
1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐỀ CƢƠNG HỌC PHẦN 
Giáo dục hòa nhập 

 

1. Thông tin về giảng viên 

Giảng viên thứ nhất 

- Họ và tên: Nguyễn Như Mai 

- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân 

- Thời gian, địa điểm làm việc:  Giờ hành chính; Văn phòng khoa GD Mầm non. 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Mầm non Trường ĐH Tân Trào. 

- Điện thoại: 0914786357;  Email: nguyennhumaidhtt@gmail.com. 

- Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục hoc MN 

Giảng viên thứ hai 

- Họ và tên: Vũ Thị Lan 

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Giảng viên. 

- Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, Văn phòng khoa GD Mầm non. 

- Địa chỉ liên hệ: Khoa GD Mầm non Trường ĐH Tân Trào. 

- Điện thoại: 0916844333  ;  Email: lansp@gmail.com. 

- Các hướng nghiên cứu chính: Giáo dục học MN 

2. Thông tin về môn học 

- Tên môn học: Giáo dục hòa nhập 

- Mã môn học: MN2.1.014.2 

- Số tín chỉ: 02 

- Loại môn học:  

  + Bắt buộc: có 

  + Điều kiện tiên quyết: Học xong học phần Tâm lý học đại cương; Giáo dục học 

đại cương 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập 

  + Học lý thuyết trên lớp: 22 

  + Bài tập trên lớp: 2 giờ (trong quỹ thời gian học lý thuyết) 

  + Tự học, tự nghiên cứu: 60 

- Đơn vị phụ trách  

+ Bộ môn: GD Mầm non. 

  + Khoa: GD Mầm non. 

3. Mục tiêu của môn học 
-  Mục tiêu về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên hiểu được việc can thiệp sớm là khâu 

đầu tiên, quan trọng để giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật. Nắm vững các kiến thức cơ bản về 

giáo dục hoà nhập: khái niệm, ý nghĩa, các nguyên tắc can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho 

trẻ khuyết tật; tổ chức can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập cho trẻ khiếm thính, khiếm thị, chậm 

phát triển trí tuệ, khó khăn về vận động và ngôn ngữ. 

- Mục tiêu về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng thiết kế một số hoạt động 

dạy học, phục hồi chức năng phù hợp nhu cầu, khả năng và sở thích của từng loại trẻ khuyết 
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tật. Có khả năng ứng dụng phương pháp dạy học tích cực dưới nhiều hình thức khác nhau 

trong giáo dục hoà nhập. 

-  Các mục tiêu khác: Nhận thức rõ tầm quan trọng của can thiệp sớm và giáo dục hoà 

nhập đối với sự phát triển của trẻ có nhu cầu đặc biệt, từ đó có nhận thức đúng đắn về mô 

hình giáo dục hoà nhập. 

4. Tóm tắt nội dung môn học.  

Môn học này trang bị cho người học các kiến thức về những vấn đề lý luận chung về 

trẻ khuyết tật và giáo dục hòa nhập : Khái niệm, đặc điểm từng nhóm trẻ khuyết tật, cách 

thức hỗ trợ các nhóm trẻ này khi tổ chức môi trường và hoạt động trong lớp hòa nhập ở 

trường mầm non 

5. Nội dung chi tiết môn học 

 

Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Ghi 

chú 

Tín chỉ 1 15    

 
Chƣơng 1:  

Những vấn đề cơ bản về trẻ 

khuyết tật và giáo dục hòa nhập 

2    

Lý thuyết 

1.1Trẻ khuyết tật 

1.1.2. Phân loại khuyết tật 

1.2. Các mô hình giáo dục trẻ 

khuyết tật 

1.2.1. Giáo dục chuyên biệt 

1.2.2. Giáo dục bán hòa nhập 

1.2.3. Giáo dục hòa nhập 

1.3. Giáo dục hòa nhập trên thế 

giới và ở Việt Nam 

1.3.1. Tinh hình giáo dục hòa 

nhập trên thế giới 

1.3.2. Tình hình giáo dục hòa 

nhập ở Việt Nam 

 

 

 

Học học liệu số 1: 

chương 1(các mục 

1.1-1.3); [ Tr 5 - 23] 

 

 Trên      

  lớp 
 

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để trả lời 

các câu hỏi ôn tập. 

