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Abstract: The article describes the tool selection process and steps to use social behavior mapping
to teach students with intellectual disabilities some behaviors adapt to self-service skills. Through
this study, it is possible to initially affirm that adaptive behavior education to self-service skills of
students with intellectual disabilities based on the approach to social behavior mapping is
appropriate and brings certain effectiveness.
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1. Mở đầu
Học sinh (HS) khuyết tật trí tuệ (KTTT) có hai đặc
trưng cơ bản là chỉ số thông minh thấp (IQ dưới 70) và
hạn chế về các kĩ năng xã hội, kĩ năng tự phục vụ
(KNTPV) [1]. HS KTTT khó có thể tự thực hiện được
một số KNTPV tưởng chừng như đơn giản trong cuộc
sống hàng ngày, chẳng hạn: kĩ năng ăn uống, mang mặc
và vệ sinh cá nhân... những kĩ năng này rất quan trọng
đối với tất cả mọi người, nhưng càng ý nghĩa hơn với HS
KTTT. Do hạn chế về chức năng trí tuệ nên việc lĩnh hội
các KNTPV gặp nhiều khó khăn, những HS này thường
không thành công trong học tập và gặp nhiều khó khăn
khi hòa nhập với cộng đồng. Vì vậy, việc tìm ra những
biện pháp giáo dục phù hợp, giúp HS KTTT hình thành
và phát triển KNTPV bản thân góp phần rất lớn cho quá
trình hòa nhập xã hội [2], [3].
Theo M.G. Winner, việc hình thành các hành vi thích
ứng (HVTƯ) với hoạt động tự phục vụ của HS KTTT
trong trường chuyên biệt là điều rất quan trọng. Trong
đó, với các KNTPV được xây dựng theo một hệ thống
(system) sơ đồ hóa từng bước để GV hướng dẫn HS hình
thành một kĩ năng cụ thể sẽ giúp những HS KTTT có thể
dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận, điều chỉnh hành vi bản
thân; cao hơn nữa là tự điều chỉnh được các KNTPV của
bản thân. Đây là cơ sở của việc hình thành và phát triển
kĩ năng xã hội. Hệ thống này được gọi là bản đồ hành vi
xã hội (Social behavior mapping) [4].
Giáo dục HVTƯ với KNTPV cho HS KTTT thông
qua tiếp cận bản đồ hành vi xã hội là một phương pháp
được áp dụng khá rộng rãi trong những năm gần đây ở
một số nước có nền giáo dục đặc biệt phát triển (Hoa Kì
và một số nước châu Âu) đã mang đến hiệu quả tích cực.
Ở Việt Nam, việc giáo dục KNTPV cho HS KTTT đã có
một số công trình nghiên cứu, đề cập ở nhiều cách tiếp
cận khác nhau. Với mỗi cách tiếp cận lại có nội dung,

