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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

Mục tiêu tổng quát của dự án trong 2 năm nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên khuyết 

tật tại các trường đại học/cao đẳng, tăng cường sự tham gia và đóng góp đầy đủ của họ vào xã 

hội một cách bình đẳng như những công dân khác thông qua việc thiết lập dịch vụ hỗ trợ 

người khuyết tật. Mô hình – trung tâm dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật – nơi cung cấp các 

điều kiện thiết yếu, các trợ giúp giảng dạy, dụng cụ hỗ trợ cần thiết trong học tập cho thanh 

niên khuyết tật. Ngoài ra, giúp cộng đồng nhìn nhận các giá trị cốt lõi của thanh niên khuyết 

tật thông qua việc ứng dụng mô hình dựa vào quyền của người khuyết tật, tăng cường năng 

lực thực hành công tác xã hội và huy động nguồn lực cộng đồng.  

Dự án “Tiếp cận giáo dục dành cho người khuyết tật” - DARE theo đuổi hai 3 mục tiêu: 

- Sinh viên khuyết tật nhận biết được các nhu cầu về điều chỉnh hợp lý của họ và trở 

thành những sinh viên ưu tú; 

- Năng lực của cán bộ, giảng viên đại học được xây dựng cùng với sự hiểu biết sâu sắc 

hơn về các vấn đề khuyết tật và từ đó phát triển chiến lược cung cấp các hỗ trợ hiện còn 

thiếu cho sinh viên khuyết tật; 

- Mô hình dịch vụ hỗ trợ NKT được 2 trường đại học công lập (đối tác chính của dự án) 

ứng dụng và nhân rộng sang các trường khác trong khu vực. 

DARE mong đợi các kết quả: 

1. 80% sinh viên khuyết tật đạt được mục tiêu học tập theo kế hoạch.  

2. 80% sinh viên khuyết tật được đào tạo các kỹ năng xã hội và bình đẳng khuyết tật tự 

tin về năng lực của họ và có thể chủ động tham gia tất cả các hoạt động xã hội ảnh hưởng 

đến đời sống của họ. 

3. Những câu chuyện thành công của sinh viên khuyết tật sẽ truyền cảm hứng cho các 

bạn khuyết tật khác tiếp tục học lên cao. 

4. Những câu chuyện thành công của sinh viên khuyết tật sẽ nâng cao sự hiểu biết về 

tinh thần và các khái niệm của Công ước, giúp thay đổi định kiến xã hội về NKT nói 

chung. 

5. Cán bộ và giảng viên đại học hiểu hơn về các vấn đề khuyết tật và có thể phát triển kế 

hoạch làm việc hàng năm nhằm hỗ trợ sinh viên khuyết tật. 
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6. Mô hình dịch vụ hỗ trợ NKT sẽ được chia sẻ với các trường khác trong khu vực và 

mong rằng mô hình được 2 trường đại học đối tác của DRD cũng được các trường khác 

ứng dụng. 

Dự án “Tiếp cận giáo dục dành cho sinh viên khuyết tật được ký kết thực hiện từ tháng 

1/2016 và kết thúc vào 12/2017 với sự tham gia của hai đối tác chính là ĐH Khoa học Xã hội 

Nhân Văn và Sư Phạm TP.HCM. 

Sau hai năm thực hiện, dự án đã tiếp cận 57/60 sinh viên khuyết tật  tại hai trường đại 

học với hầu hết SVKT ở 2 trường với một số đặc điểm sau: 

 Về giới: 19 nam chiếm 34,8% và 38 nữ chiếm 65,2%.  

 Về ngành học: đông nhất là khoa tâm lý 22 SVKT chiếm 39,1% và 15 SVKT học 

giáo dục đặc biệt chiếm 26,1%. 

Bảng 1: Phân bố ngành học của SVKT 

Ngành Tỉ lệ 

Tâm lý 39,1 

Giáo dục đặc biệt 26,1 

Ngôn ngữ 10,8 

Báo chí, truyền thông 2,2 

Công nghệ thông tin 2,2 

Xã hội học/Công tác xã hội 4,4 

Các ngành khác thuộc khoa học xã hội 15,2 

 Về thành phần kinh tế có 8,7% thuộc hộ khá, 54,3% thuộc diện trung bình, 23,9% 

là cận nghèo và 13% được địa phương xếp là hộ nghèo. 