 Trả lời các câu hỏi 

ôn tập sau khi nghe 

giảng lý thuyết, chỉ 

ra những vấn đề cần 

giải đáp. 

Thư 

viện, ở 

nhà 

 

 
Chƣơng 2: Tổ chức giáo dục 

hòa nhập  

4    

Lý thuyết 

2.1. Xác định nhu cầu và khả năng 

đa dạng của trẻ  

2.1.1. Nhu câu 

2.1.2. Khả năng 

2.1.3. Nội dung, phương pháp tìm 

hiểu nhu cầu và khả năng của trẻ 

khuyết tật 

2.2. Xây dựng và thực hiện kế 

 

 

Học học liệu số 1: 

chương 2 (các mục 

2.1-2.6); [Tr 24 - 52] 

Lớp học  
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Ghi 

chú 

hoạch giáo dục cá nhân   

2.2.1. Khái niệm về kế hoạch giáo 

dục cá nhân 

2.2.2. Nội dung va bản kế hoch 

giáo dục cá nhân 

 2.2.3 Quy trình xây dựng kế 

hoạch giáo dục cá nhân 

2.3. Tổ chức môi trường học tập 

2.3.1.  Những yêu cầu đối với môi 

trường học tập cho trẻ khuyết tật 

2.3.2. Thiết kế và sắp xếp môi 

trường học tập cho trẻ khuyết tật 

2.4. Điều chỉnh chương trình giáo 

dục phù hợp với nhu cầu và khả 

năng của trẻ 

 2.4.1. Khái niệm điều chỉnh 

chương trình trong tổ chức hoạt 

động cho trẻ khuyết tật 

 2.4.2. Nội dung điều chỉnh 

 2.4.3. Phương pháp điều chỉnh 

2.5. Áp dụng các phương thức hỗ 

trợ trẻ khuyết tật ở trường Mầm 

non 

 2.5.1. Phương thức hỗ trợ dựa 

vào giáo viên 

 2.5.2. Phương thức hỗ trợ dựa 

vào bạn cùng lớp 

2.5.3. Phương thức hỗ trợ dựa vào 

các hoạt động trong sinh hoạt 

hàng ngày 

2.5.4. Phương thức hỗ trợ dựa vào 

hoàn cảnh cụ thể 

2.6. Phối hợp các lực lươgj giáo 

dục 

 2.6.1. Phối hợp với gia đình trẻ 

 2.6.2. Phối hợp với giáo viên hỗ 

trợ 

 2.6.3. Phối hợp với các lực lượng 

khác 

Bài tập 

Bài tập tương ứng của  Chương 2, 

trong học liệu số 1,  

 Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng trả lời 

các câu hỏi ôn tập. 

Lớp học  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để trả lời 

 Trả lời các câu hỏi 

ôn tập sau khi nghe 

giảng lý thuyết, chỉ 

Thư 

viện, ở 

nhà 
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Ghi 

chú 

các câu hỏi ôn tập. ra những vấn đề cần 

giải đáp. 

 

Chƣơng 3: Hỗ trợ trẻ khiếm 

thính trong trƣờng Mầm non 

hòa nhập 

6 

(4;2) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

 