phương pháp, hình thức giáo dục khác nhau. Nghiên cứu
này đề cập tới một cách tiếp cận mới trong việc giáo dục
HVTƯ với KNTPV của HS KTTT trong các trường
chuyên biệt thông qua tiếp cận bản đồ hành vi xã hội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
2.1.1. Kĩ năng tự phục vụ
Kĩ năng là một vấn đề phức tạp, có nhiều cách diễn
đạt khác nhau về thuật ngữ này, nhưng chủ yếu xoay
quanh 2 hướng: nghiêng về mặt kĩ thuật hành động hoặc
nghiêng về mặt năng lực hành động của con người. Kĩ
năng vừa là năng lực của mỗi cá nhân vừa là kĩ thuật thực
hiện hành động dựa trên sự vận dụng kiến thức một cách
linh hoạt vào thực tiễn. Như vậy có thể hiểu: Kĩ năng là
khả năng thực hiện có kết quả một hành động nào đó
bằng cách vận dụng những tri thức, kinh nghiệm đã có
để hành động phù hợp với điều kiện cho phép [1].
KNTPV là những kĩ năng liên quan đến lao động
nhằm thỏa mãn những nhu cầu hàng ngày của cá nhân để
duy trì cuộc sống, thực hiện các chức năng của cơ thể và
thích ứng với nền văn hóa. Đó là những kĩ năng mang
tính chu trình nhằm duy trì sức khỏe và vệ sinh cá nhân.
Từ đó có thể hiểu: KNTVP là khả năng thực hiện có kết
quả những hành động mang tính chu trình phù hợp với
điều kiện cho phép nhằm duy trì sức khỏe và vệ sinh cá
nhân như: ăn, mặc, vệ sinh thân thể, chơi, học phù hợp
với điều kiện cho phép nhằm duy trì sức khỏe và vệ sinh
cá nhân [5].
2.1.2. Hành vi thích ứng
Nhiều công trình nghiên cứu Tâm lí học đã cho thấy
sự thích ứng ngoài việc giúp cho mọi công việc đạt hiệu
quả cao hơn, tăng năng suất lao động xã hội còn giúp
giảm stress và góp phần tích cực vào quá trình phát triển
nhân cách con người. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đặc

140

Email: chinhedu.gddb@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 10/2019, tr 140-144

trưng của cả hoạt động sinh học và hoạt động tâm lí là tổ
chức “kinh nghiệm” nhằm tạo ra sự “thích ứng” giữa cơ
thể với môi trường, “thích ứng là sự thay đổi hoặc sửa
lại cho hợp với một sơ đồ, một ý tưởng hay một quan
niệm hiện có để theo một kiến thức mới thông qua hành
vi cụ thể” [6]. Hay, HVTƯ là những hành vi cho phép
một cá nhân có thể “thích nghi” và hòa nhập với môi
trường sống của mình với thành công lớn nhất và ít xung
đột nhất với người khác (đây là một thuật ngữ được sử
dụng trong các lĩnh vực Tâm lí học và Giáo dục đặc biệt).
Một nghiên cứu khác cho thấy, HVTƯ phản ánh năng
lực thích nghi với thực tiễn, với xã hội của một cá nhân
để đáp ứng nhu cầu của chính cá nhân đó trong cuộc sống
hàng ngày. Các mẫu hình hành vi sẽ thay đổi trong suốt
quá trình phát triển của một người, trong các thiết lập
cuộc sống và các cấu trúc xã hội, bản thân sẽ có những
thay đổi, điều chỉnh hành vi để phù hợp với thực tiễn cá
nhân và sự kì vọng của người khác [3].
Tóm lại, HVTƯ là quá trình tạo lập sự cân bằng
giữa hành động của cơ thể lên môi trường sống xung
quanh. Đó là quá trình tác động qua lại giữa cơ thể với
môi trường dẫn tới hình thành thao tác HVTƯ phù hợp
để con người có thể tồn tại và phát triển được trong
điều kiện thực tiễn [4]. Theo chúng tôi: Giáo dục
HVTƯ với KNTPV cho HS KTTT là quá trình tác động
sư phạm có mục đích, có kế hoạch của GV nhằm hình
thành ở HS những hành vi mang tính chu trình, phù
hợp với điều kiện cho phép để duy trì sức khỏe và vệ
sinh cá nhân cho bản thân.
2.1.3. Bản đồ hành vi xã hội (xem biểu đồ 1 trang bên)
Bản đồ hành vi xã hội (Social behavior mapping)
được nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện năm 2007 bởi
giáo sư Michelle Garcia Winner, chuyên gia trị liệu ngôn
ngữ, hành vi cho HS rối loạn phát triển (KTTT, rối loạn
phổ tự kỉ, Hội chứng Asperger, hội chứng ADHD) thuộc
Đại học Indiana University Bloomington (California,
Hoa Kì). Bà đã xây dựng một cách tiếp cận độc đáo đó
là sử dụng các bản đồ hành vi xã hội gắn liền với đối
tượng giáo dục là HS. Qua đó, giúp HS hiểu rõ hơn về
hành vi của chính mình, từ đó có những điều chỉnh hành
vi phù hợp trước các tác động từ môi trường học tập, giáo
viên (GV), gia đình và bạn bè xung quanh [7]. Dạy học
thông qua thiết lập các bước sử dụng bản đồ hành vi xã
hội đã được ứng dụng rộng rãi từ năm 2007 đến nay trong
hệ thống giáo dục: Tiểu học, Trung học và cả Đại học
của Hoa Kì và một số nước châu Âu. Công trình nghiên
cứu về bản đồ hành vi xã hội của M.G. Winner đã được
Hội đồng Quốc hội Hoa Kì trao tặng giải thưởng sáng tạo
trong giáo dục năm 2008.
Như vậy: Bản đồ hành vi xã hội là một công cụ
trực quan hiển thị các “khái niệm” trừu tượng trở nên

