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CÁC CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP SỚM  
 (Bản tóm tắt) 

1. Mục đích: Bảng phân nhóm theo mức độ là việc phân các trẻ có cùng một mức độ nhận thức, khả năng cùng với nhau từ 
đó sẽ giúp cho trẻ có thể một chương trình học chung phù hợp với mức độ phát triển. Đồng thời giúp cho giáo viên có thể 
thuận tiện trong việc thiết kế các chương trình học phù hợp với khả năng hiện tại của trẻ và khung chương trình can thiệp sớm 
hiện hành. Ngoài ra, việc dựa trên các tiêu chí phân tổ và mục tiêu giáo dục cho từng tổ nhằm định hướng can thiệp theo 
khung chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng các tiêu chí để hòa nhập cộng đồng. 
2. Đối tượng áp dụng: Dành cho các đơn vị đang can thiệp bán trú tại Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức. Độ tuổi được phân chia 
theo mức độ phát triển của trẻ và tình hình phân nhóm trẻ thực tế tại Trung tâm trẻ tự kỷ Hoàng Đức.  
3. Mức độ và mục tiêu giáo dục phân theo nhóm tổ 

 

Đặc điểm 

Tiêu chí 

Mục tiêu giáo dục 
Tuổi 
phát 
triển 

Tuổi thực 
Mức phát triển 

(Trẻ có thể đạt 1 trong 3 

tiêu chí hoặc hơn) 

Tổ 1 - Những trẻ rất khó 
hoặc không có khả 
năng phát triển 

- Khoảng 
từ 3 – 12 

Từ 18 tháng – 
48 tháng tuổi 

• Đối với hành vi thích 
nghi phức hợp 
VINELAND-II:  

+ Giao tiếp: Mục tiêu phát triển cho 
nhóm đối tượng này là các kỹ năng giao 
tiếp thay thế (PECS), hiểu và thực hiện 
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ngôn ngữ giao tiếp 
bằng lời, hạn chế 
nặng về mặt nhận 
thức và các kỹ 
năng cơ bản khác. 
Bao gồm các trẻ 
Chậm phát triển 
trí tuệ, Rối loạn 
phổ tự kỷ hoặc 
Rối loạn phổ tự 
kỷ kèm chậm 
phát triển trí tuệ ở 
mức độ trung bình 
và nặng. 
 
 

 

tháng 
tuổi 

- Nghiệm thể đạt mức 
nhỏ hơn hoặc bằng 55 
điểm chuẩn. 
- Ngôn ngữ giao tiếp: 
trong đó bao gồm các 
tiểu lĩnh vực ngôn ngữ 
nghe hiểu, ngôn ngữ 
diễn đạt và văn bản từ 0 
đến 12 tháng, tính theo 
mức phát triển được 
đánh giá từ Vineland-II. 

• Đối với thang Pep3, 
tuổi phát triển trung bình 
của trẻ từ 0 – 12 tháng.  

• Đối với tiêu chí đánh 
giá thang VB-MAPP: 

được những yêu cầu cơ bản 1 hành 
động.  
+ Kỹ năng tiền ngôn ngữ: Phát triển các 
kỹ năng nhận thức co lời/trước lời (chỉ, 
xin, đáp lại khi gọi tên). Khả năng tập 
trung chú ý, vui chơi.  
+ Xã hội hóa: Phát triển, cải thiện kỹ 
năng thiết lập mối quan hệ liên cá nhân; 
tính nguyên nhân hệ quả, kỹ năng hợp 
tác, vui chơi và những kỹ năng cơ bản 
về hành vi ứng xử. 
+ Kỹ năng chăm sóc và sinh hoạt hàng 
ngày: Định hướng phát triển các kỹ 
năng tự chăm sóc bản thân; Kỹ năng 
sinh hoạt trong gia đình và kỹ năng sinh 
hoạt cộng đồng mang tính cơ bản. 
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Trẻ đạt trong khoảng từ 
0- dưới 18 tháng tuổi.   
 