3.1. Khái niệm, nguyên nhân và 

phân loại tật khiếm thính  

3.1.1. Cấu tạo tai 

3.1.2. Khái niệm về tật điếc, 

khiếm thính 

3.1.3. Các loại điếc 

3.1.4. Mức độ khiếm thính 

3.1.5. Những nguyên nhân gây 

khiếm thính ở trẻ em 

3.2. Ảnh hưởng của tật đến sự 

phát triển của trẻ khiếm thính  

3.3. Các phương pháp tiếp cận 

trong giao tiếp với trẻ khiếm 

thính  

3.4. Một số dụng cụ trợ thính cho 

trẻ khiếm thính 

3.4.1. Máy trợ thính 

3.4.2. Ốc tai điện tử 

3.4.3. Hệ thống FM 

3.5. Những hỗ trợ chung cho trẻ 

khiếm thính khi tổ chức hoạt 

động ở trường Mầm non hòa nhập  

3.5.1. Giúp trẻ đọc hình miệng 

3.5.2. Sắp xếp vị trí trẻ khiếm 

thính trong lớp  

3.5.3. Cung cấp các hỗ trợ thị 

giác cho trẻ khiếm thính 

3.5.4. Điều chỉnh việc sử dụng 

phương pháp dạy học dung lời 

của giáo viên 

3.5.5. Tạo môi trường nghe thích 

hợp cho trẻ khiếm thính 

3.6. Tổ chức các hoạt động giáo 

dục cho trẻ kiếm thính ở trường 

Mầm non 

3.6.1. Tổ chức hoạt động vui chơi 

cho trẻ khiếm thính ở trường 

mầm non 

3.6.2. Tổ chức hoạt động học tập 

cho trẻ khiếm thính 

 Học học liệu số 1: 

Chương 3 (các mục 

3.1- 3.6 ; [Tr53 - 85) 

Lớp học  
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Ghi 

chú 

3.6.3. Tổ chức hoạt động học có 

chủ đích hỗ trợ cá nhân cho trẻ 

khiếm thính 

Bài tập 

Câu hỏi tương ứng trong học học 

liệu số 1: Chương 4, 5 (các mục 

3.1-3.6), Học học liệu số 2: 

Chương 1, 2 (các mục 1.1-1.3; 

2.1 -2.6) 

 Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng trả lời 

các câu hỏi ôn tập 

Lớp học  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để trả lời 

các câu hỏi ôn tập 

 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

cần giải đáp. 

Thư 

viện, ở 

nhà 

 

 
Chƣơng 4: Hỗ trợ trẻ khuyết 

tật trí tuệ trong trƣờng mầm 

non hòa nhập 

6 

(4;2) 

   

Lý thuyết 

4.1. Khái niệm về khuyết tật trí 

tuệ  

4.1.1. Thế nào là khuyết tật trí tuệ 

4.1.2. Phân loại mức độ khuyết 

tật trí tuệ 

4.1.3. Nguyên nhân gây khuyết 

tật trí tuệ 

4.2. Một số hội chứng rối loạn 

thường đi kèm với khuyết tật trí 

tuệ  

4.2.1. Hội chứng Down  

4.2.2. Hội chứng gây nhiễm sắc 

thể X  

4.2.3. Hội chứng Rett 

4.2.4. Hội chứng tăng động giảm 

tập trung ADHD 

4.2.5. Trẻ có rối loạn phổ tự kỉ 

4.3. Ảnh hưởng của khuyết tật trí 

tuệ đối với sự phát triển của trẻ 

4.3.1. Đối với trẻ khuyết tật trí tuệ 

nhẹ 

4.3.2. Trẻ khuyết tật trí tuệ mức 

độ trung bình 

4.3.3. Trẻ khuyết tật trí tuệ mức 

độ nặng và rất nặng 

 Học học liệu số 1: 

Chương 4 (các mục 

4.1- 4.4); [Tr 86 – 

119] 

Lớp học  

 Tín chỉ 2 15    

Lý thuyết 

4.4. Một số biện pháp hỗ trợ trẻ 

khuyết tật trí ruệ trong lớp Mầm 

non hòa nhập 

4.4.1. Lập kế hoạch giáo dục trẻ 
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Ghi 

chú 

4.4.2. Sắp xếp môi trường lớp học 

4.4.3. Điều chỉnh nội dung, 

phương pháp tổ chức hoạt động 

trong lớp hòa nhập có trẻ khuyết 

tật trí tuệ 

Bài tập 

Câu hỏi ôn tập tương ứng của  

Chương 4 trong học liệu số 1  

 

 

Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng trả lời 

câu hỏi ôn tập. 

Lớp học  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để trả lời 

câu hỏi ôn tập. 

 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

cần giải đáp. 

Thư 

viện, ở 

nhà 

 

 

Chƣơng 5: Hỗ trợ trẻ khiếm thị 

trong trƣờng mầm non hòa 

nhập 

6 

(4;2) 

   

Lý thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Khái niệm trẻ khiếm thị   

5.2. Nguyên nhân gây khiếm thị  

5.3. Ảnh hưởng của tật khiếm thị 

đến học tập và phát triển của trẻ 

khiếm thị 

 5.2.2. Phát hiện sớm trẻ 

khó khăn về vận động 

 5.2.3. Những hỗ trợ đối 

với trẻ khó khăn về vận động 

 5.2.4. Các hoạt động 

nhằm luyện tập, phục hồi chức 

năng cho trẻ 

5.3. Thực hành thiết kế một số 

hoạt động phục hồi chức năng 

ngôn ngữ, vận động cho trẻ khó 

khăn về ngôn ngữ và vận động. 