đơn giản trong quá trình dạy học, thông qua việc sơ
đồ hóa nhiệm vụ dạy học của GV được áp dụng cho
HS KTTT có thể tự nhận thức và điều chỉnh hành vi
của mình phù hợp.
2.2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khách thể nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung đánh giá
về sự phối hợp các giác quan của 15 HS KTTT (độ tuổi
từ 8-15 tuổi) thông qua một số bài tập điều chỉnh HVTƯ
với KNTPV theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội.
Không gian nghiên cứu: HS KTTT đang tham gia
học tập tại Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh
Khánh Hòa, thời gian nghiên cứu và thử nghiệm 6 tháng,
bắt đầu từ đầu năm học 2018-2019.
2.2.2. Phương pháp, phương tiện nghiên cứu
Để đánh giá kết quả về mức độ thích ứng với KNTPV
của HS KTTT, trong nghiên cứu này đã sử một số
phương pháp như:
- Quan sát: Quan sát và ghi chép trong một số hoạt
động cá nhân để đánh giá tần suất thực hiện, mức độ đáp
ứng hành vi của HS KTTT với KNTPV.
- Phỏng vấn: Phỏng vấn phụ huynh tại gia đình, GV
tại Trung tâm để thu thập thông tin về một số KNTPV
trước khi có tác động sư phạm về giáo dục HVTƯ với
KNTPV thông qua tiếp cận bản đồ hành vi xã hội.
- Thực nghiệm sư phạm: Số lượng mẫu thực nghiệm
được chọn là 15 HS KTTT. Chia thành giai đoạn trước
can thiệp và sau can thiệp 6 tháng.
- Thống kê, xử lí số liệu: Sử dụng phương pháp thống
kê mô tả để phân tích, đánh giá mức độ hoàn thành các
bài tập về KNTPV của HS KTTT. Tiêu chí thống kê mức
độ đáp ứng về KNTPV áp dụng theo mô hình can thiệp
Denver dùng để đánh giá mức độ thực hiện kĩ năng cho
HS rối loạn phát triển [8], [9].
- Phương tiện giáo dục: Mẫu bản đồ hành vi xã hội
được thiết kế phù hợp với một số hoạt động tự phục vụ
của HS KTTT. Quy trình hướng dẫn theo tiếp cận bản đồ
hành vi xã hội và đánh giá theo các bước sau: + GV làm
mẫu kết hợp giải thích - HS quan sát; + GV cùng HS thực
hiện và sửa sai cho HS; + HS tự thực hiện; + Ghi chép
vào phiếu quan sát, đánh giá ở 3 mức độ: thực hiện thành
thạo; chưa thành thạo; không thực hiện được.
Sau khi đánh giá tình trạng ban đầu, xây dựng kế
hoạch giáo dục cá nhân cho HS KTTT, chúng tôi lựa
chọn một số phương tiện thực nghiệm dùng để giáo
dục KNTPV theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội (bộ
đồ dùng này được thiết kế đơn giản gắn liền với những
đồ dùng hàng ngày của HS, dễ sử dụng và gần gũi với
HS KTTT).
