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Quản lý và Phân hóa Lớp học

Patton (2011; 2017)

MỤC ĐÍCH
Sau Chương này, các bạn sẽ:
1. Xác định được các khái niệm cơ bản về dạy học phân hóa
2. Mô tả được một mô hình toàn diện về phân hóa quản lý lớp học

Năm nay là năm vô cùng khó khăn đối với JEANNIE CHUNG. Jannie đã dạy
lớp 5 được 10 năm song không thể nhớ được năm học nào thì học sinh của
mình có nhiều nhu cầu hơn và năm học nào thì nhiệm vụ quản lý lớp, giải quyết
nhu cầu của từng học sinh, và khuyến khích học sinh khó khăn hơn.
Nhiều học sinh của Jannie có nhu cầu không giống ai. Cô có cả học sinh đọc cả
dưới mức trung bình, có học sinh gặp khó khăn trong việc tập trung, có học sinh
nhận thấy khó tham gia hòa nhập cùng với các bạn trong lớp, và nhiều học sinh
thấy nản trong kỳ thi mùa Xuân của bang. Tuy nhiên, Jeannie có một học sinh
tên là Sam còn gây ra nhiều thách thức cho cả cô và các học sinh khác trong
lớp, và đây chính là học sinh khó nhất trong lớp.
Cậu bé Sam bộc lộ một số vấn đề. Cậu thường xuyên ra khỏi chỗ ngồi và hét
lên với các bạn khác trong lớp. Trong giờ học, cậu rất khó có thể tập trung được
và đôi khi còn tuyên truyền hành vi xấu cho các bạn trong lớp. Vào giờ luyện
tiếng có đông học sinh, Sam không tập trung và thường bất hợp tác. Jeannie bắt
đầu tin rằng vì câu bé quá không tập trung nên sẽ không thể tiến bộ được và
không thể học được ở lớp bình thường mặc dù Jeannie không nhận thấy cậu bé
phải xếp vào lớp đặc biệt hoặc chương trình cần kèm thêm vì cậu bé rất sáng dạ
và không có trở ngại trong việc tiếp thu nội dung bài học. Tuy vậy, do cậu bé
không tập trung trong lớp nên cậu học ngày càng bị tụt lại so với các bạn. Mặc
dù mới chỉ là tháng 11 song Jeannie vô cùng băn khoăn liệu năm nay Sam học
có hiệu quả hay không.
Hiện cậu bé Sam không nhận hỗ trợ hay dịch vụ giáo dục đặc biệt nào. Tuy
nhiên, Jeannie vẫn chuyển Sam sang Nhóm Nghiên cứu Học sinh, và nhóm này
đưa ra những gợi ý có thể có hiệu quả trong lớp của Jeannie cũng như xem xét
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yêu cầu cần đánh giá toàn diện hơn, đánh giá này có thể làm rõ các phương án
về giảng dạy và/hoặc chương trình giảng dạy.
CÂU HỎI
1. Mọi người đề xuất gì cho Jeannie để tập trung vào hành vi của Sam và
các hậu quả của hành vi đó?
2. Jeannie có thể thực hiện quy trình nào để tăng được hành vi tập trung vào
bài của Sam?
3. Các bạn của Sam có thể tham gia như thế nào vào chương trình quản lý
hành vi toàn diện?
4. Phương pháp dạy học hợp tác có thể tạo điều kiện như thế nào để can
thiệp thành công trong lớp học hòa nhập?

Chưa bao giờ người ta lại bàn nhiều đến khả năng của giáo viên giảng dạy
chương trình giáo dục phổ thông trong việc giải quyết các nhu cầu của học sinh
trong lớp học như bây giờ. Nhiều phòng giáo dục đang thực hiện cách tiếp cận
phản ứng-can thiệp đối với những học sinh gặp khó khăn, cách tiếp cận này đề
cao tính linh hoạt của giáo viên phổ thông. Đố với hình thức này, giáo viên phải
có khả năng giải quyết từng nhu cầu bằng cách thực hiện một số điều chỉnh
quan trọng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến giảng dạy và tiến hành giảng dạy
hiệu quả. Việc thu hút học sinh có nhu cầu đặc biệt hòa nhậpmột cách trách
nhiệm vào lớp học phổ thông sẽ dựa vào giả thiết là đang thiết kế và thực hiện
giảng dạy một cáchhợp lý (tham khảo thêm phần thảo luận về chủ đề này ở
trang 17-19).
Bố trí lớp học phổ thông hiện nay tại các trường được Sanford, Marozas và
Patton (2011) mô tả như sau:
Do ngày càng có xu hướng thu hút học sinh khuyết tật tham gia vào lớp học phổ
thông nên thực sự là ngày càng có nhiều học sinh khuyết tật được học tập trong
môi trường giáo dục phổ thông. Vì vậy, tất cả giáo viên ngày càng chịu áp lực
lớn trong việc phải giảng dạy chương trình ngày càng phức tạp (giáo dục đặc
biệt và giáo dục phổ thông) trong khi vẫn phải giải quyết rất nhiều nhu cầu
(trang ix).
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Tìm hiểu thêm về khóa học này trên MyEducationLab để
nâng cao hiểu biết về các khái niệm đề cập trong chương
này, trong đó có Kế hoạch nghiên cứu phù hợp với từng cá
nhân. Các bạn cũng sẽ có cơ hội nâng cao kỹ năng giảng dạy
của mình thông qua video Lịch học, Tài liệu của Trung tâm
IRIS, Kỹ năng Xây dựng và Giảng dạy và bài học về Sắp
xếp.
Khả năng giáo viên giáo dục phổ thông trong việc quản lý lớp học một cách
hiệu quả, cũng như giải quyết nhu cầu nhu cầu của hàng loạt học sinh có thể
nâng cao rất nhiều chất lượng kinh nghiệm giáo dục cho tất cả học sinh. Nếu
lớp học được tổ chức tốt và quản lý tốt thì sẽ có nhiều thời gian hơn để giảng
dạy hiệu quả cho mọi học sinh, bao gồm cả học sinh có nhu cầu đặc biệt. Theo
Marzano (2003), “trong một lớp học điển hình, giáo viên thực hiện nhiều vai
trò, song chắc chắn vai trò quan trọng nhất là quản lý lớp. Không thể có giảng
dạy và học tập hiệu quả nếu lớp học được quản lý kém” (trang 13).
Hàng ngày, giáo viên thực sự đảm nhận nhiều vai tròtại trường. Những vai trò
này luôn thay đổi theo thời gian và luôn phát sinh nhiều nhu cầu mới đối với
giáo viên. Lý do đối với những vai trò mới này là nhà trường luôn thay đổi và
số học sinh có nhu cầu khó khăn, như cô giáo Jeannie Chung nhấn mạnh, chưa
bao giờ lại lớn như bây giờ.
Cũng giống như cô Jaeannie, tất cả giáo viên đều phải tạo ra môi trường lớp học
sao cho đáp ứng được nhu cầu của tất cả học sinh. Ý tưởng này bao gồm cả khái
niệm giải quyết nhu cầu của cả học sinh gặp khó khăn và học sinh có khả năng
vượt trội hơn so với học sinh trung bình của lớp. Ngoài ý tưởng lớp học phải là
nơi học sinh cảm thấy mình được đánh giá cao và tôn trọng, và tại đây “chăm
sóc và tin tưởng thay cho kiềm chế và đe dọa” (Kohn. 1996a. trang ix), lớp học
cũng cần phải là nơi có tiến bộ về học tập và học thuật /xã hội.
Theo quan điểm quản lý, không có hệ thống quản lý độc đoán và có chỉ đạo của
ngườilớn chính là đặc trưng của những lớp học mà ở đó học sinh được đánh giá
cao và quan hệ khăng khít giữa giáo viên và học sinh được xây dựng (Bender,
2003). Nếu chú ý tới hành động phòng ngừa hơn biện pháp phản ứng thì lớp
học sẽ hoạt động suôn sẻ và không cần phải thông báo trước. Smith (2004) gọi
khái niệm này là “quản lý vô hình” và đề xuất rằng khi quản lý hiệu quả thì rất
khó nhận thấy, trừ khi mình biết rõ phải tìm kiếm gì.
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Nhiều chiến thuật về quản lý và giảng dạy tốt có tác dụng thúc đẩy việc học tập
của tất cả học sinh và đặc biệt giúp cho trẻ có nhu cầu học tập đặc biệt có thể
hòa nhập thành công. Nếu các nhà giáo dục phổ thông và đặc biệt cùng phối
hợp với nhau để đưa ra các chiến thuật này thì sẽ tăng khả năng tạo ra được môi
trường học tập hiệu quả.

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHÂN HÓA DẠY HỌC
Các chuyên gia giáo dục đã khẳng định nhiều lần về tầm quan trọng của kỹ
thuật hợp lý và dựa vào bằng chứng. Mặc dù mọi người chú ý nhiều tới chương
trình dạy và các khía cạnh giảng dạy trong chương trình giáo dục của học sinh
song rất khó tìm ra cách phân hóa giảng dạy dựa vào nhu cầu của nhiều học
sinh. Ngoài ra, các khía cạnh về tổ chức và quản lý lớp học thường chưa được
đề cập đúng mức trong các chương trình đào tạo, nghiên cứu giáo dục và hội
nghị chuyên môn, mặc dù các khía cạnh này chính là điều kiện tiên quyết của
việc dạy học (Evertson & Weinstern, 2006). Giáo viên mới luôn coi đây là lĩnh
vực khó khăn nhất trong năm đầu đi dạy (Jones, 2006).
Giáo viên thường gặp khó khăn trong việc điều khiển suôn sẻ lớp học phổ thông
vì lớp học ngày càng đa dạng. Jones và Jones (2007) mô tả một lớp điển hình ở
cấp 1 có nhiều học sinh có nhu cầu riêng biệt, và các nhu cầu này có thể gồm
một vài hoặc tất cả các yếu tố sau: nhiều dạng khuyến tật, học sinh tiếng Anh,
tư vấn trong và ngoài trường học, tình trạng bị lạm dụng và không an toàn tại
nhà, vô gia cư, thường xuyên chuyển nhà. Học sinh có hoàn cảnh như vậy cần
được quan tâm đặc biệt ở trường. Evertson, Emmer, Clements, Sanford và
Worsham (2006) đã mô tả chính xác quan hệ giữa tính đa dạng trong nhà
trường hiện nay với yêu cầu cần có lớp học được quản lý tốt như sau:
Học sinh tại trường công có nhiều hoàn cảnh khác nhau, năng lực khác nhau,
mối quan tâm khác nhau và kỹ năng khác nhau. Do vậy, để đáp ứng nhu cầu
của học sinh và tìm ra hoạt động học tập phù hợp, đòi hỏi phải rất quan tâm và
có nhiều kỹ năng. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên và cơ bản nhất đối với
giáo viên là xây dựng cộng đồng lớp học hoạt động trôi chảy, tại đó học sinh
được tham gia nhiều vào các hoạt động bổ ích cho việc học tập. Chính vì vậy,
nên dành ưu tiên hàng đầu cho việc thiết lập hệ thống quản lý hiệu quả (trang
xv).

Định nghĩa, Thuật ngữ và Cơ sở khái niệm
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Khái niệm phân hóa dạy học, và thậm chí bản thân thuật ngữ, đã được đề cập từ
lâu. Kaplan (1979) sử dụng thuật ngữ “được phân hóa” để mô tả việc xây dựng
chương trình giảng dạy cho học sinh năng khiếu. Chắc chắn là khái niệm này
rất phổ biến, vì áp dụng cho cả lớp học phổ thông. Nghiên cứu của Tomlinson
(1999) vào cuối những năm 1990 đã đưa ra khái niệm này trong phạm vi chủ
yếu là thảo luận về lớp học phổ thông. Trước đó, nhiều thuật ngữ như điều
chỉnh cách thức, thay đổi nội dung và bố trí hỗ trợ phù hợp đã được dùng để
mô tả những gì mà hiện nay chúng ta đang gọi là dạy học phân hóa. Song chúng
ta gọi quá trình này như thế nào không quan trọng bằng những gì chúng ta làm
trong quá trình này. Và, điều quan trọng là phải công nhận và hiểu được định
nghĩa và thuật ngữ mà chúng ta sử dụng.
Định nghĩa Đối với chương này, đề xuất sử dụng định nghĩa dạy học phân hóa
như dưới đây. Ngoài định nghĩa này còn có một số định nghĩa khác. Tuy nhiên,
định nghĩa này do Hall (2002) đưa rarất rõ ràng, và đã bao hàm những gì chúng
ta muốn nói bằng cách giải quyết nhu cầu của học sinh.
Dạy học phân hóa là quá trình tiếp cận dạy và học cho học sinh có khả năng
khác nhau trong cùng một lớp. Mục đích của phân hóa dạy học là tối đa hóa sự
phát triển của học sinh và thành công của từng cá nhân bằng cách đáp ứng nhu
cầu thực tế của từng học sinh, và hỗ trợ quá trình học tập (trang 2).

Định nghĩa này, hoặc bấy kỳ định nghĩa nào về phân hóa dạy học, đảm bảo một
số diễn giải như sau: (1) Trước hết, quá trình này ngụ ý rằng nên xem xét dạy
và học theo quan điểm toàn diện. Quá trình này có nhiều khía cạnh liên quan tới
việc tối ưu hóa kết quả cho học sinh. (2) Cần phân hóa đối với một loạt học
sinh, bao gồm:
• Học sinh được xác định là khuyết tật
• Học sinh đang gặp khó khăn với yêu cầu của trường song chưa và có thể
không bao giờ được coi là khuyết tật
• Học sinh đang cố gắng làm chủ môn tiếng Anh
• Học sinh đang gặp nguy hiểm vì nhiều vấn đề, và sinh hoạt cũng như học
tập của học sinh đó ở trườngchịu tác động của các yếu tố bên ngoài.
• Học sinh có năng khiếu và nhu cầu cũng lớn như học sinh có vấn đề khó
khăn trong học tập – tuy nhiên, nhu cầu của các học sinh này cần có hình
thức chú ý khác.
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(3) Để giải quyết nhu cầu của học sinh, cần phải đánh giá chắc chắn xem học
sinh có nhu cầu cụ thể gì. Đối với giáo viên có học sinh đặc biệt trong lớp,
thông tin này khá rõ ràng, hoặc phải rõ ràng. Đối với cán bộ khác trong
trường không có mối liên hệ trực tiếp với học sinh và phải đưa ra khuyến
nghị, cần phải thu thập các thông tin này. Quá trình thu thập thông tin quan
trọng sẽ được mô tả chi tiết ở phần sau. (4) Điểm mấu chốt trong phân hóa
dạy học là được hoàn thành chủ yếu qua điều chỉnh/ bố trí phù hợpvới môi
trường học tập và quá trình dạy học.
Thuật ngữ So với điểm cuối cùng, một điều rất quan trọng là phải công
nhận sự khác biệt ở một số thuật ngữ được dùng tại trường để chỉ quá trình
phân hóa dạy học. Thuật ngữ điều chỉnh cách thức, thay đổi nội dung và bố
trí hỗ trợ phù hợpthường được dùng thay nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, các
thuật ngữ này lại có nghĩa khác nhau:
• Điều chỉnh cách thức: chỉ những thay đổi cụ thể về cách thức trình
bày nội dung và cách học sinh đáp lại việc dạy học – bao gồm mọi
điều chỉnh đối với phương pháp giảng dạy và môi trường cho phép
học sinh tham giavào chương trình giáo dục phổ thông.
• Thay đổi nội dung:chỉ những thay đổi thực tế về nội dung – về nội
dung được đề cập hoặc nội dung được đánh giá.
• Bố trí hỗ trợ phù hợp: mang tính chung chung, chỉ những thay đổi
đưa ra nhằm hỗ trợ học sinh ở nhiều môi trường giáo dục.
Mức độ phân hóa Nên coi phân hóa dạy học gồm hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất
là cấp toàn cầu, hay còn gọi là cấp vĩ mô, áp dụng cho lớp học ở mức phổ
thông. Cấp độ này có khái niệm về thiết kế học tập phổ quát (UDL). Có thể giải
thích một cách thực tế cấp độ này như sau: một số điểm trong thiết kế giảng dạy
có vai trò thiết yếu đối với một số học sinh, có lợi với một số khác, và không
gây bất lợi cho tất cả mọi người sẽ được thực hiện ở cấp độ lớp học phổ thông.
Ví dụ, một trong những bố trí hỗ trợ phù hợp phổ biến nhất mà học sinh có nhu
cầu đặc biệt yêu cầulà có nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài kiểm tra. Đối
với phần lớn học sinh, bố trí phù hợp này được yêu cầu thông qua một quá trình
chính thức hoặc được yêu cầu thông qua IEP hoặc kế hoạch 504. Tuy nhiên,
trong lớp học UDL, điểm này được cung cấp cho tất cả những học sinh cần. Do
đó, đây thực sự không phải là bố trí hỗ trợ phù hợp: đây đơn thuần là một đặc
điểm của lớp. Những điều chỉnh khác có thể đưa ra ở cấp vĩ mô, đáng phải quan
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tâm, bao gồm: cung cấp bài trình bày powerpoint trước khi trình bày trước cả
lớp; cung cấp file tiếng cho bài giảng hoặc bài trình bày cho tất cả học sinh;
phát phiếu cho tất cả học sinh; cho phép học sinh lựa chọn dự án theo sở thích
và trình độ để thể hiện sự hiểu biết của mình về một chủ đề nào đó; và sắp xếp ý
kiến theo sơ đồ trực quan đối với tất cả các bài đọc bắt buộc.
Mức độ phân hóa thứ hai rất cụ thể và phù hợp với từng cá nhân, có thể coi đây
là mức độ phân hóa vi mô. Một số học sinh (ví dụ: học sinh khiếm thị hoặc
khiếm thính) sẽ cần những điều chỉnh rất cụ thể; một số học sinh khác không
cần hưởng lợi gì từ giảng dạy. Một cách khác để xem xét mức độ phân hóa này
là điều chỉnh hoặc bố trí hỗ trợ phù hợp thường không có lợi cho các học sinh
khác trong lớp, vì những học sinh này không cần hoặc có thể thực sự cản trở
việc học tập của những học sinh này. Sẽ phải có những điều chỉnh cho phù hợp
với từng cá nhân này sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố học sinh: mức độ thể hiện
(kỹ năng, khả năng), điểm đặc biệt, mối quan tâm/động lực, và kiểu học.

Quy trình thực hiện
Khi thực hiện các chiến thuật, chiến lược, điều kiện hoặc hoạt động liên quan
đến phân hóa dạy học, nên hướng dẫn thực hiện theo một quá trình hiệu quả và
hiệu lực. Dưới đây là mô tả quá trình gồm 5 bước cần tiến hành khi phân hóa
giảng dạy:
Xác định nhu cầu phân hóa Điều quan trọng là phải xác định xem học sinh
nào cần phân hóa trong chương trình. Câu thần chú có tác dụng là nhiều học
sinh sẽ có lợi từ một hình thức phân hóa nào đó. Thách thức đối với giáo viên là
biết được học sinh nào cần hỗ trợ, biết chính xác cần thực hiện yêu cầu nào, và
biết cách phân hóa giảng dạy. Thách thức này rất phức tạp vì học sinh ở cả hai
cực của phát triển kỹ năng và năng lực sẽ đều cần phân hóa.
Xác định nhóm nhu cầu cụ thể Như đề cập ở trên, nhiều giáo viên biết chính
xác vấn đề hiện tại của học sinh. Tuy nhiên, cần có được thông tin này một cách
chi tiết để xác định cần điều chỉnh gì trong lớp nhằm giải quyết được vấn đề.
Hoove và Patton (2005) xây dựng một công cụ đơn giản, có thể sử dụng làm
công cụ ban đầu để tách biệt các lĩnh vực có thể cần quan tâm. Sự sàng lọc này,
Hình 4, không phải là công cụ toàn diện mà là “công cụ thông tin” để hỗ trợ
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giáo viên phán đoán tốt hơn xem học sinh đang thể hiện như thế nào trong môi
trường giáo dục phổ thông.
Áp dụng nhiều thực hành phân hóa dạy học khác nhau – bắt đầu bằng
thực hành ít áp đặt nhất Các nhà giáo dục học sẽ phải lồng ghép nhiều đặc
điểm về giải quyết nhu cầu của nhiều học sinh vào các hoạt động đang diễn ra
của lớp (ví dụ: UDL). Tuy nhiên, sẽ thường xuyên phải sử dụng quá trình cụ thể
và phù hợp với cá nhân hơn. Khi phân hóa dạy học ở cấp cá nhân, giáo viên nên
bắt đầu bằng thực hành ít áp đặt nhất, song vẫn phải hiệu quả. Phương pháp này
được đề xuất trên cơ sở một số lý do sau: trước hết, đơn giản vì giáo viên không
có đủ thời gian để tiến hành điều chỉnh lớn và phức tạp trong chương trình và
công tác giảng dạy của mình. Thứ hai, nhiều điểu chỉnh nhỏ cũng có hiệu quả
như điều chỉnh phức tạp. Ví dụ, thay đổi chỗ ngồi của học sinh trong lớp có thể
thực hiện tương đối dễ để giảm tình trạng mất tập trung của học sinh.
HÌNH 4.1 Bảng tóm tắt xây dựng chương trình dạy học phù hợp với học
sinh
Giáo viên
Học sinh
Môn
Chiến lược:
Cách bố trí lớp:
Kiểm tra từng mục xem học sinh có đủ khả năng phát huy hoạt động trong lớp
so với môn học, chiến lược và cách bố trí.
Nhu cầu về nội dung
• Đọc đạt trình độ
• Kỹ năng tiên quyết
• Đã có kinh nghiệm cần thiết
• Có đủ năng lực về ngôn ngữ
• Có đủ năng lực tư duy trừu tượng
• Quan tâm tới tài liệu của môn học
• Khác:
Nhu cầu về chiến lược giảng dạy
• Được khuyến khích bởi chiến lược đã sử dụng
• Chiến lược giúp học sinh tham gia tích cực
• Thu được thông tin thông qua chiến lược
• Hiểu được chiến lược đã sử dụng
• Chiến lược giới học sinh tập trung vào nhiệm vụ
• Khác:
Nhu cầu về môi trường giảng dạy
• Có thể chú tâm vào nhiệm vụ trong môi trường được áp dụng
• Có thể làm việc độc lập khi cần
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• Có kỹ năng tương tác với bạn một cách phù hợp trong kiểu môi trường
áp dụng
• Thu được thông tin thông qua chiến lược
• Tham gia tự do vào môi trường giảng dạy
• Hoàn thành bài trong môi trường áp dụng
• Khác:
Hành vi của học sinh
• Duy trì việc tự kiểm soát
• Hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn
• Có trách nhiệm với hành động của bản thân
• Sử dụng các kỹ thuật tự quản lý hiệu quả
• Sử dụng một cách hiệu quả các chiến lược học tập và nghiên cứu
• Thể hiện hành vi phù hợp đối với loại môi trường giảng dạy được áp
dụng.
Nguồn: Hoover, J & Patton, J.R (2005), Điều chỉnh chương trình dạy cho phù hợp
với học sinh có vấn đề trong học tập và hành vi: Phân hóa dạy học để đáp ứng nhiều
nhu cầu khác nhau (xuất bản lần 3). Austin: PRO-ED, trang 49-50.

