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Abstract: The solution to improve the quality of inclusive education activities for children with
disabilities in elementary schools is an urgent work of educational management agencies and
principals of elementary schools. Good guidance on inclusive education activities for children with
disabilities in elementary schools will make an important contribution to help them soon integrate
into the community and integrate in the learning, playing and living environment like other normal
students. The article would suggest solutions to improve the quality of inclusive education for
students with disabilities in elementary schools in Hai Phong city.
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1. Mở đầu
Xu thế phát triển giáo dục của thế giới cũng như của
Việt Nam là thực hiện công bằng trong giáo dục, tạo điều
kiện cho mọi trẻ em có cơ hội được tiếp cận một nền giáo
dục có chất lượng, cũng như dạy học dựa trên khả năng
nhu cầu của người học, tạo điều kiện cho trẻ em có cơ
hội phát triển tối đa năng lực cá nhân của trẻ và tạo sự
bình đẳng trong giáo dục cho mọi trẻ em nói chung và trẻ
có nhu cầu giáo dục đặc biệt nói riêng. “Tất cả trẻ em
sinh ra đều có quyền được đi học” - điều này đã được
khẳng định trong Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Vì
thế, giáo dục trẻ khuyết tật (TKT) không còn được xem
là một việc làm “từ thiện” như vẫn làm từ trước đến nay,
các em cũng có quyền học tập, vui chơi như bao trẻ em
bình thường khác.
Trước đây, vì nhiều lí do, đa số TKT đều không được
đến trường. Các em chủ yếu được nuôi dưỡng tại gia
đình; sự quan tâm, chăm sóc của mỗi gia đình lại rất khác
nhau tuỳ thuộc vào quan điểm, điều kiện kinh tế và hoàn
cảnh của họ. Vì vậy, việc giáo dục TKT chưa được quan
tâm đến. Tháng 11/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ra
quyết định giao việc chăm sóc, giáo dục học sinh (HS)
khuyết tật cho Bộ GD-ĐT. Đây là cơ hội tốt để HS
khuyết tật được hưởng quyền chăm sóc và giáo dục bình
đẳng như mọi HS bình thường khác. Đẩy mạnh hơn nữa
hoạt động giáo dục cho TKT, Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 1019/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ
người khuyết tật giai đoạn 2012-2020, trong đó đã đề ra
mục tiêu đến năm 2015 có 60% TKT được tiếp cận giáo
dục và đến năm 2020 đạt 70%. Từ đó cho đến nay, giáo
dục HS khuyết tật học hoà nhập là một nhiệm vụ mà Bộ
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GD-ĐT chỉ đạo trong Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm
học hàng năm đối với ngành Giáo dục.
Việc giáo dục hoà nhập cho TKT là nhiệm vụ chính
trị mà các cơ sở giáo dục phải thực hiện (cả cơ sở chuyên
biệt và không chuyên biệt). Thực tế hiện nay có ngày
càng nhiều TKT, bản thân trẻ và gia đình của các TKT
đều có mong muốn và nguyện vọng trẻ được tham gia
học tập tại các cơ sở giáo dục không chuyên biệt để các
em có cơ hội được hoà nhập trong môi trường học tập,
vui chơi và sinh hoạt như những HS bình thường khác.
Do vậy, việc thực hiện hoạt động giáo dục hoà nhập cho
HS khuyết tật và quản lí hoạt động này sao có chất lượng,
hiệu quả tại các cơ sở giáo dục là vô cùng cấp thiết và
quan trọng.