5.3.1. Sự phát triển nhận thức 

5.3.2. Sự phát triển khả năng giao 

tiếp xã hội 

5.3.3. Sự phát triển ngôn ngữ 

5.3.4. Sự phát triển vận động 

5.4. Các biện pháp giáo dục cho 

trẻ khiếm thị tuổi mầm non 

5.4.1. Điều chỉnh và sắp xếp môi 

trường phù hợp với tật thị giác 

5.4.2. Xây dựng bầu không khí 

tích cức ở trường học, giúp trẻ 

khiếm thị có tâm lí an toàn tự tin 

thoải mái. 

5.4.3. Tiếp cận giáo dục cá biệt 

 Học học liệu số 1: 

Chương 5 (các mục 

5.1-5.6), [Tr 120 – 

137] 

Trên lớp  
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

Ý thuyết 

dựa trên giáo dục cá nhân 

5.4.4. Sử dụng các công cụ hỗ trợ 

5.4.5. Tận dụng tối đa các giác 

quan còn lại của trẻ khiếm thị 

5.5. Tổ chức một số hoạt động 

trong lớp hòa nhập cho trẻ khiếm 

thị 

5.5.1. Làm quen với biểu tượng 

toán học  

5.5.2. Làm quen với môi trường 

xung quanh 

5.5.3. Tổ chức hoạt động âm nhạc 

cho trẻ khiếm thị 

5.5.4. Phát triển kỹ năng vận 

động 

5.5.5. Hướng dẫn trò chơi 

5.6. Tổ chức hoạt động có chủ 

đích hỗ trợ cá nhân trong lớp hòa 

nhập 

5.6.1. Thế nào là hoạt động có 

chủ đích hỗ trợ cá nhân cho trẻ 

khiếm thị 

5.6.2. Phát triển các kỹ năng đặc 

thù cho trẻ khiếm thị thông qua 

hoạt động chủ đích hỗ trợ cá nhân 

Bài tập 

Bài tập tương ứng của học liệu số 

1: Chương 5. 

 Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng trả lời 

câu hỏi ôn tập. 

Trên lớp  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để trả lời 

câu hỏi ôn tập. 

 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

cần giải đáp. 

Thư 

viện, ở 

nhà 

 

 
Chƣơng 6: Hỗ trợ trẻ các nhóm 

khuyết tật khác trong trƣờng 

mâm non hòa nhập 

6 

(4;2) 

   

Lý thuyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Hỗ trợ trẻ khó khăn về 

ngôn ngữ 

 6.1.1. Khái niệm về trẻ khó khăn 

ngôn ngữ 

 6.1.2. Nguyên nhân gây khó 

khăn về ngôn ngữ ở trẻ 

6.1.3. Các dạng khó khăn ngôn 

ngữ thường gặp    ở trẻ độ tuổi 

mầm non 

6.1.4. Một số dấu hiệu nhận biết 

 Học học liệu số 1: 

Chương 5 (các mục 

5.1-5.6), [Tr 138 – 

181] 