Theo dõi tiến bộ của học sinh Không có gì phải nghi ngờ rằng hiện mọi người
đang quan tâm rất nhiều đến tầm quan trọng của việc theo dõi tiến bộ của học
sinh trong lĩnh vực học tập, hành vi và xã hội. Tương tự, cần phải thu thập dữ
liệu về những điều chỉnh cho học sinh. Nếu không thu thập dữ liệu thì giáo viên
không thể biết việc bố trí hỗ trợ phù hợp đang phát huy hiệu quả như thế nào.
Đánh giá và Điều chỉnh các thực hành về phân hóa Tất cả các thực hành
phân hóa phải được đánh giá hiệu quả và sau đó cần đưa ra quyết định xem liệu
có nên tiếp tục, chấm dứt hay điều chỉnh các thực hành đó hay không.
MÔ HÌNH TOÀN DIỆN
VỀ PHÂN HÓA DẠY HỌC
Môi trường lớp học nào cũng có nhiều yếu tố có tác động sâu sắc tới hiệu quả
dạy và học (Doyle, 1986), bao gồm: tính đa chiều (nhiều hoạt động diễn ra
trong lớp trong suốt cả buổi học); tính đồng thời (nhiều sự kiện khác nhau cùng
xảy ra một lúc); tính tức thời (các sự kiện diễn ra nhanh); không dự đoán được
(một số sự kiện diễn ra ngoài dự đoán và luôn không thể dự tính được, song vẫn
cần phải lưu ý); phổ biến (các sự kiện trong lớp được nhiều học sinh chứng
kiến, và các học sinh này rất có thể chú ý tới cách giáo viên xử lý các sự kiện
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đang diễn ra); lịch sử (trong suốt năm học, nhiều sự kiện – kinh nghiệm, thói
quen, nội quy – sẽ hình thành động lực tiến bộ của hành vi trong lớp học).
Việc xem xét các yếu tố này khẳng định lại tính phức tạp của việc dạy nhiều
học sinh có nhu cầu học tập khác nhau hiện nay. Để xử lý các động lực trên lớp
này, giáo viên phải biết và có khả năng áp dụng nhiều cách để phân hóa việc
dạy học nhằm tận dụng cơ hội tiềm năng để học tập. Hình 4.2 mô tả mô hình
toàn diện về dạy học phân hóa, trong đó nêu rõ bản chất đa khía cạnh và tính
phức tạp của khái niệm này.
Mô hình cụ thể này tương tự như những mô hình đã được các chuyên gia khác
xây dựng, song có 2 điểm khác biệt. Thứ nhất, mô hình này nhấn mạnh tới nhu
cầu cần xem xét một cách rộng hơn xem thế nào là chương trình dạy học và nội
dung. Như sẽ trình bày thêm trong chương này, dạy học phân hóa đòi hỏi phải
hiểu được các loại chương trình giảng dạy đang có. Thứ hai là mô hình này
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân hóa trong lĩnh vực quản lý và hành vi.
Để đáp ứng nhu cầu của hàng loạt học sinh phải cân nhắc rất nhiều. Nếu muốn
học sinh đạt được thành quả tối ưu trong lớp, giáo viên phải chú ý tới 6 yếu tố
quan trọng của dạy học phân hóa: bố trí môi trường, nội dung, tài liệu, can
thiệp/dạy học, quản lý/hành vi, tác động.
Chín nguyên tắc tổng quát hướng dẫn xây dựng và thực hiện mô hình toàn diện
về dạy học phân hóa gồm:
• Tất cả học sinh đều phải được coi trọng
• Cần xây dựng và nuôi dưỡng quan hệ có ý nghĩa giữa giáo viên và học
sinh (Bender, 2003)
• Kết quả học tập tốt bắt nguồn từ không khí lớp học tích cực
• Giáo viên kiểm soát nhiều yếu tố quan trọng có tác động lớn tới việc học
tập và hành vi của học sinh (Jones & Jones, 2007)
• Đáp ứng được lựa chọn của học sinh góp phần tạo ra động lực hiệu quả
trong lớp và nâng cao khả năng tự quyết của học sinh
• Giáo viên và học sinh ở lớp học hiệu quả phải chú ý tới sự khác biệt giữa
từng học sinh, bao gồm cả khác biệt về văn hóa và gia đình
• Chủ động lên kế hoạch phân hóa (phòng ngừa) phù hợp hơn so với các
tiếp cận phản ứng (can thiệp khủng hoảng).
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HÌNH 4.3 Bố trí chỗ ngồi
Trước hết phải bố trí chỗ cho học sinh có vấn đề về hành vi, để những
học sinh đó ngồi gần giáo viên càng lâu càng tốt.
Sau khi thấy học sinh có biểu hiện tự kiểm soát tốt hơn, có thể và nên bố
trí để học sinh đó ngồi xa hơn.
Xếp những học sinh có vấn đề là nếu mất quan sát sẽ có thể ảnh hưởng
đến việc tập trung vào bài (VD: vấn đề về học tập và tập trung, khiếm
thính, vấn đề hành vi) để giảm thiểu sự sao lãng này.
Thiết lập tầm nhìn rõ (a) đối với học sinh để học sinh có tập trung nghe
giảng và (b) đối với giáo viên để có thể giám sát học sinh trong suốt giờ
học (Rosenberg và tác giả khác, 1991).
Đảm bảo sao cho học sinh bị khuyết tật giác quan nào đó được ngồi ở vị
trí giúp học sinh phát huy khả năng nghe và nhìn còn lại của mình.
Xem xét việc bố trí bàn học thay đổi nhau (VD: xếp bàn theo từng nhóm)
thay cho kiểu xếp theo hàng truyền thống.

Bố trí lớp học là điểm hữu hình của lớp học, bao gồm sơ đồ sắp xếp lớp học
(VD: vị trí của lớp), cách sắp bàn, lưu giữ, sử dụng tường, khu trưng bày và
biển hiệu. Dưới đây là một số gợi ý sắp xếp:
• Xem xét thiết lập các khu vực trong lớp dành cho các hoạt động khác
nhau (VD: dạy học khám phá hoặc dạy học gợi mở, tự đọc).
• Thiết lập rõ khu vực nào trong lớplà khu vực không được lui tới,
chẳng hạn như bàn của giáo viên – đề xuất này cũng là một đề xuất về
quy trình).
• Đảm bảo sao cho giáo viên có thể dễ dàng nhìn thấy học sinh, và học
sinh có thể dễ nhìn thấy giáo viên hoặc người trình bày khác ở trên.
• Đầu năm nên bắt đầu bằng môi trường có kế hoạch hơn, sau khi đã
xây dựng được quy tắc và quy trình nên chuyển sang môi trường linh
hoạt hơn.
• Thông báo cho học sinh bị khiếm thị hoặc khiếm thính về những thay
đổi trong việc sắp xếp đồ trong lớp.
• Sắp xếp đồ đạc sao cho giáo viên và học sinh có thể dễ dàng di
chuyển quanh lớp.
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• Hướng cho học sinh tập trung vào thông tin sẽ học trên bảng tin, nếu
bảng tin được dùng cho mục đích dạy học.
• Xây dựng sơ đồ mà học sinh có thể sử dụng khi di chuyển quanh lớp
và sơ đồ này giảm thiểu gián đoạn - giữ cho khu vực cần đi lại nhiều
không bị ùn tắc (Evertson và tác giả khác, 2006).
• Để đồ dùng dạy học thường xuyên và đồ dùng của học sinh ở chỗ dễ
lấy (Evertson và tác giả khác, 2006).
• Đảm bảo tài liệu và thiết bị có nguy cơ gây hại nếu không giám sát kỹ
khi sử dụng, chẳng hạn như một số đồ dùng cho môn nghệ thuật, hóa
chất và thiết bị khoa học.
• Tránh tạo ra khoảng trống mà không có mục đích rõ ràng, vì đây có
thể là nơi sẽ diễn ra nhiều hành vi có vấn đề (Rosenberg, O’Shea, &
O’Shea, 1991).
• Có nhãn và biển báo cho các khu vực trong lớp để giúp những học
sinh mới hoặc đến muộn có thể hiểu rõ hơn cái gì được đặt ở đâu.
Dễ tiếp cận Khả năng dễ tiếp cận của lớp học đảm bảo chú trọng vì theo quy
định của pháp luật (VD: Phần 504 của Đạo luật về Cải tổ 1973). Tất nhiên, khái
niệm dễ tiếp cận không chỉ là khả năng tiếp cận vật chất; mà còn đề cập tới khả
năng tiếp cận toàn bộ chương trình của học sinh có nhu cầu đặc biệt. Những học
sinh được xác định là khuyết tật theo IDEA, cũng như những học sinh có hạn
chế lớn ở một cơ quan chức năng chính nào đó, chẳng hạn như hạn chế về đi lại
hoặc học tập, có thể có lợi từ việc điều chỉnh cần thiết đối với lớp học. Những
học sinh bị khuyết tật phải có khả năng sử dụng lớp học như những học sinh
khác và phòng học không được có mối nguy tiềm ẩn hoặc tác nhân (VD: chất
gây dị ứng). Thông thường, việc làm cho lớp học dễ tiếp cận về mặt vật chất
không hề khó và không hề tốn kém. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể để tạo ra
được lớp học dễ tiếp cận:
• Đảm bảo sao cho những học sinh sử dụng xe lăn, nạng, gậy chống,
hoặc các dụng cụ hỗ trợ đi lại khácdễ đi lại trong lớp – bao gồm cửa ra
vào, khoảng trống để đi lại trong lớp, tấm trải sàn, trung tâm học tập,
máy vi tính, bảng viết phấn hoặc xóa khô, giá sách, chậu, bàn và các
khu vực khác hoặc vật dụng khác mà học sinh sử dụng.
• Đảm bảo sao cho lớp học không có mối nguy (VD: vật dụng hoặc cây
treo thấp) có thể làm học sinh khiếm thị bị thương.
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• Có biển đánh dấu các khu vực khác trong lớp dành cho học sinh
khiếm thị, bằng cách dùng chữ nổi.
• Đặc biệt chú ý tới các biển báo xác định mối nguy bằng cách đưa ra
cảnh báo không lời cho người không biết đọc.
Thiết bị chuyên dụng Một số học sinhkhuyết tật cần sử dụng thiết bị
chuyêndụng, chẳng hạn như xe lăn, máy trợ thính, và các hệ thống khuyếch đại
khác, các thiết bị thông tin, bàn và khay điểu chỉnh được, bàn cho người tập
đứng (VD: bàn đứng), và các thiết bị y tế. Những thiết bị này cho phép tiếp cận
các chương trình và, trong nhiều trường hợp, tiếp cận cả chương trình dạy học
phổ thông. Giáo viên cần phải hiểu cách sử dụng các thiết bị này, và lớp cần
làm gì cho phù hợp với những học sinh sử dụng thiết bị đó. Nên giới thiệu
những thiết bị đặc biệt đó cho học sinh khác trong lớp. Các bài giảng về từng
thiết bị cụ thể không chỉ giúp tạo ra môi trường cho tất cả học sinh hòa nhập mà
còn là cơ sởcho các nội dung gắn với chương trình giảng dạy ở nhiều lĩnh vực,
bao gồm sức khỏe và khoa học. Dưới đây là một số đề xuất:
• Xác định thiết bị đặc biệt sẽ được sử dụng trong lớp trước khi những
học sinh cần thiết bị đó đến lớp.
• Học cách sử dụng các thiết bị đặc biệt đó và các xác định vấn đề trục
trặc.
• Tìm hiểu xem học sinh cần sử dụng các thiết bị đó hoạt động trong
bao lâu.
• Sắp xếp bài giảng và các hoạt động học tập khác có đề cập tới cả kiến
thức liên quan tới thiết bị chuyên dụng mà một số học sinh sẽ sử dụng.
Phân hóa nội dung
Nội dung là “những thứ” thuộc về giảng dạy và được phản ánh trong chương
trình giảng dạy ở trường. Chương trình giảng dạy có thể được định nghĩa là
kinh nghiệm học tập theo kế hoạch và theo hướng dẫn, dưới dự chỉ đạo của nhà
trường. Chương trình giảng dạy có liên quan rất lớn tới nội dung đề cập và giúp
học sinh thu được kiến thức cũng như phát triển kỹ năng. Phân hóa về nội dung
thường chỉ ba lĩnh vực: giảm đề cập nội dung, tiến hành đề cập (VD: nén), và
đề cập nội dung bổ sung chưa được nêu cụ thể trong chương trình giảng dạy.
Đối với một số học sinh năng khiếu học tại lớp học phổ thông, nội dung được
đề cập tại lớp đã được các học sinh năng khiếu đó làm chủ từ trước. Do đó, việc
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phân hóa đòi hỏi giáo viên phải tìm ra cách mở rộng phạm vi đề cập (VD: tăng
tốc) để đáp ứng nhu cầu của các học sinh này.
Có thể khuyến khích học sinh bằng cách chương trình giảng dạy mà học sinh
thấy phù hợp và có ý nghĩa với cuộc sống hàng ngày của mình. Kohn (1993)
lưu ý một điều kiện quan trọng để xây dựng động lực thực sự chính là nội dung
của bài – học tập được đưa vào đúng ngữ cảnh, trong đó có liên quan tới đời
sống và mối quan tâm của học sinh. Thật thú vị là nhiều lĩnh vực nội dung được
thảo luận ở phần này lại rất liên quan tới khái niệm này.
Thông thường, các kỹ năng này chưa bao giờ được dạy trực tiếp cho học sinh,
do mọi người cho rằng học sinh học những kỹ năng này theo kiểu nhân tiện.
Trong thực tế, nhiều học sinh đang gặp khó khăn ở trường lại chưa hề được dạy
một cách hệ thống các kỹ năng hỗ trợ thiết yếu này. Ví dụ, một giáo viên dạy
toán lớp 4 không nhận thấy nội dung về kỹ năng xã hội là một phần của chương
trình dạy toán. Tuy nhiên, có thể cần phải dạy một số kỹ năng xã hội nếu một số
học sinh sắp phải làm việc với nhau theo nhóm ở môn toán này.
Có một cách để đảm bảo sao cho các kỹ năng quan trọng này được đề cập là
đưa các mục tiêu liên quan đến các lĩnh vực này trong IEP của học sinh hoặc kế
hoạch bố trí hỗ trợ phù hợp 504, nếu đã xác định được. Một gợi ý nữa là tận
dụng các khóa học và các buổi học đặc biệt đề cập đến các lĩnh vực kỹ năng
này, một số trường đã làmnhư vậy. Lý tưởng nhất là tiến hành đề cập như hiện
vẫn đang làm đối với các lĩnh vực kỹ năng quan trọng, chẳng hạn như kỹ năng
nghiên cứu, chiến lược học tập, kỹ năng xã hội, và kỹ năng sống. Đối với cấp
tiểu học, các chương trình này giới thiệu các kỹ năngmột cách đơn giản, sau đó
tăng dần độ phức tạp, theo sự tiến bộ ở trường của học sinh. Nói cách khác,
hướng dẫn kỹ năng quan trọng là một phần của chương trình giảng dạy ngầm.
Kỹ năng nghiên cứu Không có gì phải nghi ngờ rằng một trong những lĩnh vực
quan trọng nhất mà học sinh có nhu cầu đặc biệt cần phải biết là kỹ năng nghiên
cứu. Kỹ năng nghiên cứu là công cụ để học tập và có thể được mô tả như kỹ
năng cụ thể mà các cá nhân dùng để thu được, ghi chép lại, ghi nhớ và sử dụng
thông tin một cách hiệu quả. Các kỹ năng này không chỉ có ích ở trường mà cả
trong đời sống hàng ngày.
Có rất nhiều thỏa thuận về các kỹ năng cụ thể nên được coi là kỹ năng nghiên
cứu; tuy nhiên, có thể nhận thấy một số khác biệt giữa các nguồn kỹ năng
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nghiên cứu. Bảng 4.1 trình bày một danh mục các kỹ năng nghiên cứu quan
trọng và tầm quan trọng của các kỹ năng đó đối với việc học tập.
BẢNG 4.1
Kỹ năng nghiên cứu: Công cụ để học tập
Kỹ năng nghiên cứu
Tốc độ đọc

Vai trò đối với học tập
Tốc độ đọc khác nhau tùy theo loại và độ dài của bài
đọc
Nghe
Cần có kỹ năng nghe để hoàn thành hầu hết các nhiệm
vụ hoặc yêu cầu giáo dục
Hình ảnh/sơ đồ minh Hình ảnh/sơ đồ minh họa có thể mô tả để giúp nhìn
họa
thấy rõ các tài liệu phức tạp theo một dạng có nghĩa
Sử dụng thư viện
Kỹ năng sử dụng thư viện hỗ trợ tiếp cận nhiều thông
tin
Sử dụng tài liệu tham Có thể nâng cao rất nhiều công tác học tập độc lập
khảo
thông qua việc sử dụng hiệu quả tài liệu tham khảo và
từ điển
Làm bài kiểm tra
Khả năng làm bài kiểm tra hiệu quả giúp đảm bảo đánh
giá chính xác hơn năng lực của học sinh
Ghi chép và phác thảo Kỹ năng ghi chép và phác thảo đề cương hiệu quả giúp
đề cương
học sinh ghi lại được các điểm quan trọng của chủ đề sẽ
nghiên cứu
Viết báo cáo
Viết báo cáo là phương pháp được sử dụng rộng rãi để
ghi lại thông tin và trình bày quan điểm
Thuyết trình
Thuyết trình giúp học sinh có một phương pháp lựa
chọn để thể hiện bản thân mình và báo cáo thông tin
Quản lý thời gian
Quản lý thời gian giúp giảm số bài chưa hoàn thành và
hỗ trợ sử dụng thời gian hiệu quả hơn
Tự quản lý
Tự quản lý giúp học sinh chịu trách nhiệm của đối với
hành vi của mình
Tổ chức
Kỹ năng tổ chức giúp học sinh quả lý các hoạt động
liên quan đến học tập
Kỹ năng nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt và đa dạng
Nguồn: Hoover, J.H, & Patton, J.R (2007). Dạy kỹ năng nghiên cứu cho học sinh có
vấn đề trong học tập: Hướng dẫn giáo viên đáp ứng nhu cầu đa dạng (xuất bản lần 2)
Austin: PRO-ED, trang 3.

Chiến lược học tậpChiến lược học tập là một bộ kỹ năng nữa có thể vô cùng
giá trị đối với học sinh. Các chiến lược học tập là “kỹ thuật cụ thể đối với từng
nhiệm vụ mà học sinh sử dụng để đáp lại các nhiệm vụ trên lớp” (Archer &
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Gleason, 1995, T.236). Bằng cách áp dụngphương pháp học qua liên tưởng, các
dạng chiến lược này sẽ cung cấp cho học sinh phương pháp sử dụng chính khả
năng và kiến thức của mình để thu được, tổ chức và tổng hợp thông tin mới.
Cuối cùng, thể hiện thành công năng lực về chiến lược học tập giúp học sinh
học tập có tính tự kỷ luật và độc lậphơn, vì các chiến lược này có tính tổng quát
với cả nhiều tình huống khác có nhiệm vụ cụ thể.
Hiện có nhiều chiến lược học tập khác nhau, và như vậy cũng có nhiều hệ thống
tổ chức chiến lược học tập khác nhau (Archer & Gleason, 1989; Deshler, Ellis
& Lenz, 1996; Hoover & Patton, 2005). Bảng 4.2 mô tả các dạng chiến lược
học tập chung theo chức năng của chiến lược, như đã trình bày ở một số tài liệu.
Ngoài ra cũng có nhiều chiến lược đã được chính thức hóa để hỗ trợ những học
sinh đang gặp khó khăn khi thực hiện một số nhiệm vụ liên quan tới học tập, và
Bảng 4.3 trình bày cách lựa chọn mẫu nhiệm vụ.
BẢNG 4.2
Các loại chiến lược học tập là chức năng quan trọng nhất
THU NHẬN THÔNG TIN

TỔ CHỨC THÔNG THỂ HIỆN NĂNG
TIN
LỰC
Deshler và tác giả khác (1996)
• Chiến lược nhận dạng • Chiến lược nhớ chữ • Chiến lược viết câu
chữ
cái đầu
• Chiến lược viết đoạn
• Chiến lược phân đoạn
• Chiến lược học theo
văn
cặp từ
• Chiến lược tự đặt câu
• Chiến lược giám sát
hỏi
• Chiến lược nghe và
lỗi
ghi chép
• Chiến lược xây dựng
• Chiết lược viết chủ
hình ảnh tưởng tượng
đề
• Chiến lược giải thích
• Chiến lược hoàn
hình ảnh
thành bài
• Chiến lược sử dụng
• Chiến lược làm bài
nhiều tài liệu nhiều lần
kiểm tra
Archer và Gleason (1989)
• Đọc tài liệu hiện thực
• Lấy thông tin từ bài • Hoàn thành bài tập
trình bày nói (bài
hàng ngày
• Đọc tài liệu hư cấu
giảng, trình diễn)
• Trả lời câu hỏi viết
• Viết các bài về hiện
thực và các bài hư
cấu
• Chuẩn bị và làm bài
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thi
• Tập dượt
Hoover và Patton (1997)
• Xử lý tích cực
• Loại suy
• Copy
• Đánh giá

• Tổ chức

Nguồn: Theo Dạy cho học sinh có vấn đề trong học cách sử dụng kỹ năng nghiên
cứu: Hướng dẫn giáo viên, J.J.Hoover và J.R.Patoon, 1997. Austin, TX: PRO-ED; Kỹ
năng để Thành công ở Trường, A.Archer và M.Gleason, 1989, North Billerica, MA:
Trợ giảng; và Dạy học đối với thanh niên khuyết tật: Chiến lược và Phương pháp,
D.D.Deshler, E.S.Ellis, và B.K.Lenz, 1996, Denver: Love Publishing.