Bài viết đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng
hoạt động giáo dục hòa nhập (GDHN) HS tiểu học tại
các trường tiểu học TP. Hải Phòng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Trẻ khuyết tật
Hiện nay, vẫn còn nhiều những quan điểm khác nhau
trong vấn đề sử dụng thuật ngữ “khuyết tật”. Với mỗi
quan điểm nhìn nhận, tùy theo mục đích sử dụng mà
TKT còn được gọi dưới những tên gọi khác như “tàn tật”,
“khiếm khuyết”, “tật nguyền”.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khái niệm
“khuyết tật” gắn với 3 yếu tố cơ bản sau: 1) Những thiếu
hụt về cấu trúc cơ thể và sự suy giảm các chức năng;
2) Những hạn chế trong hoạt động của cá thể; 3) Môi
trường sống: những khó khăn, trở ngại do môi trường
sống mang lại làm cho họ không thể tham gia đầy đủ và
có hiệu quả mọi hoạt động trong cộng đồng.
Email: buivantuong@haiphong.edu.vn
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Trong phạm vi nghiên cứu này, có thể hiểu: TKT là
những trẻ có khiếm khuyết về cấu trúc hoặc các chức
năng cơ thể hoạt động không bình thường dẫn đến gặp
khó khăn nhất định trong hoạt động cá nhân, tập thể,
xã hội và không thể học tập theo chương trình giáo dục
phổ thông nếu không được hỗ trợ đặc biệt về phương
pháp giáo dục - dạy học và những trang thiết bị trợ giúp
cần thiết.
2.1.2. Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật
Thuật ngữ “giáo dục hoà nhập” được xuất phát từ
Canada và được hiểu là những trẻ ngoại lệ được hoà
nhập, quy thuộc vào trường hoà nhập. GDHN là phương
thức giáo dục mọi trẻ em, trong đó có TKT, trong lớp học
bình thường của trường phổ thông.
Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chấp nhận
Quy định GDHN cho người khuyết tật, tàn tật ban hành
theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày
25/05/2006 của Bộ GD-ĐT: “GDHN được quan niệm là
hỗ trợ mọi HS, trong đó có TKT, cơ hội bình đẳng tiếp
nhận dịch vụ giáo dục với những hỗ trợ cần thiết trong
lớp học phù hợp tại trường phổ thông nơi trẻ sinh sống
nhằm chuẩn bị trở thành những thành viên đầy đủ của
xã hội, TKT được giáo dục trong môi trường giáo dục
phổ thông theo chương trình chung được điều chỉnh, bảo
đảm điều kiện cần thiết để phát triển đến mức cao nhất
khả năng của trẻ”.
Như vậy, hoà nhập không có nghĩa là “xếp chỗ” cho
TKT trong trường lớp phổ thông và không phải tất cả mọi
trẻ đều đạt trình độ hoàn toàn như nhau trong mục tiêu
giáo dục. GDHN đòi hỏi sự hỗ trợ cần thiết để mọi HS
phát triển hết khả năng của mình. Sự hỗ trợ cần thiết đó
được thể hiện trong việc điều chỉnh chương trình, các đồ
dùng dạy học, dụng cụ hỗ trợ đặc biệt, các kĩ năng giảng
dạy đặc thù,… Các giáo viên (GV) và nhân viên nhà
trường cần thấm nhuần tư tưởng hoà nhập để TKT được
phụ thuộc lẫn nhau, được chấp nhận, được có giá trị,
được hỗ trợ của bạn bè…
2.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động
giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật tại các trường
tiểu học thành phố Hải Phòng
2.2.1. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao
nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh học
sinh và cộng đồng xã hội về giáo dục hòa nhập học sinh
khuyết tật
Đây là giải pháp đầu tiên, phải được thực hiện
thường xuyên, liên tục vì nó tác động trực tiếp đến nhận
thức của mỗi người. Có nhận thức đúng mới có hành
động đúng. Trong thực hiện GDHN cho HS khuyết tật
thì ý nghĩa của vấn đề nhận thức càng trở nên quan
trọng vì đây là công việc thực hiện liên quan đến nhiều
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người, đòi hỏi có sự cảm thông, thấu hiểu, chia sẻ, kiên
trì, nỗ lực, thực hiện chủ yếu bằng sự tự giác, tinh thần
tương thân tương ái.