 Về dạng khuyết tật: Đa số sinh viên khuyết tật tham gia dự án là người khiếm thị 

44 SV chiếm 78.3%. (Xem thêm tại bảng 2: Kết quả đánh giá cuối kỳ dự án). 

Bảng 2: Các dạng khuyết tật của SVKTở hai trường 

Dạng Tỉ lệ (%) 

Khiếm thị 78.3 

Khuyết tật vận động 10.9 

Khiếm thính 4.3 

Đa tật 2.2 
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Khác 4.4 

 

II. Kết quả thực hiện của dự án trong 2 năm (2016-2017)  

1. Mục tiêu 1: Sinh viên khuyết tật nhận biết được các nhu cầu về điều chỉnh hợp lý 

của họ và trở thành những sinh viên ưu tú. 

1.1. Đánh giá nhu cầu: 

100% sinh viên tham gia dự án được hỗ trợ đánh giá nhu cầu. 

Theo kết quả đánh giá nhu cầu 57 sinh viên khuyết tật tham gia dự án, kết quả cho thấy: Nhu 

cầu cơ bản của SVKT ở 2 trường đại học khá giống nhau. Hầu hết các SVKT được đánh giá 

đều mong muốn cải thiện tình hình học tập của mình (tốt nghiệp hạng khá và kèm theo là có 

bằng ngoại ngữ và tin học; tiếp theo là nhu cầu được hỗ trợ phương tiện di chuyển, dụng cụ 

học tập và các kỹ năng mềm để phát triển bản thân và nhu cầu muốn hỗ trợ nơi thực tập 

nghề/việc làm khi chuẩn bị ra trường...) Để đạt các nhu cầu trên có 33,3% SVKT đề xuất 

được hỗ trợ chi phí học tập và sinh hoạt, dụng cụ học tập, phương tiện di chuyển... Cũng có 

một vài trường hợp SVKT đưa mục tiêu cao hơn khả năng, ví dụ đòi đạt bằng tiếng Anh với 

thứ hạng cao hay muốn đi du học nhưng bằng cách nào để đạt được điều này thì lại không rõ. 

Nhu cầu cần hỗ trợ của SVKT Tỉ lệ 

Hỗ trợ phương tiện di chuyển/dụng cụ học tập 33,3% 

Trang bị kỹ năng mềm 35,5% 

Học tiếng Anh, tin học 15,1% 

Học bổng 7,5% 

Tài liệu 3,2% 

Hỗ trợ nơi thực tập/việc làm 2,2% 

Được tham gia các hoạt động xã hội 2,2% 

Khác 1,1% 

                                      (Bảng 3: Nhu cầu cần hỗ trợ của SVKT) 
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1.2. Lập  kế hoạch phát triển cá nhân  

Có 57 SVKT tham gia dự án ở hai trường đã được hỗ trợ lập kế hoạch phát triển cá 

nhân với sự hỗ trợ của người đồng hành. Hoạt động này đã hỗ trợ SVKT tự mình xây dựng 

mục tiêu và kế hoạch sinh hoạt và học tập theo từng năm học, căn cứ vào đó, người đồng 

hành cũng đề xuất được những hỗ trợ phù hợp để sinh viên thực hiện kế hoạch của mình. 

Việc SVKT được người đồng hành hỗ trợ lập kế hoạch phát triển cá nhân có tác động tích 

cực trong việc giúp sinh viên hiểu rõ về bản thân và định hướng cho tương lai. 

Kết quả của đánh giá của dự án cho thấy, có 49,4% sinh viên khuyết tật cho rằng hoạt động 

này giúp họ hiểu mục tiêu bản thân/định hướng tương lai, 38% sinh viên khuyết tật cho rằng 

kế hoạch cá nhân giúp họ hiểu mình cần làm gì để đạt mục tiêu… Một số chia sẻ của sinh 

viên khuyết tật “lập kế hoạch giúp mình định hướng sẽ làm gì, thực hiện như thế nào và quản 

lý thời gian tốt hơn”; “có mục tiêu giúp mình cố gắng và có trách nhiệm với bản thân nhiều 

hơn”.  

Bên cạnh đó, theo đánh giá của SVKT ở hai trường thì kế hoạch cá nhân còn giúp sinh viên 

biết được điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn hiện tại của mình và thúc đẩy họ học tập tiến bộ 

hơn. 