BẢNG 4.3
Chiến lược học tập được chọn
CHIẾN
LƯỢC
COPS

NHIỆM VỤ
Viết

DEFENDS Trình
viết

PARS

Đọc

RAP

Đọc hiểu

QUÁ TRÌNH

Viết hoa đúng
Hình thức chung
Chấm câu đúng
Đánh vần đúng
bày Quyết định luận điểm cụ thể
Kiểm tra lý do đối với luận
điểm này
Đưa ra luận điểm ở cầu đầu
tiên của bài viết
Ghi lại từng luận điểm và
các điểm liên quan
Quay lại luận điểm ở câu
cuối cùng
Tìm kiếm và sửa lỗi
Xem trước
Đặt câu hỏi
Đọc
Tóm tắt

MÔ TẢ
Chiến lược này
giúp học sinh rà
soát được những gì
mình vừa viết
Chiến lược này
giúp người học bảo
vệ được luận điểm
trong bài viết.

Đề xuất áp dụng
PARS đối với học
sinh ít tuổi và học
sinh có ít kinh
nghiệm với chiến
lược nghiên cứu
Đọc đoạn văn
Chiến lược này
Tự hỏi để tìm ra ý chính và giúp học sinh học
17

•CHƯƠNG4

RDPE

Gạch chân

SCORER

Làm bài thi

SQ3R

Đọc

TOWER

Viết báo cáo

hai chi tiết bổ trợ
Tổng hợp ý chính và chi tiết
thành 2 từ của mình
Đọc toàn bộ đoạn văn
Quyết định đâu là ý quan
trọng
Xem xét để chỉ chân dưới
các điểm chính
Đánh giá kết quả gạch chân
bằng cách chỉ đọc các từ đã
được gạch chân
Sắp xếp thời gian hiệu quả
Đưa ra các từ khóa đã xác
định được
Để lại những phần khó cho
tới cuối
Đọc kỹ
Ước tính kết quả cần tính
toán
Rà soát bài và câu trả lời
Điều tra
Hỏi
Đọc
Kể lại
Rà soát lại
Suy nghĩ
Sắp xếp ý
Viết
Biên tập lại
Viết lại

được thông tin
thông qua cách
phân đoạn
Chiến lược này
giúp học sinh tổ
chức và nhớ các
điểm chính và ý
chính khi chọn đọc
bằng cách gạch
chân các từ khóa
Chiến lược này
đưa ra một cấu trúc
đề hoàn thành các
loại bài thi bằng
cách giúp học sinh
hoàn thành từng
phần thi một cách
cẩn thận và hệ
thống
SQ3R đưa ra cách
tiếp cận có hệ
thống để cải tiến
nhiệm vụ đọc hiểu
TOWER đưa ra
một cấu trúc để
hoàn thiện dự thảo
ban đầu và dự thảo
cuối cùng của báo
cáo.

Nguồn: Theo Dạy cho học sinh có vấn đề trong học cách sử dụng kỹ năng nghiên
cứu: Hướng dẫn giáo viên, J.J.Hoover và J.R.Patoon, 2007. Austin, TX: PRO-ED;
Bản quyền 2007 của PRO-ED Inc. Xin phép trước khi in lại.

Kỹ năng xã hội Cần có kỹ năng xã hội phù hợp để thành công ở trường, nơi
làm việc và cộng đồng. Kỹ năng xã hội là khả năng thể hiện hành vi như xã hội
mong muốn và tránh xa các hành vi có phản ứng tiêu cực khi có hai hoặc nhiều
người tương tác với nhau. Kỹ năng xã hội phải có tính chủ động, phù hợp với
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xã hội và có tính tương hỗ để các thành viên khi tương tác với nhau cùng đạt
được kết quả như muốn.
Khi phát sinh vấn đề về kỹ năng xã hội, vấn đề đó sẽ thuộc một trong 4 loại: (1)
thiếu toàn bộ kỹ năng – không có thành tố kỹ năng nào, (2) thiếu một phần kỹ
năng – không có một số yếu tố quan trọng của kỹ năng, (3) không thường xuyên
thể hiện hành vi đúng mực – có khả năng thể hiện kỹ năng song thực tế không
hề sử dụng chút nào hoặc có sử dụng nhưng không thường xuyên, và (4) thiếu
kiểm soát – có hành vi xã hội không mong muốn (VD: khó chịu hoặc quá đáng)
(Sargent, 1991). Mỗi trường hợp đều cần có cách tiếp cận chính thức hơn để
xây dựng kỹ năng xã hội.
Thường thì việc xây dựng kỹ năng xã hội không được đề cập trực tiếp trong
chương trình giảng dạy của trường. Đối với nhiều học sinh có nhu cầu đặc biệt,
đào tạo kỹ năng xã hội nên là một phần của chương trình giảng dạy rõ ràng.
Trong thực tế, ở nhiều trường học, kiểu đào tạo này là một phần của chương
trình giảng dạy ẩn do tầm quan trọng của năng lực trong lĩnh vực này. Hình 4.4
trình bày một số kỹ năng xã hội quan trọng nhất cần có trong nhà trường.

HÌNH 4.4 Các loại kỹ năng xã hội
Hành vi giữa các cá nhân: “Kỹ năng xây dựng tình bạn”, chẳng hạn như tự giới
thiệu bản thân mình, nhờ giúp đỡ, đề nghị giúp đỡ ai, đưa ra và nhận lời khen,
và xin lỗi.
Kỹ năng xã hội liên quan đến bạn bè: Các kỹ năng này được bạn cùng lớp coi
trọng và liên quan tới việc được bạn bè chấp nhận. Ví dụ như khi cùng nhau
phối hợp làm việc, xinvà nhận thông tin.
Hành vi liên quan đến bản thân: Những kỹ năng này cho phép học sinh đánh giá
một tình huống xã hội, lựa chọn một kỹ năng phù hợp, và xác định hiệu quả của
kỹ năng đó. Các hành vi khác có liên quan tới hành động, xử lý stress, và hiểu
được cảm giác.
Kỹ năng quyết đoán: Là các hành vi cho phép học sinh thể hiện nhu cầu của
mình mà không cần phải gây gổ.
Kỹ năng giao tiếp: sự đáp lại của người nghe, lần lượt, duy trì quan tâm tới cuộc
đối thoại, và đưa ra phản hồi cho người nói.
Nguồn: “Dạy kỹ năng xã hội cho học sinh có vấn đề về học tập và hành vi”,
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L.K.Elksnin và N Elksnin, 1998, Can thiệp tại trường và Viện, 33, trang 132.

Các kỹ năng sống có liên quan Trong chương trình giáo dục cho nhiều học
sinh khó khăn có thể không có cả chương trình giảng dạy kỹ năng sống. Việc đề
cập các chủ đề về kỹ năng sống trong chương trình có thể vô cùng có ích cho
học sinh, cả khi học sinh ở trường và trong tương lai. Kỹ năng sống có thể được
coi là “năng lực cụ thể (VD: kiến thức, kỹ năng và cách áp dụng) phù hợp với
địa phương và văn hóa, cần để thực hiện các hoạt động hàng ngày trong nhiều
hoàn cảnh khác nhau” (Cronin, Patton & Wood, 2007, T.2). Không có gì phải
nghi ngờ rằng cần có kỹ năng sống để giải quyết thành công thiều thách thức và
yêu cầu khi trưởng thành.
Khái niệm kỹ năng sống nêu trên rất rộng và bao gồm cả các kỹ năng đã thảo
luận ở trên, trong lĩnh vực như kỹ năng nghiên cứu và kỹ năng xã hội. Sẽ rất tốt
nếu liệt kê cả các kỹ năng sống khác, song các nhóm kỹ năng sống thông
thường còn bao gồm cảsinh hoạt hàng ngày, giải trí, tham gia hoạt động cộng
đồng và quyền công dân, đi lại, sức khỏe, tự quyết, và chuẩn bị hướng nghiệp.
Dạy kỹ năng sống thường không phải là một phần trong chương trình giảng dạy
cho phần lớn học sinh. Việc để học sinh tự tìm hiểu các kỹ năng này chứ không
đưa vào chương trình học một cách có hệ thống khiến cho phần lớn học sinh
không được chuẩn bị toàn diện. Mặc dù việc đề cập các kỹ năng quan trọng này
rõ ràng là phù hợp đối với học sinh không đến lớp song các chủ đề này cũng
phù hợp với cả học sinh đến lớp.
Chiến thuật được đề xuất ở đây là chuyển các chủ đề thực tế của cuộc sống vào
nội dung hiện nay được áp dụng, khi có cơ hội. Patoon, Cronin và Wood (1999)
đưa ra nhiều ví dụ ở cấp tiểu học và trung học về cách đưa những chủ đề thực tế
của cuộc sống vào nội dung của các lĩnh vực khác nhau.
Phân hóa tài liệu
Trường học sử dụng đến rất nhiều loại tài liệu khác nhau. Các tài liệu này gồm
cả tài liệu in ấn mà học sinh phải đọc được và rút ra thông tin để sau đó sử
dụng. Các tài liệu không in ấn gồm bản đồ, quả địa cầu, mô hình, ảnh, video và
hình ảnh trên máy tính. Tất cả các tài liệu này đều có thể gây ra vấn đề cho học
sinh đang gặp khó khăn ở trường.
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Nhìn chung, các loại tài liệu khác nhau đều có những mối lo ngại chính khiến
phải bố trí hỗ trợ phù hợp đối với tài liệu dạy học. Một số vấn đề liên quan đến
học sinh và một số vấn đề có liên quan đến tài liệu đang sử dụng.
Một số đặc điểm có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế khả năng của
học sinh sử dụng nhiều loại tài liệu. Học sinh không thể thể hiện các kỹ năng
tiên quyết để xử lý tài liệu. Khái niệm phức tạp của tài liệu vượt quá cả trình độ
hiểu của học sinh. Và cuối cùng, học sinh có thể không có đủ kiến thức nền
tảng và kinh nghiệm để hiểu được thông tin được trình bày trong tài liệu.
Một số đặc điểm của chính tài liệu thường gây ra vấn đề lớn. Sự phức tạp về
ngôn ngữ trong tài liệu có thể khiến học sinh không rút ra được thông tin gì.
Nguyên nhân chính gây ra vấn đề là từ các yếu tố về từ vựng và cú pháp. Ngoài
ra, lượng thông tin được trình bày cho học sinh lại quá lớn. Thông thường,
phạm vi đề cập được nhấn mạnh hơn chiều sâu. Khi nói đến các sách giáo khoa,
Deshler, Ellis và Lenz (1996) nhận định “ngay cả khisách giáo khoa được viết
sao cho “hấp dẫn” người học thì lượng thông tin trong sách cũng có thể quá lớn
đối với cả giáo viên và học sinh” (T.417). Học sinh cũng có thể bị ngợp trước
lượng thông tin tìm thấy trên Internet.
Các đặc điểm về thiết kế và format của tài liệu (VD: kỹ thuật sử dụng trước khi
đọc, cách bố trí, tổ chức, đồ họa, bổ sung, sự rõ ràng, sử dụng ví dụ, cơ hội thực
hành) còn thiếu hoặc chưa đủ, nên khiến tài liệu khó sử dụng.Điều này đặc biệt
đúng với những học sinh đang có vấn đề liên quan đến học tập. Nói cách khác,
tính “thận trọng” hoặc thân thiện với người dùng của tài liệu thường được bàn
luận.
Tài liệu Trong chương này, tài liệu dạng văn bản là tất cả các dạng tài liệu cần
đọc đầu tiên để lấy thông tin. Tài liệu dạng văn bảnthường dùng trên lớp gồm
sách giáo khoa cơ bản, sách bài tập, phiếu bài tập, tài liệu, sách báo phát hành
hàng tuần, tờ rơi, các tài liệu photo khác, cũng như các tài liệu dạng văn bản
đọc trên máy tính. Các loài tài liệu này cũng có những lưu ý chung nêu trên.
Có thể thực hiện ba cách tiếp cận chung để giải quyết vấn đề phát sinh với tài
liệu dạng văn bản: thay thế, sử dụng một dạng tài liệu nào đó thay cho tài liệu
dạng văn bản đang có, nâng cao khả năng hiểu tài liệu hiện có, và sử dụng các
kỹ thuật hỗ trợ học sinh lưu lại thông tin. Kỹ thuật đầu tiên nhằm mục đích
tránh các vấn đề liên quan đến tài liệu dạng văn bản hiện có. Hai cách tiếp cận
tiếp theo đòi hỏi phải điều chỉnh cách sử dụng tài liệu hiện có. Kết quả thảo
21

•CHƯƠNG4

luận các kỹ thuật xử lý tài liệu dạng văn bản, được điều chỉnh cho phù hợp theo
đề xuất của Schumm và Strickler (1991), đưa ra nhiều ý tưởng để giải quyết các
vấn đề mà học sinh có thể gặp phải khi sử dụng tài liệu dạng văn bảncùng với
một số quan ngại về các kỹ thuật đó.
Điều chỉnh tài liệu dạng văn bảncho phù hợp Đặc điểm cơ bản của kỹ thuật này
là sử dụng một phương pháp thay thế để truyền tải thông tin có trong tài liệu
dạng văn bản; đang dùng cho học sinh. Cách tiếp cận này gồm từ thay thế cho
tới chỉnh sửa tài liệu hiện có. Một số đề xuất có khả năng thực hiện cao hơn do
các yếu tố về thời gian, nỗ lực và khả năng cung ứng. Ví dụ:
• Tài liệu dạng văn bảnlà băng ghi âm: Lý tưởng là tài liệu đang dùng
đều có sẵn trên Thư viện Recording for the Blind & Dyslexic, và học sinh
có thể qua kiểm tra để sử dụng dịch vụ này. Nếu không có tình nguyện
viên hoặc học sinh khác tiến hành thu băng thì việc thu băng có thể rất
khó khăn. Lovitt và Horton (1991) không đề xuất thu băng với lý do là
“nhiều bài đọc thiếu cẩn thận”. Có vẻ như nếu một đoạn văn không được
tổ chức đúng và không mạch lạc thì đoạn văn đó sẽ tiếp tục bị tổ chức
không đúng và không mạch lạc khi thu băng (T.443).
• Đọc to tài liệu: Đề xuất này có cùng ưu điểm và hạn chế như đề xuất thu
băng.
• Bố trí học sinh theo từng cặp để làm chủ tài liệu dạng văn bản: Kỹ
thuật này có lợi trong thời gian ngắn và có định hướng, và đòi hỏi phải có
sẵn hỗ trợ khi sử dụng tài liệu dạng văn bản.
• Sử dụng cách khác để cung cấp tài liệu (VD: kinh nghiệm trực tiếp,
phương tiện): các phương tiện khác để cung cấp thông tin vô cùng có
ích đối với việc trình bày các chủ đề có nội dung. Điều trở ngại đối với ý
tưởng này là liệu có các cách thay thế phù hợp và thời gian để thực hiện
các cách thay thế đó hay không.
• Làm việc với từng học sinh hoặc theo nhóm nhỏ: đề xuất này có hiệu
quả khi học sinh hiểu được tài liệu dạng văn bảntrong phạm vi nào đó và
có thời gian để thường xuyên thực hiện hoạt động này.
• Sử dụng cách tiếp cận đa cấp, nhiều tài liệu: Có nhiều sách giáo khoa
dễ đọc đề cập tới nhiều lĩnh vực nội dung. Cũng có thể giới thiệu tài liệu
đọc bổ trợ khác được viết ở cấp dễ đọc. Cách tiếp cận này cho phép học
sinh theo được khóa học cụ thể và thu được thông tin mình cần thông qua
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việc sử dụng tài liệu mà mình có thể xử lý được. Có thể tăng cường cho
kỹ thuật này bằng cách sử dụng một số đề xuất khác đã đề cập ở trên.
• Xây dựng các phiên bản ngắn gọn của nội dung văn bản: sự hấp dẫn
của đề xuất này là học sinh có khả năng sử dụng tài liệu dạng văn bản
phù hợp với trình độ đọc của mình. Thực tế là giáo viên hoặc cán bộ khác
hầu như lúc nào cũng phải xây dựng loại tài liệu (VD: dạng viết). Đây
chính là trở ngại do thời gian và công sức cần bỏ ra. Và đó chính là lý do
mà Lovitt và Horton (1991) không đề xuất kỹ thuật này.
• Đơn giản hóa tài liệu dạng văn bản hiện có:Giáo viên có thể đơn giản
hóa những từ vựng, thuật ngữ và cách diễn đạt mà học sinh khó hiểu.
Thay vì viết lại các đoạn văn hoàn chỉnh, có thể làm rõ cả trang tài liệu
và, bằng cách dùng bút đánh dấu, gạch các từ khó và viết các từ tương
đương song dễ hiểu hơn ở ngoài lề (Hoover & Patton, 2007).
Nâng cao khả năng hiểu Có rất nhiều cách để giúp học sinh hiểu rõ hơn
những gì mà mình đọc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những học sinh
có vấn đề về đọc hiểu và nghe hiểu. Dưới đây là một số đề xuất tập trung
vào các chiến thuật nâng cao khả năng đọc tài liệu dạng văn bản, đặc biệt là
tài liệu loại trung bình.
• Giới thiệu cho học sinh mục đích đọc: Điều này sẽ giúp học sinh tìm ra
được mục tiêu của bài mình phải đọc.
• Xem trước bài đọc: Hoạt động rất quan trọng này, song rất hay bị bỏ
qua, vì giúp chuẩn bị cho học sinh một số điểm cụ thể mà mình sẽ gặp
phải. Trong hoạt động đọc trước này, nên giới thiệu cho học sinh từ mới
và khái niệm mới mà mình sẽ gặp và có thể sẽ gây ra vấn đề khó khăn.
Việc sử dụng sơ đồ hoặc truyện khung cũng có thể giúp ích cho học sinh.
• Dạy học sinh cách tận dụng các kiểu format: Một bộ kỹ năng cực kỳ
có ích bao gồm khả năng sử dụng các đề mục, phần chữ in đậm, hình ảnh
minh họa (VD: hình vẽ, bảng, vật trưng bày, ảnh), phần mở đầu và tóm
tắt tài liệu dạng văn bản để có thể hiểu được cấu trúc và ý nghĩa bổ sung
của tài liệu.
• Khuyến khích học sinh trước khi đọc: việc khuyến khích học sinh suy
nghĩ xem mình sẽ đọc gì là điều vô cùng hữu ích. Hướng dẫn học sinh
cách dự đoán trước, hướng dẫn này đưa ra một số câu hỏi cho học sinh và
các câu hỏi này sẽ được trả lời trong quá trình đọc. Đây chính là một
chiến thuật.
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• Sử dụng hướng dẫn nghiên cứu: Một số sách giáo khoa thương mại đưa
ra các loại hỗ trợ này; một số lại không. Mục tiêu đầu tiên của việc sử
dụng hình thức hỗ trợ này là hướng dẫn học sinh đọc tài liệu bằng cách
yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi hoặc câu nhận định liên quan đến đoạn
văn mà mình đang hoặc đã đọc. Hướng dẫn nghiên cứu là cách tổ chức
và hướng dẫn để hiểu được tài liệu.
• Sử dụng sơ đồ tư duy: Kỹ thuật này sử dụng các format hình ảnh hoặc
cấu trúc để giúp học sinh tổ chức thông tin nhằm mục đích hiểu rõ hơn tài
liệu. Các kỹ thuật cụ thể gồm format chủ đề chính, truyện khung hoặc sơ
đồ truyện, và sơ đồ ngữ nghĩa. Ví dụ về một sơ đồ truyện được trình bày
trong khung “Dạy học Phân hóa –Hướng dẫn cơ bản” dưới đây.
• Giảm bớt yêu cầu của bài đọc: có thể phải giảm bớt độ dài của bài đọc
hoặc giảm tốc độ đề cập nội dung.
• Nêu bật tài liệu dạng văn bản: có thể nêu bật tài liệu cho học sinh trước
khi học sinh sử dụng tài liệu đó, giáo viên có thể hướng học sinh tập
trung vào các điểm quan trọng trong đoạn văn. Cũng có thể tiến hành nêu
bật tài liệu trước khi đọc bằng cách để học sinh lướt qua tài liệu và nêu
bật các đề mục, như vậy sẽ giới thiệu được cho học sinh biết khi mình
đọc sẽ gặp phải vấn đề gì.
• Dạy các chiến lược hiểu-giám sát: Nhiều chiến lược đã được xây dựng
để giúp học sinh suy nghĩ xem mình hiểu đến đâu đối với vấn đề đang
đọc và mình có thể xử lý vấn đề đang gặp phải như thế nào.

Hướng dẫn cơ bản

Phân hóa

MẪU SƠ ĐỒ TRUYỆN CÔ BÉ LỌ LEM (PERAULT/JEFFERS)
Nhân vật:
Sự kiện để đi đến giải pháp
Cô bé lọ lem
1. Bà tiên biến quần áo rách của Cô
Mẹ kế, bố
bé lọ lem thành váy và giày thủy
2 chị là con của bà mẹ kế
tinh, rồi đưa cô đi dự tiệc. Cô bé
Bà tiên, hoàng tử
lọ lem hứa về nhà trước nửa đêm
2. Cô bé lọ lem khiêu vũ với hoàng
Bối cảnh:
tử tại bữa tiệc, quên mất giờ về
Thời gian: Cách đây rất lâu
3. Khi chuông đồng hồ điểm 12
Địa điểm: Vương quốc
tiếng, cô chạy ra khỏi bữa tiệc,
đánh rơi một chiếc giày thủy tinh.
Vấn đề:
4. Cô bé lọ lem quay về nhà và lại
24

•CHƯƠNG4

Bố mất, Cô bé lọ lem bị hành hạ và
mặc quần áo rách rưới
không được phép đi dự tiệc của nhà 5. Hoàng tử tìm cô gái nào đi vừa
vua
chiêc giày thủy tinh.
Mục đích:
Đi dự tiệc và gặp hoàng tử đẹp trai

Giải quyết vấn đề:
Cô bé lọ lem đi vừa chiếc giày
Khi cô xỏ chân vào chiếc giày, cô
trở lại xinh đẹp như khi ở bữa tiệc.
Cô kết hôn với hoàng tử và sống
cuộc sống hạnh phúc.

Nguồn: Điều chỉnh từ “Xây dựng nghĩa: Cách tiếp cận Tổng hợp trong Dạy Đọc”,
K.D.Barclay, 1990, Can thiệp tại trường và Viện, 26, T.88. Bản quyền 1990 của
PRO-ED, Inc. Xin phép trước khi in lại.

