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Các nhóm trị liệu 

Nguồn: National Standard Report 2010 
Nghiên cứu 

• 7,038 bài báo -> 1,060 -> 775 bài cho báo cáo năm 2010 

• Chia làm 4 nhóm trị liệu 

+ Trị liệu uy tín 

+ Trị liệu đang phát triển 

+ Trị liệu không uy tín 

+ Trị liệu không hiệu quả/Nguy hiểm 



Nhóm trị liệu có uy tín (11) 

• Gói trị liệu tác động vào hoàn cảnh thúc đẩy hành vi (99 
nghiên cứu-NC) 

• Gói trị liệu về hành vi (231 NC) 

• Trị liệu hành vi toàn diện cho trẻ em (22NC) 

• Can thiệp về chú ý đồng thời (6NC) 

• Làm mẫu (50NC) 

• Chiến lược dạy học trong môi trường tự nhiên (32NC) 

• Gói về huấn luyện bạn bè (33NC) 

• Trị liệu phản hồi then chốt (14 NC) 

• Thời gian biểu (12NC) 

• Tự điều chỉnh (21NC) 

• Gói can thiệp dựa trên câu chuyện (21NC) 

 



Gói trị liệu tác động vào hoàn cảnh thúc 

đẩy hành vi 
• Lựa chọn 

• Động lực của hành vi 

• Quy trình nhắc nhở/ giảm nhắc/xóa nhắc 

• Thời gian chờ 

• Bình luận mang tính xã hội 

• Sự thay đổi của các kích thích 

 

 

 

 

 



Đặc điểm 

 

 

 

Kỹ năng được phát triển 

Học 

thuật 

Giao 

tiếp 

CN 

nhận 

thức cấp 

cao 

Vận 

động 

Tương 

tác cá 

nhân 

Sẵn 

sàng 

học 

tập 

Trách 

nhiệm 

cá 

nhân 

Chơi Tự điều 

chỉnh 

x x x x x x 

Hành vi được giảm 

Hành vi có vấn 

đề 

Hành vi lặp lại, 

định  hình 

Điều hòa cảm giác/cảm 

xúc 

Triệu chứng chung 

x x 

Độ tuổi 

0-2 3-5 6-9 10-14 15-18 19-21 

x x x x 

Đối tượng 

Tự kỷ Asperger 

 

Không điển hình 

x 



Hiểu đúng về nhóm trị liệu có uy tín 

• Không phải phương pháp nào cũng áp dụng cho tất cả 

các lứa tuổi 

• Không phải một phương pháp có tác dụng với tất cả các 

trẻ mắc hội chứng tự kỷ. 

• Có 2 cách để nhận biết liệu trẻ có phản ứng tốt với một trị 

liệu: dựa trên đặc điểm của trẻ để phát hiện ra trẻ có phù 

hợp với phương pháp đó hay không ( khả năng giao tiếp 

và chỉ số IQ), dựa vào những nghiên cứu khoa học. 



Những trị liệu đang phát triển 

• Có bằng chứng chỉ ra tính hiệu quả đối với trẻ tự kỷ 

• Những nghiên cứu còn hạn chế và cần có nhiều nghiên 

cứu khoa học hơn trong tương lai 

 



Trị liệu đang phát triển (tiếp) 

• Công cụ giao tiếp thay thế (14 nghiên cứu-NC) 

• Gói can thiệp nhận thức hành vi (3 NC) 

• Trị liệu dựa trên phát triển các mối quan hệ xã hội (DRI-

7NC) 

• Bài tập thể chất (4 NC) 

• Tương tác dựa trên sự bắt chước (6NC) 

• Huấn luyện ngôn ngữ (ấn phẩm) (13NC) 

• Huấn luyện ngôn ngữ ( ấn phẩm và hiểu biết) (7NC) 

• Trị liệu xoa bóp, mát xa ( 2 NC) 

 



Tiếp 

• Gói can thiệp nhiều yếu tố (10NC) 

• Trị liệu âm nhạc (6NC) 

• Sắp xếp môi trường vòng tay bạn bè ( 11 NC) 

• Hệ thống trao đổi tranh ( 13 NC) 

• Theory of Mind- Thuyết tâm ý (4 NC) 

• Gói về kỹ năng xã hội (16 NC) 

• Can thiệp giao tiếp xã hội (5NC) 

• Dạy học cấu trúc (4NC) 

• Trị liệu dựa trên kỹ thuật công nghệ (19NC) 



Trị liệu chưa uy tín 

• Can thiệp học thuật hàn lâm (10NC) 

• Huấn luyện phối hợp thính giác (3NC) 

• Hỗ trợ giao tiếp dễ dàng (5NC) 

• Chế độ ăn không Gluten và Casein (2NC) 

• Gói kết hợp trị liệu cảm giác (7NC) 



Trị liệu không hiệu quả/Nguy hiểm 

• Chưa có nghiên cứu nào 



Các mô hình can thiệp sớm 

• Có rất nhiều các mô hình can thiệp dựa trên các thành 
tựu nghiên cứu và thực tế dành cho trẻ tự kỷ.  

 

• Hầu hết các chương trình được dựa trên các nguyên tắc 
của hành vi. 

  

• Các nhà trị liệu làm việc nhằm cải thiện các chức năng 
riêng biệt như là: 

• Giảm các hành vi như cáu kỉnh, hung hăng, tự kích 
thích, những hành động lặp đi lặp lại 

• Tăng cường ngôn ngữ, các kỹ năng xã hội, kỹ năng 
chơi, chú ý đồng thời và nhận biết cảm xúc và luật lệ. 