 

Lợi ích của lập kế hoạch phát triển cá nhân Tỉ lệ 

Hiểu mục tiêu bản thân/định hướng tương  lai 49,4% 

Hiểu mình cần làm gì để đạt mục tiêu 38,0% 

Dự án hỗ trợ sát với  nhu cầu của SVKT hơn 5,1% 

Thấy cô hiểu rõ nhu cầu của SVKT hơn 3,8% 

Khác 3,8% 

                           Bảng 4: Lợi ích của lập kế hoạch phát triển cá nhân 

 

1.3. Cung cấp các gói hỗ trợ 

Nhu cầu cơ bản của SVKT ở 2 trường đại học khá giống nhau. Dựa trên kế hoạch cá nhân 

của SVKT và đề xuất từ NĐH phía dự án xem xét và cung cấp những gói hỗ trợ phù hợp cho 

từng sinh viên khuyết tật. Các gói hỗ trợ có thể chia thành:  

1.3.1 . Hỗ trợ vật chất: 
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Trong hai năm thực hiện, dự án đã cung cấp các hỗ trợ vật chất dựa vào nhu cầu của sinh viên 

khuyết tật, các hỗ đó bao gồm: học bổng, laptop, máy ghi âm, máy scan, sách – tài liệu, dụng 

cụ trị liệu, phương tiện di chuyển… nhằm hỗ trợ các bạn SVKT học tập tốt hơn. Đối với gói 

hỗ trợ học bổng SVKT nhìn nhận rằng: học bổng của dự án làm cho họ an tâm tập trung vào 

việc học nhiều hơn, ngoài ra còn giúp họ tự tin hơn. SVKT đánh giá khá cao các gói hỗ trợ 

mà họ nhận được, một SVKT nói “em thích nhất là laptop, nó là công cụ để tra cứu dữ liệu 

để học tập nhưng chi phí mua quá cao nên gia đình không đáp ứng được”. SVKT khác thì 

chia sẻ “vì ghi không kịp nên khi có máy ghi âm em nghe lại được bài giảng việc học hiệu 

quả hơn”.  

1.3.2. Hỗ trợ kỹ năng: 

Trong hai năm thực hiện, dự án đã tổ chức được 7 

khóa tập huấn với các kỹ năng như:  

- 01 lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo và làm 

việc nhóm 

- 01 lớp tập huấn kỹ năng tổ chức sự kiện 

- 02 lớp tập huấn kỹ năng viết CV và trả lời 

phỏng vấn  

- 01 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp và thuyết 

trình hiệu quả 

- 01 lớp tập huấn kỹ năng định hướng di chuyển 

- 01 lớp tập huấn về Luật và chính sách 

- Và 9 chương trình giao lưu/chia sẻ khác giữa sinh viên với nhau và với các đơn vị khác 

với 478 lượt sinh viên khuyết tật tham dự. 

Những hoạt động kỹ năng mà 

dự án tổ chức được SVKT 

đánh giá cao vì đáp ứng được 

nhu cầu và đề xuất của các bạn 

nêu ra trước đó. Nhiều SVKT 

có tham dự tập huấn đánh giá 

cao mức độ cần thiết của các 

khóa tập huấn kỹ năng vừa 

qua. Một số sinh viên chia sẻ 

“em thích lớp kỹ năng viết CV 
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và trả lời phỏng vấn vì nó giúp em chuẩn bị tốt hơn khi xin việc làm”; “qua lớp  làm việc 

nhóm và lãnh đạo em được nhiều kiến thức biết thêm nhiều bạn và biết hợp tác”.   

“Thông qua khóa tập huấn vừa rồi, em cảm thấy mình tự tin hơn rất nhiều, những hoạt động 

như thế này thường không dừng lại ở ý nghĩa là đào tạo mà nó còn là một môi trường rất tốt 

để các bạn sinh viên khuyết tật có thể rèn luyện và ứng dung lại những kiến thức mà mình đã 

học tại trường lớp”. 

“Qua buổi tập huấn này, em thấy mình tự tin hơn có thể tham gia cùng mọi người tổ chức sự 

kiện. 2 ngày tập huấn là trải nghiệm bổ ích, học được nhiều điều mà sách vở sẽ không bao 

giờ dạy được”. 