* Mục tiêu: Giúp cán bộ quản lí, GV, phụ huynh HS
và cộng đồng xã hội có nhận thức đúng về TKT, nhu cầu,
khả năng của các em, quyền được hưởng sự bình đẳng,
tôn trọng, yêu thương, không bị phân biệt, kì thị trong các
nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội.
* Nội dung và cách thực hiện:
+ Tuyên truyền tập trung về các chủ trương, chính
sách lớn của Nhà nước, của các ngành đối với người
khuyết tật, HS khuyết tật như: Hiến pháp nước Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Giáo dục, Luật
Trẻ em, Pháp lệnh về người tàn tật, Nghị định của
Chính phủ, Thông tư của Bộ GD-ĐT, các Bộ khác liên
quan đến người khuyết tật, TKT…; những kiến thức,
hiểu biết về TKT, kĩ năng làm việc với TKT, về cách
tạo môi trường thuận lợi cho trẻ sinh hoạt và học tập;
về cách thức tổ chức và thực hiện GDHN cho TKT tại
trường học, tại gia đình…
+ Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết về công tác tuyên
truyền giáo dục, kế hoạch này cần đảm bảo tính khả thi.
+ Công tác tuyên truyền phải được thực hiện liên
tục, thường xuyên, tập trung vào những thời điểm
quan trọng như: chuẩn bị vào khai giảng năm học, kết
thúc năm học...
+ Hình thức, phương pháp tuyên truyền giáo dục cần
được thực hiện linh hoạt và phong phú, trong đó đặc biệt
chú ý đến việc sử dụng hệ thống loa truyền thanh được
xây dựng và đồng bộ rộng khắp từ quận đến phường, tổ
dân phố. Tranh thủ tuyên truyền dưới hình thức lồng
ghép trong nội dung cuộc họp tại trường, hội nghị của
các cấp, các ban ngành đoàn thể tại địa phương; tuyên
truyền bằng cách “truyền khẩu” khi gặp những người
trực tiếp liên quan với HS khuyết tật.
2.2.2. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản
lí, giáo viên về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật
* Mục tiêu: Giúp cán bộ quản lí các cấp, GV có thêm
vốn kiến thức, hiểu biết về TKT; nắm được cách thức
quản lí, nội dung, phương pháp, kĩ năng đặc thù khi thực
hiện GDHN HS khuyết tật.
* Nội dung và cách thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, tự bồi
dưỡng cho cán bộ quản lí, GV một cách cụ thể, chi tiết
trong từng năm học.
- Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề sau:
những vấn đề chung về TKT, về mô hình GDHN trong
trường tiểu học; nguyên tắc cơ bản của dạy học hoà nhập;
điều chỉnh chương trình, nội dung, phương pháp, đánh
giá trong dạy hoà nhập; chuẩn bị phương tiện đồ dùng,
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thiết kế và tiến hành bài dạy hoà nhập; các phương pháp
và kĩ năng đặc thù dạy TKT; cách thức chỉ đạo, quản lí
hoạt động GDHN…
- Phương thức thực hiện: Phối hợp với Ban điều phối
của Chương trình phát triển vùng đô thị một số quận,
huyện trên địa bàn thành phố tổ chức các lớp tập huấn
theo nội dung đề xuất (mỗi năm tập huấn một nội dung
khác nhau). Mỗi năm học tổ chức ít nhất 02 đợt tập huấn
(mỗi học kì 1 đợt); đợt 1vào tháng 8 trước khi bước vào
năm học mới, đợt 2 vào thời gian còn lại của năm học
phù hợp với tình hình thực tế. Mỗi đợt tập huấn dành
30% thời lượng cho các vấn đề lí thuyết, 70% thời lượng
cho việc thực hành, trải nghiệm, làm việc trực tiếp với
GV dạy, với HS khuyết tật điển hình.
Liên hệ mời các giảng viên đầu ngành, các chuyên
gia của Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Phát triển
chương trình giáo dục chuyên biệt làm giảng viên của các
lớp tập huấn.
