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Từ năm 2001 Văn phòng Tư Vấn Di Truyền& Hỗ Trợ Trẻ Khuyết Tật (OGCDC), 
tiền thân của Quỹ Tư vấn di truyền & Hỗ trợ trẻ khuyết tật tỉnh Thừa Thiên Huế 
(FGCDC) đã triển khai mô hình giáo dục đặc biệt dành cho trẻ chậm phát triển trí 
tuệ trên cơ sở hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ Phát triển Đức (DED). Với sự hỗ trợ của 
các chuyên gia, chúng tôi là một trong những tổ chức tiên phong trong việc xây 
dựng và phát triển chương trình giáo dục cho trẻ khuyết tật tại thành phố Huế. 

 

Vào tháng 4/2001, Trường Chuyên biệt Tương Lai được thành lập và là một trong 
những ngôi trường dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ đầu tiên ở Huế. Ngay từ khi bắt 
đầu với mô hình này, chúng tôi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức 
như: lựa chọn và đào tạo giáo viên tâm huyết để dạy cho trẻ khuyết tật trong điều 
kiện chưa có giáo viên nào được đào tạo về giáo dục đặc biệt ở Huế trong thời 
điểm bấy giờ; nhận thức của phụ huynh về tầm quan trọng của giáo dục đối với 
trẻ khuyết tật và những định kiến của người dân địa phương về khuyết tật, v.v…. 
Chỉ trong vòng hơn 1 năm, chúng tôi đã phát triển mô hình này từ chỗ chỉ có một 
lớp học với 06 trẻ và 01 giáo viên lên 06 lớp, 7 giáo viên và 40 trẻ. Vào cuối năm 
2002 chúng tôi đã quyết định thành lập ngôi trường bán trú đầu tiên chỉ dành 
riêng cho trẻ khuyết tật mang tên “Trường Chuyên Biệt Tương Lai”.  

 

Vào tháng 9/2006, với sự hỗ trợ tài chính của Hiệp Hội Erasia (Thụy Sỹ), Tổ chức 
Schmitz Stiftung (Đức) và Hội Bretagne Vietnam (Pháp), Trường Chuyên biệt 
Tương lai đã được xây dựng trong khuôn viên của Trung tâm Thanh Thiếu Nhi 
tỉnh Thừa Thiên  Huế tại số 91B Trương Gia Mô với những tiêu chuẩn cho người 
khuyết tật, bao gồm các lớp học đáp ứng được yêu cầu học tập, các phòng chức 
năng với các phương tiện dành cho phục hồi chức năng, vật lý trị liệu. Đến nay, 



trường có 5 lớp học, 55 học sinh, 8 giáo viên, 1 cấp dưỡng, 1 quản lý. Hệ 
thống giáo dục này được dành cho những trẻ khuyết tật với những loại 
khuyết tật khác nhau như hội chứng Down, bại não, tự kỷ, đa khuyết tật, v.v.... 
theo hình thức bán trú. Ngày học bắt đầu lúc 7.30 sáng và kết thúc lúc 4.30 chiều. 
Học sinh được phục vụ ăn trưa và nghỉ trưa tại trường.  
 

Chương trình giảng dạy của chúng tôi không chỉ bao gồm các hoạt động học phát 
triển các kỹ năng bao gồm: các kỹ năng trong đời sống hàng ngày; các kỹ năng xã 
hội; các kỹ năng giao tiếp và ngôn ngữ; khả năng tư duy và kiến thức; Vận động và 
cảm nhận … mà còn tập trung vào giáo dục hướng nghiệp với mong muốn các em 
có thể độc lập tham gia vào các hoạt động của cuộc sống. Hiện nay, trường Tương 
Lai có 01 lớp dạy kỹ thuật May, 01 lớp dạy làm Hương và 01 cửa hàng bán đồ đã 
qua sử dụng do học sinh của nhà trường phụ trách. Trong nhiều năm nay, Trường 
đã là địa chỉ quen thuộc của rất nhiều người ở Huế và một số địa phương lân cận.  
 
Để có được những thành quả này, kể từ khi thành lập cho đến nay, Trường Tương 
Lai vẫn luôn nhận được sự hỗ trợ của các chuyên gia về giáo dục đặc biệt đến từ 
nhiều tổ chức khác nhau trên thế giới. Từ năm 2001 – 2014, chúng tôi đã tiếp 
nhận 4 chuyên gia về giáo dục đặc biệt và can thiệp sớm đến từ Tổ chức Hỗ 
trợ phát triển Đức đến làm việc trực tiếp để đào tạo cho đội ngũ cán bộ và 
giáo viên của OGCDC và Trường Tương Lai về chương trình giáo dục cho trẻ 
chậm phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, trường cũng nhận sự hỗ trợ về chuyên 
môn của các giảng viên và sinh viên chuyên ngành: Âm ngữ trị liệu, Vật lý trị 
liệu và Hoạt động trị liệu trong chương trình hợp tác giáo dục và  trao đổi 
văn hóa của Trường Đại học Queensland (Úc) từ năm 2013 cho đến nay. Sự 
hỗ trợ chuyên môn của Hiệp hội Giáo dục đặc biệt (Mỹ). Đặc biệt, từ tháng 
4/2019, chúng tôi được tiếp nhận cô Sayuri Shimizu, tình nguyện viên về Giáo dục 
đặc biệt đến từ tổ chức JICA (Nhật Bản) đến làm việc ở Trường Tương Lai trong 
vòng 2 năm. Công việc chính của cô Sayuri là hỗ trợ các phương pháp cho giáo 
viên trong việc giảng dạy học sinh ở 2 lớp học dành cho trẻ khuyết tật nặng của 
Trường và phụ trách chương trình vận động và phát triển thể chất cho toàn thể 
học sinh của nhà trường. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tâm của các chuyên gia, họ đã 
không quản ngại những rào cản về địa lý và văn hóa để dành thời gian và công sức 
hỗ trợ cho trường để có thể phát triển được mô hình giáo dục đặc biệt có chất 
lượng dành cho trẻ khuyết tật ở Huế như hiện nay. 