1.3.3. Cung cấp người đồng hành: 

Có 57 SVKT tham gia dự án được cung cấp NĐH trong suốt thời gian của dự án. Tỉ 

lệ sinh viên cho rằng hoạt động đồng hành vô cùng cần thiết là 10,9% và tỉ lệ cho là rất cần 

thiết là 32,6%. Có 32% nhận xét là NĐH đã đưa ra lời khuyên có ích và 22,6% cho là NĐH 

đã động viên khuyến khích họ. Một SVKT chia sẻ “trước đây buồn một mình khóc một mình, 

giờ em được DRD và NĐH chia sẻ, em thấy rất ấm áp”. Một SV khác nói:“NĐH rất tốt, 

những lúc em khó khăn đều tìm đến với chị. Chị như một người bạn, một người thầy, em thấy 

thoải mái, rất tuyệt vời”. Một SVKT khác nhấn mạnh “”không hẳn cầm tiền cho là tốt, hỗ 

trợ bằng cách tổ chức hoạt động đồng hành và mở lớp về các kỹ năng thực sụ rất tốt vì giúp 

tụi em học được nhiều điều và thay đổi được bản thân”. 

Bảng 5: Mức độ cần thiết của hoạt động đồng hành  

Mức độ cần thiết Tỉ lệ 

Vô cùng cần thiết 10,9 

Rất cần thiết 32,6 

Cần thiết 32,6 

Hơi cần thiết 17,4 

Không cần thiết 6,5 

Cộng 100,0 

  

1.3.4. Kết nối doanh nghiệp/Hỗ trợ thực tập nghề và việc làm: 
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Nhằm giúp cho cho sinh 

viên khuyết tật có cơ hội trải 

nghiệm về thực tập/việc làm ở 

những mảng ngành học liên 

quan, dự án cũng đã cung cấp cơ 

hội cho sinh viên khuyết tật hai 

trường được tiếp cận một số 

doanh nghiệp để trao đổi về các 

vị trí và nhu cầu tuyển dụng của 

một số doanh nghiệp, nơi có 

ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn cũng như dạng tật của nhóm sinh viên khuyết 

tật, trong đó có thể kể đến chuyến tham quan của 10 sinh viên khiếm thị và 02 người đồng 

hành tại Nhà hàng Bóng tối, nơi có các vị trí tuyển dụng dành cho người khiếm thị. Chuyến 

tham quan đã giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về các vị trí công việc tại doanh nghiệp cũng 

như được giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề việc làm và tuyển dụng tại doanh 

nghiệp.  

Ngoài ra dự án còn thực hiện các chương trình kết nối cho nhiều bạn khác đến với các doanh 

nghiệp như Lantalk, Trường Minh, Minh Phúc, Dicentral để cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm môi 

trường làm việc của công ty cũng như ứng tuyển tại một số vị trí tuyển dụng của doanh 

nghiệp. 

Sau những chuyến tham quan trên dự án đã tạo cơ hội kết nối việc làm cho 05 sinh viên 

khiếm thị được thực tập nghề và làm việc. Trong đó, có 01 sinh viên làm việc tại nhà hàng 

Bóng tối (vị trí tiếp thực) và một bạn khác làm việc tại công ty Phầm mềm Dicentral (vị trí 

phân tích dữ liệu) và 3 bạn khác được doanh nghiệp hỗ trợ thực tập ở vị trí nhân viên chăm 

sóc khách hàng của công ty. 

Sau chuyến tham quan sinh viên cũng chia sẻ:“Điều bạn ấn tượng đặc biệt khi tham gia dự 

án là chuyến thăm quan đã giúp em biết được nhà tuyển dụng có yêu cầu gì khi tuyển dụng 

người khuyết tật và bản thân em nhận ra được để có việc làm ổn định sau này thì em cần 

phải học và luyện thêm những gì”.  