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2.3. Lựa chọn công cụ và mẫu bản đồ hành vi xã hội
2.3.1. Kĩ năng cài khuy áo
Để thực hiện bài tập phát triển “kĩ năng cài khuy
áo” cho HS KTTT, chúng tôi sử dụng phương tiện là
bộ “cài khuy áo” gồm bộ: Khung vải áo có khuy, nút
gài loại to bản.
- Mục đích: Rèn luyện KNTPV, phát triển kĩ năng
vận động tinh; HS có thể tự cài được khuy áo một cách
độc lập và mở rộng ra các hoạt động tự lập khác đòi hỏi
sư phối hợp vận động tinh.
- Tiêu chí đánh giá: GV quan sát số lần HS thực hiện
theo quy trình ở bước 3 và đánh giá kết quả ở các mức
độ: thực hiện được; thực hiện không thường xuyên;
không thực hiện được. Sơ đồ hóa các bước thực hiện
bằng bản đồ hành vi xã hội.
- Quy trình hướng dẫn HS thực hiện: + Để khung áo
lên bàn hoặc lên thảm dưới sàn lớp học; + Hướng dẫn HS
tay phải cầm cúc, tay trái kéo khuy áo; + Hướng dẫn HS
luồn 1 nửa cúc sang phần khuy áo; + Tay phải kéo vải và
tay trái kéo cúc sang; + Để HS thử với các cúc còn lại và
ngồi bên cạnh quan sát
2.3.2. Kĩ năng mặc áo - cởi áo, treo áo vào giá để áo
Để thực hiện bài tập KNTPV mặc cởi áo của HS
KTTT, chúng tôi sử dụng phương tiện là bộ “Áo sơ mi,
móc áo và giá treo áo” gồm 1 áo sơ mi có kích thước
phù hợp với HS, móc và giá treo áo.
- Mục đích: Rèn luyện KNTPV: mặc áo có khuy cài;
hình thành thói quen mặc - cởi áo, sắp xếp áo vào vị trí
treo; phát triển KNTPV trong các hoạt động giáo dục về
kĩ năng sinh hoạt hàng ngày của HS KTTT.
- Tiêu chí đánh giá: Giống mục 2.3.1.
- Quy trình hướng dẫn HS thực hiện: + Để khung áo
lên bàn hoặc lên thảm dưới sàn lớp học; + HS từ từ đưa
một ống tay áo vào khung tay áo trước, sau đó thực hiện
với tay áo còn lại; + Cài khuy áo giống quy trình của mục
2.3.1; + Hướng dẫn HS treo áo vào giá để mắc áo; + Để
HS thử với các cúc còn lại và ngồi bên cạnh quan sát.
2.3.3. Kĩ năng đi giày và buộc dây giày
Với bài tập này, chúng tôi sử dụng phương tiện là bộ
“Giày vải mẫu có dây buộc”.
- Mục đích: Rèn luyện KNTPV mang giày có dây
buộc; phát triển kĩ năng vận động tinh, kĩ năng phối hợp
giác quan trong các hoạt động tự phục vụ của HS; phát
triển KNTPV trong các hoạt động giáo dục về kĩ năng
sinh hoạt hàng ngày của HS KTTT.
- Tiêu chí đánh giá: Giống mục 2.3.1.
- Quy trình hướng dẫn HS thực hiện: + Để giày lên
thảm dưới sàn lớp học; + Hướng dẫn HS ngồi vào ghế,
hai tay cầm cổ trên của giày, xỏ chân đúng chiều vào