Điều chỉnh các hoạt động của bài đọc cho thích hợp Có thể phải tổ chức lại
và viết lại các câu hỏi ở cuối chương, thường trong sách hay có các câu hỏi
này. Đối với những học sinh có khó khăn về đọc, các loại câu hỏi này có thể
rất khó chịu.
Giữ lại thông tin thu được từ bài đọc Theo Schumm và Strickler (1991),
“một số học sinh có thể đọc được từng từ và hiểu được tài liệu trong quá
trình đọc…song có một số học sinh lại không làm tốt bài thi do có vấn đề
với trí nhớ dài” (T.83). Học sinh cần phải học cách giữ lại những gì mình đã
đọc, cho dù yêu cầu đó có liên quan đến bài thi (đây chính là một thực tế
quan trọng) hay chỉ để lấy kiến thức chung.
• Sử dụng sơ đồ tư duy: Có thể sử dụng nhiều loại sơ đồ trực quan sau
khi đọc.
• Lồng ghép nhiều chiến lược học tập chính thức: Có thể dạy cho học
sinh một số chiến lược cụ thể, bao gồm cả chiến lược lưu lại thông tin
– xem ví dụ về các loại chiến lược này ở Bảng 4.3. Phần lớn các kỹ
thuật đều yêu cầu học sinh viết một đoạn mô tả ngắn về các điểm
chính hoặc tóm tắt những gì mình đã đọc.
• Dạy kỹ năng chuẩn bị cho kỳ thi: là những kỹ năng cần để chuẩn bị
cho kỳ thi có liên quan tới tài liệu đã đọc. Trong phần lớn trường hợp
ở bậc phổ thông và sau phổ thông, mọi người cho rằng học sinh có thể
xử lý được tài liệu đọc và sử dụng được những gì đã đọc để trả lời các
câu hỏi trong bài thi.
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• Dạy các kỹ năng chuẩn bị cho thảo luận trên lớp: Cũng giống như
làm bài thi thành công, có thể cần phải chuẩn bị để có thể thảo luận
thành công trên lớp, đặc biệt là đối với những học sinh có vấn đề khi
đọc các tài liệu cần dùng cho thảo luận. Có thể phải áp dụng phương
nào đó có cấu trúc để tổ chức thông tin.
Điểu chỉnh các Tài liệu giảng dạy khác: Ngoài các tài liệu dạng văn
bản, tài liệu của môn toán và đồ dùng trợ giúp học tập cũng có thể là khó
khăn đối với các học sinh có nhu cầu đặc biệt.
Tài liệu của môn toán Lo ngại đầu tiênđược đề cập ở phần này có liên
quan tới sử dụng cách tiếp cận sách giáo khoa cơ bản được dùng ở hầu
hết các trường học. Có thể thực hiện một số giải pháp nếu nhận thấy có
khó khăn liên quan tới sử dụng cách tiếp cận đối với việc dạy toán này.
Yếu tố quan trọng mà giáo viên phải xem xét khi sử dụng sách toán với
những học sinh có vấn đề gồm:
• Sách hướng dẫn của giáo viên không có chiến lược giảng dạy cụ
thể để dạy một kỹ năng nhất định nào đó.
• Có thể thực hành chưa đủ.
• Quá vội vã khi chuyển từ kỹ năng /chủ đề này sang kỹ năng /chủ
đề khác.
• Đôi khi chưa xem lại đầy đủ các chủ đề đã đề cập trước đó.
• Yêu cầu về ngôn ngữ và khái niệm có thể ảnh hưởng tới quá trình
hiểu – các vấn đề của tài liệu dạng văn bản cũng là vấn đề của môn
toán.
• Các loại hoạt động mà học sinh làm vẫn còn thiếu đa dạng.
• Các hoạt động và nội dung không liên quan đến học sinh.
• Các ứng dụng giải toán thường không hiện thực (Polloway, Patton,
& Serna, 2008).
Đồ dùng trợ giúp học tập Phải tóm tắt mọi hình thức trợ giúp học tập (VD: tài
liệu đọc ngoài, ví dụ thực tế, trò chơi, trung tâm học tập, dự án trong lớp), đây
có thể là một phần của chương trình dạy học. Phải chú ý đảm bảo sao cho học
sinh biết cách sử dụng những tài liệu này. Nếu tài liệu dạng văn bản là một phần
của đồ dùng trợ giúp học tập, thì có thể cần đưa vào một số đề xuất ở trên. Về
việc ứng dụng trò chơi để dạy học, học sinh cần phải có kỹ năng và hành vi
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chơi phù hợp – điều này vô cùng quan trọng nếu học sinh chơi trò chơi một
cách hợp tác mà không cần có tham gia trực tiếp hay giám sát của giáo viên.
Phân hóa dạy học
Có rất nhiều cách để thay đổi sự trao đổi đầu vào của giáo viên / đầu ra của học
sinh – những điều chỉnh cụ thể cần thiết đối với bài tập về nhà, kiểm tra và cho
điểm. Cho tới nay vẫn chưa có ai nỗ lực đề cập đến tất cả những gì biết về thực
hành tốt và được khuyến cáo trong các lĩnh vực này, nên hiện có rất nhiều sách
viết về các chủ đề này. Mục đích của phần này là nêu bật một số thực hành về
phân hóa có thể áp dụng để tạo ra môi trường học tập tối ưu cho tất cả học sinh
và các thực hành này cần cho những học sinh đang gặp khó khăn.
Cân nhắc về học tập Có ba định hướng dạy học: theo chỉ đạo của giáo viên
(bản chất của học tập là theo chỉ đạo và chi phối của giáo viên), theo chỉ đạo
của học sinh (bản chất của học tập là giáo viên hướng dẫn song học sinh là
trọng tâm của các hoạt động), và theo chỉ đạo của bạn bè (bản chất của học tập
là giáo viên hướng dẫn song các hoạt động được hoàn thành cùng với cả nhóm
học sinh hoặc cặp học sinh). Phần lớn giáo viên áp dụng cả ba định hướng này
trên lớp.Điểm quan trọng là mỗi định hướng đều có một bộ những điều mong
đợi và quy trình mà giáo viên phải công nhận và học sinh phải hiểu. Tất cả ba
định hướng này đều phù hợp và nên được xem xét để giảng dạy một cách phù
hợp cho học sinh đang gặp khó khăn.
Một vấn đề nữa có liên quan đến học tập mà giáo viên phải hiểu là các loại hình
học tập khác nhau. Điều này rất quan trọng vì đối với mỗi loại hình học tập cần
có điều kiện và điều chỉnh nhất định khi áp dụng cho học sinh có nhu cầu đặc
biệt. Mastropieri và Scruggs (1994) xác định một số hình thức học tập gồm tập
phân biệt, học từ thực tế, học theo quy tắc, học theo quy trình, và học cách khái
niệm hóa. Tất cả các hình thức học tập đều đượcáp dụng tại trường và ở nhà.
Bảng 4.4 trình bày một số ví dụ mang tính học thuật và xã hội đối với từng loại
hình học tập.
BẢNG 4.4
Các hình thức học tập
HÌNH
THỨC ĐỌC
HỌC
Phân biệt
p và q

SỐ HỌC

XÃ HỘI

+ và -

Hợp tác và cạnh
tranh
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Thực tế
Kết hợp
Theo thứ tự
Quy tắc

Khái niệm
Quy trình

l = ell

5+2=7

a, b , c, d, e…
Nếu hai nguyên
âm đi cùng nhau
thì, nguyên âm
đầu tiên là nguyên
âm dài
Nguyên âm
1. Đọc tiêu đề
2. Tự đặt câu hỏi
3. Đọc lướt đoạn
văn
4. Tự đặt câu hỏi
5. Đọc kỹ
6. Trả lời câu hỏi

Cười nhạo người
khác là thô lỗ
2, 4, 6, 8, 10, Bài hát của trường
12…
hoặc
phương
châm của trường
Để chia phân số, Cái gì không
đảo ngược rồi muốn thì đừng
nhân
làm
cho người
khác
Số nguyên tố
1. Đếm số chữ số
thập phân
2. Dịch dấu thập
phân ở số chia
sang bên phải,
đánh dấu caret
3. Đặt dấu thập
phân ở ngay
trên dấu caret
trong thương số

Phép xã giao
1. Yên lặng bước
theo hàng
2. Lấy khay, thìa,
dao dĩa và khăn
ăn
3. Đặt đồ ăn trưa
lên khay
4. Lấy hộp sữa
giấy
5. Yên lặng đi đến
bàn ăn trưa

Nguồn: Hướng dẫn hiệu quả cho giáo dục đặc biệt (xuất bản lần 2, trang 42), M.A
Mastropieri và T.E.Scruggs, 1994, Austin, TX: PRO-ED. Bản quyền 2007 của PROED Inc. Xin phép trước khi in lại.

Khi làm việc với nhiều học sinh, cũng nên chú ý tới các giai đoạn học tập.
Nhiều vấn đề phát sinh khi các giai đoạn học tập cơ bản bị bỏ qua hoặc áp dụng
không đúng. Giai đoạn hoặc mức độ học ban đầu chính là tiếp nhận, thành thạo,
duy trì và khái quát hóa. Điều quan trọng là phải công nhận mục tiêu của từng
giai đoạn và áp dụng mục tiêu đó một cách phù hợp trong bối cảnh dạy học.
Bảng 4.5 mô tả tóm tắt từng giai đoạn và mục đích chính của từng giai đoạn đó.
BẢNG 4.5
Các giai đoạn học tập
Tiếp nhận
Người học đang trong quá trình tiếp nhận song chưa tiếp nhận được kỹ năng.
Người học không có kiến thức về cách thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác
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và do đó không bao giờ trả lời đúng, cho dù có được kiểm tra bao nhiều lần đi
nữa. Trong giai đoạn này, giáo viên đưa ra hướng dẫn trực tiếp, sau đó là thực
hành đối với lĩnh vực kỹ năng đó. Ở đây có thể dùng cách xây dựng mô hình.
Mục đích của dạy học là độ chính xác của câu trả lời.
Thành thạo
Người học trả lời chính xác song tốc độ chưa đạt. Người học thực hiện chính
xác, cho thấy đã tiếp cận được thông tin cần thiết song vẫn cần phải thể hiện kỹ
năng đủ nhanh để kỹ năng đó trở thành tự động trong thực tế, để trở thành cơ sở
cho các kỹ năng khác và không bị ảnh hưởng khi thực hiện chậm chạp.
Duy trì
Dự kiến người học giữ được cả sự chính xác và trôi chảy đối với kỹ năng đó.
Người học có thể hoặc không tiếp tục thực hiện ở mức độ thành thạo. Do đó,
giáo viên phải đánh giá định kỳ việc giữ lại này và lại dạy trực tiếp nếu cần để
duy trì cả độ chính xác và tốc độ trả lời.
Khái quát hóa
Dự kiến người học sẽ chuyển kỹ năng này sang tình huống hoặc hoàn cảnh mới,
bất kể hoàn cảnh nào và cách thức trả lời nào. Giáo viên dạy trực tiếp theo các
môi trường và cách trả lời luân phiên nhau nếu học sinh không khái quát hóa
được. Giáo viên lập chương trình để khái quát hóa trong nhiều bối cảnh và cách
thức khác nhau, thay đổi điều kiện kích thích, cho học sinh biết cần chú ý tới gì
và bỏ qua gì, và đào tạo cho những cán bộ khác trong các môi trường luân phiên
để duy trì quy trình tương tự.
Mục đích của dạy học là mở rộng kỹ năng ra nhiều tình hống, hành vi và thời
gian.
Nguồn: Điều chỉnh từ “Giáo viên nguồn/tư vấn: Mô hình tổng hợp về cung cấp dịch
vụ”, L.Idol, 1989, Giáo dục trị liệu và giáo dục đặc biệt, 10(6), trang 41. Bản quyền
1989 của PRO-ED Inc. Xin phép trước khi điều chỉnh.

Giảng dạy một cách hệ thống và rõ ràng Khi dạy những học sinh đang gặp
khó khăn ở trường, giáo viên nên thực hiện các yếu tố cơ bản của giảng dạy
hiệu quả. Cần rà soát một số điểm quan trọng sau:
• Tận dụng vị trí: Gần gũi những học sinh đang gặp vấn đề liên quan đến
học tập có thể giúp các học sinh đó chú tâm vào các khía cạnh quan trọng
của các hoạt động đang diễn ra trên lớp, giúp học sinh tiếp cận hỗ trợ dễ
hơn, và giảm thiểu các vấn đề hành vi có thể xảy ra.
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• Sử dụng mô hình theo trình diễn, thực hành độc lập và đánh giá thực
hành: phương pháp này rất hiệu quả đối với việc tối đa hóa khả năng học
sinh sẽ học một kỹ năng nào, và gồm các giai đoạn sau: (1) giáo viên
trình diễn hành vi hoặc kỹ năng mà mình sẽ dạy, (2) tạo cơ hội để học
sinh thể hiện hành vi theo hướng dẫn của giáo viên (giai đoạn này có thể
nhắc nhở hành động, lời nói, trực quan hoặc về cử chỉ), và (3) cuối cùng
học sinh thực hành hành vi đó mà không cần trợ giúp. Sau đó, đánh giá
đầy đủ cách thực hiệncủa học sinh.
• Chú ý tới việc trình bày thông tin mớiMastropieri và Scruggs (1993) đã
xác định 6 yếu tố quan trọng để dạy thông tin cho học sinh. Hai tác giả
này giới thiệu các yếu tố này là các biến số SCREAM: cơ cấu, rõ ràng,
nhiệt tình, tốc độ phù hợp, vàtối đa hóa sự tham gia.
• Sử dụng trải nghiệm đa giác quan: Một số người cho rằng nhiều hoạt
động đa giác quan có thể có ảnh hưởng lớn đến học tập. Tuy nhiên,
không nên chối bỏ thực tế là các hoạt động này có thể có ích cho việc dạy
học.
• Đưa ra các điều chỉnh phù hợp cần thiết liên quan đến bài giảng:
những điều chỉnh có kiểm soát, bao gồm lên lịch học sao cho có nhiều
thời giannghỉ hơn, tổ chức bài giảng sao cho có thể áp dụng được nhiều
phương pháp giảng dạy (VD: thảo luận, phương tiện), di chuyển trong
lớp, đáp lại người nghe nói chung và học sinh cụ thể, nhấn mạnh các
điểm quan trọng, và cung cấp các kỹ thuật áp dụng trước khi đọc. Ở đây
cũng có thể áp dụng các hoạt động chuẩn bị, chẳng hạn như các hoạt
động dùng để nâng cao mức hiểu văn bản. Ngoài ra, có thể dạy cả kỹ
năng ghi chép và chiến lược nghe. Nếu bài giảng cho phép thảo luận thì
học sinh cũng có thể cần phải phát triển kỹ năng đặt câu hỏi tốt hơn.
• Sử dụng công nghệ hỗ trợ: Phải đảm bảo sao cho một số học sinh nhất
định biết được một loạt phương án áp dụng công nghệ hỗ trợ (AT). AT
gồm từ ứngdụng công nghệ thấp (VD: máy nghe băng) cho đến công
nghệ cao (VD: hệ thống FM để giúp học sinh tập trung vào những gì
đang được nói). Giáo viên nên biết hiện đang có thiết bị gì, cách đánh giá
học sinh, và nếu sử dụng các thiết bị này thì các thiết bị này hoạt động
như thế nào.
Lập giáo án Cần thảo luận 3 yếu tố liên quan đến lập giáo án. Thứ nhất,
giáo ánphải có một phần về thay đổi để hỗ trợ học sinh có nhu cầu liên quan
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đến học tập. Một đề xuất là đưa thêm một mục về nhu cầu đặc biệt vào mẫu
lập giáo án.
Vấn đề thứ hai là sử dụng các kiểu đầu vào và đầu ra khác nhau trong giảng
dạy. Có hai lợi ích là: cho phép giáo viên xử lý được nhu cầu của học sinh
và tạo ra sự đa dạng. Cawley, Fitzmaurice-Hays và Shaw (1988) xây dựng ý
tưởng về một đơn vị có tương tác với nhau. Công thức này được đưa vào
nhiều tài liệu dạy toán mà Cawley và đồng nghiệp xây dựng. Hình 4.5 trình
bày một phiên bản có thay đổi của mô hình này. Trong mô hình này, đầu
vào chỉ cách giáo viên cung cấp thông tin/giảng dạy (VD: cách học sinh tiếp
nhận thông tin), và đầu ra chỉ cách học sinh xử lý thông tin đó. Như có thể
thấy, đối với phần lớn chủ đề cần lập giáo án, có 24 phương án để phân hóa
hoạt động giảng dạy và kinh nghiệm giảng dạy.
HÌNH 4.5 Các phương án đầu vào/đầu ra của học sinh
Đầu ra
Viết
Nói
Làm
Thực
Giải
hiện
quyết
Đầu vào
Đọc
Nghe
Nhìn
Làm
Nguồn:

Nhận
dạng

Vấn đề thứ ba liên quan đến lập giáo án là tạo nhóm. Trong các tình huống
học định hướng theo bạn bè, chẳng hạn như bố trí học một cách hợp tác, học
sinh cần thể hiện nhiều kỹ năng để thành công. Để lên kế hoạch giảng dạy và
quyết định bố trí theo nhóm, giáo viên cần xem xét nhiều yếu tố: mục đích
của việc tạo nhóm, phạm vi nhóm, điều kiện vật chất, đặc điểm của học sinh,
và, như đề cập ở trên, kỹ năng cần thiết về học thuật và xã hội (VD: hợp
tác). Bảng 4.6 trình bày một số phương pháp tạo nhóm thường hay được sử
dụng.

KIÊU
Cả nhóm

BẢNG 4.6
Các kiểu giảng dạy
THÀNH
MỤC ĐÍCH ƯU ĐIỂM
NHƯỢC
LẬP NHƯ
ĐIỂM
THẾ NÀO
Cả nhóm
Cung
cấp • Đề
cập • Không đáp
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thông tin một
lần về nội
dung hoặc kỹ
năng cho tất
cả học sinh
•

Nhóm nhỏ
theo chỉ đạo
của giáo viên

Nhóm
tác nhỏ

hợp

Nhóm
không
tranh

nhỏ
cạnh

Cặp học sinh

ứng
nhu
cầu
của
nhiều học
sinh nếu
chỉ
sử
dụng
phương
pháp giảng
dạy này
Giáo viên lập Cung cấp các • Có
thể • Một số học
các
nhóm hoạt
động
kiểm
tra
sinh có thể
đồng
nhất, nhằm
đáp
một cách
tham gia
bằng cách sử ứng nhu cầu
chính xác
vào
làm
dụng tiêu chí cụ thể, cả vì
hơn để học
bài ở trên
đã có
mục
đích
sinh hiểu
lớp trong
hiệu chỉnh và
được
thời gian
bổ sung thêm
dài
mà
không bị
giám sát
Giáo viên lập Củng
cố • Nhiều cơ • Đôi khi chỉ
các
nhóm những
nội
hội hơn cho
có 2 hoặc
đồng
nhất, dung đã dạy
học
sinh
3 nhóm có
trên cơ sở trước đó và
“tương tác”
4-5
học
thành
tích, củng cố kỹ
với tài liệu
sinh được
giới, chủng năng xã hội
đang được
hưởng
tộc…
(lưu ý: mức
trình bày
hình thức
độ của cá
này.
nhân là phải
đạt
được
những mục
tiêu này)
Lựa
chọn Trải nghiệm • Củng
cố • Khó kiểm
ngẫu nhiên một quá trình
được các
tra mức độ
theo hướng hoặc đưa ra
kỹ năng xã
hiểu của
dẫn của giáo một
sản
hội
học sinh
viên,
nếu phẩm
mà
trong quá
cần, để lập không phải
trình thực
các
nhóm đánh giá về
hiện hoạt
đồng nhất
học thuật đối
động
với cá nhân
hoặc nhóm
Giáo viên và Tăng cường • Có thể thu • Một học
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như
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học
sinh
được
lựa
chọn
theo
nhu cầu học
tập lẫn nhau

Hướng dẫn Một học sinh
cho từng cá
nhân

Trung
tâm Giáo
viên
hoặc trạm
giúp cho học
sinh
được
tiếp cận công
bằng
theo
nhiều cách

việc học tập
hút
tham
mang
tính
gia của cả
hợp tác thông
hai
học
qua quá trình
sinh
hợp tác/tương • Củng cố kỹ
hỗ
năng xã hội
• Tạo
điều
kiện
cho
học tập lẫn
nhau
Đáp ứng nhu • Tăng tỉ lệ
cầu của từng
giáo viênhọc
sinh
học sinh
(IEP, làm bù • Dễ
dàng
bài do nghỉ
hiệu
học, củng cố
chỉnh/củng
kiến
thức,
cố
hiệu
chỉnh
nội
dung
hoặc
kỹ
năng)
Tăng cường, • Tăng cường
mở
rộng,
hiểu
biết
thực hành, áp
của
học
dụng
kiến
sinh
thức học tập • Học sinh có
mới, và/hoặc
thể
thực
chỉnh sửa nội
hành
kỹ
dung và/hoặc
năng
kỹ năng
• Học sinh có
thể áp dụng
kiến thức
mới học

sinh có thể
làm /suy
nghĩ mọi
việc

• Có thể mất
nhiều thời
gian
• Có
thể
không
giám sát
được một
cách tích
cực đối với
một số học
sinh
• Khó quản
lý
thời
gian
ở
trung tâm
và
khó
khăn cho
người
không đọc
• Đòi
hỏi
phải
có
thời gian
chuẩn bị
• Khó giám
sát.