1.4. Các sáng kiến hỗ trợ sinh viên khuyết tật 

Trong năm 2016, dự án đã phát động hoạt động tìm kiếm các sáng kiến nhằm hỗ trợ việc học 
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tập của SVKT tại hai trường đại học và đã nhận được 12 sáng kiến đăng ký và có 7 sáng kiến 

được hỗ trợ thực hiện.7 sáng kiến được dự án hỗ trợ kinh phí thực hiện gồm có: 

 Xây dựng sơ đồ nổi trường ĐH Sư Phạm cho sinh viên khiếm thị 

 Ứng dụng “Người đồng hành” – ĐH Sư Phạm 

 Sáng kiến “Xây dựng  và tổ chức khai thác, sử dụng các sản phẩm thông tin phục vụ 

nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên khiếm thị” tại Đại học 

KHXH&NV 

 Sáng kiến “Dịch vụ hỗ trợ sinh viên khuyết tật và tình nguyện viên” tại Đại học 

KHXH&NV 

 Cửa hàng  lưu niệm Đồng Hành – ĐH KHXH&NV 

 Sáng kiến “Xây dựng tài liệu học tiếng anh cho sinh viên khiếm thị” – ĐH Sư Phạm 

 Tham vấn tâm lý và hỗ trợ học tập hòa nhập cho sinh viên khuyết tật 

Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện các hoạt động của sáng kiến, nhiều cán bộ/giảng viên 

chia sẻ đã có cơ hội tìm kiếm những thông tin và kiến thức mới liên quan đến cách làm việc 

và hỗ trợ đối tượng là NKT cũng như hiểu họ nhiều hơn. Việc thực hiện các sáng kiến cũng 

góp phần nhằm cung cấp kiến thức và nâng cao hiểu biết của giảng viên về các vấn đề liên 

quan đến NKT nói chung và sinh viên khuyết tật nói riêng. Sau 9 tháng thực hiện, trong 7 

sáng kiến được dự án hỗ trợ có một số sáng kiến đã mang lại nhiều kết quá và có những đóng 

góp có giá trị, có thể kể đến như: 

+ Tại thư viện trường đại học 

KHXH&NV TP.HCM, sáng kiến 

“Xây dựng  và tổ chức khai thác, sử 

dụng các sản phẩm thông tin phục vụ 

nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa 

học cho sinh viên khiếm thị” đã đạt 

được nhiều kết quả đáng kể, các sản 

phẩm đã đưa vào thư viện sử dụng và 

phục vụ cho sinh viên khiếm thị có 

nhu cầu, một số kết quả cụ thể sáng kiến có thể kể đến như: 

 Thu âm và xử lý được 4/6 tài liệu giáo trình sách nói, trong đó có 4 nhan đề tiếng Việt 

và 2 nhan đề tiếng Anh  
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 Nhận và tải được 135 nhan đề sách nói từ nguồn tài liệu sách nói Thư viện sách nói 

của Trung tâm Sao Mai và 166 sách điện tử từ nguồn tài liệu miễn phí trên mạng 

Internet  

 Mua được 202 nhan đề/249 cuốn sách nói audio và 05 nhan đề/13 cuốn sách chữ nổi 

làm danh mục tài liệu tham khảo (đạt 100 % so với kế hoạch); 

 Biên mục được 2.336 nhan đề/biểu ghi tài liệu chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa Tâm 

lý học (đạt 100 % so với kế hoạch); 

 Cài đặt phần mềm đọc màn hình Jaws for Windows trên các máy tính tại phòng Tra 

cứu dữ liệu 2 (cơ sở Thủ Đức). Đồng thời chuẩn bị các tai nghe tại phòng để phục vụ 

sinh viên khiếm thị 

 8 cán bộ thư viện được tập huấn kỹ năng phục vụ, kỹ năng sử dụng phần mềm và 

trang thiết bị phục vụ SVKT… 

+ Tại ĐH Sư Phạm, sáng kiến 

“Xây dựng sơ đồ nổi trường ĐH 

Sư Phạm cho sinh viên khiếm 

thị” nhận được sự quan tâm của 

nhiều thầy cô và sinh viên, đặc 

biệt sinh viên khiếm thị tại 

trường. Một số kết quả tiêu biểu 

có thể kể đến: 

• Cho ra bản đồ sơ đồ nổi 

dành cho sinh viên khiếm thị đang theo học tại ĐH Sư Phạm nhằm giúp họ định 

hướng được vị trí của cơ sở nơi cần đến từ những vị trí khác nhau trong phường, quận 

hay 1 phần thành phố là nơi cơ sở tọa lạc, hướng dẫn lối di chuyển cho người khiếm 

thị đi đến các phòng chức năng, giúp người khiếm thị có thể xác định điểm đến, vị trí 

đang đứng và các con đường có thể di chuyển được. 

