thành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện theo 

thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ đã quy định; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về kết quả thực hiện theo định kỳ.  

- Phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan triển khai thực hiện mô hình và Kế hoạch hành 

động giáo dục trẻ RLPTK theo sự chỉ đạo, điều hành chung, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, 

kịp thời với kế hoạch, yêu cầu của cả nước.  

2.8.  Khuyến nghị với các cơ sở giáo dục: 

- Cán bộ quản lý ở mỗi cơ sở chăm sóc và giáo dục cho trẻ RLPTK cần được tập huấn, 

nâng cao nhận thức của mình về việc hỗ trợ cho nhóm trẻ em này, có cái nhìn đúng đắn, đa 

dạng về năng lực và sự phát triển của các em. 

- Quản lý các trường, trung tâm nên có sự hỗ trợ, động viên đối với các GV dạy RLPTK 

nói riêng để khích lệ GV hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tạo điều kiện để các 

GV được học hỏi, trao đổi lẫn nhau và tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên 

môn trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ RLPTK. 

- Mỗi trường học, mỗi địa phương có cơ chế hoạt động khác nhau, điều kiện cơ sở vật 

chất khác nhau với những thế mạnh và hạn chế riêng. Ở Việt Nam, các cơ sở chăm sóc, giáo 

dục cho trẻ RLPTK nói riêng còn chưa nhiều, nên để việc hỗ trợ cho các em được hiệu quả thì 

các trường, địa phương cần kết nối với nhau, đảm bảo tính hệ thống. Thường xuyên chia sẻ 

những kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm cho nhau để cùng phát triển với mục tiêu “không để trẻ 

em nào bị bỏ lại phía sau”. 

- Vấn đề cơ sở vật chất cũng có những tác động ảnh hưởng đến kết quả chăm sóc và giáo 

dục cho trẻ RLPTK. Do đó, các trường, trung tâm cũng cần quan tâm đến việc đảm bảo điều 

kiện cơ sở vật chất tối thiểu để GV có thể thực hiện được các nhiệm vụ theo KHGD đã xây 

dựng. Ngoài ra, cán bộ quản lý cũng có thể triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích, động 

viên các GV tích cực sáng tạo các đồ dùng, phương tiện đặc thù hỗ trợ cho việc phát triển 

KNGT cho trẻ. Có các cơ chế khen thưởng kịp thời để các GV chuyên tâm và cố gắng trong 

việc chăm sóc, giáo dục trẻ RLPTK. 

2.9.  Khuyến nghị với giáo viên  

- GV có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, mỗi GV cần tự bồi dưỡng 

nâng cao nhận thức, phát triển kĩ năng của mình về vấn đề chăm sóc, giáo dục cho trẻ RLPTK. 

Đặc biệt, GV cần phải hiểu rõ những đặc điểm phát triển, khả năng và nhu cầu của từng trẻ 

trong lớp học để có thể xây dựng được những KHGDCN phù hợp với các em. 

- GV cũng cần phải có quan niệm đúng đắn về những khả năng và nhu cầu của trẻ RLPTK 

để có sự tin tưởng vào năng lực của các em. Luôn cố gắng nỗ lực, vận dụng một cách sáng tạo, 

linh hoạt các hoạt động chăm sóc giáo dục. 
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- GV là người nên chủ động liên lạc, phối hợp và thiết lập mối quan hệ gắn bó chặt chẽ 

với trẻ cũng như gia đình, các lực lượng cộng đồng trong quá trình xây dựng và thực hiện kế 

hoạch hỗ trợ cho trẻ. GV luôn đứng ở vị trí người đồng hành cùng gia đình trẻ để có những thấu 

hiểu và cùng phụ huynh tìm ra các phương pháp, biện pháp gióa dục phù hợp nhất với đặc điểm 

của trẻ. 

2.10.  Khuyến nghị với phụ huynh và các lực lượng tham gia hỗ trợ 

- Để việc phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK thì phụ huynh cần 

phải chủ động kết nối, hợp tác với GV, các chuyên gia và các lực lượng hỗ trợ liên tục, thường 

xuyên và có hệ thống. Đặc biệt, chính mỗi PH, các thành viên tham gia hỗ trợ cần nâng cao 

nhận thức của mình về vấn đề phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ RLPTK. Niềm 

tin, sự yêu thương và kì vọng của phụ huynh vào sự phát triển của con mình cũng ảnh hưởng 

lớn đến kết quả phát triển của trẻ. Thay vì làm hộ, nghĩ rằng trẻ không nói được thì không thể 

làm được gì thì phụ huynh cần cố gắng giảm dần sự hỗ trợ cho trẻ trong mọi hoàn cảnh. Điều 

này sẽ giúp cho trẻ RLPTK cảm giác được thừa nhận, thành công và khích lệ động lực bên 

trong cho trẻ thực hiện các nhiệm vụ từ đơn giản đến phức tạp. 

- Phụ huynh và các lực lượng tham gia phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ 

RLPTK cũng nên tích cực học hỏi, tham gia các khoá bồi dưỡng, tập huấn, các câu lạc bộ như 

câu lạc bộ trẻ trẻ tự kỉ, nhóm Play and Learn,…để được chia sẻ những tài liệu tham khảo hữu 

ích cũng như những kinh nghiệm, bài học thực tiễn về việc chăm sóc, giáo dục cho trẻ RLPTK. 

Hơn nữa, khi tham gia các buổi sinh hoạt này thì quan niệm của phụ huynh về sự phát triển của 

trẻ RLPTK cũng được thay đổi theo chiều hướng tích cực. 

-  