+ Vận động:  Tập trung phát triển các 
kỹ năng vận động tinh và vận động thô 
nhằm đáp ứng những vấn đề vận động 
cần thiết. 

Tổ 2 - Những trẻ có 
ngôn ngữ ở mức độ 
bắt chước, trẻ có 
vốn từ vựng 10 đến 
dưới 50 từ. Các vấn 
đề về phát triển 
ngôn ngữ, nhận 
thức, kỹ năng xã 
hội, vận động đạt 
mức tuổi phát triển 
so với mong đợi là 
dưới 18 tháng 
tuổi. Bao gồm các 

- Khoảng 
từ 12 – 
24 tháng 
tuổi 

Từ 24 tháng 
– 60 tháng 
tuổi 

• Dựa vào tiêu chí đánh 
giá hành vi thích nghi 
Vineland-2: Nghiệm thể 
đạt mức khoảng từ 55 
đến 60 điểm chuẩn.  

- Ngôn ngữ giao tiếp: 
trong đó bao gồm các 
tiểu lĩnh vực ngôn ngữ 
nghe hiểu, ngôn ngữ 
diễn đạt và văn bản từ 12 
đến 24 tháng, tính theo 
mức phát triển được 
đánh giá từ Vineland-II. 

+ Giao tiếp: kích thích phát triển khả 
năng phát âm, lặp lại, nâng vốn từ vựng; 
cải thiện khả năng nghe hiểu ở mức cơ 
bản (câu lệnh 2 hành động) 
+ Nhận thức: Tập trung phát triển nhận 
thức về các sự vật xung quanh mang tính 
chất quen thuộc. 
+ Xã hội hóa: Có thể ngồi chơi với các 
trò chơi mang tính chức năng, chơi luân 
phiên, bắt đầu chơi giả vờ. Định hướng 
can thiệp phát triển các kỹ năng tham gia 
vào các hoạt động chơi đơn giản có sự 
trợ giúp. Phát triển khả năng tương tác, 
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trẻ gặp các dạng rối 
loạn khác nhau 
như: Rối loạn phổ 
tự kỷ, rối loạn ngôn 
ngữ và chậm phát 
triển,... 

 

• Đối với tiêu chí đánh 
giá thang VB-MAPP: 
Trẻ đạt trong khoảng từ 
12 - 24 tháng tuổi (điểm 
tổng 60 điểm, trong đó 
các kỹ năng gọi tên, 
nghe hiểu, chơi đùa trên 
6 điểm cho mỗi lĩnh 
vực) 

• Đối với tiêu chí đánh giá 
dựa vào chương trình 
đánh giá Pep3, tuổi phát 
triển trung bình của trẻ 
đạt từ 12 – 24 tháng tuổi.  

thiết lập tương tác xã hội với người khác 
ở mức đơn giản. 
+ Vận động: Tập trung phát triển các kỹ 
năng vận động bao gồm cả vận động 
tinh và vận động thô theo tiêu chí và 
mức độ phát triển thuộc khung chương 
trình can thiệp sớm. 

Tổ 3 - Những trẻ đã có 
ngôn ngữ giao tiếp, 
các mức phát triển 

Khoảng 
tử 24 – 

Từ 36 tháng 
– 60 tháng 
tuổi 

• Đối với hành vi thích 
nghi phức hợp 
VINELAND-II: 

Với định hướng phát triển toàn diện 
trên các lĩnh vực giao tiếp, lĩnh vực xã 
hội hóa, nhận thức, các kỹ năng sinh 
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bao gồm phát triển 
thể chất, ngôn ngữ, 
nhận thức, xã hội 
hóa đạt tối thiểu 
tương đương với 
trẻ 18 – 24 tháng. 
Bao gồm các trẻ 
gặp các dạng rối 
loạn khác nhau 
như: Rối loạn phổ 
tự kỷ, rối loạn 
ngôn ngữ và chậm 
phát triển ... 