• Bên cạnh đó sáng kiến cũng đã góp phần đào tạo được một đội ngũ 6 bạn sinh viên 

năm 3 và năm 4 chuyên ngành khiếm thị tại ĐH Sư Phạm biết cách làm sản phẩm Sơ 

đồ nổi dành cho người khiếm thị. 
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2. Mục tiêu 2: Năng lực của cán bộ, giảng viên đại học được xây dựng cùng với sự 

hiểu biết sâu sắc hơn về các vấn đề khuyết tật và từ đó phát triển chiến lược cung 

cấp các hỗ trợ hiện còn thiếu cho sinh viên khuyết tật. 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho giảng viên trường và sinh viên không khuyết tật. Dự 

án cũng tổ chức được 8 sự kiện nâng cao nhận thức cho giảng viên về các vấn đề của sinh 

viên khuyết tật tại hai trường hơn hơn 130 lượt cán bộ/giảng viên tham dự.  

Các sự kiện cụ thể có thể kể đến như: 

2.1. Chương trình tập huấn nâng 

cao nhận thức về khuyết tật:  

Chương trình được tổ chức tại hai 

trường đại học với hơn 50 cán 

bộ/giảng viên tham gia nhằm giúp họ 

hiểu rõ hơn về các vấn đề khuyết tật và 

các mô hình hỗ trợ cụ thể hiệu quả cho 

NKT làm cơ sở cho việc xây dựng các 

giải pháp và tiến đến chiến lược hỗ trợ cho SVKT sau này. Một số chia sẻ của giảng viên: 

“Trước khi tham gia tập huấn tôi có biết về những nội dung này nhưng sau buổi tập huấn tôi 

có nhiều kiến thức hơn về người khuyết tật, biết kiến thức mình trước đây chỗ nào đúng chỗ 

nào sai để điều chỉnh”. 

“Hiểu về các mô hình hỗ trợ người khuyết tật/ cách sử dụng từ ngữ/ tâm lý chung của người 

khuyết tật/ hiểu thêm cách ứng phó với người khuyết tật trong quá trình hỗ trợ/nhận biết 

được đặc điểm của người khuyết tật và những dạng tật khác nhau”. 

 

2.2. Hoạt động tham mô hình dạy tiếng anh 

cho NKT tại Hội Đồng Anh và mô hình 

hỗ trợ sinh viên khuyết tật tại ĐH RMIT.  

Đây là một trong những hoạt động dành 

cho giảng viên và NĐH của dự án nhằm 

giúp họ hiểu hơn về những khó khăn của 

sinh viên khuyết tật cũng như biết cách hỗ 
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trợ sao cho hiệu quả. Đặc biệt, hoạt động tham quan học hỏi mô hình thực tế tại RMIT đã gây 

nhiều ấn tượng với hầu hết giảng viên tham dự, nhiều giảng viên chia sẻ dần chú ý và biết cách 

ứng dụng những điều cơ bản nhất trong quá trình giảng dạy cho sinh viên là người khuyết tật, 

cụ thể là sinh viên khiếm thị như việc thay đổi màu sắc chữ, font nền, kích thước… để các bạn 

dễ dàng tiếp cận hơn. 

2.3. Chuỗi sự kiện Một thế giới cho tất cả tại hai trường đại học: 

“Một thế giới cho tất cả”  là sự 

kiện truyền thông được dự án 

thực hiện dành cho giảng viên và 

sinh không khuyết tật tại hai 

trường đại học thông qua các 

hoạt động như tọa đàm, giao lưu, 

trình diễn văn nghệ… nhằm 

cung cấp những thông tin về 

những khó khăn của NKT, 

những rào cản xã hội và cách để hỗ trợ người khuyết tật hòa  nhập tốt nhất trong môi trường 

học tập, xã hội. Trong năm 2016 – 2017, dự án đã tổ chức được 4 sự kiện “Một thế giới cho 

tất cả” ở hai trường thu hút đông đảo sinh viên không khuyết tật và giảng viên tham gia.  

