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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CÁC CƠ SỞ CAN THIỆP TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỈ
Trần Văn Công - Nguyễn Thị Hoài Phương, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Hoàng Thị Nho - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 12/11/2019; ngày chỉnh sửa: 15/12/2019; ngày duyệt đăng: 23/12/2019.
Abstract: Due to the complex nature of autism spectrum disorder, intervention for children with
autism spectrum disorder requires a strict systematic organization with a combination of resources.
To make this process effective, conditions for the operation of intervention agencies and services
are an important foundation. This study focuses on examining the ability to improve the quality of
intervention agencies for children with autism spectrum disorder through a training course to
improve the competency for leaders; at the same time supervise and guide after the training time.
Keywords: Improve, operating quality, intervention agencies, autism spectrum disorder.
1. Mở đầu
Hiện nay, các dịch vụ can thiệp cho trẻ rối loạn phát
triển (RLPT) nói chung, trẻ rối loạn phổ tự kỉ (RLPTK)
nói riêng tại Việt Nam ngày càng phát triển và dễ dàng
tiếp cận hơn. Kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Văn
Công và cộng sự (2018) khi tiến hành tìm kiếm các cơ sở
can thiệp trẻ RLPTK thông qua các nguồn thông tin khác
nhau như Internet, tạp chí, bài tham luận từ hội thảo…
cho thấy: có đến 106 cơ quan cung cấp các dịch vụ can
thiệp cho trẻ RLPTK tại Việt Nam có tương đối đầy đủ
thông tin xác định được các dịch vụ can thiệp [1].
Cũng giống như các trường học trong hệ thống giáo
dục quốc dân, cơ sở can thiệp trẻ có RLPTK là môi
trường riêng biệt được thiết kế dành riêng cho nhóm trẻ
có nhu cầu đặc biệt nhằm cung cấp sự hỗ trợ tối đa việc
thúc đẩy các kĩ năng thiếu sót để trẻ có thể đạt được các
mốc phát triển phù hợp với lứa tuổi, tiến đến gần hơn với
môi trường hoà nhập như những trẻ đồng trang lứa khác.
Trong khi đó, RLPTK là một nhóm các rối loạn phức tạp
trong sự phát triển của não bộ; được đặc trưng bởi những
khó khăn và thiếu hụt trong tương tác xã hội, giao tiếp
bằng lời và không lời, các hành vi sở thích định hình lặp
lại (DSM-5).
Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân chính xác
và chưa có phương pháp chứng minh có thể chữa khỏi tự
kỉ, các biện pháp điều trị chỉ có tính hiệu quả nhất định
giúp trẻ có tiến bộ nếu được can thiệp sớm, đúng hướng
và tích cực. Nhìn chung, can thiệp cho trẻ có RLPTK là
quá trình phức tạp, đòi hỏi phải có: - Môi trường được
thiết kế dành riêng cho trẻ có RLPTK với các phòng chức
năng khác nhau; - Nguồn lực lớn (cả về kinh tế, người
chăm sóc, người can thiệp có chuyên môn và kĩ năng…
[2]; - Phương pháp can thiệp phải dựa trên thực chứng
như: TEACCH [3], Mô hình can thiệp sớm Denver