 

36 tháng 
tuổi 

nghiệm thể khoảng 61 
điểm chuẩn đến 65.  

- Ngôn ngữ giao tiếp: 
trong đó bao gồm các 
tiểu lĩnh vực ngôn ngữ 
nghe hiểu, ngôn ngữ 
diễn đạt và văn bản từ 
24 đến 36 tháng, tính 
theo mức phát triển 
được đánh giá từ 
Vineland-II. 

• Đối với tiêu chí đánh 
giá dựa vào chương 
trình đánh giá kỹ năng 
và xây dựng kế hoạch 
can thiệp theo chức 
năng hành vi giao tiếp 

hoạt hàng ngày theo đinh hướng chương 
trình giáo dục mầm non độ tuổi phù hợp. 

- Giao tiếp: giúp trẻ phát triển vốn từ 
vựng, hình thành cấu trúc ngữ pháp ban 
dầu, đọc các bài thơ đơn giản và hiểu các 
câu lệnh 2 hành động, hiểu nội dung câu 
chuyện đơn giản. 

- Nhận thức: Tập trung phát triển nhận 
thức về các sự vật xung quanh mang tính 
chất quen thuộc. nhận biết các thuộc 
tính mang tính đối lập đơn giản (to-nhỏ) 
phân loại đồ vật dựa trên đặc điểm bên 
ngoài. 

- + Xã hội hóa: Có thể ngồi chơi với các 
trò chơi mang tính chức năng, chơi luân 
phiên, chơi giả vờ. Định hướng can 
thiệp phát triển các kỹ năng tham gia 
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VB-MAPP: Trẻ phải đạt 
mức tuổi tương ứng 18 
đến 30 tháng (trong đó 
các lĩnh vực gọi tên, 
nghe hiểu, chơi, tương 
tác xã hội đạt tối thiểu  

• Đối với thang Pep3, 
tuổi phát triển trung 
bình của trẻ từ 24 – 36 
tháng.  

vào các hoạt động chơi với bạn, biết chia 
sẻ đồ chơi. Phát triển khả năng tương 
tác, thiết lập tương tác xã hội với người 
khác ở mức đơn giản. 

- Vận động: Tập trung phát triển các kỹ 
năng vận động bao gồm cả vận động 
tinh và vận động thô theo tiêu chí và 
mức độ phát triển của chương trình can 
thiệp sớm. 

Tổ 4 - Những trẻ đã có 
ngôn ngữ giao tiếp, 
các mức phát triển 
bao gồm phát triển 
thể chất, ngôn ngữ, 
nhận thức, xã hội 
hóa đạt tối thiểu 

Khoảng 
tử 36 – 

48 tháng 
tuổi 

Từ 42 tháng 
– 84 tháng 
tuổi 

• Đối với hành vi thích 
nghi phức hợp 
VINELAND-II: 
nghiệm thể cao hơn 
khoảng 66 điểm chuẩn 
đến 85.  

Với định hướng phát triển toàn diện 
trên các lĩnh vực giao tiếp, lĩnh vực xã 
hội hóa, nhận thức, các kỹ năng sinh 
hoạt hàng ngày theo đinh hướng chương 
trình giáo dục mầm non độ tuổi phù hợp. 
Giao tiếp: - Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và 
hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, 
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tương đương với 
trẻ 24 – 36 tháng. 
Bao gồm các trẻ 
gặp các dạng rối 
loạn khác nhau 
như: Rối loạn phổ 
tự kỷ, rối loạn 
ngôn ngữ và chậm 
phát triển ... 

 

- Ngôn ngữ giao tiếp: 
trong đó bao gồm các 
tiểu lĩnh vực ngôn ngữ 
nghe hiểu, ngôn ngữ 
diễn đạt và văn bản từ 
24 tháng trở đi, tính 
theo mức phát triển 
được đánh giá từ 
Vineland-II. 

