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Báo cáo về đợt tập huấn “TOT Định hướng di chuyển cho người khiếm thị  
giai đoạn 2” từ 11-15/4/2011 tại nhà khách T78 

 
 

Giảng viên chính: 
- ThS Lê Thị Vân Nga 

 
Các trợ giảng: 

- Nguyễn Phi Hùng (GV ĐHDC trường Nguyễn Đình Chiểu) 
- Hoàng Văn Tuấn (TT Khiếm thị Nhật Hồng) 

- Nguyễn Thị Mai Liên (TT Khiếm thị Nhật Hồng) 
 

Học viên gồm 27 người gồm giáo viên, tình nguyện viên, người chăm sóc trẻ, giảng viên 
và sinh viên từ các đơn vị: 

- Khoa Giáo dục đặc biệt trường CĐ SP TPHCM,  
- Hội người mù Quảng Ngãi,  

- Trường khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi,  
- Mái ấm Thiên Ân 

- Mái ấm Huynh đệ Như nghĩa 
- Các hội người mù các tỉnh: Đồng Nai, Long An,  Bình Thuận, Trường khuyết tật tỉnh 

Long An 
Quan sát viên gồm 2 người: 1 từ Quảng Ngãi và 1 từ trường CĐ SP TPHCM 
 
Nhóm Alumni thực hiện dự án: 

 
1. ThS. BS. Nguyễn Văn Oai - IFP Alumna Quảng Ngãi –  

2. ThS. Trần Thị Thanh Hương – IFP Alumna TPHCM  
3. ThS Trịnh Thị Kim Ngọc – IFP Alumna TPHCM – Trưởng khoa GDĐB trường 

CĐ Sư phạm TPHCM 
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Chương trình chi tiết các ngày tập huấn: 

GIÔØ 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 

8g - 8g45 

Khai maïc                       
Nghi leã Töôûng nieäm 
nhaân 100 ngaøy Thaày 
Baïch Vieät 

8g45 - 
9g45 

Oân taäp kyõ naêng 
ÑHDC 

Kyõ thuaät ñi 
caëp leà 

Kyõ thuaät nghe 
vaø chænh höôùng 
theo doøng xe - 

Ñi caëp leà 

Kyõ thuaät thu gaäy 
ngaén - Thöïc 

haønh ñi caëp leà 
vaø baêng qua 
ñöôøng moät 

chieàu, nghe vaø 
chænh höôùng 

Kyõ thuaät baêng qua 
ñöôøng hai chieàu 

9g45 - 
10g GIAÛI LAO 

10g - 
11g30 

Thaûo luaân veà vieäc 
thöïc haønh daïy sau 
ñôït I 

Phöông phaùp 
daïy loä trình 

Vaän duïng giaùc 
quan khi di 
chuyeån theo loä 
trình ngoaøi 
ñöôøng phoá 

Kyõ naêng xaõ hoäi 
khi di chuyeån  

Toång hôïp kyõ naêng di 
chuyeån ngoaøi ñöôøng 
phoá 

11g30 - 
1g30 CÔM TRÖA - NGHÆ TRÖA 

1g30 - 
2g45 

Bieåu ñoà ÑHDC Baûn ñoà vaø moâ 
hình 

Baûn ñoà vaø moâ 
hình 

Baûn ñoà vaø moâ 
hình 

Soaïn thaûo keá hoaïch 
haønh ñoäng (theo 
nhoùm ñôn vò) 

2g45 - 3g GIAÛI LAO 

3g - 4g Heä thoáng hoùa caùc kyõ 
naêng - Thöïc haønh 

Kyõ thuaät ñi leà 
ñöùt ñoaïn 

Kyõ thuaät baêng 
qua ñöôøng moät 
chieàu 

Kyõ thuaät baêng 
qua ñöôøng hai 
chieàu 

Giaûi ñaùp thaéc maéc - 
Ñuùc keát - Chöông 
trình ñôït 3 

4g - 4g30 TRAO ÑOÅI CUOÁI NGAØY 
 
 
Tổ chức: Nhà khách T78 phù hợp với nội dung khóa tập huấn, có khuôn viên rộng cho 
việc thực hành các thao tác trước khi ra thực địa, các khu vực xung quanh trường có đủ 
các môi trường cần thiết như đường một chiều, hai chiều, đường vắng xe và đường đông 
xe… Việc ăn ở của các học viên ổn thỏa. 
 
Tình hình lớp tập huấn:  
- Lớp học đã ôn lại, khái quát hóa những lý luận trong giai đoạn 1 và tiếp tục với giai 

đoạn 2 một cách nhuần nhuyễn. 
- Hầu hết phản hồi đều cho thấy học viên tâm đắc với những kỹ năng đi gậy và di 

chuyển ngoài đường phố, vai trò của việc vận dụng các giác quan khác trong di 
chuyển. Hầu hết đều bức xúc vì người khiếm thị tại địa phương mình chưa có thói 
quen dùng gậy và chưa biết sử dụng gậy. Các học viên cũng tâm đắc về cách làm mô 
hình và bản đồ lộ trình cho người khiếm thị. 