[4]…; - Kế hoạch can thiệp phù hợp với đặc trưng của
từng trẻ khác nhau và các thành tố khác. Do đó, để có thể
cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất cho trẻ tự kỉ (TTK) một môi
trường học tập đặc biệt dành riêng cho trẻ với quy
trình/kế hoạch rõ ràng, cơ sở vật chất có cấu trúc, tài liệu
và nguồn lực chi tiết và việc đào tạo bổ sung, huấn huyện
và tiếp nhận phản hồi là điều cần thiết [2]. Hơn nữa, trong
bất kì hệ thống sức khoẻ tâm thần nào, các dịch vụ y tế
tốt là những dịch vụ cung cấp sự chăm sóc hiệu quả, an
toàn và chất lượng cao, với sự lãng phí tối thiểu.
Như vậy, nâng cao chất lượng hoạt động cho các cơ
sở can thiệp trẻ RLPTK là hoạt động đẩy mạnh việc
những cơ sở này đáp ứng được các yêu cầu/nhu cầu của
trẻ, gia đình có trẻ RLPTK và từ phía chính cơ sở/cơ quan
quản lí cơ sở một cách chính thức (các điều khoản ban
đầu khi tiếp nhận can thiệp cho trẻ được nêu trong các
văn bản) và không chính thức (trao đổi bên ngoài giữa cơ
sở và gia đình của trẻ), với mức chi phí thấp nhất (tận
dụng tối đa các nguồn lực theo cách có hiệu quả để giúp
trẻ tiến bộ đúng hướng, không làm lãng phí thời gian của
trẻ và nguồn tài chính của gia đình trẻ vô nghĩa) và lần
đầu tiên mỗi lần (xác định đúng những khó khăn trẻ đang
gặp, có kế hoạch can thiệp phù hợp ngay từ ban đầu).
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tổ chức nghiên cứu
2.1.1. Quy trình nghiên cứu
- Đánh giá trước tập huấn: Có 30 cơ sở đăng kí và
chúng tôi chọn ngẫu nhiên 15 cơ sở cung cấp dịch vụ can
thiệp cho trẻ có RLPTK. Trong đó, 12 cơ sở đã xác nhận
tham gia tập huấn đến cuối quá trình. Chúng tôi đã phát
phiếu hỏi thông tin nhằm tìm hiểu thực trạng hoạt động
hiện tại của các cơ sở đang diễn ra như thế nào và đáp
ứng được bao nhiêu tiêu chuẩn hoạt động mà nhóm
nghiên cứu đã đề xuất.
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- Tập huấn: Chúng tôi tiến hành tổ chức tập huấn về
các tiêu chuẩn cho 12 trung tâm/nhóm lớp cung cấp dịch
vụ can thiệp trẻ RLPTK đến từ các tỉnh/TP: Thanh Hóa,
Quảng Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Hải Phòng,
Hòa Bình, Nam Định. Thời gian tập huấn từ ngày 01/12
- 30/12/2018 tại Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa
học tâm lí - giáo dục Hừng Đông.
- Đánh giá sau tập huấn: Sau tập huấn, nhóm nghiên
cứu đánh giá các cơ sở theo 2 phương thức: + Điền phiếu
thông tin về hoạt động của cơ sở sau tập huấn 5 tháng;
+ Giám sát hoạt động trực tiếp tại các cơ sở trong ngày, trả lời
cho các câu hỏi: Cơ sở đã thực hiện được những gì? Chưa
làm được điều gì và cần hỗ trợ ở những khía cạnh nào?
2.1.2. Khách thể nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiện trên 10 cơ sở cung cấp
dịch vụ can thiệp cho trẻ có RLPTK tại các tỉnh: Hà Nam
(1 cơ sở), Hà Nội (4 cơ sở), Hải Dương (2 cơ sở), Nam
Định (1 cơ sở), Thái Bình (1 cơ sở), Thanh Hóa (1 cơ sở).
Tại các cơ sở này, nghiên cứu được thực hiện ở các:
Trung tâm can thiệp trẻ có RLPT (4 Trung tâm), công ty
TNHH (1 công ty), trường mầm non (1 trường), Phòng
khám trực thuộc bệnh viện (1 phòng khám).
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2.1.3. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu lí luận: Tìm và tổng hợp tài liệu về
RLPTK, can thiệp cho trẻ RLPTK, dịch vụ can thiệp cho
trẻ có RLPTK…
- Điều tra bằng bảng hỏi: Nhóm nghiên cứu tiến
hành xây dựng bảng 9 tiêu chuẩn hoạt động cho các cơ
sở can thiệp trẻ có RLPTK dành cho lãnh đạo cơ sở trả
lời, gồm: 1) Tiêu chuẩn về tư cách pháp nhân (2 items);
2) Tiêu chuẩn về đạo đức hành nghề (9 items); 3) Tiêu
chuẩn về nhân sự (7 items); 4) Tiêu chuẩn về phương
pháp tiếp cận sử dụng để can thiệp (3 items); 5) Tiêu
chuẩn về quy trình can thiệp (1 items); 6) Tiêu chuẩn về
kế hoạch can thiệp (1 items); 7) Tiêu chuẩn về việc tổ
chức các hoạt động định kì tại cơ sở (10 items); 8) Tiêu
chuẩn về cơ sở vật chất (7 items); 9) Các tiêu chuẩn
khuyến khích (5 items).
Phương án lựa chọn bao gồm: 1) Chưa đáp ứng;
2) Đáp ứng một phần; 3) Đáp ứng phần nhiều; 4) Đáp
ứng hoàn toàn.
- Nội dung thực nghiệm: Nội dung tập huấn gồm 8
chủ đề bao trùm các vấn đề xoay quanh hoạt động can
thiệp cho trẻ có RLPTK, thể hiện trong bảng 1:

Bảng 1. Nội dung tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động
của các cơ sở cung cấp dịch vụ can thiệp cho trẻ có RLPTK
Tiêu đề tập huấn
Nội dung
- Hiểu đúng về tự kỉ: Khái niệm, đặc điểm, nguyên nhân, hệ quả và
Giới thiệu chung về đề tài Tiêu thực trạng
chuẩn cho các cơ sở can thiệp trẻ - Quá trình xây dựng và nội dung bộ tiêu chuẩn
RLPTK
- Thảo luận về bộ tiêu chuẩn và chia sẻ những tiêu chuẩn mà cơ sở
mình đã có hoặc chưa có
- Sự cần thiết phải có cơ sở pháp lí cho các cơ sở can thiệp trẻ RLPT
- Các văn bản quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn và tổ chức các
Tiêu chuẩn pháp lí của cơ sở can
cơ sở can thiệp trẻ RLPT
thiệp trẻ RLPT
- Việc áp dụng các quy định, tiêu chuẩn vào thực tế các cơ sở can
thiệp trẻ RLPT hiện nay
- “Hoạt động” nhìn từ các góc độ khác nhau
Xây dựng các hoạt động định kì - Vai trò của việc xây dựng hoạt động định kì tại cơ sở
tại cơ sở can thiệp trẻ RLPT
- Phân loại các dạng hoạt động định kì và không định kì tại cơ sở
- Xây dựng và tổ chức các hoạt động tại cơ sở
- Các phạm trù cơ bản về tài chính, tài sản
Thông tin về quản lí tài chính, tài
- Các nội dung chủ yếu về cơ chế quản lí tài chính đối với các đơn
sản
vị cơ sở
- Những khó khăn phổ biến của TTK trong lớp học
- Thực hành: Phiếu đánh giá các yếu tố cơ bản trong lớp học dành
Tổ chức lớp học cho trẻ RLPTK cho TTK
(tổ chức và quản lí cơ sở vật chất) - Kinh nghiệm tổ chức lớp học cho TTK
- Tổ chức nhóm mang tính tương tác
- Xây dựng quy trình hoạt động cho TTK
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6

Quản lí nhân sự

7

Quy điều đạo đức và pháp lí trong
can thiệp và chăm sóc trẻ RLPT

8

Quy trình can thiệp cho trẻ RLPT

- Tổng quan về quản lí nhân sự
- Hoạch định nguồn nhân sự
- Thu hút, tuyển dụng và sử dụng
- Đào tạo và phát triển nhân sự
- Chính sách đãi ngộ
- Cổ đông, cổ phần
- Vì sao cần quy tắc đạo đức
- Các bộ quy tắc trên thế giới
- Việc áp dụng các quy tắc
- Thảo luận bộ quy tắc sơ lược cho các trung tâm tại Việt Nam
- Đánh giá: Đánh giá sàng lọc; Đánh giá chuyên sâu; Đánh giá kĩ
năng
- Can thiệp

- Thảo luận nhóm: Phương pháp thảo luận nhóm
được sử dụng trong quá trình giám sát các cơ sở sau 5

hợp liên ngành trong Các tiêu chuẩn khuyến khích… Kết
quả được thể hiện ở bảng 2:

Bảng 2. Điểm trung bình việc đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động
của các cơ sở can thiệp trẻ RLPTK trước và sau tập huấn
Trước tập huấn
Các tiêu chuẩn
M
SD
1. Tiêu chuẩn về tư cách pháp nhân
2,44
1.32
2. Tiêu chuẩn về đạo đức hành nghề
3,71
0.32
3. Tiêu chuẩn về nhân sự
2,59
0.88
4. Tiêu chuẩn về phương pháp tiếp cận sử dụng để can thiệp
2,85
0.77
5. Tiêu chuẩn về quy trình can thiệp
2,25
0.46
6. Tiêu chuẩn về kế hoạch can thiệp
3,13
0.83
7. Tiêu chuẩn về việc tổ chức các hoạt động định kì tại cơ sở
2,44
0.81
8. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất
2,75
0.52
9. Các tiêu chuẩn khuyến khích
1,98
0.69
tháng tập huấn với các lãnh đạo hoặc người đại diện. Các
câu hỏi thảo luận xoay quanh nội dung: Những thay đổi
sau 5 tháng tập huấn? Các trung tâm đã tiến hành làm
những gì? Làm được những gì? Các khó khăn khi thực
hiện? Những tiêu chuẩn chưa thực hiện được và lí do?
2.2. Kết quả nghiên cứu
Tiến hành so sánh việc đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt
động tại các cơ sở can thiệp trẻ RLPTK trước và sau tập
huấn, kết quả nghiên cứu cho thấy: sau tập huấn, các cơ
sở đã có sự chuyển biến tích cực trong việc cố gắng hoàn
thiện dựa trên các tiêu chí đã được đưa ra/diễn giải. Kết
quả tính điểm trung bình sau tập huấn cho thấy: cả 9 tiêu
chuẩn đều được các trung tâm áp dụng và cải thiện khá
rõ. Trong đó, một số tiêu chuẩn có sự tăng lên đáng kể:
Tiêu chuẩn về quy trình can thiệp; yếu tố Tham gia các
mạng lưới, hiệp hội ngành nghề, xây dựng cơ chế phối