Nguồn: Điều chỉnh từ Toán dành cho học sinh khuyết tật nhẹ, J.F.Cawley,
A.M.Fitzmaurice, và R.A.Shaw, 1988, Boston: Allyn&Bacon, và từ Sổ tay cho
hướng dẫn viên, Chương trình đào tạo giáo viên: Lồng ghép học sinh khuyết tật
nhẹ trong lớp học thường xuyên, P.B.Smith và G.Bentley, 1975, Austin, TX:
Trung tâm dịch vụ giáo dục, Vùng XII.
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Hoạt động trên lớp Có ba vấn đề liên quan đến cách diễn ra hoạt động trên
lớp. Chủ đề đầu tiên liên quan tới cách giáo viên trình bày thông tin. Ngoài
việc giảng dạy rõ ràng, giáo viên cũng phải lưu ý rằng một số học sinh sẽ
cần có thời gian để “dạy trước” những từ vựng cũng như khái niệm mới và
sẽ được đề cập trong bài đọc hoặc bài giảng.
Vấn đề thứ hailiên quan đến thực tế là một số học sinh mất nhiều thời
gian hơn so với các bạn mới xử lý được thông tin. Do đó, điều quan trọng là
những học sinh này có đủ thời gian để xử lý câu hỏi thì mới có câu trả lời
được. Việc áp dụng “thời gian chờ” cho cả lớp là cách tốt để đáp ứng nhu
cầu này. Với chiến thuật này, tất cả học sinh đều được yêu cầu chờ đợi cho
tới khi có tín hiệu. Như vậy sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những học sinh
cần nhiều thời gian để xử lý câu hỏi.
Vấn đề thứ ba là mong muốn học sinh tham gia tích cực vào phần giảng
dạy đang diễn ra. Một trong những cách tốt nhất để hoàn thành mục tiêu này
là yêu cầu học sinh đồng thanh trả lời – tức là tất cả cùng một lúc trả lời tất
cả các câu hỏi. Việc sử dụng các dụng cụ trả lời câu hỏi hoặc hệ thống nào
đó (VD: phiếu trả lời Có/Không) cũng có thể giúp học sinh tham gia tích
cực.
Nhiệm vụ và Sản phẩm Hợp phần này trong quá trình phân hóa có các thực
hành liên quan tớicác nhiệm vụ được giao, loại sản phẩm có thể đạt được, và
cách đánh giá. Có 5 chủ đề được trình bày, trong đó đưa ra đề xuất. Năm lĩnh
vực này là ý tưởng về sản phẩm lựa chọn, điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp và
quản lý nhiệm vụ, các vấn đề về bài tập về nhà, các phương án về kiểm tra, và
giám sát cũng như đánh giá thực hiện.
Thông thường, sẽ cần phải thay đổi nhiệm vụ để học sinh có vấn đề liên quan
đến học tập có thể xử lý được nhiệm vụ được giao (VD: chia thành nhiều phiên
bản ngắn), thay đổi tiêu chí xác định việc hoàn thành nhiệm vụ, cho phép có
nhiều thời gian để hoàn thành, giảm bớt khó khăn về nội dung, và thay đổi cách
thức của đầu ra. Mỗi hoạt động điều chỉnh này đều có lợi cho một số học sinh
nhất định trong lớp học phổ thông. Điểm quan trọng là không có điều chỉnh nếu
không cần; nếu cần điều chỉnh, thì nên thay đổi ít nhất có thể.
Một ví dụ rất hay về yêu cầu đối với điều chỉnh nhiệm vụ là một trang sách bài
tập toán về 16 phép trừ có liên quan đến giá trị tiền, học sinhđược giao làm
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trang toán này.Đối với học sinh có khó khăn đối với loại hoạt động này song có
khả năng về toán thì có thể cần phải có hình thức điều chỉnh nào đó.
Một cách nữa để phân hóa nhiệm vụ là sử dụng nhiệm vụ có nhiều cấp độ. Đối
với phương pháp này, có thể thiết kế nhiều đặc điểm khác nhau để lựa chọn
theo mức độ kỹ năng, khả năng, động lực, hoặc mối quan tâm của học sinh. Ví
dụ, có thể chia nhiệm vụ thành nhiều cấp độ theo mức độ thách thức, mức độ
phức tạp, trình độ đọc, sản phẩm/kết quả, và yêu cầu (VD: quy trình).
Lâu nay các chuyên gia về giáo dục cho học sinh năng khiếu đã thúc đẩy ý
tưởng về nhiều phương án sản phẩm. Có lẽ giờ là lúc những chuyên gia làm
việc với học sinh gặp khó khăn cũng nên suy nghĩ theo hướng này. Cung cấp
cho học sinh phương án và lựa chọn về các phương án đó là điều mà mọi người
mong muốn. Giáo viên thường giao nhiệm vụ giống nhau cho tất cả học sinh.
Đối với những học sinh gặp khó khăn, và những học sinh có ưu điểm về những
lĩnh vực mà mình hiếm có cơ hội thể hiện khả năng, nếu đưa ra được sản phẩm
lựa chọn thì sẽ cho phép học sinh phát huy thế mạnh của mình.
Khái niệm về kết quả khác nhau đối với học sinh phù hợp với khái niệm đã
được đề cập về cách thức của đầu vào và đầu ra.
Điều chỉnh bài tập về nhà Một yếu tố quan trọng trong học tập là bài tập về
nhà. Phần lớn các tài liệu đều ủng hộ quan niệm rằng việc sử dụng bài tập về
nhà cho tác động mong muốn đối với việc học tập ở trường. Mặc dù bài tập về
nhà có thể có một số vấn đề đặc biệt đối với những học sinh đang gặp khó khăn
ở trường và ở nhà, song một số đề xuất liên quan tới bài tập về nhà có thể mang
lợi kết quả có lợi. Bảng 4.7 đề cập 34 đề xuất liên quan tới việc giao bài tập về
nhà cho học sinh (những học sinh này có thể có vấn đề trong lĩnh vực này).
Các phương án thi cử và Điều chỉnh Một lĩnh vực nữa được giáo viên và phụ
huynh quan tâm là kiểm tra. Mặc dù không có giải pháp rõ ràng nào về cách
thức kiểm tra đối với những học sinh có nhu cầu đặc biệt một cách phù hợp và
công bằng, song có thể đưa ra nhiều thực hành phân hóa. Pollowway, Bursuck,
Jayanthi, Epstein và Nelson (1996) xác định một số điều chỉnh về thi cử mà
giáo viên cho là có lợi nhất cho học sinh. Cách xếp loại này, Bảng 4.8, là nguồn
điều chỉnh thi cử rất có ích.
Xem xét về phân loại Cùng với kiểm tra và bài tập về nhà, phân loại là một
trong những chủ đề được thảo luận nhiều nhất liên quan tới học sinh có nhu cầu
35

•CHƯƠNG4

đặc biệt. Polloway và đồng nghiệp (1996) cũng đã xác định một số điều chỉnh
cụ thể mà giáo viên cho là có lợi cho học sinh khuyết tật, cách phân loại này
được trình bày trong Bảng 4.9.
Một ví dụ về cách kết hợp các đề xuất về phân loại mà giáo viên tin là có ích
chính là sử dụng báo cáo đánh giá học sinh hiện đang được áp dụng. Loại tài
liệu này, ví dụ tại Bảng 4.6, cho phép phản hồi thường xuyênđối với ba khía
cạnh được tổ chức ở các lĩnh vực chủ đề và có thể chỉnh sửa để đáp ứng các yêu
cầu của hệ thống trường học nhất định nào đó.

Quản lý/ Phân hóa hành vi
Yếu tố quản lý trong mô hình phân hóa tập trung vào hành vi. Thiết lập hệ
thống hiệu quả để quản lý hành vi sẽ có ích đối với tất cả học sinh trong lớp.
Tuy nhiên, đối với những sinh viên, có hành vi vi phạm những gì được mong
đợi hoặc có thể chấp nhận được, sẽ phải áp dụng một số kỹ thuật đặc biệt.
Một trong những khía cạnh quan trọng trong quản lý có liên quan đến nội
quy và quy trình được xây dựng để dẫn dắt động lực cho học sinh ở trên lớp.
Nhiều hướng dẫn được thảo luận tại đây giúp định hướng cho cán bộ của trường
và học sinh về những điều được mong đợi nhất. Tất cả đều là mong đợi.
Giáo viên phải xác định tất cả các mong đợi, nội quy, quy trình chung và
các quy định khác trước khi năm học bắt đầu và nên lập kế hoạch để dạy cho
học sinh trong một số ngày đầu của năm học. Quan trọng không kém là chuẩn
bị để xử lý các vi phạm nội quy. Cần đưa ra hình thức xử lý tức thời và nhất
quán. Có thể áp dụng nhiều biện pháp kỷ luật để đảm bảo sao cho những hành
vi không phù hợp đều được xử lý hiệu quả (các biện phápnày sẽ được đề cập ở
những phần sau của chương này về giảm hành vi không mong muốn). Học sinh
có nhu cầu đặc biệt sẽ có lợi khi được dạy dỗ một cách hệ thống về nội quy
hành chính và xã hội của lớp. Những học sinh có khó khăn trong việc giải thích
nội quy xã hội và hành chính của lớp (VD: học sinh có hội chứng Asperger) cần
hình thức giảng dạy trực tiếp này.
BẢNG 4.7
Đề xuất thực hành về bài tập về nhà
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Cân nhắc về quản lý
Đánh giá kỹ năng làm bài về nhà của
học sinh
Thu hút phụ huynh tham gia từ đầu
Giao bài tập ngay từ đầu năm học
Lên lịch và xây dựng thói quen giao
bài, thu bài và đánh giá bài về nhà
Thông báo về cách xử lý nếu học sinh
không hoàn thành bài
Giảm thiểu việc đòi hỏi thời gian của
giáo viên
Phối hợp với các giáo viên khác
Trình bày hướng dẫn đối với bài tập về
nhà một cách rõ ràng
Xác minh bài tập đã giao
Cho phép học sinh bắt đầu làm bài từ
trên lớp
Sử dụng sách bài tập và/hoặc thư mục
bài tập
Thực hiện các chương trình khuyến
khích trên lớp
Yêu cầu phụ huynh ký và ghi rõ ngày
tháng trên bài tập
Đánh giá bài.

Tránh không giao bài quá phức tạp
hoặc quá mới
Đảm bảo cơ hội hợp lý cho học sinh
hoàn thành bài và kết quả cao
Điều chỉnh bài cho phù hợp, nếu cần
Tránh sử dụng bài làm hình phạt đối
với học sinh
Xem xét các bài không mang tính học
thuật
Năng lực của học sinh
Thể hiện năng lực tối thiểu
Xử lý kỹ năng hỗ trợ học thuật
Thúc đẩy học tập độc lập
Xây dựng kỹ năng tự quản lý
Nâng cao trách nhiệm

Tham gia của Phụ huynh
Đóng vai trò hỗ trợ
Tìm hiểu đào tạo, nếu có
Tạo không khí gia đình hấp dẫn cho
việc làm bài tập về nhà
Khuyến khích và củng cố nỗ lực của
học sinh
Duy trì tham gia liên tục
Cân nhắc về nhiệm vụ
Chia sẻ quan điểm về bài tập với cán
Công nhận mục đích của việc giao bài bộ của trường.
về nhà
Làm sao để nhiệm vụ thực tế với học
sinh
Áp dụng các nhu cầu học tập phù hợp
Lựa chọn loại hoạt động phù hợp
Nguồn: Điều chỉnh từ Evertson & Harris (2003), ĐH Vanderbilt, xin phép trước khi in
lại.

Mong đợi chung Phần lớn cá nhân đều trả lời rằng sẽ rất tốt khi biết người
khác mong đợi gì ở mình. Mong đợi chung đưa ra các chuẩn mực luôn phải
thực hiện trên lớp. Những mong đợi đó có thể là “hướng dẫn sinh hoạt tại
trường” và gồm rất nhiều nhận định rất chung chung, áp dụng cho nhiều tình
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huống khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ tiêu biểu về các nguyên tắc hướng
dẫn đã được Smith điều chỉnh cho phù hợp (2004): đối xử với nhau một cách
công bằng, thể hiện sự tôn trọng và trách nhiệm, trường học là nơi học tập an
toàn, lớp học của chúng ta là cộng đồng của chúng ta, học sinh có quyền học và
giáo viên có quyền dạy, an toàn, nhân ái và hữu hiệu.
Nội quy của lớp học Nội quy của lớp đưa ra 1 cái nhìn chung về những gì được
mong đợi ở học sinh trong lớp. Nội quy có thể cụ thể cho một số mong đợi nhất
định nào đó; tuy nhiên, nội quy áp dụng cho các tình huống phổ biến trong lớp.
Nên chọn những nội quy cần thiết cho hoạt động của lớp và giúp tạo ra môi
trường học tập tích cực (Christenson, Ysseldyke & Thurlow, 1989; Smith &
Rivera, 1995).
Các nội quy hợp lý trên lớp, được trình bày một cách hợp lý, sẽ đặc biệt có lợi
cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt trong môi trường giáo dục phổ thông, vì
quá trình này giúp làm rõ các mong đợi. Evertson và đồng nghiệp (2006) đưa ra
4 nội quy chung đề cập đến nhiều hành vi của lớp: tôn trọng và lịch sự với mọi
người, nhanh nhẹn và sẵn sàng, lắng nghe khi người khác đang nói, và tuân thủ
mọi nội quy của trường. Có thể xây dựng các rubric (các cách để xác định mức
độ nắm vững) đối với tất cả các nội quy này để giúp học sinh nhận ra tính liên
tục của mức độ có thể thực hiện nội quy, theo mức độ chấp nhận của lớp. Bảng
4.7 trình bày một số đề xuất cụ thể về nội quy của lớp.
BẢNG 4.8
Xếp hạng của giáo viên về lợi ích của các Điều chỉnh trong kiểm tra
XẾP
ĐIỀU CHỈNH
a
HẠNG
1
Giúp từng cá nhân định hướng trong khi kiểm tra
2
Đọc câu hỏi của bài kiểm tra cho học sinh
3
Đơn giản hóa cách dùng từ trong câu hỏi kiểm tra
4
Đưa câu hỏi thực hành làm hướng dẫn học
5
Trợ giúp thêm để học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra
6
Cho thêm thời gian để hoàn thành bài kiểm tra
7
Sử dụng bản copy đen-trắng
8
Đưa ra phản hồi cho từng học sinh trong khi kiểm tra
9
Nêu rõ các từ quan trọng trong câu hỏi
10
Cho phép sử dụng dụng cụ học tập trong khi kiểm tra (VD: máy
tính)
11
Thường xuyên tổ chức thi nói hơn thi viết
12
Cho phép học sinh trả lời ít câu hỏi hơn
38

•CHƯƠNG4

13

a

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cho phép có câu trả lời miệng thay cho câu trả lời viết (VD: qua
máy nghe băng)
Giới thiệu bài kiểm tra thực tế để hướng dẫn học sinh học
Thay đổi loại câu hỏi (VD: bài luận có nhiều câu hỏi)
Dạy học sinh kỹ năng làm bài kiểm tra
Sử dụng chữ in to trên bài thi
Kiểm tra ít nội dung hơn so với các bạn khác trong lớp
Dành nhiều khoảng trống trên giấy thi để học sinh trả lời
Tiến hành kiểm tra theo nhóm nhỏ
Ra bài kiểm tra cho phép mở sách/mở vở
Cho phép sử dụng máy xử lý văn bản
Cho phép viết câu trả lời dưới dạng phác thảo
Ra bài kiểm tra được mang về nhà làm

Xếp hạng từ có lợi nhất, theo đánh giá của giáo viên phổ thông
Nguồn: “Đề xuất thực tế về sử dụng bài tập bài tập về nhà cho học sinh khuyết tật”,
J.R.Patton, 1994. Tạp chí Jounal of Learning Disabilities, 27, trang 573. Bản quyền
1994 của PRO-ED Inc. Xin phép trước khi in lại.

a

BẢNG 4.9
Xếp hạng của giáo viên về Lợi ích của các Điều chỉnh trong cho điểm
đối với học sinh khuyết tật
XẾP
ĐIỀU CHỈNH
a
HẠNG
1
Cho điểm riêng cho quá trình (VD: nỗ lực) và sản phẩm (VD:
bài kiểm tra)
2
Cho điểm dựa trên tiến bộ của cá nhân học sinh
3
Cho điểm dựa vào việc đạt được mục tiêu IEP
4
Điều chỉnh thang điểm (VD: nỗ lực dành cho dự án được tính
cao hơn bài kiểm tra)
5
Cho điểm theo năng lực của học sinh
6
Cho điểm theo mức độ đáp ứng yêu cầu trong thỏa thuận về học
tập và hành vi
7
Tính điểm nội dung ít hơn so với các bạn khác trong lớp
8
Tính theo thang điểm có điều chỉnh (VD: từ 93 đến 100 = A, 90
đến 100 = A
9
Học sinh được cho đạt nếu có nỗ lực
10
Học sinh được cho đạt vì bất kể lý do gì
Xếp hạng từ có lợi nhất, theo đánh giá của giáo viên phổ thông
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Nguồn: “Có thể chấp nhận điều trị: Xác định các can thiệp phù hợp trong lớp học hòa
nhập”, E.A.Polloway, W.D.Bursuck, M.Jayanthi, M.H.Epstein, và J.S Nelson, 1996.
Can thiệp tại trường và viện, 37, trang 138. Bản quyền 1996 của PRO-ED Inc. Xin
phép trước khi in lại.

HÌNH 4.6 Báo cáo đánh giá học sinh
Báo cáo Đánh giá học sinh

Tên:
Ngày:
ĐÁNH GIÁ

LĨNH VỰC KHÍA CẠNH
KỸ NĂNG
ĐỌC
Đạt được
Không nắm Trung bình
vững
kiến
thức và kỹ
năng
Nỗ lực
Không
Trung bình
Tiến bộ
Không
Trung bình
TOÁN
Đạt được

Nỗ lực
Tiến bộ

Không nắm Trung bình
vững
kiến
thức và kỹ
năng
Không
Trung bình
Không
Trung bình
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Không
nắm
vững
kiến
thức và kỹ
năng
Cao
Cao
Không
nắm
vững
kiến
thức và kỹ
năng
Cao
Cao

HÌNH 4.7 Đề xuất nội quy của lớp học
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Không nên đề ra quá bảy nội quy cho lớp học.
Lôi cuốn học sinh cùng tham gia xây dựng nội quy
Nội quy cần ngắn gọn và rõ ràng.
Giải thích cặn kẽ các nội quy này và thảo luận về những hậu quả cụ thể
nếu vi phạmnội quy.
Trình bàynội quy theocách tích cực - tránh những lời được viết theo cách
tiêu cực, chẳng hạn như "không được phép".
Dán các nội quy này ở vị trí mà tất cả học sinh có thể nhìn thấy.
Thảo luận trước về các trường hợp ngoại lệ đểhọc sinh hiểu rõ.
Dạy các nội quy thông qua mô hình hóa, thực hành và xác nhận rằngtất
cả đã nắm rõ.
Rà soát lại nội quy một cách thường xuyên và khi có học sinh mới vào
lớp.
Nhắc nhở nội quy để phòng ngừa khi dự đoán có thể xảy ra vi phạm.

41

Quy trình của lớp học Một khía cạnh trong quản lý lớp học có thể dễ dàng bỏ
qua là xây dựng quy trình lớp học có lôgic. Quy trình lớp học đề cập đến cách
thức cụ thể để thực hiện các hoạt động thường ngày và hoạt động trong lớp học
hoặc cách xử lý một số tình huống nhất định. Ví dụ, tùy thuộc vào độ tuổi, có thể
phải thiết lập các quy trình sử dụng gọt bút chì, sử dụng phòng vệ sinh hay vào
lớp và ra khỏi lớp. Hình 4.8 cung cấp danh sách các hoạt động thường ngày liên
quan đến lớp học và trường học cần xem xét, lập kế hoạch, trình bày cho học sinh
và thực hành trong suốt những ngày đầu tiên ở trường. Danh sách này được điều
chỉnh từ danh sách do Smith lập (2004).
Một lần nữa, các quy trình được xác định rõ ràng đóng vai trò rất quan trọng,
nhất là đối với một số học sinh có nhu cầu đặc biệt, đây là những học sinh có thể
gặp khó khăn trong việc tập trung vào chi tiết hoặc làm theo hướng dẫn. Đây là
một lĩnh vực mà nếu xem xét đầy đủ các hoạt động của lớp học / trường học này
có thể giúp ngăn chặn được nhiều vấn đế có liên quan đến hành vi. Nếu không
giải quyết được các vấn đề có tính quy trình này trong lớp học, có thể gây khó
khăn cho giáo viên nếu không tham gia từ đầu năm học.Nhiều giáo viên thường
ngạc nhiên bởi tính phức tạp và chi tiết liên quan đến nhiều lĩnh vực dường như
tầm thường.Quy trình cho các lĩnh vực này kết hợp thành mô hình hệ thống
quản lý.Một số gợi ý như sau:
• Xác định tất cả các tình huống cần phải có quy trình.
• Cùng xây dựng quy trình với học sinh.
• Giải thích kỹ càng (mô tả và trình diễn) từng quy trình.
• Dạy từng quy trình thông qua mô hình hóa, thực hành có hướng dẫn, thực
hành độc lập, và phản hồi, cho phép mọi học sinh có cơ hội thực hành quy
trình và chứng minh hiểu biết ở mức độ thích hợp.
• Giới thiệu các quy trình của lớp học trong tuần đầu tiên ở trường, lên kế
hoạch giới thiệu các quy trình ưu tiên trong ngày đầu tiên và các quy trình
khác trong những ngày tiếp theo.
• Tránh giới thiệu quá nhiều quy trình một lúc.
• Lồng ghépcác quy định quan trọng và có liên quan của trường học vào
phần hướng dẫn các quy trình của lớp học (ví dụ nhưđi qua phòng hội
đồng, sử dụng nhà vệ sinh).
Quản lý hành vi Khả năng tạo ra và duy trì những hành vi thích hợp và quản lý
những hành vi không phù hợp, có thể phá vỡ môi trường học tập, là những yếu tố
quan trọng trong quản lý lớp học. Như đã nhấn mạnh trong phần trước, xử lý các
hành vi không phù hợp chỉ là một phần của chương trình quản lý hành vi toàn
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diện. Các hệ thống quản lý cũng nên bao gồm các kỹ thuật phát triển hành vi mới
hoặc gia tăng các hành vi mong muốn trong phạm vi bài học của học sinh. Hơn
nữa, một chương trình hợp lý phải là chương trình đảm bảo được các hành vi đã
học hoặc đã thay đổi sẽ được duy trì theo thời gian và được khái quát hóa (ví dụ,
được thể hiện trong các bối cảnh khác nhau). Cũng cần phải dạy cơ chế tự kiểm
soát và tự điều chỉnh.