giày; + Hướng dẫn HS kéo giày vừa hết mũi bàn chân;
+ Hai tay kết hợp kéo và buộc dây giày theo thứ tự
mẫu; + Để HS thử với các cúc còn lại và ngồi bên cạnh
quan sát.

Biểu đồ 1. Mẫu bản đồ hành vi xã hội để hướng dẫn
điều chỉnh một HVTƯ cụ thể
2.4. Kết quả nghiên cứu
2.4.1. Kĩ năng cài khuy áo
Để thực hiện bài tập kĩ năng cài khuy áo của HS
KTTT, chúng tôi sử dụng bộ công cụ “kĩ năng cài khuy
áo”, dựa trên phương pháp làm mẫu kết hợp với sử dụng
bản đồ hành vi xã hội (tham khảo mục 2.3.1). Qua quá
trình hướng dẫn, HS luyện tập nhiều lần, ở nhiều thời
điểm khách nhau, với mỗi lần thực hiện, GV đều ghi lại
mức độ thực hiện của HS, đánh giá tần suất thực hiện
đúng, chưa đúng và được cho kết quả như ở bảng 1.
Bảng 1 cho thấy, kết quả thực hiện theo các yêu cầu
của GV ở các mức sau: “HS thực hiện được; thực hiện
không thường xuyên; không thực hiện được” có sự khác
biệt khá rõ ràng về cấp độ đạt được ở 3 tiêu chí: số HS
thực hiện được sau can thiệp 7/15 so với trước can thiệp
1/15; số HS thực hiện không thường xuyên 5/15 so với
trước can thiệp 1/15.
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Bảng 1. Kĩ năng cài khuy áo
Kết quả sau 6
tháng can thiệp
Cấp độ Cấp độ Cấp độ Cấp độ
1
2
1
2
1/15
0
7/15
0
Trước can thiệp

Yêu cầu
Thực hiện được
Thực hiện không
thường xuyên
Không thực hiện
được

1/15

0

5/15

0

12/15

0

3/15

0

Đa số HS đều đạt mức độ “thực hiện được” đối với
bài tập “kĩ năng cài khuy áo” gồm 7/15 HS, thể hiện
rất rõ qua việc HS tập trung chú ý quan sát, lắng nghe
hướng dẫn của GV. Kết quả trên phần nào đó phản ánh
một thực tế mức độ KTTT có sự chi phối khả năng
quan sát, ghi nhớ của HS và những HS thuộc nhóm
này đều có mức độ KTTT ở mức nhẹ. Như vậy, với
bài tập “kĩ năng cài khuy áo” phối hợp thị giác, thính
giác, vận động tay, GV vận dụng quy trình hướng dẫn
theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội thì đa số HS có thể
đạt mức “thực hiện được” và “thực hiện không thường
xuyên”. Nếu như trước khi sử dụng mẫu bản đồ hành
vi xã hội để dạy cho HS có 12/15 HS không thực hiện
được một cách thường xuyên, thì sau khi tác động số
lượng HS không thực hiện được đã giảm xuống còn 3
HS và những HS này đều có mức độ KTTT ở mức
trung bình và nặng. GV đã sơ đồ hóa bằng bản đồ hành
vi xã hội kết hợp với các phương pháp khác như: làm
mẫu, luyện tập nhưng 3 HS này vẫn đạt số lần thực
hiện được khá thấp.
2.4.2. Kĩ năng mặc áo - cởi áo, treo áo vào giá để áo
Để hướng dẫn thực hiện bài tập mặc áo - cởi áo, treo
áo vào giá để áo cho HS KTTT, chúng tôi sử dụng bộ
công cụ: Áo sơ mi có cài khuy và một giá treo áo, dựa
trên phương pháp làm mẫu kết hợp với sử dụng bản đồ
hành vi xã hội. Kết quả thu được thể hiện ở bảng 2:
Bảng 2. Kĩ năng mặc áo - cởi áo, treo áo vào giá để áo