Huấn luyện theo trắc nghiệm riêng biệt 

(DTT) 
• Kỹ thuật hành vi cấu trúc chia nhỏ các kỹ năng, thành 

những phần ‘riêng lẻ’ 

• Một cách có hệ thống, giảng viên dạy riêng từng kỹ năng 

• Người huấn luyện sử dụng phần thưởng cho các hành vi 

được mong đợi, phần thưởng có thể là một cái kẹo hay 

một đồ chơi nhỏ 

• Hướng dẫn-> Phản hồi -> Hệ quả  

 

• Sách hướng dẫn sử dụng có sẵn 



Liệu pháp phản hồi then chốt (PRT) 

• Can thiệp hành vi tư nhiên thông qua trò chơi 

 

• Tập trung vào sự khởi xướng của trẻ 

• Tăng cường động lực và khả năng tự khởi xướng của trẻ 

• Sự lựa chọn của trẻ 

• Duy trì sự sắp đặt vật nọ giữa vật kia 

• Phần thưởng trực tiếp, tự nhiên 

• Khen ngợi những nỗ lực của trẻ 

• Có tài liệu hướng dẫn sử dụng phương pháp tại 

 nhà và tại lớp học 

14 



Mô hình can thiệp sớm Denver (ESDM) 

• Kết hợp các kỹ thuật dựa theo nghiên cứu về hành vi và 

sự phát triển 

 

• Nhấn mạnh tới việc luân phiên, các cơ hội giao tiếp, xây 

dựng các mối quan hệ 

 

• Phối hợp với một chương trình học 

 

• Đã xuất bản một tài liệu hướng dẫn sử dụng 
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JASPER 

• Thực hiện qua trò chơi 

 

• Dựa trên cơ sở phát triển 

 

• Trị liệu có mục tiêu tập trung vào sự khiếm khuyết các kỹ 

năng xã chủ chốt 

• Tập trung vào kỹ năng chú ý đồng thời, chơi, sự tham gia 
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So sánh các mô hình can thiệp sớm 
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Thực trạng ở Việt nam 

Chương trình can thiệp đang sử dụng:  

• Pep-R, Small Steps ( Từng bước nhỏ), RDI, Floortime, Teacch, 
chương trình can thiệp sớm Denver ESDM, Portage, 100 bài 
dạy trẻ tự kỷ, và một số sách do hội cha mẹ phụ huynh có con 
tự kỷ dịch, phương pháp của chị Lê Thị Phương Nga (Glenn 
Doman) 

Trình độ của giáo viên: 

• Tốt nghiệp đa ngành, đa dạng: mầm non, giáo dục đặc biệt, 
tâm lý giáo dục, trung cấp, sơ cấp, và không bằng cấp. 

Các loại hình can thiệp: 

• Hòa nhập 

• Hội nhập 

• Bán trú 

• Dạy tại nhà 



Thực trạng ở VN(tiếp) 

• Sự liên kết với phụ huynh: còn rất nhiều hạn chế 

• Sự theo dõi sự phát triển của trẻ chưa thực sự bài bản và 

chuyên nghiệp. 

• Hiểu nhầm về ABA (trình bày ở phần sau) 



Hiểu nhầm về ABA ở Việt nam 

ABA và phương pháp dạy trẻ đọc sớm Glen Domman 

+ Đảo thẻ tranh 

+ Tốc độ nhanh 

+ Thời gian chờ quá ngắn (có khi là 0 giây) 

+ Quan điểm lệch lạc về hỗ trợ hành vi cho trẻ ( chưa 

mang tính tích cực) 

+ Hiểu sai về định nghĩa hành vi 



ABA chỉ dạy kiến thức 

• ABA dạy ngôn ngữ 

• ABA dạy kỹ năng chơi   

http://www.youtube.com/watch?v=MZmS2DTgC6c 

• ABA dạy kỹ năng tương tác xã hội 

• ABA dạy kỹ năng chú ý đồng thời  

http://www.youtube.com/watch?v=MZmS2DTgC6c


ABA giống như dạy robot 

• Dạy rất cấu trúc trong môi trường 1-1 ( Dạy bằng các 

phép thử riêng biệt-DTT) 

• http://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ 

• Dạy linh hoạt theo sự hứng thú của trẻ ( Dạy tự nhiên, và 

dạy theo liệu pháp phản hồi then chốt-PRT) 

http://www.youtube.com/watch?v=7pN6ydLE4EQ


ABA chỉ dạy cho trẻ Tự Kỷ 

• ABA là một cách tiếp cận dựa trên thuyết về hành vi 

• Có thể sử dụng cho mọi đối tượng học sinh có những 

khó khăn khác nhau, thuộc các độ tuổi khác nhau 

• ABA là cách tiếp cận ( approach)  



Tổng kết buổi học 

• Các nhóm trị liệu: uy tín, đang phát triển, không phát triển, 

và nguy hiểm 

• Các mô hình can thiệp: DTT, PRT, ESDM, JASPER 

• Các cách tiếp cận để dạy trẻ thành công: kết hợp hai 

nhóm nghiên cứu về hành vi và nghiên cứu về sự phát 

triển 

• Hiểu nhầm về ABA ở VN 

• Thực trạng CTS ở VN 

• Cân nhắc và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp 

với con/học sinh của mình.  

 

 