Ngoài nguồn ngân sách bố trí hàng năm dành cho
công tác bồi dưỡng GV, cần tranh thủ huy động thêm
nguồn hỗ trợ kinh phí của Dự án Tầm nhìn thế giới
trong khuôn khổ Chương trình phát triển vùng đô thị
trên địa bàn thành phố để tổ chức các lớp tập huấn, bồi
dưỡng tại quận.
- Sau lớp tập huấn cấp thành phố, quận, huyện, các
trường triển khai tập huấn, bồi dưỡng lại tại đơn vị cho
toàn thể cán bộ quản lí, GV, nhân viên của trường, đảm
bảo 100% cán bộ quản lí, GV, nhân viên có liên quan của
các trường tiểu học thuộc quận đều được tiếp cận, nắm
bắt đầy đủ những nội dung GDHN mà Phòng GD-ĐT
thành phố đã tập huấn, triển khai chung.
2.2.3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập học
sinh khuyết tật tại các trường tiểu học
* Mục tiêu: Giúp cán bộ quản lí các trường chủ
động thực hiện, kiểm tra, giám sát hoạt động GDHN
HS khuyết tật một cách khoa học trên cơ sở kế hoạch
đã xây dựng.
* Nội dung và cách thực hiện:
- Đối với kế hoạch GDHN chung:
+ Đầu năm học, Thành phố xây dựng kế hoạch chỉ
đạo chung cho các quận, huyện, các trường, xác định các
nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể, nội dung và giải
pháp thực hiện. Đây chính là cơ sở, là căn cứ để các
trường xây dựng kế hoạch tại đơn vị.
+ Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, trong đó
chú trọng xây dựng nội dung, giải pháp thực hiện, kế
hoạch cụ thể hàng tháng, tuần. Thành phố duyệt kế hoạch
cả các Phòng GD-ĐT, các phòng GD-ĐT duyệt kế hoạch
các trường, góp ý, tư vấn để các trường điều chỉnh trước
khi ban hành kế hoạch.
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- Đối với kế hoạch giáo dục cá nhân:
+ Tập huấn, hỗ trợ GV về cách lập kế hoạch giáo dục
cá nhân cho HS khuyết tật, trong đó chú trọng đến việc
xác định điểm mạnh, điểm yếu, năng lực và nhu cầu của
HS khuyết tật, xây dựng nội dung GDHN (về kiến thức,
kĩ năng các môn học và các hoạt động hỗ trợ khác), đề ra
các giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu.
+ Tăng cường trao đổi, bàn bạc, chia sẻ kinh nghiệm
giữa GV phụ trách lớp, nhân viên y tế, cán bộ quản lí
trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục cá
nhân cho HS khuyết tật. Lưu ý điều chỉnh kế hoạch giáo
dục cá nhân khi cần thiết để phù hợp với từng thời kì,
từng giai đoạn của HS khuyết tật.
+ Kế hoạch giáo dục cá nhân phải được cán bộ quản
lí nhà trường phê duyệt và xác nhận.
2.2.4. Chỉ đạo tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên
môn, hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp có
liên quan đến giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật
* Mục tiêu: Nâng cao năng lực quản lí, năng lực
chuyên môn khi thực hiện các hoạt động GDHN HS
khuyết tật cho cán bộ quản lí, GV, GV tổng phụ trách,
nhân viên y tế… các trường tiểu học.