Chia sẻ của cán bộ giảng viên  sau chương trình: “ Tham gia chương trình này tôi cảm thấy 

yêu thương trân trọng và cảm phục những NKT hơn hơn. Khâm phục họ ở ý chí kiên cường, 

luôn hy vọng và không hề khuất phục trước số phận, luôn có ý chí vươn lên. Cần có các cơ sở 

hạ tầng giúp đỡ cho NKT trong việc sinh hoạt đi lại hàng ngày. Cần có nhiều chương  trình 

như thế này để mọi người có thể đồng cảm hơn với NKT.” 

3. Mục tiêu 3: Mô hình dịch vụ hỗ trợ NKT được hai trường đại học ứng dụng và 

nhân rộng sang các trường đại học khác trong khu vực. 

Nhằm đạt mục tiêu bền vững khi dự án kết thúc, DRD đã lên kế hoạch làm việc với 

các tổ chức liên quan đến người khuyết tật đặc biệt là người khiếm thị như Thiên Ân, Sao 

Mai, Nhật Hồng để có thêm những tư vấn phù hợp trong quá trình xây dựng mô hình hỗ trợ 

sinh viên. Với Đại học RMIT, được biết đây là một trong những trung tâm đào tạo có hỗ trợ 

đặc biệt cho các sinh viên khuyết tật thuộc những dạng tật khác nhau được có cơ hội tham gia 

học tập bình đẳng như những sinh viên khác của trường, dự án cũng đã liên hệ và tìm kiến sự 
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tư vấn, hỗ trợ của cán bộ phụ trách phòng Hỗ trợ sinh viên của ĐH RMIT để tư vấn cho việc 

thành lập mô hình hỗ trợ sinh viên khuyết tật tại ĐH Sư Phạm HCM. 

Tính đến cuối tháng 12/2017, ĐH Sư Phạm HCM đã cơ bản hòan thành những bước ban 

đầu về thông tin cũng như cơ sở vật chất cơ bản cho việc thành lập mô hình như: Phòng ốc, 

máy tính màn hình rộng có cài đặt phần mềm Jaws, Zoomtext, tai nghe hỗ trợ cho sinh viên 

khiếm thị khi đến bộ phận này…. 

Trong tháng 01/2018 bộ phận này sẽ chính thức ra mắt và thực hiện chức năng tư vấn, hỗ 

trợ SVKT lập kế hoạch cá nhân, cung cấp người đồng hành, kết hợp phòng đạo tạo tư vấn 

đăng ký học phần phù hợp, hỗ trợ ký túc xá, hỗ trợ tài liệu, bài giảng, phần mềm học tập cho 

sinh viên khiếm thị và giới thiệu các nguồn lực khác hỗ trợ SVKT là các hoạt động ban đầu 

của bộ phận hỗ trợ sinh viên khuyết tật tại trường. 

 

III. TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN 

- Kỹ năng dự án trang bị cho sinh viên khuyết tật, đặc biệt những kỹ năng liên quan đến nghề 

nghiệp và việc làm sẽ hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình tìm việc và thích ứng với môi 

trường việc làm mà các em đối mặt sau khi ra trường.  

-  Dự án cũng góp phần hình thành sự tự tin và năng lực hòa nhập của sinh viên khuyết tật.  

- Những hiểu biết và năng lực hỗ trợ SVKT của giáo viên và cán bộ nhân viên nhà trường đã 

tham gia dự án là một yếu tố bền vững.  

- Mô hình hỗ trợ của dự án đang được trường ĐHSP nhân rộng vì tính phù hợp của nó. 

IV.  BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

- Cần có hoạt động gạn lọc đối tượng sinh viên khuyết tật trước qua phỏng vấn hoặc dựa vào 

một số tiêu chí phấn đấu mang tính thử thách để loại những SVKT chỉ đến với dự án để được 

những hỗ trợ vật chất, thậm chí trong khi họ đã có trong tay khá đầy đủ tiện nghi học tập. 

- Cần có hoạt động tuyển chọn NĐH tham gia dự án, nên tuyển chọn NĐH bao gồm những 

người đã có hiểu biết đúng về tình trạng KT nói chung, có tinh thần tự nguyện giúp đỡ 

SVKT. NĐH cần được tập huấn kỹ năng đồng hành và kỹ năng tham vấn.  