Yêu cầu
Thực hiện được
Thực hiện
không thường
xuyên
Không thực hiện
được

Trước can
thiệp
Cấp
Cấp
độ 1
độ 2
3/15
0

Kết quả ở bảng 2 cho thấy, khi thực hiện theo các
hướng dẫn của GV, HS đã đạt được ở các mức: Số HS
đạt tiêu chí thực hiện được “Kĩ năng mặc áo - cởi áo, treo
áo vào giá để áo” có sự khác biệt giữa trước can thiệp và
sau can thiệp (3 HS so với 10 HS). Trong số 15 HS thực
hiện chỉ có 2 HS là thực hiện yêu cầu ở mức độ chưa
thành thạo (do khả năng tập trung chú ý của những HS
này chưa cao); HS chỉ tập trung vào lời nói của GV khi
hướng dẫn, chưa quan sát kĩ thao tác của GV; mặt khác,
ở bước tự luyện tập HS cũng không quan tâm nhiều đến
sơ đồ thực hiện của bản đồ hành vi xã hội.
Qua quan sát ngoài giờ học và dự giờ thực tế tại lớp
trong giờ lồng ghép giáo dục kĩ năng sống, chúng tôi
nhận thấy số HS đạt ở mức “thực hiện được” đều là
những trường hợp được can thiệp sớm tại Trung tâm;
đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình
và nhà trường trong giáo dục KNTPV cho HS. Mặt khác,
thời gian các em học tại Trung tâm cũng khá dài nên hầu
hết các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của HS đã đi vào
nền nếp dẫn đến việc HS cộng tác khá tốt với GV.
Như vậy, với bài tập kĩ năng “mặc áo - cởi áo, treo
áo vào giá để áo” theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội
nhằm hình thành và phát triển KNTPV của HS KTTT có
thể thực hiện được theo 1 quy trình dễ nhớ, đồng thời có
thể phát hiện các bước thực hiện chưa đúng ngay trong
quá trình luyện tập. Điều quan trọng là HS KTTT được
thực hiện theo các bước của bản đồ hành vi xã hội là một
cách tiếp cận tạo ra sự tập trung chú ý tốt với HS.
2.4.3. Kĩ năng đi giày và buộc dây giày
Để hướng dẫn thực hiện bài tập “Kĩ năng đi giày và
buộc dây giày” cho HS KTTT, chúng tôi sử dụng
phương tiện là bộ “Giày vải, có dây buộc” dựa trên
phương pháp làm mẫu kết hợp với sử dụng bản đồ hành
vi xã hội. Kết quả đạt được thể hiện ở bảng 3:
Bảng 3. Kĩ năng đi giày và buộc dây giày
Yêu cầu
Thực hiện được
Thực hiện không
thường xuyên
Không thực hiện
được