Tạo môi trường, cơ hội để HS khuyết tật được tham
gia vào các hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên
lớp phù hợp với khả năng, nhu cầu của từng HS khuyết
tật, qua đó giúp các em hình thành và rèn luyện các kĩ
năng xã hội như giao tiếp, hợp tác, tính độc lập, tự tin…
* Nội dung và cách thực hiện:
- Thành phố chỉ đạo tổ chức chuyên đề chuyên môn
cấp quận, thành phố về GDHN HS khuyết tật; thi GV dạy
giỏi; phát động viết báo cáo sáng kiến về đề tài GDHN
HS khuyết tật…
- Thành phố ban hành tiêu chí đánh giá tiết dạy hoà
nhập trong trường tiểu học tập trung vào những nội dung
chính như: Xác định mục tiêu bài dạy; Chuẩn bị đồ dùng
thiết bị dạy - học; Xây dựng nội dung; phương pháp đặc
thù dạy hoà nhập; Tổ chức giờ dạy; Đánh giá HS khuyết
tật; Kết quả của HS khuyết tật đạt được theo mục tiêu
(thái độ, kiến thức, kĩ năng).
- Tăng cường dự giờ và rút kinh nghiệm giờ dạy, đặc
biệt chú ý tư vấn những nội dung, phương pháp GDHN
cho HS khuyết tật có trong tiết dạy.
- Chỉ đạo các nhà trường tổ chức các hoạt động tập
thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch năm học
đã xây dựng. Yêu cầu khi tổ chức mỗi hoạt động phải đặc
biệt chú ý đến những HS khuyết tật, tạo điều kiện để tất
cả các em được tham dự, HS nào có khả năng và có thể
tham gia cùng hoạt động chung thì tạo cơ hội thuận lợi
nhất, hỗ trợ để các em được tham gia cùng các bạn HS
khác, tránh tình trạng cho các em ở nhà hoặc để các em
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thành người thừa, lạc lõng. Luôn chú ý động viên, khích
lệ kịp thời để các em thêm tự tin và luôn theo sát, quan
tâm để đảm bảo an toàn cho các em.
2.2.5. Chỉ đạo trang bị cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng
dạy học cho hoạt động giáo dục hoà nhập học sinh
khuyết tật
* Mục tiêu: Tăng cường thêm cơ sở vật chất, tạo môi
trường đầy đủ, an toàn phục vụ các hoạt động GDHN
dành cho HS khuyết tật tại các nhà trường: đồ dùng dạy
học, học tập; phòng (góc) học hoà nhập, phòng chơi, nhà
vệ sinh… dành cho HS khuyết tật.
* Nội dung và cách thực hiện:
- Phòng GD-ĐT, các trường tích cực tham mưu với
các cấp lãnh đạo đẩy nhanh việc quy hoạch, huy động
các nguồn lực xây dựng trường tiểu học đảm bảo theo
quy định của Điều lệ trường tiểu học và các tiêu chuẩn
trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
- Chỉ đạo các trường: + Từng năm học tiến hành rà
soát, sửa chữa, bổ sung thêm những hạng mục cơ sở vật
chất nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển của HS
khuyết tật vận động, khiếm thị như vượt đường không có
bậc, hạn chế các vật cản...; đóng mới và sửa chữa bàn ghế
cho phù hợp với từng HS khuyết tật; + Tăng cường cả về
số lượng và chất lượng các đồ dùng dạy - học hoà nhập
bằng nguồn ngân sách, nguồn huy động xã hội hoá từ
phụ huynh HS và các tổ chức, cá nhân trong xã hội;
+ Thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, đối
với nguồn kinh phí huy động được.
2.2.6. Chỉ đạo tăng cường phối hợp các lực lượng tham
gia hoạt động giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật
* Mục tiêu: Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường
và xã hội - ba lực lượng quan trọng nhất trong sự nghiệp
giáo dục; tạo sự đồng thuận giữa các lực lượng trong và
ngoài nhà trường để nâng cao hiệu quả quản lí GDHN
HS khuyết tật tại các nhà trường.
* Nội dung và cách thực hiện: Xác định rõ trách
nhiệm của từng chủ thể và sự phối hợp giữa các chủ thể
có liên quan đến hoạt động GDHN HS khuyết tật. Huy
động sự phối hợp, hỗ trợ, ủng hộ của phụ huynh HS, các
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cùng
tham gia hoạt động GDHN HS khuyết tật tại nhà trường,
gia đình và xã hội.