- Muốn dự án thành công hơn, phía DRD và phía đối tác cần đạt đến mức độ hiểu biết rõ ràng 

về những chiến lược và giá trị mà hai bên theo đuổi cũng như những thủ tục và cách tiến 

hành công việc, cần trao đổi, thảo luận và khuyến khích phía đối tác tham gia nhiều hơn, nhất 

là ở bước thiết kế chiến lược của dự án. 
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V. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 

1. Thuận lợi: 

- Được sự hỗ trợ của thành viên ban quản lý dự án tại hai trường đại học, cụ thể là phòng Hợp 

tác và Phát triển dự án quốc tế Đh KHXH&NV và phòng Công tác chính trị HSSV – ĐH Sư 

Phạm nên dự án có thể huy động sự tham gia của các đơn vị có liên quan quá trình triển khai 

hoạt động dự án tại trường; 

- Sinh viên khuyết tật tham gia dự án và hiểu rõ cách tiếp cận trong việc xác định các hỗ trợ 

cần thiết của dự án cho bản thân; 

- Nhóm giảng viên/người đồng hành nhiệt tình và có kinh nghiệm trong công tác xã hội nên đã 

thực hiện hiệu quả vai trò của mình trong việc hỗ trợ tư vấn SVKT xây dựng và thực hiện kế 

hoạch cá nhân. 

2.  Khó khăn: 

- Thời gian của dự án tương đối ngắn trong khi một số  hoạt động  được thiết kế trong dự án 

cần được thực hiện trong một thời gian dài hơn để bảo đảm tính hiệu quả của hoạt động và 

tính bền vững  của dự án 

- Thời gian trùng lắp nên nhiều hoạt động dành cho giảng viên và SVKT hai trường chưa có sự 

tham gia đầy đủ của các thành viên.   

- Người đồng hành ở hai trường đồng thời là các giảng viên phụ trách Khoa hoặc bộ môn khác 

nhau nên cũng bị hạn chế về thời gian nên việc hỗ trợ và theo dõi kế hoạch cá nhân của sinh 

viên chưa cao.  

- Đa số sinh viên là người khiếm thị được hỗ trợ nhiều nên mang tâm lý chờ đợi, tham gia chưa 

thực sự tích cực, không chủ động được phương tiện đi lại nên nhiều họat động số lượng sinh 

viên còn hạn chế. 

- Việc triển khai các hoạt động dự án với đối tượng hưởng lợi dựa vào kế hoạch hoạt 

động/công tác của cán bộ quản lý mỗi trường nên cán bộ quản lý dự án phía DRD còn bị phụ 

thuộc và chưa chủ động được quá trình làm việc với các đối tác. 

- Một số hoạt động dự án bên DRD không làm việc trực tiếp với đối tượng hưởng lợi mà thông 

qua ban quản lý hai trường nên một số hoạt động dự án còn bị phụ thuộc và chậm so với tiến 

độ. 
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VI. ĐỀ XUẤT - KHUYẾN NGHỊ  

1. Đối với các SVKT 

- Việc cung cấp và cập nhật các thông tin liên quan đến người khuyết tật cho đối tượng SVKT 

là vô cùng cần thiết. Vậy nên, đối với nhóm sinh viên khuyết tật dù đã ra trường thì DRD 

cũng cần duy trì nhóm/group facebook để chia sẻ các thông tin và cơ hội liên quan. Đặc biệt, 

đối với các SVKT đã ra trường kết nối để các bạn có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm với những 

SVKT mới trúng tuyển để khuyến khích họ tham gia các hoạt động liên quan dành cho người 

khuyết tật. 

2. Đối với Ban quản lý và giáo viên của hai trường: 

- Cán bộ quản lý dự án, NĐH hai trường cần tiếp tục hoạt động giúp đỡ SVKT hoàn thành mục 

tiêu học tập và định hướng nghề nghiệp từ những kinh nghiệm có được. Những biện pháp 

giúp đỡ hoàn toàn nằm trong tầm tay của nhà trường gồm: 

- Giúp SVKT có năng lực lập và thực hiện kế hoạch phát triển cá nhân. 

- Tổ chức đồng hành với SVKT trong việc lập kế hạch cá nhân và đánh giá việc thực hiện và 

tham vấn cho các em. 

- Những cán bộ, giáo viên đã tham gia vai trò NĐH trong thời gian qua đang tích lũy những 

kinh nghiệm thực tế và cụ thể. Đây là một tài sản có giá trị cần được chia sẻ cho các giáo viên 

khác dù cho Ban quản lý có tiếp tục thực hiện mô hình hay không.  

 