Sau tập huấn
M
SD
2.63
1.43
3.86
0.25
2.73
1.04
3.17
0.59
3.38
0.52
3.25
0.70
2.69
0.84
2.87
0.49
2.40
0.76

2.2.1. Tiêu chuẩn về tư cách pháp nhân
Trước tập huấn, điểm trung bình của việc các dịch vụ
can thiệp trẻ RLPTK đăng kí hoạt động theo một hình
thức nào đó, dưới sự quản lí của cơ quan nhà nước hoặc
được các tổ chức nhà nước công nhận và cho phép thành
lập các cơ sở dưới sự quản lí của tổ chức đó là M = 2.38
(SD = 1.41). Sau tập huấn, điểm trung bình của yếu tố
thứ nhất trong tiêu chuẩn tư cách pháp nhân đã tăng nhẹ
từ M = 2.38 đến M = 2.63 (SD = 1.51). Yếu tố thứ hai
của Tiêu chuẩn tư cách pháp nhân: Cơ sở can thiệp của
anh/chị tuân thủ tất cả mọi quy định của cơ quan quản lí
về việc đóng phí, cơ cấu tổ chức, nhân sự, hoạt động
chuyên môn; đồng thời chịu sự giám sát của các cơ quan
này: Trước tập huấn, điểm trung bình việc tuân theo quy
định của các cơ sở là M = 2.71 (SD = 1.25) và sau tập
huấn M = 2.86 (SD = 1.35).
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Như vậy, sau tập huấn, một số cơ sở cung cấp dịch
vụ can thiệp trẻ RLPTK đã tiến hành làm/thực hiện các
thủ tục đăng kí hoạt động theo một hình thức nào đó dưới
sự quản lí của cơ quan nhà nước/các tổ chức được nhà
nước công nhận. Đồng thời, các cơ sở cũng có ý thức hơn
trong việc tuân thủ các quy định của cơ quan quản lí.
2.2.2. Tiêu chuẩn về đạo đức hành nghề
Trước tập huấn, các yếu tố trong Tiêu chuẩn về đạo
đức hành nghề đều được đã được đáp ứng phần nhiều tại
các cơ sở can thiệp (3.38 ≤ M ≤ 4.00). Sau tập huấn, các
yếu tố này ngày càng được áp dụng nhiều và rõ ràng hơn
(3.75 ≤ M ≤ 4.00). Một số yếu tố có tăng lên rõ rệt, gồm:
Thường xuyên tiếp cận, học hỏi những phương pháp mới
nhất, khoa học nhất để can thiệp TTK (trước tập huấn M
= 3.38, SD = 0.92 và sau tập huấn M = 3.75, SD = 0.46)
và Sử dụng và ứng dụng những phương pháp can thiệp
mang tính khoa học và được chứng minh là có hiệu quả
trong can thiệp cho trẻ RLPT (trước tập huấn M = 3.50,
SD = 0.54 và sau tập huấn M = 3.88, SD = 0.35). Kết quả
được thể hiện trong bảng 3:

lên ở các lĩnh vực liên quan như tâm thần học, thần kinh
học, tâm lí học, tâm lí giáo dục, giáo dục đặc biệt, công
tác xã hội (M = 2.63, SD = 1.30  M = 2.88, SD = 1.12);
- Cơ sở có nhân viên nuôi dưỡng đạt trình độ tối thiểu là
trung cấp nghề nấu ăn hoặc mầm non (M = 2.00,
SD = 1.55  M = 2.50, SD = 1.38); - Cơ sở có nhân viên
y tế, tốt nghiệp từ trung cấp y tế trở lên và có thể đảm bảo
cho công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và học sinh
của cơ sở (M = 2.29, SD = 1.38  M = 2.57, SD = 1.51).
2.2.4. Tiêu chuẩn về phương pháp tiếp cận sử dụng để
can thiệp
Trước tập huấn, các phương pháp can thiệp có bằng
chứng khoa học như: Phân tích hành vi ứng dụng (ABA),
đào tạo phép thử riêng biệt (DTT), trị liệu hành vi lời nói
(VB), mô hình can thiệp Denver bắt đầu sớm (ESDM),
điều trị và giáo dục cho TTK và các khuyết tật về giao tiếp
(TEACCH), đào tạo phản hồi then chốt (PRT)... đều đã
được các cơ sở đáp ứng phần lớn (M = 2.75, SD = 0.89).
Sau khi tập huấn, các phương pháp này tiếp tục được sử

Bảng 3. Điểm trung bình đáp ứng Tiêu chuẩn về đạo đức hành nghề trước và sau tập huấn
của các cơ sở can thiệp trẻ RLPTK
Trước tập huấn
Sau tập huấn
Tiêu chuẩn về đạo đức hành nghề
M
SD
M
SD
a) Tất cả người quản lí và cán bộ một cơ sở trung thực về nền tảng
3.50
0.76
3.75
0.71
học vấn, khả năng và kinh nghiệm
b) Sử dụng và ứng dụng những phương pháp can thiệp mang tính khoa
3.50
0.54
3.88
0.35
học và được chứng minh là có hiệu quả trong can thiệp cho trẻ RLPT
c) Thường xuyên tiếp cận, học hỏi những phương pháp mới nhất,
3.38
0.92
3.75
0.46
khoa học nhất để can thiệp TTK
d) Đặt lợi ích và nhu cầu của trẻ lên hàng đầu. Mọi quyết định được
3.86
0.38
3.86
0.38
đưa ra đều phải xem xét và cân nhắc lợi ích của trẻ
e) Bảo mật thông tin cá nhân của trẻ và gia đình trẻ (trừ mục đích
3.75
0.46
3.88
0.35
nhân đạo và được sự đồng ý của cha mẹ/người giám hộ của trẻ)
f) Tôn trọng đồng nghiệp; hợp tác, chia sẻ, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau
4.00
0.00
4.00
0.00
g) Tôn trọng trẻ và gia đình trẻ, tôn trọng mọi quyết định của gia đình
3.75
0.46
3.88
0.35
trẻ liên quan đến vấn đề can thiệp và chăm sóc giáo dục trẻ
h) Đảm bảo tính công bằng trong quá trình can thiệp: mọi trẻ đều
được can thiệp, hướng dẫn, đầy đủ và tận tâm; tham gia các hoạt
3.75
0.46
3.75
0.46
động vui chơi giải trí phù hợp với từng lứa tuổi
i) Không lợi dụng trẻ và gia đình dưới bất cứ hình thức nào
4.00
0.00
4.00
0.00
2.2.3. Tiêu chuẩn về nhân sự
Đối với tiêu chuẩn về nhân sự, trước tập huấn, các cơ
sở mới chỉ đáp ứng được phần nào các yếu tố trong tiêu
chuẩn này, điểm trung bình dao động từ M = 2.00 đến
M = 3.29. Sau tập huấn, có 3 yếu tố đã có sự thay đổi tích
cực: - Cơ sở có quản lí chuyên môn có bằng thạc sĩ trở