Để công tác phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội
đạt kết quả cao, trong hội nghị triển khai nhiệm vụ năm
học, hội nghị giao ban, các cuộc họp có liên quan đến
giáo dục đối với các phường, chỉ đạo các trường và đề
xuất với phụ huynh, chính quyền địa phương một số nội
dung sau:
- Đối với các nhà trường:
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+ Cán bộ quản lí: Cần nắm vững chủ trương, đường
lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục nói chung như:
Mục tiêu giáo dục, đổi mới giáo dục, chương trình,
phương pháp giảng dạy, đổi mới quản lí giáo dục,..., các
quy định, chính sách của Bộ GD-ĐT, các Bộ có liên
quan, hướng dẫn của Sở GD-ĐT về quản lí GDHN HS
khuyết tật nói riêng. Nhận thức được tầm quan trọng về
công tác GDHN TKT, chủ động trong việc xây dựng và
thực hiện kế hoạch GDHN HS khuyết tật tại đơn vị. Xác
định GDHN HS khuyết tật là nhiệm vụ chính trị, là trách
nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lí, GV, nhân viên
của trường chứ không phải là của riêng một cá nhân, bộ
phận nào. Việc giáo dục HS khuyết tật phải được thống
nhất về nội dung, được tiến hành thường xuyên, liên tục
trong từng tiết dạy, ở mọi lúc, mọi nơi và có sự phối kết
hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà
trường. Phải luôn quan tâm đến việc xây dựng môi
trường sư phạm, đảm bảo tính giáo dục. Xây dựng nền
nếp, nội quy HS, bộ quy tắc ứng xử trong trường học.
Thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên
với phụ huynh, địa phương và các tổ chức xã hội để tạo
được sự đồng thuận, chung sức trong quá trình GDHN
HS khuyết tật.
+ GV chủ nhiệm lớp: Nắm vững mục tiêu giáo dục
về giáo dục HS khuyết tật; nắm vững hoàn cảnh gia đình,
tâm sinh lí, dạng khuyết tật của từng HS để có phương
pháp giáo dục thích hợp. Thực hiện tốt việc quản lí HS,
tổ chức tốt, thường xuyên các nội dung GDHN phù hợp
với từng HS. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của
công tác phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và
ngoài nhà trường trong việc GDHN HS khuyết tật tại lớp
chủ nhiệm. Cần hướng dẫn, tác động để mỗi HS khuyết
tật tự thấy được tầm quan trọng của việc học tập và rèn
kĩ năng nhằm tự phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của
các em, giúp các em có thể có được những kĩ năng sống
cần thiết để dễ dàng hòa nhập cộng đồng.
+ GV bộ môn: Thực hiện quản lí tốt mọi hoạt động
của HS trong cũng như ngoài giờ học. Phải có ý thức
trong việc xây dựng kế hoạch bài giảng có nội dung
GDHN phù hợp dành cho HS khuyết tật, không được bỏ
mặc, để HS khuyết tật chơi trong tiết dạy. Phối hợp cùng
GV chủ nhiệm, phụ huynh HS thực hiện tốt nhiệm vụ
GDHN cho HS khuyết tật ở lớp mình tham gia giảng dạy.
- Đối với phụ huynh HS:
+ Cần chủ động tìm hiểu qua nhà trường để nắm
vững mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục, nắm
vững các quy định của nhà trường đối với HS, quy chế
phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Tham
gia cùng nhà trường tổ chức một số hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo khả năng,
điều kiện cho phép.
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+ Gia đình phải thường xuyên quan tâm đến việc giáo
dục đạo đức cho con mình. Người lớn trong gia đình phải
nêu gương tốt cho trẻ em về thái độ hành vi, cách ứng xử
của mình đối với bản thân và đối với cộng đồng.
+ Chia sẻ, thông cảm, đồng hành với những phụ
huynh, gia đình có TKT học cùng con mình.