HÌNH 4.8 Danh sách các quy trình của lớp học
Hướng dẫn: Hãy xây dựng một quy trình mà bạn sẽ dạy cho học sinh về các
lĩnh vực được liệt kê dưới đây có liên quan đến lớp học của bạn. Hãy bắt đầu
bằng cách đánh dấu vào các quy trình mà bạn cần thực hiện thường xuyên. Sau
đó, trong cột trống, hãy mô tả hoạt động thường xuyên đó sẽ như thế nào.
Lĩnh vực trọng tâm

Quy trình cụ thể

Sử dụng phòng và hội trường:
Bàn giáo viên
Chỗ để đồ
Bàn học sinh
Sử dụng gọt bút chì
Sử dụng nhà vệ sinh
Sử dụng đài phun nước
Lối đi qua phòng hội đồng
Đi đến các tủ để đồ
Bắt đầu lớp học:
Học sinh vào lớp
Sử dụng ngăn để đồ/khu vực đề đồ cá
nhân
Học sinh đến muộn
Vắng mặt có xin phép
Vắng mặt không xin phép
Học sinh vắng mặtcó làm bài tập
Bắt đầu bài học
Chuyển sang bài tập về nhà
Nghe các thông báo chung
Trong khi giảng bài ở trong lớp:
Làm cho học sinh tập trung
Phát tài liệu
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Các tiêu đề trong tài liệu
Kiểm tra vở của học sinh
Phát đồ dùng của lớp học/tài liệu hướng
dẫn
Sử dụng đồ dùng của lớp học, tài liệu
hướng dẫn
Thu lại đồ dùng/tài liệu hướng dẫn của
lớp
Chuyển sang bài tập làm tại lớp
Học sinh yêu cầu giúp đỡ như thế nào
Kiểm tra mức độ hiểu bài
Giơ tay trong phần thảo luận tại lớp
Làm việc theo nhóm
Xem video
Đọc thầm liên tục
Làm bài kiểm tra
Giải câu đó
Sắp xếp vở ghi chép
Sử dụng máy tính
Chia sẻ máy tính
Sự tham gia của học sinh trong lớp
Báo cáo miệng
Kết thúc tiết học
Thông báo đã đến lúc kết thúc buổi học
Học sinh cất sách, vở
Giao bài tập về nhà
Cất sách, vở, đồ dùng vào cặp sách và
đeo cặp sách
Sau khi xong thì cho lớp nghỉ
Xếp hàng để giải lao, để ăn trưa hoặc tập
hợp
Cho lớp nghỉ vào cuối ngày
Sử dụng ngăn để đồ học sinh
Tình huống và sự kiện đặc biệt ở lớp:
Có khách mời đến nói chuyện
Có tình nguyện viên trong lớp
Có khách đến thăm lớp
Bị gián đoạn hoặc bị chậm
Cử học sinh lên văn phòng
Cử học sinh đến gặp giáo viên khác
Quay lại lớp
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Tình huống và sự kiện đặc liên quan đến
trường học:
Diễn tập phòng cháy chữa cháy
Đi dã ngoại
Tham gia một buổi họp toàn thể hoặc
một sự kiện đặt biệt khác của trường
Đưa học sinh đến một nơi cụ thể của
trường(ví dụ.: phòng thí nghiệm, phòng
máy tính)
Sân trường/ khu vực chung
Phòng ăn
Các xem xét về quản lý hành vi:
Hệ thống khen thưởng đối với hành vi
mong muốn
Hậu quả của hành vi không phù hợp
Giải quyết mâu thuẫn của học sinh với
học sinh khác
Giải quyết mâu thuẫn của học sinh với
giáo viên
Các nhóm nhỏ thảo luận trong lớp
Nguồn: Chỉnh sửa từ Quản lý lớp học có ý thức: Hé mở những bí mật của nghề
dạy học cao quý (trang 83-85), R.Smith, 2004.SanRafael, CA: Ấn phẩm dạy học
có ý thức.

Cho tới nay, người ta cũng đã chú ý đến nhiều hành vi không điển hình. Ví dụ,
Bender (2003) thúc đẩy khái niệm "kỷ luật có tính quan hệ":
Kỷ luật có tính quan hệ tập trung trực tiếp vào mối quan hệ giữa
giáo viên và học sinh, và trong bối cảnh rộng hơn đó có nhiều
chiến thuật và chiến lược được thực hiện. Chính mối quan hệ này
(chứ không phải là các chiến thuật kỷ luật cụ thể được sử dụng)
tạo nền tảng cho hành vi thích hợp ở lớp và cũng chính mối quan
hệ này cuối cùng sẽ phát triển thành ý thức kỷ luật tự giác (trang
3)
Liên quan đến quan niệm cho rằng mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng, Bender
chỉ ra rằng "các thực hành can thiệp về hành vi" (nghĩa là, chiến thuật kỷ luật)
trên cơ sở tiến bộ của học sinh. Phải xem xét các kỹ thuật khác nhau theo các
nhu cầu liên quan đến tuổi và các ảnh hưởng nổi trội thường xuất hiện ở một độ
tuổi nhất định. Hình 4.9 minh hoạ những điểm này. Bender lưu ý rằng hầu như
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chưa cóhệ thống kỷ luật nào (ở mức độ hợp lý) được xây dựng trên cơ sở tác
động của các nhóm đồng đẳng với các học sinh lớn tuổi hơn.
HÌNH 4 .9
Kỷ luật có tính quan hệ

Giai đoạn chịu ảnh hưởng
của người lớn

Giai đoạn chịu
ảnh hưởng
của bạn bè

Giai
đoạn tự
giác

Nhu cầu xã hội
(được bạn bè
đáp ứng)

Nhu cầu được
độc lập
(tự đáp ứng)

Tuổi
Nhu cầu tồn tại
(được cha mẹ và giáo
viên đáp ứng)

Nguồn: Kỷ luật có tính
quan hệ: Chiến lược ứng
phó với những đứa trẻ
khiến bạn không hài lòng
(trang 35) của W. N.
Bender, 2003. Boston:
Allyn và Bracon.
Copyright 2003 của
Pearson Education. Xin
phép trước khi in lại

Kế hoạch quản lý hành vi Khi cần phát triển hành vi hoặc khi có một số
hành vi nhất định gây trở ngại cho việc học của một học sinh hay của các
bạn cùng lớp thìcó thể cần phải xây dựng một kế hoạch quản lý hành vi, tùy
vào hoàn cảnh. Kế hoạch quản lý hành vi rất giống với kế hoạch can thiệp
hành vi (BIPs) mà IDEA yêu cầu lập cho một số học sinh nhất định. Hình
4.10 mô tả các thành phần cơ bản của một kế hoạch quản lý hành vi dựa trên
quy trình đánh giá chức năng.
Quá trình lập BIP, được giao trong IDEA cho bất kỳ học sinh nào biểu
hiện có vấn đề nghiêm trọng về hành vi, được xây dựng trên ý tưởng hiểu
được các chức năng của hành vi trước khi thiết kế cách giải quyết. Hầu hết
các kế hoạch hành vi sẽ bao gồm các ý tưởng can thiệp được thảo luận trong
phần này. Có thể tham khảo một số nguồn tài liệu để biết thêm chi tiết về
cách tiến hành một đánh giá hành vi chức năng và xây dựng một BIP phù
hợp (xem Fad, Patton và Polloway, 2006; McConnell, Hilvitz và Cox, 1998,
Simpson, 1998, và Zurkowski, Kelly và Griswold, 1998).
Hỗ trợ hành vi tích cực Vì nghiên cứu khẳng định tính hiệu quả của các kỹ
thuật hành vi để thúc đẩy học tập ở những học sinh có nhu cầu đặc biệt (xem
Lloyd, Forness và Kavale, 1998), nên giáo viênphải có khả năng xây dựng
một kế hoạch quản lý hành vi và thực hiện các can thiệp như một phần giáo
án. Ngày nay, các nhà chuyên môn trong lĩnh vực quản lý hành vi đã nhấn
mạnh sự cần thiết phải thực hiện những can thiệp và hỗ trợ hành vi tích cực.
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Sự nhấn mạnh này đi kèm với việc giảm sử dụng các chiến thuật tiêu cực và
có tính trừng phạt hơn.
Theo Horner (2000) ghi nhận, "Hỗ trợ hành vi tích cực liên quan đến
việc đánh giá và tái thiết môi trường để những người có hành vi có vấn đề
giảm bớt những hành vi này và nâng cao phẩm chất cá nhân và xã hội trong
cuộc sống của họ... Đó là một cách tiếp cận kết hợp các giá trị về quyền của
người khuyết tật với khoa học thực tiễn về cách diễn rathay đổi hành vi và
học tập" (trang 181).
Các yếu tố thiết yếu của hỗ trợ hành vi tích cực là nhấn mạnh vào việc
sửa chữa môi trường hơn làchỉ tập trung vào thay đổi hành vi của các cá nhân.
Do đó, yếu tố then chốt là thiết kế các trường học và chương trình giảng dạy
để ngăn chặn các hành vicó vấn đề và từ đó làm cho các hành vi đó trở nên
“không liên quan, không hiệu quả và không hiệu suất” (Horner, 2000, trang
182). Cơ sở cho các chương trình hỗ trợ hành vi tích cực có hiệu quả là sử
dụng đánh giá hành vi chức năng, đánh giá đó xác định các sự kiện trong lớp
học để dự đoán sự xuất hiện của hành vi và chức năng có vấn đề nhằm duy trì
các hành vi tích cực (Horner, 2000).
Hình 4.10

Cấu phần của Kế hoạch quản lý hành vi

Tiến hành đánh giá chức năng
1. Thu thập thông tin
• Xác định và định nghĩa hành vi mong muốn.
• Xác định các sự kiện/hoàn cảnh gắn với hành vi có vấn đề.
• Xác định chức năng tiềm năng của hành vi có vấn đề.
2. Xây dựng giả thuyết về hành vi
• Các sự kiện/hoàn cảnh gắn với hành vi có vấn đề
• Chức năng/mục đích của hành vi
Xây dựng một can thiệp (dựa trên giả thuyết)
1. Dạy một hành vi thay thế
2. Thay đổi sự kiện/hoàn cảnh gắn với hành vi có vấn đề
Nguồn: Sử dụng đánh giá chức năng để xây dựng những can thiệp cho từng cá nhân
và có hiệu quả cho những hành vi thách thức (trang 46) của L. F. Jonhson và G.
Dunlap, 1993 Dạy những đứa trẻ khác thường, 25. Xin phép trước khi sử dụng.

Cơ sở cho hỗ trợ hành vi tích cực được thảo luận trong Chương 7.
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QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM
IDEA VÀ QUYỀN CỦA HỌC
SINH
•

•

•

•

•

•

•

Nhóm IEP phải xem xét liệu
hành vi của một trẻ em có cản trở
việc học tập không
Nếu cần thiết, nhóm IEP nên
xem xét các chiến lược để giải
quyết các vấn đề về hành vi

•

•

Hỗ trợ hành vi tích cực nên được
coi là một chiến lược
IEP bao gồm một tuyên bố liên
quan đến nhu cầu can thiệp hành
vi của học sinh
Can thiệp hành vi không chỉ hỗ
trợ học sinh khuyết tật mà còn có
thể có ý nghĩa đối với học sinh
không khuyết tật để hỗ trợ một
môi trường học tập tích cực
Thất bại trong việc cung cấp hỗ
trợ hành vi cho những học sinh
có nhu cầu có thể vi phạm
FAPEcủa học sinh

•

•

•

•

Đưa các can thiệp hành vi vào
IEP của học sinh có ý nghĩa
quan trọng để xem xét xác
định biểu hiện trong tương lai
IDEA dành cho các tiểu bang
để đảm bảo năng lực của giáo
viên trong việc thực hiện các
biện pháp can thiệp hành vi
Giáo viên giáo dục đặc biệt và
giáo dục phổ thông nên hiểu
được trình tự hành vi sau đây:
Xác định xem có cần có kế
hoạch can thiệp hành vi không
Tiến hành phân tích hành vi
chức năng và xây dựng BIP
Thực hiện và đánh giá BIP

Các can thiệp về hành vi hỗ trợ
việc xếp lớp hòa nhập của học
sinh

Nguồn: K. E. Hulett (2009). Các khía cạnh pháp lý của giáo dục đặc biệt. Upper
Saddle River,NJ: Pearson.
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Tạo ra và gia tăng các hành vi mong muốn Mục tiêu của lớp học là có
được các hành vi mới như mong muốn - dù là về học vấn, cá nhân, hành vi, xã
hội hay nghề nghiệp. Một hành vi mong muốn mới có thể được khẳng định
bằng một phần thưởng - bất kỳ sự kiện nào tán thưởng hành vi mà nó ủng hộ
và nhờ vậy tăng cường hành vi đó. Khen thưởng tích cực là một hệ quả đáng
mong muốn đối với việc thực hiện một hành vi thích hợp. Những phần thưởng
tích cực có thể có nhiều dạng khác nhau; tuy nhiên, khen thưởng đối với một
người này có thể lại không phải là khen thưởng đối với người khác. Do vậy,
điều thiết yếu là cần xác định yếu tố nào là khen thưởng đối với từng học sinh.
Có một cách để xác định thông tin này là quản lý "danh mục sở thích của học
sinh" khi bắt đầu năm học. Làm như vậy có thể tạo ra một số ý tưởng để tạo ra
các hệ thống quản lý hành vi, nếu cần đến sau này trong năm học.
Phần thưởng có thể bao gồm khen ngợi, tiếp xúc trực tiếp, các vật hữu
hình, các hoạt động hoặc ưu tiên. Việc sử dụng phần thưởng này là chiến thuật
có thể được chấp nhận nhất về mặt xã hội và an toàn nhất về mặt giảng dạy để
tăng các hành vi mong muốn. Mục tiêu của hầu hết các chế độ nuôi dưỡng
hành vi là tiếp thu bản chất của khen thưởng (VD: tự khen thưởng).
Từ nhiều năm nay, mọi người đã tranh luận rất nhiều về việc sử dụng các
hệ thống được kiểm soát từ bên ngoài, chủ yếu dựa vào phần thưởng từ bên
ngoài. Một số nhà chuyên môn (Deci, Koestner và Ryan, 1999, Kohn, 1993)
cho rằng việc sử dụng các phần thưởng vật chất gây trở ngại cho việc phát
triển các hệ thống khuyến khích nội tại. Hệ thống khen thưởng bằng vật chất
có thể được sử dụng không đúng (ví dụ, phần thưởng được cung cấp một cách
bừa bãi) và thực sự có thể can thiệp vào quá trình phát triển nội lực. Phản ứng
của Landrum và Kauffman (2006) trước cuộc tranh luận này đưa ra hai điểm
rất quan trọng: (1) các dữ liệu nghiên cứu không ủng hộ ý tưởng tránh khen
thưởng một cách thường xuyên và (2) nếu không có động lực bên trong để
hoàn thành các nhiệm vụ học tập hoặc hành xử như mong đợi ở trường học thì
sẽ không đạt được gì và đồng thời mất đi rất nhiều, bằng cách từ chối sử dụng
phần thưởng vật chất để ủng hộ các hành vi mong muốn (trang 67).
Có ba nguyên tắc cơ bản cần phải tuân theo để việc khen thưởng tích cực
đạt hiệu quả nhất: phải có ý nghĩa đối với học sinh, phụ thuộc vào việc thực
hiện đúng đắn một hành vi mong muốn, và được thể hiện ngay lập tức. Nói
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cách khác, để khen thưởng tích cực có tác dụng, học sinh phải tìm thấy sự
khen thưởng mà mình mong muốn theo một cách nào đó, học sinh hiểu rằng
sự khen thưởng đó là kết quả của hành vi mà mình đã thể hiện và nhận được
ngay sau khi làm theo yêu cầu. Những nguyên tắc sử dụng khen thưởng tích
cực được trình bày trong Hình 4.11. Nhìn chung, việc quan tâm tới bản chất
có hệ thống của chương trình khen thưởng phải đi liền với mức độ nghiêm
trọng của các vấn đề về trí tuệ, học tập hoặc hành vi của học sinh. Nhiều giáo
viên thường không quan tâm đầy đủ đến các nguyên tắc đã được ghi nhận này,
và hậu quả là họ không thực hiện các kỹ thuật được hiệu quả. Một vấn đề tiềm
ẩn khác là một số can thiệp hành vi tích cực mạnh mẽ không thể được thực
hiện vì các yếu tố như chi phí hoặc tính phức tạp (Bender, 2003).
Ứng dụng có minh hoạ đầu tiên của nguyên tắc khen thưởng tích cực là ký
thỏa thuận dự phòng, một khái niệm do Homme (1969) đưa ra. Với phương
pháp này, giáo viên xây dựng thỏa thuận với học sinh, trong đó nêu rõ những
hành vi nào (ví dụ như học tập, hành vi xã hội) mà học sinh phải hoàn thành
hoặc thực hiện, và những hệ quả nào (ví dụ được ủng hộ) mà giáo viên sẽ đưa
ra. Những thỏa thuận này được trình bày dưới dạng thỏa thuận ràng buộc giữa
học sinh và giáo viên. Để có hiệu quả nhất, các thỏa thuận ban đầu sẽ khen
thưởng cho các hành vi gần hoàn hảo, thường xuyên khen thưởng, khen
thưởng cho sự hoàn thành chứ không phải sự vâng lời, và phải công bằng, rõ
ràng và tích cực. Hướng dẫn phân hóa – Dạy cấp trung học, trong hộp dưới
đây, trình bàymột ví dụ về thỏa thuận với một học sinh trung học.
Hình 4.11

Thực hiện các kỹ thuật ủng hộ tích cực

Xác định xem sự ủng hộ nào sẽ có tác dụng đối với những học sinh cụ thể:
• Hỏi học sinh bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp nghiêm túc hoặc thân mật
hoặc bằng cách quản lý danh mục sở thích hoặc khảo sát sự ủng hộ
• Hỏi những người biết về học sinh (ví dụ cha mẹ, bạn bè hoặc giáo viên cũ)
• Quan sát học sinh trong môi trường tự nhiên cũng như quan sát có cấu trúc
(ví dụ sắp xếp các phương án ủng hộ để học sinh có thể chọn trong đó).
Lựa chọn những ủng hộ có ý nghĩa nhưng dễ dàng và có tính thực tiễn để thực
hiện trong bối cảnh lớp học (Idol, 1993).
50

“Túm” lấy những học sinh có hành vi phù hợp và khen thưởng một cách thích
hợp những học sinh này (được gọi là khen thưởng cho hành vi khác với hành
vi có vấn đề). Hãy bắt đầu kỹ thuật này sớm để học sinh trải nghiệm tác dụng
của ủng hộ tích cực.
Hãy thường xuyên sử dụng nguyên tắc của Premack (1959) (“Luật của bà”:
“ăn hết phần rau của cháu đi rồi cháu sẽ có món tráng miệng”).
Hãy sử dụng các kỹ thuật ủng hộ khi học sinh có sự tiến bộ dần dần trong việc
phát triển một hành vi mong muốn mà đòi hỏi phải làm chủ được nhiều bước
phụ (ủng hộ mỗi lần gần đạt được). Khái niệm này được gọi là định hình.
Hãy chứng tỏ cho một học sinh thấy rằng một số hành vi nhất định sẽ đem lại
kết quả tích cực bằng cách ủng hộ những học sinh khác gần đó.
Phân hóa

Giáo dục trung học
THỎA THUẬN

…………………………………sẽ thể hiện các hành vi phù hợp sau đây trong
lớp học:
(Chữ ký học sinh )
1. Đến trường đúng giờ
2. Đến trường với bài tập đã làm xong
3. Hoàn thành mọi bài tập được giao ở trường mà không cần nhắc nhở
4. Yêu cầu giúp đỡ khi cần thiết bằng cách giơ tay và được cô giáo chú ý
-----------------------------sẽ khen thưởng như sau:
(Chữ ký giáo viên)
1. Mười phiếu được dành cho việc hoàn thành một trong 4 mục tiêu. Phiếu
cho 2 mục tiêu đầu tiên sẽ được tặng ngay từ đầu lớp học sau khi đã kiểm
tra tất cả các bài tập về nhà. Phiếu cho mục tiêu 3 và 4 sẽ được tặng cuối
buổi học.
2. Các Phiếu có thể được trao đổi lấy các hoạt động về Thực đơn củng cố
lớp học vào các buổi chiều thứ 6.
----- ------------Chữ ký học sinh

Chữ ký giáo viên
Ngày
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Nguồn: Ứng dụng quản lý hành vi cho giáo viên và phu huynh (trang 189), T.Zirpoli
và G.Melloy, 1993. Columbus, OH: Merrill. Xin phép trước khi sử dụng.

