
NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐẦU RA- Giới thiệu và làm quen

- Đánh giá kỹ năng trước khi học (Pre-

test)

-Tổng quan về chương trình can thiệp

Học viên (HV) nắm được tổng quan về chương trình can thiệp từ đánh giá, lên mục tiêu, xây dựng 

chương trình, thực hiện và lượng giá chương trình cho trẻ. 

Đánh giá dựa trên chương trình Phần 1

HV nắm được một số chương trình: Chương trình can thiệp sớm Denver (ESDM), Portage, Small Steps, 

bảng kiểm về giao tiếp xã hội được sử dụng trong lên chương trình cho các nhóm trẻ: chậm phát triển trí 

tuệ, tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ. 

Đánh giá dựa trên chương trình Phần 2

HV nắm được một số chương trình: Chương trình can thiệp sớm Denver (ESDM), Portage, Small Steps, 

bảng kiểm về giao tiếp xã hội được sử dụng trong lên chương trình cho các nhóm trẻ: chậm phát triển trí 

tuệ, tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ. 

Thực hành đánh giá dựa trên chương trình 

cho 1 HS Thực hành với ESDM và bảng kiểm giao tiếp xã hội

Lên mục tiêu và lập kế hoạch giáo dục cá 

nhân (lý thuyết)

HV nắm được quy tắc của lên mục tiêu và kế hoạch. HV cùng tham gia thiết kế mẫu kế hoạch và mục 

tiêu chuẩn cho cơ sở của mình. 

(Yêu cầu: Học viên mang theo mẫu kế hoạch cá nhân của cơ sở để cùng thảo luận với nhóm)

Lên mục tiêu và lập kế hoạch 

HV thực hành lên mục tiêu và hoàn thiện kế hoạch cho HS mình đánh giá hôm trước. 

(Yêu cầu: Học viên sử dụng máy tính cá nhân)

Tổng quan về quản lý hành vi

HV nắm được cách tiếp cận trong quản lý hành vi, những lỗi thường gặp và tổng quan một chương trình 

can thiệp hành vi cho trẻ. 

Tổng quan về các kỹ thuật can thiệp nhằm 

tăng cường sự tương tác, ngôn ngữ, bắt 

chước và chơi ở trẻ. HV nắm được tính ứng dụng của ABA và các phương pháp dạy học khác trong giáo dục trẻ tự kỷ.

Ngày 1

Ngày 2

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ TỰ KỶ HOÀNG ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG

(Dành cho chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, 

rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ).



Các kỹ thuật dạy học tương tác

HV có kỹ năng chơi thúc đẩy sự chủ động trong tương tác của trẻ, tránh được các cách dạy học dập 

khuôn, máy móc.

Thực hành kỹ năng dạy học tương tác HV thực hành và nắm được cách dạy học tương tác với trẻ. Quản lý hành vi buổi 2: Cấu trúc và chức 

năng của hành vi-lập giả thuyết của hành 

vi

HV sẽ thiết kế mẫu quan sát hành vi dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Mẫu này được ứng dụng trong 

phần thực hành quan sát hành vi của trẻ.

Thực hành các kỹ thuật dạy học tương tác 

phần 2 HV thực hành với HS tại trung tâm, dưới sự hướng dẫn của GV. HV thực hành theo nhóm. 

Thực hành theo dõi hành vi HV có khả năng việc trực tiếp với trẻ với các mẫu theo dõi hành vi và phân tích hành vi.

Quản lý hành vi buổi 3: Antecendent 

package (Can thiệp phòng ngừa) HV nắm được các biện pháp can thiệp phòng ngừa hành vi thách thức xảy ra. 

Lên kế hoạch phòng ngừa cho HS được 

theo dõi hành vi HV có kỹ năng lên những kế hoạch phòng ngừa nhằm hạn chế hành vi thách thức

Thực hành theo dõi hành vi và lên kế 

hoạch phòng ngừa cho trẻ

HV sẽ sử dụng mẫu quan sát hành vi để quan sát 1 trẻ trong lớp học. Sau đó lên các kế hoạch phòng ngừa 

cho học sinh này dưới sự giám sát của các CVCT và GV.

Các kỹ thuật dạy bắt chước và chơi 

HV nắm các kỹ thuật dạy bắt chước và chơi- lĩnh vực tối quan trọng trong phát triển giao tiếp xã hội của 

trẻ. 

Các kỹ thuật dạy bắt chước và chơi Học viên thực hành

Thực hành kỹ thuật bắt chước và chơi HV nắm được cấu trúc của chương trình quản lý hành vi và lên chương trình quản lý hành vi cho trẻ. 

Thực hành kỹ thuật bắt chước và chơi HV thực hành được các kỹ thuật mở rộng cách chơi và độ khó của trò chơi trên trẻ. Làm việc theo nhóm.

Quản lý hành bi buổi 4: Lên chương trình 

quản lý hành vi cho trẻ. HV nắm được cấu trúc của chương trình quản lý hành vi và lên chương trình quản lý hành vi cho trẻ. 

Thực hiện chương trình quản lý hành vi Thực hiện chương trình quản lý hành vi cho trẻ: Dạy kỹ năng thay thế

Thực hành việc dạy kỹ năng thay thế HV nắm được các kỹ thuật dạy học nhằm dạy kỹ năng thay thế cho trẻ

Quản lý mối quan hệ phụ huynh

Đánh giá kỹ năng sau khi học

Tổng kết và phát giấy chứng nhận

HV nắm được một số cách quản lý mối quan hệ với PH. Đánh giá kết quả sau khoá học và nhận giấy 

chứng nhận. 
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