+ Đối với phụ huynh có con là TKT: Dũng cảm,
mạnh dạn thừa nhận tình trạng bệnh lí của con mình;
hợp tác, đồng hành cùng nhà trường, GV trong suốt quá
trình con học tập tại trường; không phó mặc con cho
nhà trường. Cần tìm hiểu thêm và nắm được các quy
định của ngành, của nhà trường về hoạt động giáo dục
TKT. Cần quan tâm tạo điều kiện để con mình được đến
trường, dành thời gian cần thiết cho việc chăm sóc, giúp
đỡ, kiểm tra con em về mọi mặt, kịp thời động viên khi
con tiến bộ và uốn nắn những sai lệch trong học tập,
sinh hoạt của con.
- Đề xuất với địa phương:
+ Tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân
dân về dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ sức khoẻ
phụ nữa trong thời kì mang thai, khám sàng lọc trước
sinh… để mỗi trẻ sinh ra đều khoẻ mạnh, không ốm
đau, bệnh tật.
+ Quan tâm thường xuyên đến tình hình an ninh
trật tự, an toàn, mĩ quan khu vực quanh trường học.
Hỗ trợ, phối hợp với trường học trên địa bàn thực hiện
tốt các nhiệm vụ, hoạt động giáo dục; giúp nhà trường
giải quyết những khó khăn có liên quan trong thẩm
quyền của địa phương.
2.2.7. Đề xuất tham mưu thực hiện đúng, đủ chế độ,
chính sách dành cho giáo viên dạy hoà nhập
* Mục tiêu: Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ,
chính sách đối với GV tham gia giáo dục HS khuyết tật.
Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự nhìn
nhận, quan tâm của Nhà nước, của các cấp chính quyền
đối với đội ngũ GV thực hiện nhiệm vụ giáo dục HS
khuyết tật, góp phần động viên đội ngũ GV yên tâm công
tác, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.
* Nội dung và cách thực hiện:
Trong các hội nghị giao ban, các cuộc họp liên quan
đến giáo dục, Phòng GD-ĐT, lãnh đạo các trường tiểu
học liên tục đề xuất với lãnh đạo các cấp, các ngành có
liên quan:
- Thực hiện chế độ chính sách cho GV dạy hòa nhập
cho trẻ khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của
Chính phủ.
- Cân đối ngân sách, thực hiện hỗ trợ kinh phí cho cán
bộ quản lí, GV các trường đi học, bồi dưỡng nâng cao
trình độ, chuyên môn nghiệp vụ về GDHN.
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- Có cơ chế riêng cho việc xét nâng lương trước thời
hạn đối với cán bộ quản lí và GV tích cực, tâm huyết, có
tích trong công tác GDHN HS khuyết tật.
- Quan tâm đến việc xét tuyển viên chức đối với GV
được đào tạo chuyên về GDHN (nếu có).
- Tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho GV dạy hoà nhập
được đi tham quan học tập các điển hình tiên tiến về
GDHN HS khuyết tật tại các địa phương khác.
- Đẩy mạnh việc thực hiện toàn dân chăm lo cho sự
nghiệp giáo dục, trong đó có nội dung huy động sự hỗ
trợ, động viên cả về vật chất và tinh thần đối với GV dạy
hoà nhập.
3. Kết luận
Giải pháp đã giúp thống nhất được về vấn đề nhận
thức cho cán bộ quản lí, GV, nhân viên, phụ huynh HS
và nhân dân trên địa bàn thành phố về GDHN cho HS
khuyết tật, GDHN cho HS khuyết tật không phải là hoạt
động nhân đạo mà xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị
của mỗi nhà trường. Từ đó, giúp cho các cơ quan quản
lí, các nhà trường chủ động trong công tác chỉ đạo, dạy
và học cho HS khuyết tật, tạo môi trường học tập, tháo
gỡ được những khó khăn trong công tác quản lí, dạy và
học, cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng như các chế độ
của các thầy cô giáo trực tiếp làm công tác này tại các
nhà trường.
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