Kết quả sau 6
tháng can thiệp
Cấp
Cấp
độ 1
độ 2
10/15
0

4/15

0

3/15

0

8/15

0

2/15

0

Trước can
thiệp
Cấp
Cấp
độ 1
độ 2
3/15
0

Kết quả sau 6
tháng can thiệp
Cấp
Cấp
độ 1
độ 2
7/15
0

6/15

0

5/15

0

9/15

0

4/15

0

Bảng 3 cho thấy, việc thực hiện theo các yêu cầu của
GV đạt được ở các mức sau: Với yêu cầu HS “thực thiện
được” việc đưa chân vào giày đúng chiều - chân phải và
chân trái sau can thiệp có 7/15 HS thực hiện trọn vẹn quy
trình và bước đầu thao tác đúng kĩ năng buộc dây theo
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các bước GV đã làm mẫu. Đồng thời, số HS này cũng
phân biệt khá rõ mỗi bên giày đúng với chân phải hoặc
chân trái của mình. So với trước can thiệp chỉ 3/15 HS
đạt mức thực hiện được. Điều này có thể giải thích như
sau: kĩ năng mang giày - dép được thực hiện thường
xuyên vì tất cả các HS đều mang giày hoặc dép đến
Trung tâm. Tuy nhiên, việc hướng dẫn tỉ mỉ để thực
hiện đúng các bước theo trình tự thì hầu như chưa được
hướng dẫn. Mặt khác, việc mang (xỏ) được chân vào
giày không khó bàng kĩ năng buộc dây giày nhưng với
việc sơ đồ hóa hành vi bằng bản đồ hành vi xã hội đã
giúp HS KTTT thao tác dễ hơn. Đối với trường hợp 4
HS không hoàn thành quy trình của bài tập này, nguyên
nhân là các em thuộc nhóm HS có mức độ KTTT ở mức
trung bình và nặng; những em này thường gặp vấn đề
với kĩ năng vận động tinh. Do đó, việc thực hiện đầy đủ
các bước mang giày, đặc biệt là buộc dây càng gặp khó
khăn hơn. Vì vậy, GV sẽ phải tăng tần suất tập luyện
hoặc đơn giản hóa hơn các bước thực hiện của bản đồ
hành vi xã hội.
Sau khi thử nghiệm về hướng dẫn HS KTTT một số
KNTPV dựa trên tiếp cận bằng bản đồ hành vi xã hội,
các trường hợp nghiên cứu đều có sự tiến bộ rõ rệt trong
việc rèn luyện phối hợp các giác quan của HS. Có được
kết quả trên là do một số nguyên nhân: - Quá trình thực
hiện luôn có sự giám sát chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp của
GV có chuyên môn luyện tập và điều chỉnh HVTƯ theo
tiếp cận bản đồ hành vi xã hội; - Có sự phối hợp chặt
chẽ giữa GV hướng dẫn và phụ huynh HS trong việc
tìm hiểu đặc điểm phát triển của HS (điểm mạnh, hạn
chế) về KNTPV, đồng thời phụ huynh cũng phối hợp
hướng dẫn tập luyện theo quy trình của bản đồ hành vi
xã hội tại gia đình; - Các bài tập phát điều chỉnh HVTƯ
với KNTPV cho HS KTTT dựa trên tiếp cận bản đồ
hành vi xã hội với mẫu có sẵn, GV có thể tùy biến xây
dựng nội dung giáo dục theo các bước hướng dẫn khá
cụ thể, rõ ràng.
Trong 3 KNTPV được hướng dẫn theo tiếp cận bản
đồ hành vi xã hội nêu trên đều chưa có trường hợp nào
đạt mức độ “thực hiện được” ở cấp độ 2 theo tiêu chí
đánh giá của ESDM (do thời gian thực nghiệm còn
chưa dài và tần suất thực nghiệm chưa nhiều). Tuy
nhiên, có thể cải thiện trong những lần hướng dẫn tiếp
theo. Kết thúc mỗi giờ can thiệp, các GV đều ghi lại
rõ ràng, tỉ mỉ những hoạt động và kết quả hoạt động
giữa GV và HS để so sánh đối chiếu và điều chỉnh cho
lần hướng dẫn tiếp theo.
3. Kết luận
Qua nghiên cứu và thử nghiệm giáo dục HVTƯ với
KNTPV cho HS KTTT theo tiếp cận bản đồ hành vi xã
hội tại Trung tâm phục hồi chức năng và Giáo dục trẻ em

khuyết tật tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi rút ra một số kết
luận sau: - Mức độ KTTT có ảnh hưởng trực tiếp đến quá
trình rèn luyện, điều chỉnh HVTƯ với KNTPV của HS
KTTT; - Để thực hiện các bài tập điều chỉnh HVTƯ với
KNTVP theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội cho HS
KTTT thì điều quan trọng là phải đánh giá được khả
năng và nhu cầu của HS (đánh giá mức độ chức năng
hiện tại), đồng thời lựa chọn được các phương tiện giáo
dục phù hợp kết hợp với quy trình hướng dẫn theo tiếp
cận bản đồ hành vi xã hội sẽ có kết quả tốt; - Từ nghiên
cứu trên đây có thể kết luận việc giáo dục HVTƯ với
KNTPV của HS KTTT theo tiếp cận bản đồ hành vi xã
hội là phù hợp và bước đầu mang lại hiệu quả nhất định.
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