dụng và có sự kết hợp hoặc sử dụng độc lập linh hoạt hơn
để có thể đáp ứng được với các nhu cầu của tùy từng trẻ
và điều kiện của cơ sở can thiệp. Hơn nữa, việc tổ chức
hoặc kết hợp tổ chức hòa nhập cho trẻ bất kì khi nào có
thể cũng được các cơ sở lưu tâm và thực hiện tốt hơn (M
= 2.75, SD = 1.03  M = 3.13, SD = 0.64).
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2.2.5. Tiêu chuẩn về quy trình can thiệp
Bộ tiêu chuẩn đã đề ra 6 bước nằm trong quy trình
can thiệp như sau:
Bước 1: Đánh giá xác định vấn đề: Được thực hiện bởi
các chuyên gia từ các lĩnh vực tâm lí học lâm sàng, giáo dục
đặc biệt, tâm thần học, công tác xã hội. Các trắc nghiệm
đánh giá khách quan, khoa học; đánh giá toàn diện, chi tiết
và đầy đủ mọi khía cạnh. Phương pháp đánh giá bao gồm
cả phỏng vấn người chăm sóc, quan sát và sử dụng trắc
nghiệm. Trắc nghiệm nên có đánh giá phát triển, đánh giá
kĩ năng, đánh giá nhận thức, đánh giá hành vi - cảm xúc.
Bước 2: Đánh giá lên chương trình: Được thực hiện
bởi quản lí chuyên môn hoặc cán bộ can thiệp đã được
hướng dẫn đánh giá lên chương trình.
Bước 3: Can thiệp: Chương trình can thiệp nên có sự
đồng thuận giữa người đánh giá (định hướng can thiệp),
người lên chương trình (có thể là giáo viên can thiệp) và
gia đình trẻ.
Bước 4: Giám sát việc can thiệp.
Bước 5: Lượng giá theo giai đoạn: Nhận xét từng
tháng và đánh giá lại kĩ năng sau 3 hoặc 6 tháng
Bước 6: Kết thúc và chuyển giao/chuyển tiếp.
Trước tập huấn, quy trình thực hiện can thiệp cho trẻ
mới chỉ đáp ứng được một phần M = 2.25, SD = 0.46. Sau
tập huấn, quy trình can thiệp cho trẻ đã được cải thiện và
đáp ứng phần lớn việc thực hiện các quy trình này M =
3.38, SD = 0.52. Như vậy, chương trình tập huấn đã phần
nào có tác động tích cực đến các cơ sở để thực hiện được
quy trình can thiệp một cách đầy đủ, chi tiết và hiệu quả.
2.2.6. Tiêu chuẩn về kế hoạch can thiệp
Đối với tiêu chuẩn về kế hoạch can thiệp, kế hoạch
can thiệp cần được xây dựng dựa trên kết quả đánh giá
của trẻ và có mục tiêu trọng tâm từ 3 - 6 tháng và chia
nhỏ thành từng tuần, từng buổi can thiệp. Kế hoạch can
thiệp cũng cần được thảo luận với những người có liên
quan. Các yếu tố trong tiêu chuẩn này đều đã được các cơ
sở đáp ứng phần lớn từ trước tập huấn. Và sau tập huấn,
việc xây dựng kế hoạch được thực hiện tốt và hoàn thiện
hơn từ: M = 3.13, SD = 0.84 đến M = 3.25, SD = 0.71.
2.2.7. Tiêu chuẩn về việc tổ chức các hoạt động định kì
tại cơ sở
Các yếu tố nằm trong tiêu chuẩn này đều mới chỉ
được các cơ sở can thiệp đáp ứng 1 phần nào đó hoặc gần
như không. Ví dụ, Tổ chức họp và chia sẻ kinh nghiệm
cho cán bộ, nhân viên với cán bộ của cơ sở khác tối thiểu
2 lần/năm, điểm trung bình của hoạt động này là M =
1.86, SD = 1.07. Nhìn chung, việc tổ chức/tiến hành các
cuộc họp nhằm giải quyết các khó khăn trong quá trình
can thiệp, giám sát và để nâng cao năng lực chuyên môn