Dự phòng nhóm, được xây dựng cho nhóm học sinh hơn là cho từng cá nhân, sẽ
đưa ra các giải pháp thay thế tuyệt vời để quản lý hành vi và thu hút hiệu quả các
học sinh có nhu cầu đặc biệt vào tập thể chung của lớp. Sau đây là 3 hình thức của
Dự phòng nhóm:
• Dự phòng phụ thuộc: Tất cả các thành viên nhóm cùng được khen thưởng
nếu một thành viên đạt được mục tiêu (tức là chiến lược “Anh hùng” ).
• Dự phòng phụ thuộc lẫn nhau: Tất cả các thành viên nhóm được khen
thưởng nếu cả tập thể (hoặc tất cả các cá nhân) đều đạt được mục tiêu đã
định
• Dự phòng độc lập: các cá nhân trong nhóm được khen thưởng vì cá nhân
đã đạt được mục tiêu
Trong khi các dự phòng độc lập được sử dụng khá phổ biến, 2 hình thức còn lại ít
được thấy áp dụng trong lớp học. Chiến lược phụ thuộc đôi khi được xem như một
“cách tiếp cận anh hùng” bởi vì chiến lược này lựa chọn ra học sinh có thành tính
nổi bật để tập trung chú ý. Mặc dù điều này có thể bị lạm dụng song cách tiếp cận
như vậy có thể khá hấp dẫn đối với học sinh đáp ứng tốt với sự chú ý của các bạn.
Một học sinh có nhu cầu đặc biệt có thể cảm thấy mình có ý nghĩa hơn trong lớp
khi tài năng của mình được nhìn nhận theo cách này.
Những người khác có thể cảm thấy được khích lệ và được chấp nhận như một phần
của nhóm khi các dự phòng phụ thuộc lẫn nhau được áp dụng. Hình thức sử dụng
thông dụng nhất của một chiến lược phụ thuộc lẫn nhau là “Trò chơi hành vi tốt”.
Vì đây trò chơi được sử dụng thường xuyên nhất như một cách can thiệp làm giảm
hành vi nên sẽ được thảo luận cụ thể trong Chương này.
Lợi ích của các Dự phòng theo nhóm (hay các chiến lược hòa giải bạn bè, như cách
thường gọi) bao gồm việc các bạn cùng lớp tham gia, khả năng của giáo viên làm
tăng động lực, và tăng hiệu quả cho giáo viên. Trong một số trường hợp, học sinh
sẽ đặt câu hỏi về sự công bằng có liên quan đến các chương trình dự phòng nhóm.
Những học sinh thường cư xử đúng mực có thể cảm thấy rằng mình bị phạt vì hành
động của người khác nếu như cả nhóm chỉ được khen thưởng khi cả nhóm chứng
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minh đó là hành vi mong muốn. Bạn có thể đảm bảo với học sinh đó rằng: cuối
cùng học sinh đó và tất cả học sinh còn lại sẽ đều hưởng lợi từ thành công của cả
nhóm cùng, nhờ các hướng dẫn hoặc mục tiêu cụ thể.
Giảm các hành vi không mong muốn Mỗi giáo viên sẽ phải đối mặt với các tình
huống liên quan đến các hành vi không mong muốn, và các hành vi này đòi hỏi
phải có các kỹ thuật giảm nhẹ hành vi. Hầu hết các hành vi không mong muốn chỉ
là thiểu số và cần có can thiệp thẳng thắn và dễ quản lý; một số thái độ hành vi
mang tính chất gây rối, ngang bướng hay gây hấn và lúc đó sẽ cần có những biện
pháp can thiệp mạnh tay và phức tạp hơn. Đối với những hành vi nghiêm trọng
hơn, cần có kiến thức về “chu kỳ bộc lộ cảm xúc” (Colvin, 1993) và phản ứng
ngay từ ban đầu sẽ tránh việc các hành vi đó leo thang hoặc để giảm thiểu tác động
tiêu cực của hành vi đó đến tinh thần của lớp. Chu trình này bao gồm 7 giai đoạn
liên tiếp nhau: trấn tĩnh, hành động nhanh, động viên, thúc đẩy, lên đến đỉnh điểm,
xuống thang và hồi phục. Phần này sẽ tập trung nhiều hơn vào việc xử lý các hành
vi ít nghiêm trọng thường hay gặp ở tất cả các lớp học.
Giáo viên có thể lựa chọn một loạt các kỹ thuật. Tuy nhiên, thường nên bắt đầu với
các biện pháp ít mang tính can thiệp nhất (Smith & Rivera, 1995) và nên sử dụng
các biện pháp theo hướng ôn hòa hơn. Hình 4.12mô tả một chuỗi đề xuất chiến
lược giảm nhẹ. Khi các giáo viên xem xét các chiến lược giảm nhẹ, họ được nhắc
nhở cần phải lưu hồ sơ, xây dựng kế hoạch cho các hành động và tuân thủ các
hướng dẫn địa phương và quốc gia.
Việc sử dụng các chuỗi hành động logic và tự nhiên có thể giúp trẻ em và thanh
thiếu niên học cách chịu trách nhiệm về hành vi của mình (West, 1986, 1994). Các
nguyên tắc này đặc biệt quan trọng đối với các học sinh có những nhu cầu đặc biệt
và thường gặp khó khăn trong việc nhận ra mối liên hệ giữa hành vi của mình và
những hậu quả kèm theo.
Với những hậu quả đương nhiên, bản thân tình huống đã tạo nên hệ quả dự
phòng của một hành vi nhất định. Ví dụ, nếu một học sinh quên nộp giấy xin phép
tham dự một sự kiện ngoài trường học, hậu quả đương nhiên là học sinh đó không
được phép tham dự và phải ở trường. Vì vậy, thay vì can thiệp vào một tình huống
nhất định, giáo viên nên để tình huống đó diễn ra để dạy cho học sinh một bài học.
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Các hậu quả đương nhiên là một cách hiệu quả để dạy cho học sinh về bài học về ý
thức và trách nhiệm (West, 1994).

HÌNH 4.12
Đề xuất chuỗi kỹ thuật giảm hành vi không
mong muốn

GỢI Ý TRÌNH TỰ ĐỂ LỰA CHỌN CÁC KỸ THUẬT
GIẢM HÀNH VI
Hệ quả tự nhiên và logic

Ủng hộ khác nhau với các mức
hành vi thấp hơn (DRL)

Quy trình dập tắt hành vi

Can thiệp nhẹ

Trừng phạt

Đối với hậu quả logic, có một mối liên hệ logic giữa hành vi không phù hợp và
các hậu quả sẽ xảy đến. Nếu một học sinh quên mang tiền mua đồ ăn trưa, hậu quả
logic có thể là phải đi mượn tiền người khác. Hậu quả gây khó chịu là phiền toái
hoặc xấu hổ vì phải nhờ vả về tiền bạc, tài chính. Các mẹo này có thể giúp học sinh
nhận thấy hành vi của mình đã tạo ra sự khó chịu và không phải do giáo viên gây
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ra. Khi sử dụng cách tiếp cận này, giáo viên sẽ làm rõ cho học sinh thấy rằng học
sinh cần phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình. Hậu quả logic có liên
quan đến biện pháp xử lý kỷ luật trực tiếp đối với hành vi sai trái.
Giải pháp tiếp theo là tiếp tục sử dụng biện pháp khen thưởng cho hành vi khác.
Kỹ thuật dựa vào nghiên cứu này có rất nhiều phiên bản sửa đổi, chẳng hạn như
khen thưởng hành vi thay thế (DRA), khen thưởng hành vi trái ngược (DRI),
khen thưởng các hành vi khác (DRO) và khen thưởng tỉ lệ hành vi thấp hơn
(DRL). Kỹ thuật DRL sử dụng các chiến lược khen thưởng tích cực như một công
cụ giảm nhẹ hành vi. Một giáo viên sử dụng kỹ thuật này sẽ khen thưởng phù hợp
cho học sinh nhằm giảm nhẹ một hành vi nhất định được xem là mục tiêu giảm
nhẹ. Phải ghi nhớ rằng mục tiêu này là giảm tần suất hoặc thời gian diễn ra hành vi
không mong muốn.
Một ví dụ về kỹ thuật này được sử dụng với các nhóm học sinh là “trò chơi hành vi
tốt” (ban đầu do Barrish Saunder và Wolf 1969 xây dựng), trong kỹ thuật này các
nhóm học sinh nhận được khen thưởng nếu số lần xảy ra các hành vi không phù
hợp dưới tiêu chuẩn cho phép. Tankersley (1995) đã xây dựng một hướng dẫn
chung khi áp dụng “trò chơi hành vi tốt” này.
Đầu tiên, giáo viên cần xác định các hành vi mục tiêu mà họ mong muốn cải thiện
và xác định khi nào các hành vi đó gây tác động tiêu cực đến lớp học. Cần đặt ra
các tiêu chí để thắng trò chơi này và thiết lập phần thưởng; các học sinh cần được
hướng dẫn về quy tắc của trò chơi. Tiếp theo, lớp học được chia thành các đội khác
nhau và tên đội được viết lên bảng. Nếu học sinh phá vỡ quy tắc của trò chơi và trò
chơi bị ảnh hưởng, giáo viên sẽ đánh dấu tên của đội có thành viên gây rối. Khi kết
thúc trò chơi, bất kỳ đội nào có ít điểm hơn tiêu chuẩn đã định sẽ là đội thắng cuộc.
Các thành viên của đội thắng cuộc sẽ nhận được khen thưởng hàng ngày. Ngoài
ra, đội nào đáp ứng tiêu chí hàng tuần sẽ nhận được khen thưởng vào cuối tuần.
(trang 20).
Sau đây là một số xem xét bổ sung:
• Cần hiểu rằng các hành vi không mong muốn sẽ vẫn xảy ra và cần phải chịu
đựng chúng cho tới khi đạt đến mức độ mục tiêu.
• Tăng mức độ tiêu chí sau khi học sinh đã thể hiện sự ổn định với mức độ
hiện tại.
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• Tránh tạo ra những thay đổi quá lớn giữa các mức độ tiêu chí nhằm đảm bảo
học sinh vẫn có thể đáp ứng các yêu cầu mới.
Tankersley (1995) nhấn mạnh giá trị của chiến lược qua việc lưu ý rằng “có thể
giúp thay đổi hành vi của học sinh rất hiệu quả và có thể dẫn đến việc tăng kết quả
học tập… và có thể giảm gánh nặng cho giáo viên khi phải áp dụng một loạt các hệ
thống dự phòng riêng lẻ để quản lý các hành vi…tận dụng sự hỗ trợ tự nhiên có sẵn
trong lớp học, và có thể giúp thúc đẩy việc nhân rộng (trang 26).
Giải pháp giảm nhẹ tiếp theo là Các kỹ thuật triệt tiêu. Đối với kỹ thuật này, giáo
viên không khen thưởng cho hành vi nào đó. Theo thời gian, những hành động như
vậy, cùng với việc khen thưởng các hành vi mong muốn có liên quan, sẽ triệt tiêu
các hành vi không phù hợp. Một ví dụ là việc giáo viên dừng phản ứng đối với các
hình vi sai của học sinh. Trong một số trường hợp, sẽ cần sự tham gia của các bạn
học sinh xung quanh trong quá trình triệt tiêu này nhằm loại bỏ một hành vi vì
hành động của các bạn của học sinh đó đang kiểm soát phần thưởng liên quang.
Nên xem xét một số gợi ý sau:
• Phân tích cái gì đang tán thưởng cho hành vi không mong muốn và tách
phần thưởng đó trước khi bắt đầu thực hiện kỹ thuật này.
• Cần hiểu rằng nhiều người thích sử dụng kỹ thuật triệt tiêu vì nó không
bao gồm các biện pháp trừng phạt, nhưng sẽ mất nhiều thời gian mới đạt
được hiệu quả.
• Không sử dụng kỹ thuật này với các hành vi đòi hỏi sự can thiệp ngay lập
tức (ví dụ: đang diễn ra đánh nhau)
• Cần nhận thức rằng việc không khen thưởng sẽ làm cho hành vi nặng
thêm (ví dụ “Hiệu quả Đóng đinh”) trong quá trình diễn ra hành vi không
mong muốn – khi học sinh tăng cường nỗ lực để nhận được sự khen
thưởng mà chúng thường nhận được – và ban đầu có thể dẫn đến một
phản ứng hung hăng.
• Khen thưởng đối với những học sinh thể hiện các hành vi trái ngược (ví
dụ: chờ tới lượt so với ngắt lời)
Giải pháp thứ tư là sử dụng các kỹ thuật giảm nhẹ hành vi chớm mức bị trừng phạt
nhưng không xâm phạm nên được gọi là các Kỹ thuật ôn hòa. Các đề xuất này
thống nhất với khái nhiệm do Cummings (1983) xây dựng, được gọi là “Luật can
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thiệp ít nhất”, và khái niệm của Evertson và đồng nghiệp (2006), gọi là “can thiệp
tối thiểu”. Ý tưởng chủ chốt của khái niệm này là triệt tiêu các hành vi phá rối một
cách nhanh chóng nhưng chỉ gây gián đoạn lớp học hoặc quá trình giảng dạy một
cách ít nhất có thể. Bảng 4.10 là danh mục một loạt các kỹ thuật ôn hòa nhằm làm
giảm các hành vi không mong muốn dựa trên 5 lời nhắc nhở: hành động, cử chỉ,
trực quan và dùng lời.
Giải pháp cuối cùng trong bậc thang giảm nhẹ này, và là giải pháp mang tính
cưỡng bức nhất và kém hấp dẫn, chính là áp dụng trừng phạt. Đây là giải pháp ít
được lựa chọn nhất vì nó liên quan đến việc thể hiện một điều gì đó khó chịu hay
tước đi một điều gì đó dễ chịu do thực hiện một hành vi không mong muốn.
Bảng 4.10
Các chiến thuât ôn hòa nhằm giảm nhẹ hành vi không mong muốn
Các hình thức nhắc nhở Các chiến thuật cụ thể
Hành động

Cử chỉ

Nghe/nhìn

• Tiếp cận học sinh đang có khả năng gây vấn đề
trong lớp (kiểm soát ở cự ly gần)
• Chạm nhẹ vào vai học sinh để học sinh biết là mình
đang hành xử không đúng (mặc dù trước đóđã nói
cho học sinh).
• Để lại lời nhắn (ví dụ: giấy nhắc) trên bàn học sinh –
không nhất thiết phải có nội dung viết trên đó, nếu
học sinh hiểu nội dung (Jones & Jones, 2007).
• Cất/vứt vật có thể tiếp tay cho hành vi không phù
hợp (Levin&Nolan, 2003)
•
• Sử dụng các cử chỉ nhẹ hàng hoặc nghiêm nghị để
dừng các hành vi không mong muốn (ví dụ: dùng
tay chỉ, lắc đầu, ngôn ngữ ngón tay)
• Sử dụng ngôn ngữ bàn tay để đưa ra một số thông
điệp
• Giao tiếp qua ánh mắt và duy trì trong thời gian học
sinh đó đang hành xử không phù hợp. Điều này sẽ
không làmgián đoạnquá trình giảng dạy.
• Sử dụng tín hiệu âm thanh - của những dụng cụ đơn
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giản để thu hút sự chú ý của học sinh (Smith, 2004)
Ngôn ngữ

• Lái hành vi một cách ít gây khó chịu cho học sinh
(tức là không làm học sinh xấu hổ trước mọi người)
tức là nhắm đến cả lớp hoặc thông qua việc pha trò.
• Yêu cầu một nhóm học sinh hãy nhìn vào cô giáo –
Lưu ý: cần cân nhắc ý nghĩa về mặt văn hóa của gợi
ý này (Smith, 2004)
• Dừng nói một lúc lâu để thu hút sự của học sinh
• Hỏi bài những học sinh đang không tập trung, nhưng
hãy hỏi những câu mà học sinh có thể trả lời dễ dàng
để học sinh lựa chọn
• Cho thêm thời gian mà không trừng phạt… hỏi xem
học sinh xem có muốn làm gì để thoát khỏi tình
huống đó trong một thời gian ngắn nhất định – nhờ
đó học sinh sẽ thay đổi được hành động của mình
(Levin& Nolan, 2003).
• Sử dụng một “Thông điệp - Tôi” (ví dụ Tôi cảm
thấy lo ngại rằng … Tôi nghe thấy em nói là….)
• Tránh chế nhạo hay khiêu khích.

Hướng dẫn

• Thay đổi tốc độ hoạt động của lớp học (Levin&
Nolan, 2003).
• Tăng sự quan tâm của học sinh bằng cách pha trò
(Jones & Jones, 2003).
• Sử dụng chiến thuật “tăng mối quan tâm” (tức là tỏ
ra quan tâm đến bài của học sinh nhiều hơn)
(Levin& Nolan, 2003).
• Hướng dẫn lại cho học sinh nếu cần - Nếu thấy rõ là
học sinh đang đánh vật với bài học (Evertson et.a.,
2006)

Có rất nhiều tranh cãi xung quanh việc sử dụng hình phạt. Những người tán thành
thái độ hỗ trợ hành vi tích cực sẽ cực lực phản đối việc sử dụng các hình phạt. Cần
coi hình phạt là giải phápcuối cùng. Tuy nhiên, trong tình huống cần chấm dứt
ngay lập tức các hành vi không mong muốn, có thể phải sử dụng hình phạt. Do tính
hiệu lực mạnh của giải pháp này, các chiến lược phạt cần phải được cân nhắc cẩn
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thận; các chiến lược này có thể gây khó khăn cho quá trình học tập của học sinh
nếu không được áp dụng một cách phù hợp và không đều. Vì rằng tất cả giáo viên
đều muốn sử dụng hình phạt đối với học sinh ở một thời điểm nào đó, mấu chốt
của vấn đề là đảm bảo các hình phạt được sử dụng một cách phù hợp.
Ba kỹ thuật phạt thường được sử dụng trong lớp học và ở nhà: quở trách, cách ly
và trả giá. Để thực hiện các hình thức phạt này một cách hiệu quả, quan trọng là
chúng được áp dụng ngay sau khi xảy ra hành vi không mong muốn và học sinh
phải hiểu rằng tại sao hình phạt lại được áp dụng. Quở trách là một hình thức phạt
trong đó tạo ra cho học sinhmột tình huống không dễ chịu (Quở trách bằng lời từ
phía giáo viên). Sau đây là một số cách thức cụ thể khi áp dụng hình phạt này.
• Không để hình thức phạt này là cách giao tiếp hay phản ứng chủ yếu của
giáo viên với học sinh
• Nhìn thẳng vào học sinh và nói một cách điềm tĩnh
• Không đứng từ xa quở mắng học sinh. Hãy đi lại gần phía học sinh, đứng
cách học sinh một khoảng cách vừa phải và tránh làm học sinh xấu hổ
• Cho học sinh biết chính xác giáo viên đang muốn nói về vấn đề gì
• Cho học sinh biết hành vi có vấn đề chứ không phải bản thân học sinh có
vấn đề.
Đối với cách ly, học sinh sẽ bị cách ly khỏi tình huống mà mình thường nhận được
sự khen thưởng tích cực, vì vậy học sinh không còn được tận hưởng sự dễ chịu
nữa. Có nhiều cách để không làm tăng cường hành vi không mong muốn: Học sinh
được phép chứng kiến hoàn cảnh mà chúng không được hưởng thụ nữa (chứng
kiến ngẫu nhiên), học sinh bị tách khỏi các hoạt động hiện tại hoàn toàn (cho
ngừng học và tách khỏi lớp), và học sinh bị nhốt vào 1 phòng riêng (ra khỏi lớp).
Hai hình thức phạt này có thể được xem xét áp dụng ở các lớp học thông thường.
Các gợi ý sau đây rất quan trọng nếu giáo viên muốn áp dụng đúng đắn hình phạt
cho nghỉ học:
• Đảm bảo rằng tình huống/bối cảnh hiện tại mà học sinh sắp bị tách khỏi
chính là nguyên nhân làm gia tăng hành vi; Nếu không, kỹ thuật này
không được xem là hình phạt và lại biến thành một cách gia tăng tích cực
cho hành vi.
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• Đảm bảo rằng khu vực tách học sinh không có các yếu tố làm gia tăng
hành vi. Nếu đó không phải là một môi trường trung lập thì chiến thuật
này sẽ thất bại.
• Không phạt tách học sinh khỏi lớp quá lâu (tức là trên 10 phút) hoặc sử
dụng biện pháp này thường xuyên (ví dụ: hàng ngày) vì học sinh sẽ bỏ
qua nhiều nội dung bài giảng.
• Một quy tắc đơn giản đối với trẻ em là không bao giờ cho phép thời gian
cách ly quá 1 phút tương ứng với tuổi của trẻ em (tối đa là 10 phút).
• Sử dụng máy đếm giờ để đảm bảo căn chính xác thời gian cách ly học
sinh.
• Giải thích và dạy cho học sinh về hình phạt này ngay từ đầu năm học như
nội quy của lớp.
• Xem xét áp dụng hệ thống cách ly trong đó học sinh được cảnh báo trước
khi bị cách ly
• Ra hiệu cho học sinh biết khi nào có thể quay lại lớp
• Không sử dụng kỹ thuật này với các học sinh có độ nhạy cảm nhất định
• Ghi chép tần suất, lý do áp dụng và tính thời gian khi áp dụng quy định
cách ly học sinh khỏi lớp.
Trả giá là lấy đi một cái gì đó có giá trị hoặc ý nghĩa đối với học sinh, chẳng hạn
như một độc quyền hay điểm. Đây là một hệ thống trong đó hình phạt hay mức
phạt được áp dụng đối với hành vi không phù hợp. Một số gợi ý áp dụng bao gồm:
• Giải thích rõ ràng với học sinh về cách thực hiện hình phạt này và mức
phạt đối với từng vi phạm cụ thể
• Đảm bảo rằng tất cả các hình phạt được thực hiện một cách công bằng.
• Đảm bảo rằng các độc quyền bị mất là các yếu tố gia tăng hành vi không
phù hợp của học sinh
• Đảm bảo rằng tất cả các độc quyền không bị mất đi một cách nhanh
chóng, vì sẽ dẫn đến việc học sinh không còn động lực để cư xử đúng
mực.
• Luôn luôn gắn liền hình phạt này với việc khen thưởng hành vi tích cực.
Nhân rộng và duy trì các hành vi: Sau khi các hành vi được thiết lập ở mức độ
chấp nhận được, giai đoạn tiếp theo là đưa những gì được học vào bối cảnh mới và
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duy trì mức độ thực hiện đã được thiết lập. Giáo viên thường thành công trong việc
dạy cho học sinh một số hành vi nhất định nhưng lại không giúp học sinh áp dụng
các kỹ năng này trong những tình huống mới hay duy trì lâu dài. Dạy cho học sinh
về các hành vi đúng đắn và sau đó hy vọng học sinh sẽ có thể sử dụng các kỹ năng
đó trong tương lai là một điều bất lợi cho nhiều học sinh có nhu cầu đặc biệt bởi vì
khó khăn chủ yếu của những học sinh này là thực hiện một cách độc lập trong lớp
học.
Giáo viên cần lên kế hoạch cho việc nhân rộng - tức là áp dụng rộng rãi kỹ năng
hành vi - bằng cách tạo cho học sinh cơ hội sử dụng các kỹ năng mới trong các bối
cảnh mới, với những người khác nhau và vào những thời điểm khác nhau. Học
sinh thường cần sự trợ giúp để xác định khi nào nên thực hiện một hành vi, hoạt
động hay một kỹ năng mà mình đã học được.
Để duy trì các kỹ năng của mình, học sinh cần thực hành những gì được học trước
đó. Khi xây dựng Giáo án cần tính đến thời gian để học sinh xác định liệu mình đã
nắm rõ những gì đã học chưa. Thời gian này cần được sắp xếp trong quá trình hoạt
động trên lớp hoặc trong các hoạt động khác.
Dưới đây là một số gợi ý về nhân rộng và duy trì hành vi:
• Tạo cơ hội cho học sinh thực hành những gì đã học được trong các tình
huống khác nhau
• Làm việc với các giáo viên khác để tạo thêm cơ hội cho học sinh
• Đặt học sinh vào các tình huống có thể gặp phải trong tương lai, cả trong
trường và ở những hoàn cảnh khác trong cuộc sống.
• Cho học sinh thấy những kỹ năng hoặc hành vi này sẽ mang lại lợi ích
trong tương lai
• Nhắc học sinh sử dụng các kỹ năng đạt được gần đây trong một số các
bối cảnh khác nhau
• Tạo cơ hội thực hành lặp lại các kỹ năng đã học trước đó bằng cách tạo ra
các bối cảnh thực hành liên tục hoặc cho học sinh ôn tập lại.
Như đã nêu ở trên, việc sử dụng các hỗ trợ hành vi tích cực đã trở nên phổ biến
trong quá trình tương tác với học sinh có nhu cầu đặc biệt, nhất là vì tính hiệu quả
và tầm quan trọng đối với môi trường hơn là với cá nhân. Chìa khóa để nhân rộng
và duy trì là tập trung vào những yếu tố bên ngoài học sinh và đảm bảo rằng môi
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trường học tập được thiết kế sao cho các học sinh có thể sử dụng các kỹ năng mới
học một cách hiệu quả để được trở thành những thành viên được chấp nhận và tích
cực của lớp đồng thời vẫn tăng cường các cơ hội học tập của mình. Ngoài ra, yếu
tố cốt yếu trong quá trình nhân rộng và duy trì là chiến lược tự quản lý, đây là yếu
tố quan trọng trong quá trình tương tác với trẻ vị thành niên.
Tự quản lý: Cuối cùng, chúng ta muốn tất cả học sinh đều có thể quản lý hành vi
của họ mà không cần có sự can thiệp từ bên ngoài, và khả năng này là một yêu cầu
cần thiết để hành xử độc lập trong cuộc sống. Cần quan tâm đặc biệt đến những
học sinh không bộc lộ việc kiểm soát hành vi độc lập và vì vậy phải xây dựng
chiến lược do học sinh quản lý – chính là các can thiệp ban đầu được giáo viên dạy
để học sinh thực hiện một cách độc lập. Bender (2003) đã xem đây là Giai đoạn
“kỷ luật tự giác”.
Có một sự đối lập thú vị liên quan đến quá trình phát triển trách nhiệm của học
sinh đối với hành vi của mình. Mặc dù có cơ sở nghiên cứu vững chắc về việc
giảng dạy này (Marzano, 2003) song việc giảng dạy lại không được thực hiện
thường xuyên từ lớp mầm non cho đến lớp 12 của hầu hết các học sinh (Shapiro&
Cole, 1994). Marzano cho rằng lý do là vì hình thức giảng dạy này “vượt ra khỏi
trách nhiệm truyền thống của giáo viên” (trang 79)”. Hiện nay, tình trạng này còn
trở nên nặng hơn ở những trường học chú ý nhiều đến nội dung và tiêu chuẩn đánh
giá thực hành của Chương trình giảng dạy.
Khái niệm tự quản lý là sự phát triển rất nhanh của việc điều chỉnh hành vi liên
quan đến nhận thức, một loại can thiệp giáo dục dành cho học sinh khuyết tật đã
được sử dụng từ thập niên 80, trong đó nhấn mạnh đến tư duy chủ động về hành vi.
Shapiro, DuPaul và Bradley-Klug (1998) đã cung cấp cho chúng ta cái nhìn tổng
quan về tự quản lý:
Thật hữu ích nếu khái niệm hóa các can thiệp tự quản lý như một hành vi tồn tại
liên tục. Một mặt, can thiệp được hoàn toàn kiểm soát bởi giáo viên, và cá nhân
giáo viên phản hồi về việc liệu hành vi của học sinh có đáp ứng các tiêu chí như
mong muốn hay không, và giáo viên cũng quản lý các hậu quả tương ứng của
hành vi đó. Mặt khác, học sinh tham gia vào quá trình đánh giá hành vi của mình
trên cơ sở các tiêu chuẩn đã đặt ra, mà không cần đến đầu vào của giáo viên….
Học sinh cũng tự quản lý các hậu quả tương xứng. Trong quá trình làm việc với
các học sinh có vấn đề về hành vi, cần hướng học sinh càng gần đến với khía cạnh
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tự quản lý của chuỗi can thiệp liên tục càng tốt. Mặc dù một số học sinh có thể
không có khả năng đạt được mức độ tự quản lý một cách độc lập song chắc chắn
hầu hết đều có khả năng đạt gần đến mục tiêu này. (trang 545).