• Đối với tiêu chí đánh 
giá dựa vào chương 
trình đánh giá kỹ năng 
và xây dựng kế hoạch 
can thiệp theo chức 
năng hành vi giao tiếp 
VB-MAPP: Trẻ phải đạt 

câu đơn mở rộng; Trả lời và đặt các câu 
hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? 
- Nghe lời nói trong giao tiếp hằng ngày. 
- Nghe kể chuyện, đọc thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp với độ tuổi.  
Nhận thức: Trẻ khám phá và nhận biết 
về các chức năng và ý nghĩa của các bộ 
phận của cơ thể con người; Đồ vật; 
Động vật và thực vật và một số hiện 
tượng tự nhiên 
Kỹ năng tiền học đường: Nhận biết số, 
chữ cái, chú ý vào câu chuyện, tô nét/ 
chữ cái. Bắt đầu làm quen với toán học 
(Tập hợp, số lượng, số thứ tự và đếm; 
Xếp tương ứng; So sánh, sắp xếp theo 
qui tắc; Đo lường; Hình dạng; Định 
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mức 3 trong VB-Mapp 
(từ 30 – 48 tháng).  

• Đối với thang Pep3, 
tuổi phát triển trung 
bình của trẻ từ 36 trở đi.  

• Ngoài ra trẻ có kỹ năng 
học nhóm và làm việc 
một cách độc lập, trẻ 
không có nhiều hành vi 
quấy rối trong giờ học 
nhóm.  
 

hướng trong không gian và định hướng 
thời gian) 

- Xã hội hóa: Có thể ngồi chơi với các trò 
chơi mang tính chức năng, chơi luân 
phiên, chơi giả vờ, chơi tưởng tượng và 
chơi theo chủ đề. Định hướng can thiệp 
phát triển các kỹ năng tham gia vào các 
hoạt động chơi với bạn, biết chia sẻ đồ 
chơi, biết kết hợp với bạn trong lúc chơi. 
Phát triển khả năng tương tác, thiết lập 
tương tác xã hội với người khác. 

- Vận động: Tập trung phát triển các kỹ 
năng vận động bao gồm cả vận động 
tinh và vận động thô.  

Tổ 
Hòa 
nhập 

- Những trẻ đã có 
ngôn ngữ giao tiếp, 
các mức phát triển 

Khoảng 
tử 48 – 
dưới 72 

Từ 42 tháng 
– 84 tháng 
tuổi 

• Đối với hành vi thích 
nghi phức hợp 
VINELAND-II: 

Với định hướng phát triển toàn diện 
trên các lĩnh vực giao tiếp, lĩnh vực xã 
hội hóa, nhận thức, các kỹ năng sinh 
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bao gồm phát triển 
thể chất, ngôn ngữ, 
nhận thức, xã hội 
hóa đạt tối thiểu 
tương đương với 
trẻ 24 – 36 tháng. 
Bao gồm các trẻ 
gặp các dạng rối 
loạn khác nhau 
như: Rối loạn phổ 
tự kỷ, rối loạn 
ngôn ngữ và chậm 
phát triển ... 
 

tháng 
tuổi 

nghiệm thể cao hơn 
khoảng 66 điểm chuẩn 
đến 85.  

- Ngôn ngữ giao tiếp: 
trong đó bao gồm các 
tiểu lĩnh vực ngôn ngữ 
nghe hiểu, ngôn ngữ 
diễn đạt và văn bản từ 
24 tháng trở đi, tính 
theo mức phát triển 
được đánh giá từ 
Vineland-II. 

• Đối với tiêu chí đánh 
giá dựa vào chương 
trình đánh giá kỹ năng 
và xây dựng kế hoạch 
can thiệp theo chức 

hoạt hàng ngày theo đinh hướng chương 
trình giáo dục mầm non độ tuổi phù hợp, 
cụ thể: 
1. Phát triển nhận thức: Giúp trẻ ham 
hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi các sự 
vật, hiện tượng xung quanh; Có khả 
năng quan sát, so sánh, phân loại, phán 
đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định; Có khả 
năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn 
giản theo những cách khác nhau; Có khả 
năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách 
khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, 
lời nói...) với ngôn ngữ nói là chủ yếu; 
Có một số hiểu biết ban đầu về con 
người, sự vật, hiện tượng xung quanh và 
một số khái niệm sơ đẳng về toán. 
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năng hành vi giao tiếp 
VB-MAPP: Trẻ phải đạt 
mức 3 trong VB-Mapp 
(từ 30 – 48 tháng).  