cho cán bộ can thiệp trong các buổi tập huấn từ mức độ
cá nhân cho đến toàn cơ sở đều còn rất hạn chế. Điểm
trung bình của các hoạt động này trước tập huấn đều dưới
3.00 (chỉ đáp ứng được 1 phần). Sau tập huấn, các hoạt
động này đã có sự thay đổi tích cực hơn: Tổ chức tập
huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, nhân viên với
chuyên gia bên ngoài tối thiểu 2 lần/năm (M = 2.63, SD
= 1.30); Họp cá nhân (M = 2.50, SD = 1.20); Họp nhóm
nhỏ (M = 2.75, SD = 1.28); Họp toàn cơ sở (M = 3.13,
SD = 1.13). Việc tổ chức trao đổi và hướng dẫn phụ
huynh dựa trên nhu cầu của phụ huynh và khả năng đáp
ứng của cơ sở vẫn được duy trì ổn định, không có sự thay
đổi đáng kể, điểm trung bình trước và sau tập huấn đều
là M = 2.88, SD = 0.99 và SD = 1.13).
2.2.8. Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất
Nhìn chung, cơ sở vật chất của các cơ sở còn khá hạn
chế, không có nhiều sự thay đổi đáng kể sau tập huấn. Đây
là điều có thể hiểu bởi cơ sở vật chất liên quan đến rất nhiều
các nguồn lực khác nhau và không phải chỉ trong thời gian
ngắn là có thể có chuyển biến (xem bảng 4, trang bên).
Yếu tố nằm trong tiêu chuẩn này có điểm trung bình
thấp nhất, trước tập huấn là: Cơ sở can thiệp của anh/chị
có các phòng/khu chức năng cơ bản như hành chính, can
thiệp cá nhân, vận động, sân chơi, đánh giá (M = 2.13,
SD = 0.64). Sau tập huấn, cơ sở vật chất cũng đều được
đẩy lên nhưng không nhiều.
2.2.9. Các tiêu chuẩn khuyến khích
Nhóm tiêu chuẩn khuyến khích gồm 5 tiêu chuẩn nhỏ
khuyến khích các cơ sở áp dụng. Trước tập huấn, các tiêu
chuẩn khuyến khích gần như chưa được áp dụng nhiều.
Tuy nhiên, sau tập huấn, các tiêu chuẩn này đều đã được
các cơ sở áp dụng phần nào. Đặc biệt là việc các cơ sở
can thiệp tham gia các mạng lưới, hiệp hội ngành nghề
xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong đó có sự hợp
tác với nhà chuyên môn và tổ chức có liên quan, điểm
trung bình của tiêu chuẩn này tăng từ M = 1.88 (trước tập
huấn) đến M = 2.88 (sau tập huấn). Hơn nữa, các trung
tâm cũng đã quan tâm hơn đến việc tổ chức các hoạt động
ngoại khóa, trải nghiệm thực tiễn cho trẻ, như: tham
quan, dã ngoại ngoài trời... (xem bảng 5, trang bên).
2.2.10. Kết quả phản hồi của các lãnh đạo cơ sở khi tiến
hành thảo luận nhóm
- Những điều đã làm được: + Tư vấn và hướng dẫn
phụ huynh làm chính sách cho con; + Về nhân sự: Thay
đổi tư duy tài chính, đào tạo nhân viên chuyên môn về kế
toán; nhân viên quản lí hoạt động riêng biệt với việc can
thiệp cho trẻ; + Thu hút số lượng học sinh tham gia học;
+ Quá trình đánh giá đầu vào của trẻ được cải thiện: Cẩn
thận, đúng quy trình; + Quản lí hồ sơ của trẻ tốt hơn: Bao
gồm dữ liệu mềm và bản cứng. Toàn bộ dữ liệu của trẻ
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Bảng 4. Điểm trung bình đáp ứng Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất trước và sau tập huấn
của các cơ sở can thiệp trẻ RLPTK
Trước tập huấn
Sau tập huấn
Tiêu chuẩn về cơ sở vật chất
M
SD
M
SD
a) Cơ sở can thiệp có các phòng/khu chức năng cơ bản như hành chính,
2.13
0.64
2.38
0.52
can thiệp cá nhân, vận động, sân chơi, đánh giá
b) Các công trình của cơ sở được xây dựng kiên cố, an toàn
3.13
0.99
3.25
0.71
c) Cơ sở có môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện, phù
3.00
0.54
3.00
0.54
hợp với trẻ
d) Phòng học đạt tiêu chuẩn ánh sáng học đường, đảm bảo không khí, nhiệt
độ phù hợp, có công trình vệ sinh khép kín hoặc liền kề đảm bảo yêu cầu
3.13
0.35
3.00
0.54
và thuận tiện cho sử dụng. Thiết bị vệ sinh phù hợp với độ tuổi và hiện đại
e) Phòng can thiệp/lớp học có đủ thiết bị theo danh mục đồ dùng, đồ chơi,
thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho can thiệp và đảm bảo yêu cầu về thẩm
2.75
0.71
3.00
0.54
mĩ, hiện đại và đảm bảo với điều kiện tổ chức học tập của từng nhóm lớp
hoặc cá nhân
f) Nhà bếp có trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đảm bảo vệ sinh, an
toàn phục vụ công tác chăm sóc nuôi dưỡng trong cơ sở; đảm bảo quy
2.50
0.93
2.63
0.92
trình bếp một chiều
g) Cơ sở được trang bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo an ninh, an toàn,
2.63
1.06
2.88
1.13
thiết bị phòng cháy chữa cháy, hộp đồ dùng y tế
Bảng 5. Điểm trung bình đáp ứng Các tiêu chuẩn khuyến khích trước và sau tập huấn
của các cơ sở can thiệp trẻ RLPTK
Trước tập huấn
Sau tập huấn
Các tiêu chuẩn khuyến khích
M
SD
M
SD
a) Cơ sở can thiệp có tham gia các mạng lưới, hiệp hội ngành nghề, xây
dựng cơ chế phối hợp liên ngành trong đó có sự hợp tác với nhà chuyên môn 1.88
0.99
2.88
0.84
và tổ chức có liên quan
b) Cơ sở có cán bộ đánh giá riêng và chuyên nghiệp
2.13
1.36
2.38
1.51
c) Cơ sở vật chất có đủ ánh sáng, không có tiếng ồn, trang trí phù hợp, có
2.50
0.93
2.38
0.92
lịch trình bằng tranh, có phòng tâm vận động riêng
d) Cơ sở có đào tạo một số lĩnh vực khác, các dịch vụ theo yêu cầu của phụ
1.38
0.52
1.63
0.92
huynh về nghệ thuật như âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ, kĩ năng sống
e) Cơ sở có tổ chức các hoạt động ngoại khoá, các hoạt động trải nghiệm
2.00
0.76
2.75
0.71
thực tiễn cho trẻ: tham quan, dã ngoại ngoài trời,...
được lưu lại chi tiết, có hệ thống, dễ dàng nhập và xuất
dữ liệu; + Việc trao đổi qua lại về trẻ diễn ra thường
xuyên và được chú trọng hơn: Trước đây chỉ trao đổi theo
tháng/quý, hiện tại đã cố gắng tích cực đưa phụ huynh
tham gia vào quá trình can thiệp cho trẻ.
- Những khó khăn: + Trong 9 tiêu chuẩn hoạt động, tiêu
chuẩn về tư cách pháp nhân gần như chưa có kết quả mặc
dù một số Trung tâm đã bắt đầu chuẩn bị thủ tục. Những
yếu tố cản trở không rõ ràng về nguyên nhân gồm: Cơ sở bị
cấm hoạt động; hồ sơ của cơ sở chưa rõ ràng…; + Cơ sở vật
chất: Thiếu nguồn tài chính; nơi can thiệp chưa đáp ứng