Fiore, Becker và Nerro (1993) đã khẳng định cơ sở của các can thiệp này: “Can
thiệp hành vi nhận thức …rất hấp dẫn về trực giác vì kết hợp kỹ thuật hành vi với
chiến lược nhận thức được thiết kế để giải quyết trực tiếp các vấn đề mấu chốt của
kiểm soát bốc đồng, giải quyết vấn đề ở cấp độ cao và tự kiểm soát (trang 166).
Các can thiệp hành vi truyền thống thường gây sức ép lên vai trò của giáo viên
phải giám sát hành vi của học sinh, khen thưởng từ bên ngoài và học theo định
hướng của giáo viên. Trong khi đó, các can thiệp nhận thức lại tập trung vào việc
dạy cho học sinh cách giám sát hành vi của mình, tham gia vào quá trình tự củng
cố, và tự định hướng việc học của bản thân theo cách chiến lược (Dowdy, Patton,
Smith, & Polloway 1997).
Những cách tiếp cận như vậy đã trở nên đặc biệt quen thuộc với học sinh có vấn đề
về học tập và tập trung bởi vì các tiếp cận này hứa hẹn:
• Tăng sự tập trung có lựa chọn
• Điều chỉnh cách phản ứng bốc đồng
• Tạo ra sự động viên bằng lời để hỗ trợ các tình huống giải quyết các vấn
đề xã hội và học tập.
• Dạy cách bày tỏ sự hướng dẫn hiệu quả để giúp học sinh “nói ra” các
nhiệm vụ và vấn đề của mình.
• Tạo ra các chiến lược có thể giúp cải thiện quan hệ với bạn học (Rooney,
1993)
• Mặc dù việc áp dụng chính sách tự quản lý với các học sinh có nhu cầu
đặc biệt trong môi trường hòa nhập đã trở nên quá hạn chế so với các
nghiên cứu áp dụng trong các chương trình thiết kế riêng song các kết
quả tích cực từ trung bình đến cao như đã được báo cáo trong nghiên cứu
là tín hiệu đáng khích lệ (McDougall, 1998).
Các chiến lược do học sinh kiểm soát chính là bản chất của tự quản lý. Mặc dù có
nhiều cách định nghĩa và mô tả khác nhau song các thành phần của Tự quản lý
được trình bày trong Hình 4.13 vẫn là các khía cạnh trung tâm của tự quản lý.
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Hai thành phần với công dụng đặc biệt cho giáo viên phổ thông là tự giám sát và tự
hướng dẫn. Tự giám sát là kỹ thuật trong đó học sinh quan sát và ghi lại hành vi
của mình, kỹ thuật này thường được học sinh áp dụng với các vấn đề trong học tập.
Lloyd, Landrum và Hallahan (1991) lưu ý rằng tự giám sát ban đầu được xem như
một kỹ thuật đánh giá, nhưng khi các cá nhân quan sát hành vi của mình, quá trình
này sẽ mang lại sự thay đổi trong hành vi. Tự giám sát hành vi, chẳng hạn như sự
chú ý, là một kỹ thuật khá đơn giản có thể áp dụng cho trẻ nhỏ có khó khăn trong
học tập, chậm hiểu, đa khuyết tật, khó tập trung và rối loạn hành vi; kỹ thuật này
cũng có lợi cho các học sinh bình thường (Lloyd et.al., 1991; McDougall, 1998,
Prater, Joy, Chilman, Temple. &Miller, 1991). Báo cáo cho thấy khi học sinh tập
trung hơn sẽ có lợi cho kết quả học tập.
Hallanhan, Lloyd và Stoller (1982) đã xây dựng một cơ chế chung cho tự giám sát.
Cơ chế này bao gồm việc sử dụng một giọng ghi âm kêu ngắt quãng ngẫu nhiên (ví
dụ 45 giây 1 lần), và một phiếu tự điền. Mỗi lần một tiếng được phát ra, trẻ em lại
tự hỏi xem liệu chúng có đang chú ý không và sau đó tự đánh dấu “có” hoặc
“không” vào phiếu. Học sinh thường không đánh dấu chính xác vào bản ghi của
mình, tuy nhiên quan sát trong nhiều nghiên cứu cho thấy có những thay đổi tích
cực về hành vi. Trong quá trình tự giám sát có thể bộc lộ vấn đề nếu giáo viên tự
thực hiện một mình. Vì vậy, cách tiếp cận hợp tác giữa nhiều giáo viên sẽ hứa hẹn
kết quả tốt hơn nhiều.
HÌNH 4.3
CÁC THÀNH PHẦN CỦA TỰ QUẢN LÝ

64

TỰ ĐIỀU CHỈNH

TỰ ĐÁNH GIÁ

Giám sát hành vi của bản thân
(có nghĩa tự giám sát); tìm
cách tránh những tình huống
có thể dẫn đến hành vi không
mong muốn; chấm dứt hành
vi đó nếu đã bắt đầu

Sửa chữa thể hiện của bản
thân, phân tích số liệu đã
thu thập, biểu diễn kết quả
bằng đồ thị

TỰ
QUẢN
TỰ HƯỚNG DẪN

TỰ TÁN THƯỞNG

Tự nói với bản thân thông
qua một nhiệm vụ; sử dụng
lời nói công khai hoặc bí
mật

Tự thưởng cho bản thân vì
hành vi đúng (cũng có thể
áp dụng tự trừng phạt)

Tự hướng dẫn là một can thiệp hữu ích khác. Pliffner và Barkley (1991) mô tả
các thành phần của một chương trình tự hướng dẫn như sau:
Tự hướng dẫn bao gồm xác định và hiểu nhiệm vụ hoặc vấn đề, lập một chiến lược
chung để tiếp cận vấn đề, tập trung sự chú ý vào nhiệm vụ, lựa chọn một câu hỏi
hay một giải pháp, và đánh giá kết quả thực hiện. Trong trường hợp thực hiện
thành công, tự khen (thường là dưới hình thức tự đánh giá tích cực, chẳng hạn như
“Mình đã làm rất tốt”). Trong trường hợp không thực hiện thành công, sẽ đánh giá
kiểu đối phó (ví dụ: “Lần sau mình sẽ làm tốt hơn nếu làm chậm lại”) và sửa lỗi.
Đầu tiên, một Hướng dẫn viên người lớn thường làm ví dụ điển hình về tự hướng
dẫn trong khi thực hiện 1 nhiệm vụ. Sau đó, trẻ em sẽ thực hiện nhiệm vụ giống
như vậy trong khi người hướng dẫn sẽ hướng dẫn em về cách tự hướng dẫn. Tiếp
đó, trẻ em sẽ thực hiện nhiệm vụ và hô to việc tự hướng dẫn. Sau đó, cách bộc lộ
bằng lời nói ra ngoài giảm dần để chuyển đổi nội dung tự hướng dẫn. (trang 525)

Các chiến lược tự hướng dẫn rõ ràng và đơn giản là một khởi đầu đúng đắn đối với
các can thiệp dành cho học sinh có khó khăn về học tập hoặc tập trung trong các
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lớp học phổ thông. Các cách tiếp cận như vậy có thể làm tăng thành công. Pfiffener
và Barkley (1991) đề xuất chương trình STAR, trong đó trẻ em học Dừng lại, Nghĩ
trước về điều gì mình phải làm, Hành động hoặc làm những gì được yêu cầu trong
khi vẫn tự nói với bản thân về nhiệm vụ đó và Rà soát lại kết quả (trang 529).
Quy trình chi tiết và hệ thống đã được xây dựng để thực hiện các chiến lược tự
quản lý. Một số kiến nghị cơ bản bao gồm:
• Phân bổ thời gian hướng dẫn hợp lý và đủ để hướng dẫn về tự quản lý
cho những học sinh cần.
• Thiết lập một loạt các hoạt động nhằm cải thiện hành vi và củng cố việc
học tập (ví dụ, tăng sự chú ý sẽ làm tăng thành tích đọc hiểu).
• Cung cấp các chiến lược và phương tiện hỗ trợ (ví dụ: các mẫu tự ghi)
cho học sinh sử dụng
• Làm mẫu cho học sinh thấy hiệu quả của tự quản lý. Chỉ ra các ứng dụng
thực tiễn của các yếu tố tự quản lý (như đã nêu trong Hình 14.5) và tạo
cho học sinh cơ hội thực hành các kỹ năng này dưới sự hướng dẫn của
giáo viên.
• Tạo điều kiện duy trì thực hành các chiến lược đã được học và nhân rộng
trong các bối cảnh khác trong và ngoài trường học.

Phân hóa Cá nhân – Xã hội – Tình cảm (Xúc động)
Ở đây đề cập đến khía cạnh cá nhân và tình cảm của học sinh. Đây là một lĩnh
vực rất khó vì khi học sinh trải qua các vấn đề riêng tư/tình cảm lớn (có tác
động tới hoạt động của mình ở trường) giáo viên cần phải biết lúc nào nên
chuyển học sinh đó cho các chuyên gia để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, giáo
viên sẽ phải biết cách phân hóa thói quen giảng dạy để bố trí hỗ trợ phù hợp cho
những học sinh đang có vấn đề riêng tư.
Một điểm nổi bật chất trong cách phân hóa những học sinh đang có vấn đề
riêng tư/tình cảm là tạo ra không khí lớp học – bầu không khí của lớp học cho
phép học sinh có nhiều nhu cầu. Nhu cầu cơ bản của học sinh trong lớp bao
gồm: cảm giác thuộc về lớp, tự do lựa chọn, cảm giác được trân trọng, được ở
nơi an toàn, và vui với thời gian ở lớp. Nếu tạo ra được các yếu tố này trong lớp
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sẽ góp phần rất lớn đối với việc hỗ trợ được nhiều học sinh có nhu cầu về cá
nhân/tình cảm.
Các yếu tố học sinh Động lực của lớp chịu tác động bởi một số yếu tố học
sinh. Tuy nhiên, yếu tố chính (có thể có tác động đáng kể tới cách học sinh cư
xử và phản ứng với các yêu cầu quản lý cũng như tổ chức) là thái độ của học
sinh về trường và mối quan hệ với học sinh với giáo viên, những người có
quyền khác và bạn cùng lớp.
Những yếu tố quan trọng cần xem xét đối với trạng thái cá nhân/tình cảm
của học sinh bao gồm (Fries và Cochran-Smith, 2006):
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuộc sống gia đình
Quân tâm về văn hóa
Tính tình
Khả năng ngôn ngữ
Kỹ năng xã hội và giữa các cá nhân
Đặc điểm của các kinh nghiệm giáo dục trước đó
Học sinh nghĩ như thế nào về bản thân
Động lực – mong đợi của chính học sinh về học tập của mình trong
tương lai (VD: khả năng làm bài, khả năng thành công)
• Học sinh có nội lực hay có động lực từ bên ngoài
• Mức độ phù hợp của bài tập đối với học sinh
• Các yếu tố tình cảm, bao gồm cả mức độ stress.
Yếu tố giáo viên Không khí về tâm lý của lớp phụ thuộc rất nhiều vào một số yếu
tố giáo viên – một số yếu tố mang tính riêng tư và một số thuộc về chuyên môn.
Thái độ của giáo viên đối với học sinh có nhu cầu đặc biệt có thể ảnh hưởng rất
nhiều tới chất lượng giáo dục mà học sinh nhận được trong khi giáo viên đó có mặt
ở lớp. Mong đợi của giáo viên đối với học sinh có thể tác động nhiều tới kết quả
học tập. Triết lý cá nhân về giáo dục, quản lý và kỷ luật, và giảng dạy/chương trình
giảng dạy cũng có vai trò rất quan trọng. Fries và Cochran-Smith (2006) nhận định
rằng khả năng giáo viên “điều chỉnh cho thích ứng với nhu cầu của hoc sinh”
(trang 945) cũng có thể tạo ra sự khác biệt.
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Một bộ kỹ năng cụ thể có khía cạnh tâm lý trong lớp học chính là kỹ năng giao tiếp
của giáo viên. Evertson và đồng nghiệp (2006) chỉ ra rằng, khả năng giao tiếp rõ
ràng và hiệu quả với học sinh có tác động tới động lực trong lớp. Các tác giả cũng
nhấn mạnh rằng, để trở thành một người giao tiếp hiệu quả, giáo viên phải thể hiện
được ba kỹ năng liên quan: khẳng định mang tính xây dựng (VD: mô tả mối lo
ngại một cách rõ ràng), đáp lại một cách thông cảm (VD: lắng nghe quan điểm của
học sinh), và giải quyết vấn đề (VD: khả năng đưa ra giải pháp phù hợp với cả giáo
viên và học sinh).
Yếu tố đồng đẳng Bạn học cũng là yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra không
khí tâm lý và xã hội của lớp, nhất là đối với học sinh cấp 2 và cấp 3. Giáo viên phải
hiểu được giá trị, áp lực và nhu cầu của các bạn học và sử dụng chính những hiểu
biết đó để giúp đỡ học sinh có nhu cầu đặc biệt. Cơ hội học tập hợp tác giá trị có
thể ngày càng lớn, dựa vào chiến lược tham gia thành công của các bạn học sinh.
Kohn (1996a) lưu ý rằng “các cộng đồng được xây dựng dựa trên nền tảng hợp tác
suốt ngày, trong đó học sinh liên tục được mời tham gia làm việc, chơi và phản ánh
với ai đó” (trang 113).
Các yếu tố liên quan tới gia đình Phần cuối cùng có liên quan tới nhiều yếu tố.
Ba vấn đề lớn, tất cả đều có hàm ý về văn hóa, bao gồm thái độ gia đình đối với
giáo dục, mức độ hỗ trợ và tham gia của gia đình vào việc giáo dục cho học sinh,
và áp lực của gia đình đối với học sinh. Nếu các yếu tố ở mức cực đoan thì sẽ rất
vất vả - chẳng hạn, nếu gia đình đè gánh nặng lên vai học sinh (VD: học sinh năng
khiếu) quá nhiều áp lực phải thành công thì có thể gây ra nhiều khó khăn như gia
đình ít quan tâm tới học hành của con cái.
Nên nỗ lực thiết lập quan hệ với phụ huynh và người giám hộ. Ít nhất cũng nên gửi
thư cho từng gia đình, trong thư mô tả bản chất của hệ thống quản lý lớp học. Điều
này đặc biệt quan trọng nếu không có biện pháp nào khác để truyền tải thông tin,
chẳng hạn như hình thức định hướng nào đó. Lợi ích của việc xây dựng quan hệ
với phụ huynh là giáo viên có thể xác định tình trạng của gia đình về các khía cạnh
đề cập ở đoạn trên.
Đề xuất dưới đây sẽ giúp xây dựng được môi trường tích cực, nuôi dưỡng học sinh.
Môi trường này sẽ góp phần tạo ra kết quả tích cực cho học sinh.
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• Để cho học sinh biết rằng mình nhạy cảm với nhu cầu và lo ngại của học
sinh.
• Hiểu được gia đình và bối cảnh văn hóa của học sinh.
• Truyền sự nhiệt tình về học tập và kinh nghiệm ở trường.
• Tạo ra môi trường hỗ trợ và an toàn, trong đó học sinh khác biệt có thể học
tập mà không sợ bị chế giễu hay đe dọa.
• Đối xử công bằng với tất cả học sinh.
• Mỗi ngày đều công nhận tất cả học sinh về mặt cá nhân nào đó để khẳng
định rằng học sinh được tôn trọng trong lớp.
• Tạo ra môi trường học tập tạo thách thức cho học sinh, dựa vào thành công,
và giảm thiểu kinh nghiệm thất bại thường thấy trong thời kỳ đi học của học
sinh khuyết tật.
• Thiết lập sao cho mỗi học sinh trong lớp đều có quyền (VD: không bị cắt
ngang khi làm việc hay trả lời câu hỏi của giáo viên) và sao cho tất cả mọi
người đều tôn trọng các quyền đó của học sinh.
• Giúp học sinh hiểu dần rằng mình có trách nhiệm với hành vi của bản thân.
• Truyền cho học sinh suy nghĩ rằng mọi suy nghĩ và ý kiến của mình đều
quan trọng.
• Khuyến khích thử rủi ro và hỗ trợ tất cả học sinh (VD: học sinh năng khiếu,
trung bình và khuyết tật) để chấp nhận thách thức trong học tập.
• Chia sẻ các triết lý, hệ thống quản lý và quan điểm dạy học với phụ huynh
và người giám hộ của học sinh.

TÓM TẮT
Định nghĩa một số Khái niệm Cơ bản về Dạy học Phân hóa
• Giáo viên phổ thông phải đối mặt với những lớp học có nhiều học sinh thể
hiện nhiều thế mạnh và nhu cầu.
• Khái niệm dạy học phân hóa không phải là mới.
• Điểm cốt lõi trong dạy học phân hóa là đáp ứng nhu cầu hiện tại của học
sinh và hỗ trợ quá trình học tập.
• Nhiều thuật ngữ (chẳng hạn như: điều chỉnh cách thức, thay đổi nội dung, và
bố trí hỗ trợ phù hợp) được sử dụng để mô tả sự phân hóa.
• Có thể có hai mức độ phân hóa: vĩ mô và vi mô.
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• Đề xuất một bộ quy trình thực hiện.
Mô tả Mô hình Toàn diện về Phân hóa Quản lý Lớp học
• Phân hóa môi trường liên quan đến nhiều điều chỉnh về chỗ ngồi, bố trí lớp
học, khả năng tiếp cận và thiết bị đặc biệt.
• Phân hóa nội dung liên quan đến những thay đổi về nội dung được đề cập và
nội dung bổ sung.
• Phân hóa tài liệu chủ yếu liên quan tới nhiều điều chỉnh phải thực hiện đối
với tài liệu dạng văn bản dùng trên lớp – tuy nhiên, phân hóa tài liệu còn liên
quan tới các dạng tài liệu khác dùng cho mục đích giảng dạy.
• Phân hóa dạy học liên quan đến điều chỉnh về mọi khía cạnh trong giảng
dạy, bao gồm cả cách trình bày bài giảng và cách học sinh phản ứng với bài
học đó.
• Phân hóa quản lý/hành vi liên quan đến các kỹ thuật sử dụng trong lớp để
tạo ra môi trường học tập hiệu quả và quản lý các vấn đề hành vi đặc biệt khi
phát sinh.
• Phân hóa Cá nhân-Xã hội-Tình cảm liên quan đến việc quan tâm tới các vấn
đề cụ thể của từng cá nhân có ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh và
sự phát triển cũng như ổn định về cá nhân/xã hội/tình cảm.
MyEducationLab
MyEducationLabdành cho khóa học này có thể giúp bạn hiểu kỹ hơn về các khái
niệm đề cập trong Chương 4.
• Đo lường và củng cố thêm mức độ hiểu của bạn về các khái niệm đề cập
trong chương này bằng cách trả lời các câu hỏi, và xem xét các tài liệu củng
cố trong Kế hoạch Nghiên cứu của Chương 4.
• Xem Chủ đề 4, Quản lý Lớp học/Hành vi, để:
• Kết nối các module tương tác dựa vào thách thức, các bài về nghiên cứu
trường hợp điển hình, và các file âm thanh cung cấp thông tin có kiểm chứng
bằng nghiên cứu về làm việc với học sinh trong môi trường hòa nhập, bằng
cách vào xem Tài liệu của Trung tâm IRIS.
• Tìm hiểu Nhiệm vụ và Hoạt động, các bài tập có thể giao được và thể hiện
khái niệm đang được sử dụng, video, trường hợp, và sản phẩm của giáo viên
và học sinh.
• Thực hành và củng cố các kỹ năng cần để giảng dạy có chất lượng thông
qua Xây dựng bài về Kỹ năng Dạy học và Phẩm chất.
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