Lớp học  
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Hình thức 

tổ chức 

dạy học 

Nội dung chính 
Số 

tiết 

Yêu cầu 

đối với 

sinh viên 

Thời 

gian, 

địa 

điểm 

Ghi 

chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý thuyết 

trẻ có khả năn  g về ngôn ngữ  

 6.1.5. Những hỗ trợ cho trẻ khó 

khăn về ngôn ngữ trong lớp học 

hòa nhập 

6.2. Hỗ trợ trẻ rối loạn hành vi 

và cảm xúc trong lớp mầm non 

hòa nhập 

 6.2.1. Khái niệm 

 6.2.2. Biểu hiện của trẻ rối loạn 

hành vi, cảm xúc và những ảnh 

hưởng của nó đến học tập và phát 

triển của trẻ 

6.2.3. Hỗ trợ trẻ rối laonj hành vi 

và cảm xúc trong lớp mầm non 

hòa nhập 

6.3. Hỗ trợ trẻ khó khăn về học 

trong trƣờng mầm non hòa 

nhập 

6.3.1. Khái niệm khó khăn về học 

và nguyên nhân 

6.3.2. Ảnh hưởng của khó khăn 

về học đến học tập và phát triển 

của trẻ mầm non 

6.3.3. Một số biện pháp hỗ trợ trẻ 

khó khăn về học trong trường 

mầm non hòa nhập 

6.4. Hỗ trợ trẻ khuyết tật vận 

động trong trƣờng mầm non 

hòa nhập 

6.4.1. Những vấn đề chung về trẻ 

khó khăn vận động 

6.4.2. Một số dấu hiệu nhận biết 

trẻ có khó khăn về vận động 

6.4.3. Những hỗ trợ đối với trẻ có 

khó khăn về vận động 

6.4.4. Một số hoạt động nhằm 

luyện tập, phục hồi chức năng 

cho trẻ khó khăn vận động 

Bài tập 

Bài tập tương ứng của học liệu số 

1: Chương 6. 

 Nắm vững lý thuyết 

để vận dụng trả lời 

câu hỏi ôn tập. 

Lớp học  

Tự học, tự 

nghiên 

cứu 

Đọc các phần lý thuyết trước khi 

nghe giảng; vận dụng được các 

kiến thức sau bài giảng để trả lời 

câu hỏi ôn tập. 

 Làm bài tập sau khi 

nghe giảng lý thuyết, 

chỉ ra những vấn đề 

cần giải đáp. 

Ở thư 

viện. ở 

nhà 

 



9 

 

 

6. Tài liệu tham khảo  

[1]  Bùi Thị Lâm – Hoàng Thị Nho (2012), Giáo trình Giáo dục hòa nhập; NXB 

Giáo dục Việt Nam. 

7. Kế hoạch giảng dạy cụ thể 

 

Tuần 

Giảng viên lên lớp (tiết) 
Sinh viên tự học, tự 

nghiên cứu (tiết) 
 

Lý 

thuyết cơ 

bản 

Minh hoạ, 

ôn tập, 

kiểm tra 

Thực 

hành, bài 

tập 

Xêmina, 

thảo 

luận 

Chuẩn bị 

tự đọc 

Bài tập ở 

nhà, bài 

tập lớn 

Tổng 

1 2    4  6 

2 2    4  6 

3 2    4  6 

4 2    4  6 

5   2   4 6 

6 2    4  6 

7 2    4  6 

8  1 1  2 2 6 

9 1  1  2 2 6 

10 2    4  6 

11 2    4  6 

12   2   4 6 

13 2    4  6 

14 2    4  6 

15   2   4 6 

Tổng 

cộng 
21 1 8 0 44 16 90 

 

8. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học 

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Phòng học có máy 

chiếu… 

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: Đọc trước các phần lý thuyết trước khi đến lớp, 

tham gia học tập trên lớp ít nhất 80% thời gian học, chuẩn bị tốt bài ở nhà theo quy định và 

yêu cầu của giảng viên.  

9. Phƣơng pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học 

9.1. Kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; đánh giá nhận thức và thái độ 

tham gia thảo luận; đánh giá phần thực hành; chuyên cần: 10% 

9.2. Kiểm tra giữa k  (1 tiết, vào tuần 8, do giảng viên tổ chức): 20% 

9.3. Thi hết môn học : 70% 

 

Hình 

thức thi 
Cấu trúc đề thi 

Thời gian 

làm bài 

Yêu cầu 

số đề 

Dự trù kinh phí/bộ 

đề thi + đáp án 

Tự luận 

Câu 1: Với nội dung thuộc tín 

chỉ 1, chương 1,2,3: (5 điểm) 

Câu 2: Với nội dung thuộc tín 

chỉ 2, chương 4,5,6: (5 điểm) 

 

 

60 p 

 

 

15 
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Trọng số: Mục 9.1 chiếm 1/10; Mục 9.2 chiếm 2/10; Mục 9.3 chiếm 7/10. 

 

    Tuyên Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2014 

GIẢNG VIÊN THỨ NHẤT 

 

 

 

 

Cn. Nguyễn Nhƣ Mai 

GIẢNG VIÊN THỨ HAI 
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