được nhu cầu về cả số lượng và chất lượng can thiệp cho trẻ
(đồ dùng dạy học, điều kiện về ánh sáng, nhiệt độ phòng…).
3. Kết luận
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá khả
năng nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở can
thiệp cho trẻ RLPTK thông qua những khoá tập huấn nâng
cao năng lực cho các lãnh đạo cơ sở trong việc can thiệp,
quản lí và xây dựng dịch vụ. Kết quả nghiên cứu cho thấy:
sau tập huấn, các cơ sở có sự thay đổi đáng ghi nhận trong
việc thiết lập và cải thiện các tiêu chí hoạt động mà khoá
tập huấn đã đề xuất. Bên cạnh đó, ở hầu hết các cơ sở, tiêu
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chuẩn thứ nhất về tư cách pháp nhân là một trong những
tiêu chuẩn ít có chuyển biến nhất. Mặc dù ý thức về việc
cần thiết lập tư cách pháp nhân cho cơ sở can thiệp đã hình
thành từ lâu nhưng do một số yếu tố cả chủ quan và khách
quan dẫn đến việc chậm trễ hoặc khó thực hiện. Như vậy,
khoá tập huấn đã bước đầu đạt được một số kết quả tích
cực trong việc hỗ trợ các cơ sở cung cấp dịch vụ can thiệp
cho trẻ có RLPTK ngày càng hoàn thiện hơn thông qua
việc nhấn mạnh vào việc làm tăng ý thức của lãnh đạo về
các tiêu chuẩn mà cơ sở cần/nên/phải có. Các nghiên cứu
tiếp theo cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch
vụ can thiệp ở từng khía cạnh cụ thể như nhân sự, phương
pháp can thiệp, kĩ năng của cán bộ can thiệp.
Lời cảm ơn: Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học
Quốc gia Hà Nội qua đề tài mã số QG.17.51.
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XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC…
(Tiếp theo trang 139)
Xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch tổ chức hoạt động
giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục,
giúp HS hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của
chương trình; tạo điều kiện cho HS được học tập các môn
học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực
hiện mục tiêu giáo dục toàn diện HS. Tổ chức dạy học và
hoạt động giáo dục cần được bố trí, sắp xếp một cách khoa
học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa các nội dung dạy học và hoạt
động giáo dục, phân bổ hợp lí về thời lượng, thời điểm trong
ngày học, tuần học phù hợp với đặc điểm nhận thức của HS.
Ngoài ra, cần đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học,
gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống.
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