• Ngoài ra trẻ có kỹ năng 
học nhóm và làm việc 
một cách độc lập, trẻ 
không có nhiều hành vi 
quấy rối trong giờ học 
nhóm.  
 

2. Giao tiếp: Có khả năng lắng nghe, 
hiểu lời nói trong giao tiếp hằng ngày; 
Có khả năng biểu đạt bằng nhiều cách 
khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu 
bộ…); Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có 
văn hoá trong cuộc sống hàng ngày; Có 
khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại 
truyện; Có khả năng cảm nhận vần điệu, 
nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao 
phù hợp với độ tuổi; Có một số kĩ năng 
ban đầu về việc đọc và viết. 
3. Kỹ năng xã hội: Có ý thức về bản 
thân; Có khả năng nhận biết và thể hiện 
tình cảm với con người, sự vật, hiện 
tượng xung quanh; Có một số phẩm chất 
cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực; Có một 
số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân 
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thiện, quan tâm, chia sẻ; Thực hiện một 
số qui tắc, qui định trong sinh hoạt ở gia 
đình, trường lớp mầm non, cộng đồng 
gần gũi. 

 
4. Các phương pháp can thiệp 

Tùy vào đặc điểm từng đối tượng trẻ can thiệp mà chuyên viên sử dụng các phương pháp hoặc kết hợp các phương 
pháp trong hoạt động can thiệp, trong đó các phương pháp được sử dụng cơ bản bao gồm: 

4.1.  Nhóm phương pháp dựa trên can thiệp hành vi: Phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (ABA) có thể coi là 
phương pháp phổ biến nhất, được sử dụng nhiều nhất, có nhiều biến thể nhất, có nhiều nghiên cứu nhất và nói chung được 
coi là phương pháp hiệu quả cho can thiệp rối loạn phổ tự kỷ.  

+ Can thiệp hành vi tích cực từ sớm (Early Intensive Behavioral Intervention- EIBI).  
+ Can thiệp hành vi tạo đà (Pivotal Response Treatment - PRT). PRT là phường pháp can thiệp dựa trên việc chơi với 

trẻ, do trẻ khởi đầu. Mục tiêu của phương pháp này là phát triển giao tiếp, ngôn ngữ và các hành vi xã hội tích cực, và giảm 
hành vi tự kích thích. 
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 + Mô hình can thiệp sớm Denver. ESDM là sự kết hợp giữa các kỹ thuật dạy đã được chứng minh hiệu quả của ABA 
và tập trung vào phát triển mối quan hệ trong tổng hòa với mức độ phát triển của trẻ. ESDM là một phương pháp can thiệp 
hành vi toàn diện từ sớm cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ từ 12 đến 28 tháng.  

+ Can thiệp hành vi ngôn ngữ (Verbal Behavior - VB) là cách dạy giao tiếp thông qua các nguyên lí của ABA sử dụng 
các lý thuyết của B. F. Skinner. Can thiệp hành vi ngôn ngữ khuyến khích trẻ học ngôn ngữ thông qua hiểu chức năng của 
chung hay nói cách khác, hiểu được tác động của ngôn ngữ tới những người xung quanh trẻ. Trẻ học được rằng mình có thể 
giao tiếp (bằng lời nói, bằng tranh ảnh) để đạt được điều mình muốn (được ăn bánh kẹo, được chú ý yêu thương). VB không 
phải là tập trung vào dạy từ vựng đơn thuần. Trẻ được dạy để đưa ra yêu cầu và giao tiếp với người khác.  