- Các nội dung như kỹ năng xã hội và giao tiếp cũng rất được quan tâm thảo luận 
nhưng không có nhiều thời gian để thảo luận sâu hơn. 
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- Các học viên đều có mong muốn và nhiệt tình thực hành những kỹ năng, tập huấn lại 
cho đồng nghiệp và người khiếm thị tại địa phương mình, mong muốn có thay đổi 
cho người khiếm thị. 

- Các học viên tham gia học tập rất tích cực, phần lớn đều học quá giờ quy định. Ngoài 
ra, thời tiết tháng 4 khá nóng bức nhưng các học viên vẫn tích cực thực hành ngoài 
trời. 

- Vào những ngày đầu tiên, các học viên thảo luận nhiều và hơi mất trật tự do lớp quá 
đông, được sự góp ý của ban tổ chức nên sau đó đã trật tự và lắng nghe lẫn nhau tốt 
hơn. 

- Các giảng viên và trợ giảng khá vất vả nhưng rất nhiệt tình. 
- Những học viên khiếm thị của tỉnh Bình Thuận ngày đâu tiên thiếu tự tin nhưng sau 

đó đã có thêm nhiều kỹ năng nên đã trở nên mạnh dạn và tự tin hơn. 
 
Về thực hành và kế hoạch theo dõi giám sát: 
- Theo những chia sẻ, sau đợt 1, phần lớn các học viên đã có vận dụng các kỹ năng 

vào thực tế, tuy nhiên vẫn có một số học viên chưa có cơ hội thực hành. Lý do bao 
gồm: cơ chế tại địa phương, chưa có môi trường, học viên các tỉnh của lớp giai đoạn 
1 vào tháng 8/2010 chưa có gậy nên chưa thực hành… 

- Vào cuối khóa, các học viên từng nhóm đã thảo luận và đưa ra được kế hoạch hành 
động cụ thể trong khoảng thời gian từ sau lớp này đến khi bắt đầu giai đoạn 3. Riêng 
Bình Thuận có mong muốn làm thay đổi nhận thức và muốn phổ biến những nội 
dung này cả các hội người mù trong tỉnh, trường khuyết tật Quảng Ngãi sau 2 giai 
đoạn tập huấn đã nhận HS khiếm thị và lần đầu tiên có kế hoạch đưa hoạt động dạy 
ĐHDC là một hoạt động chính thức của trường…. 

- Các đơn vị đều mong muốn có thêm hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật khi cần thiết 
trong lúc thực hành. List contacts của tất cả các học viên, giảng viên đã được chia sẻ 
và các học viên được khuyến khích gọi điện thoại, email… cho các giảng viên và ban 
tổ chức khi có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ trong lúc thực hành. Giảng viên và ban tổ 
chức sẽ cung cấp thêm tài liệu và cả đến tận địa phương hỗ trợ nếu cần thiết. 

- Thống nhất trước khi tổ chức giai đoạn 3, các học viên phải viết bài thu hoạch, báo 
cáo về việc thực hện kế hoạch đã đưa ra, mô tả các cases đã hướng dẫn. Chỉ những ai 
có thực hành mới được mời tham gia giai đoạn kế tiếp của dự án. 

- Ban tổ chức đã theo dõi lớp học và nhắm tìm kiếm những cá nhân nổi bật để hỗ trợ 
cho họ phát triển thành nhân lực chủ chốt ngành ĐHDC của Việt Nam (như mời họ 
tham gia thêm các hội thảo chuyên ngành khác, các lớp tập huấn của các chuyên gia 
quốc tế, mạng lưới ĐHDC quốc gia…) tuy nhiên, có tìm thấy một số cá nhân nổi bật 
có khả năng phát triển ngành ở mức độ địa phương, tỉnh, nhưng chưa thấy rõ cá nhân 
ở mức độ cao hơn. 

- Dự kiến giai đoạn 3 sẽ tiến hành vào tháng 10-2011 
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Một số hình ảnh lớp học: 
 

 
 

Làm sơ đồ, bản đồ lộ trình 
 
 
 

 
 

Thực hành kỹ thuật đi cặp lề trên đường Nam Kỳ Khởi nghĩa 
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Thực hành trong khuôn viên T78 
 
 
 
 

 
Chuẩn bị thực hành băng qua đường (Trần Quốc Toản) 
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Trình bày mô hình lộ trình 
 

 

 
 
TP Hồ Chí Minh ngày 30-4-2011 
Người viết báo cáo 
 
Trần Thị Thanh Hương 
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