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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 3236/SGDĐT-NV1 Đồng Nai, ngày 15 tháng 10 năm 2019 

V/v Tổ chức Tập huấn về Quản lý và giáo 

dục học sinh khiếm thính, về Hướng dẫn 

sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh 

khiếm thính cấp trung học 

 

                                      Kính gửi:  

                                                      - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                                                      - Các trường có cấp THPT; 

                                                      - Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai; 

                                                      - Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai; 

                                                      - Các trung tâm GDNN-GDTX; 

                                                      - Trung tâm Nghiên cứu - Thúc đẩy Văn hóa Điếc. 

 

        Căn cứ Công văn số 62/DATHPT2-PTXH ngày 01/4/2019 của Dự án Phát 

triển Giáo dục Trung học phổ thông Giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tập 

huấn cán bộ quản lý, giáo viên về Quản lý và giáo dục học sinh khiếm thính cấp 

trung học; căn cứ Công văn số 173/DATHPT2-PTXH ngày 05/9/2019 của Dự án 

Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông Giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên về Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp cho 

học sinh khiếm thính; căn cứ các nội dung của hai Tập huấn nói trên của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 22-25/4/2019 và từ ngày 08-11/10/2019 tại thành 

phố Hồ Chí Minh; 

        Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn cho các cán bộ quản lý giáo dục, 

giáo viên cốt cán về Quản lý và giáo dục học sinh khiếm thính, về Hướng dẫn sử 

dụng bộ công cụ giao tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học (gọi là Tập huấn) 

như sau:  

        1. Mục đích và nội dung Tập huấn 

        - Tập huấn nhằm triển khai, thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về Quản lý và giáo dục học sinh, học 

viên (gọi chung là học sinh) khiếm thính; về Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao 

tiếp cho học sinh khiếm thính cấp trung học cơ sở (THCS), cấp trung học phổ thông 

(THPT) đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên thực hiện giáo dục 

hòa nhập (GDHN), giáo dục chuyên biệt học sinh khiếm thính cấp THCS, THPT. 

        - Các nội dung Tập huấn gồm: 

        + Những vấn đề chung về GDHN học sinh khiếm thính cấp trung học. 

        + Phương pháp và kỹ năng dạy học hòa nhập học sinh khiếm thính cấp trung 

học. 

        + Quản lý hoạt động Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về giáo dục học sinh khiếm 

thính cấp trung học và Quản lý GDHN học sinh khiếm thính cấp trung học. 
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        + Giao tiếp của học sinh khiếm thính ở trường trung học (các đặc điểm giao 

tiếp của học sinh khiếm thính, hai phương thức giao tiếp chính của học sinh khiếm 

thính cấp trung học là giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu và giao tiếp tổng hợp). 

        + Những rào cản trong giao tiếp với học sinh khiếm thính ở trường trung học 

và giải pháp khắc phục. 

        + Minh họa diễn đạt bằng ngôn ngữ ký hiệu thông dụng trong giao tiếp và dạy 

học hòa nhập, chuyên biệt cho học sinh khiếm thính cấp trung học của môn Ngữ 

văn, Toán, Tiếng Anh, hoạt động Giáo dục giới tính và nghề nghiệp.  

        2. Thành phần tham dự Tập huấn 

        Mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo cử sáu đại biểu tham dự gồm một lãnh đạo, 

một chuyên viên phụ trách Giáo dục Trung học và bốn giáo viên cốt cán cấp THCS 

về GDHN học sinh khiếm thính thuộc bốn môn, hoạt động (gọi chung là môn) gồm 

Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục giới tính và nghề nghiệp (cử 1 giáo viên cốt 

cán/1 môn). 

        Mỗi trường có cấp THPT (gọi là trường THPT) cử bốn đại biểu tham dự gồm 

một lãnh đạo và ba giáo viên cốt cán cấp THPT về GDHN học sinh khiếm thính 

thuộc ba môn gồm Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh (cử 1 giáo viên cốt cán/1 môn). Nếu 

lãnh đạo trường có chuyên môn thuộc một trong ba môn nói trên thì được giảm một 

đại biểu. 

        Mỗi Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai, Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên (GDTX) tỉnh Đồng Nai, trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp (GDNN)-GDTX, 

Trung tâm Nghiên cứu - Thúc đẩy Văn hóa Điếc thuộc Trường Đại học Đồng Nai 

(gọi là các trung tâm) cử hai đại biểu tham dự gồm một lãnh đạo và một giáo viên 

cốt cán cấp THCS hoặc THPT về dạy học hòa nhập, dạy học chuyên biệt học sinh 

khiếm thính thuộc ba môn gồm Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh. 

        3. Thời gian và địa điểm Tập huấn 

        Thời gian Tập huấn 2 ngày 23-24/10/2019, khai mạc lúc 8 giờ ngày 

23/10/2019; địa điểm Tập huấn tại Trường THCS Thống Nhất, Biên Hòa. 

        4. Tập huấn ở các trường, trung tâm và triển khai, thực hiện 

        Các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn và triển khai, thực hiện các 

nội dung Tập huấn nói trên đến các trường có cấp THCS (gọi là trường THCS); đến 

các cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên của trường THCS thuộc quản lý 

chuyên môn của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

        Các trường THPT, các trung tâm tổ chức Tập huấn và triển khai, thực hiện các 

nội dung Tập huấn nói trên đến các tổ chuyên môn, các cán bộ quản lý giáo dục, 

giáo viên, nhân viên của trường, trung tâm. 

        Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường, trung tâm lập danh sách cử đại 

biểu tham dự Tập huấn theo mẫu (đính kèm); gửi file danh sách này về địa chỉ 
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quangduong.gdtrh@dongnai.edu.vn; hoàn thành chậm nhất đến hết ngày 

18/10/2019. 

        Nhận được văn bản này, các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, 

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Nai, Trung tâm GDTX tỉnh Đồng Nai, các 

trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Nghiên cứu - Thúc đẩy Văn hóa Điếc thuộc 

Trường Đại học Đồng Nai triển khai, thực hiện các công tác của Tập huấn về Quản 

lý và giáo dục học sinh khiếm thính, về Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ giao tiếp 

cho học sinh khiếm thính cấp trung học theo đúng các tinh thần và nội dung nói 

trên; trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo 

Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Nghiệp vụ 1) để giải quyết.  .   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Phó Giám đốc Võ Ngọc Thạch;  

- Cổng Thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lưu: VT, NV1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch 
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