
Mục tiêu chương trình: 

1. Chương trình tập trung 

vào giáo dục kĩ năng 

sống 

2. Trang bị những kiến 

thức cơ bản nhất của 

chương trình tiểu học  

3. Giúp học sinh học tập và 

hòa nhập cuộc sống 

Quan điểm tiếp cận: 

1. Quyền được giáo dục của trẻ  

2. Mục tiêu giáo dục thực tiễn 

3. Bình thường hóa 

4. Tiếp cận với chương trình giáo 

dục phổ thông 

5. Tập trung chương trình giảng 

dạy kĩ năng sống 
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Phát triển chương trình: 

 
 

  

Các môn học: 
• Tiếng Việt 

• Toán 

• Tự nhiên và Xã hội  

• Nghệ thuật 

• Thể dục 

• Kĩ năng sống 

• Giáo dục tập thể 

• Tự chọn 

 

Chương trình 
khung 

Chương trình chi tiết

Chương trình cá nhân

http://ncse.edu.vn/


Cấp tiểu học: 

• Bao gồm các môn học nhằm phát 

triển năng lực như: tiếng việt, toán, 

giao tiếp xã hội, thủ công… theo 

chương trình giáo dục chuyên biệt 

của Việt Nam kết hợp với chương 

trình giáo dục chuyên biệt Hàn 

Quốc 

• Gồm 2 mô hình lớp học được triển 

khai chính là Nhóm lớp và lớp học 

cá nhân 

• Giáo viên: 01 – 02/ lớp, 01 nhà trị 

liệu, 01 giáo viên đặc thù 

• Số lượng: 8 -10 học sinh/ lớp 

Mô hình bán trú  

• Cấp tiểu học  

• Cấp trung học cơ sở 

• Lớp đa tật 

 

 

 
 
 

 

 

Cấp THCS 

• Bao gồm các môn học: Tiếng Việt, Toán, 

kĩ năng sống, giáo dục giới tính…theo 

chương trình giáo dục chuyên biệt Việt 

Nam (2010) kết hợp với chương trình giáo 

dục chuyên biệt Hàn Quốc 

• Gồm 3 mô hình lớp học: lớp, nhóm, cá 

nhân. 

• Giáo viên: 01 – 02/ lớp, 01 nhà trị liệu, 01 

giáo viên đặc thù 

• Số lượng: 8 -12 học sinh/ lớp 

 

“ Vì sự bình đẳng 

tham gia giáo dục có 

chất lượng và học tập 

suốt đời của người 

khuyết tật Việt Nam” 

 Lớp dành cho học sinh đa tật: 

• Chương trình tập trung phát triển kĩ năng 

sống, phát triển thể chất, kĩ năng chơi… 

• Gồm 2 mô hình lớp học: lớp nhóm, cá nhân. 

• Giáo viên: 01 – 02/ lớp, 01 nhà trị liệu, 01 

giáo viên đặc thù 

• Số lượng: 04 - 06 học sinh/ lớp 

 



 