4.2.  Nhóm các phương pháp can thiệp liên quan đến giao tiếp: Can thiệp phổ tự kỷ tập trung vào tạo lập môi trường 
giáo dục và giao tiếp bao gồm TEACH, PECS, AAC, phương pháp dạy nói RPMT. 

+ Hệ thống giao tiếp thông qua trao đổi hình ảnh (PECS) 

PECS là một dạng của hình thức giao tiếp thay thế và thúc đẩy hình thức giao tiếp trong đó sử dụng hình ảnh trong các 
hình thức khác nhau thay cho ngôn ngữ để giúp trẻ có thể học cách giao tiếp. Phương pháp này được sử dụng đối với các trẻ 
em chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ em rối loạn phổ tự kỷ hoặc các trẻ em khác có triệu chứng chậm phát triển ngôn ngữ khác. 
PECS thường được ứng dụng với sáu giai đoạn/cấp độ khác nhau: (1) Giao tiếp như thế nào?; (2) Khoảng cách và kiên trì; 
(3) Phân biệt tranh; (4) Nguyên câu; (5) Trả lời “Con muốn gì”; (6) Bình luận. 
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Vấn đề mấu chốt của PECS là sự khuyến khích động viên/ phần thưỏng trưc tiếp bằng chính những đồ vật mà trẻ yêu 
thích sau khi trẻ thể hiện chính xác điều mình muốn qua việc chọn lựa tranh/ ảnh thể hiện đúng đổ vật hiện tượng đó. Vấn đề 
về hành vi thường sẽ được giải quyết theo chiều hướng tích cực như một lợi ích vô hình của PECS. 

+ Giao tiếp tăng cường thay thế (AAC) 
Là phương pháp để giao tiếp cho những trẻ không nói được hoặc diễn đạt khó hiểu hoặc gặp khó khăn khi hiểu người 

khác. 
4.3. Trị liệu giáo dục TEACH: là phương pháp giáo dục trẻ em rối loạn phổ tự kỷ kỹ năng sống tự lập, hòa nhập khi 

trưởng thành. Tư tưởng cốt lõi của TEACH là cấu trúc hóa hoạt động can thiệp, cấu trúc hóa môi trường vật chất, lịch bằng 
hình ảnh, cấu trúc hóa hoạt động, hình ảnh hóa, cấu trúc hóa thông tin. 

Ưu điểm lớn nhất của phương pháp TEACCH là tập trung vào từng cá nhân và dựa vào những điểm mạnh của từng trẻ 
để thành lập môi trường và thói quen sinh hoạt tự lập Một số nghiên cứu chứng minh hiệu quả của chương trình TEACCH 
được thực hiên ở nhiều nước khác nhau và trong các môi trường khác nhau như tại nhà, tại trường hoa nhập, tại trường chuyên 
biệt. 

4.4. Trị liệu dựa trên sự phát triển – sự khác biệt cá nhân và các mối quan hệ (DIR/ Floortime) 
Tiếp cận thông qua trò chơi để nâng bậc phát triển của trẻ. Hữu ích trong việc thiết lập mối quan hệ với trẻ em có rối 

loạn phát triển, đặc biệt với trẻ nhỏ. Hình thành mối quan hệ thông qua trò chơi và nâng các mốc phát triển lên mức cao hơn. 
4.5.  Trị liệu cảm giác, trị liệu hoạt động 
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+  Trị liệu cảm giác (Sensory Therapy - ST) 

Giúp cá nhân trẻ có những đáp ứng tốt về mặt giác quan, đặc biệt là lấy lại thế cân bằng đối với các giác quan gặp khó 
khăn về mặt tiếp nhận. 

+ Trị liệu hoạt động (Occupational Therapy - OT) 
Phương pháp này nhằm giúp cá nhân rối loạn phổ tự kỷ thực hiện những chức năng hàng ngày vốn rất quan trọng. 
 


