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DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 

Các thông tin chuyên môn phục vụ cho việc hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp                                             

và nghiên cứu hàng năm của sinh viên 
 

TT  Họ và tên  Chuyên ngành đào tạo  
Chuyên môn chính/                                 

hướng nghiên cứu chính  

1.  TS. Nguyễn Nữ Tâm 

An  
Giáo dục đặc biệt Giáo 

dục học  
Giáo dục trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ; Lý 

luận dạy học cho trẻ em có NCĐB; Can 

thiệp sớm, tiền học đường cho trẻ rối 

loạn phát triển; Các phương pháp trị liệu 

và giáo dục trẻ rối loạn phát triển  

2.  Ths. Trần Tuyết Anh  Tâm lí học, Giáo dục 

đặc biệt  
Tâm lí học phát triển, tâm bệnh học, Tâm 

lí trẻ khiếm thính, giáo dục trẻ khiếm 

thính  

3.  TS. Phạm Thị Bền  Sư phạm Ngữ Văn, giáo 

dục Đặc biệt, Ngôn ngữ 

trị liệu trong trường học  

Sự phát triển giao tiếp, ngôn ngữ, và lời 

nói của trẻ em; Các rối loạn giao tiếp, 

ngôn ngữ và lời nói: Đánh giá và can 

thiệp  

4.  Ths. Nguyễn Thị Hoa  Giáo dục đặc biệt, 

Giáo dục học 
Tổ chức các hoạt động (Giáo dục kỹ 

năng xã hội, hoạt động trải nghiệm, giáo 

dục kĩ năng sống, dạy học đọc viết và 

tính toán) cho trẻ khuyết tật trí tuệ và trẻ 

rối loạn phổ tự kỷ; Ứng dụng các chương 

trình và phương pháp can thiệp, giáo dục 

và trị liệu cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ; Can 

thiệp và giáo dục trẻ tăng động giảm chú 

ý (AD/HD). 

5.  TS. Bùi Thế Hợp  Giáo dục đặc biệt, Giáo 

dục học 

Giáo dục trẻ khiếm thính; GD trẻ có rối 

loạn ngôn ngữ và lời nói; GD trẻ khó 

khăn học tập đặc thù 

6.  TS. Nguyễn Thị Cẩm 

Hường  
Giáo dục tiểu học  
Giáo dục đặc biệt  
Giáo dục học  

Đánh giá (kĩ năng học tập, trắc nghiệm 

WISC); can thiệp/ hỗ trợ/ giáo dục trẻ 

khuyết tật học tập (trẻ LD) trong môi 

trường giáo dục hòa nhập và chuyên biệt.  

7.  PGS. TS. Nguyễn 

Công Khanh  
Tâm lý học  Tâm lý lâm sàng, đánh giá giáo dục, năng 

lực học tập tập ở trẻ tiểu học, nghiên cứu 

khoa học  

8.  Ths. Nguyễn Hà My  Giáo dục tiểu học; 

Quản lí giáo dục 

Giáo dục tiểu học; Giáo dục hòa nhập  

9.  Ths. Trần Thị Bích 

Ngọc  
Quản lí Giáo dục  Quản lí Giáo dục đặc biệt  

10.  TS. Hoàng Thị Nho  Giáo dục mầm non; 

Giáo dục đặc biệt; Giáo 

dục học  

Giáo dục đặc biệt cho trẻ mầm non; Giáo 

dục trẻ khiếm thị; Montessori cho trẻ 

khuyết tật; phát triển giác quan cho trẻ 

khuyết tật  



11.  Ths. Nguyễn Minh 

Phượng  
Giáo dục đặc biệt, Giáo 

dục học  
Giáo dục đặc biệt; Giáo dục hòa nhập; 

Giáo dục trẻ khiếm thính; Giáo dục trẻ 

khuyết tật ngôn ngữ; Phát triển ngôn 

ngữ, giao tiếp cho trẻ khuyết tật; Giáo 

dục kỹ năng xã hội cho trẻ khuyết tật  

12.  Ths. Hoàng Thị Lệ 

Quyên  
Giáo dục đặc biệt Đo 

lường và Đánh giá 

trong giáo dục   

Đặc điểm giao tiếp xã hội và hành vi của 

trẻ RLPTK; Phát triển ngôn ngữ và giao 

tiếp cho trẻ RLPTK và trẻ KTTT (AAC, 

PECS, ABA/VB, DIR/ Floortime,  

TEACCH); Can thiệp và hỗ trợ hành vi 

tích cực; Phương pháp dạy học và kĩ 

thuật hỗ trợ giáo dục đặc thù cho trẻ 

RLPTK và trẻ KTTT; Phương tiện, đồ 

dùng dạy học cho trẻ có nhu cầu giáo dục 

đặc biệt; Công cụ đánh giá trẻ khuyết tật 

phát triển  

13.  TS. Trần Thị Minh 

Thành  
Giáo dục đặc biệt Giáo 

dục mầm non  
Can thiệp sớm trẻ KT; Đánh giá trẻ 

KTTT, Tự kỉ; Quản lí hành vi; Phát triển 

ngôn ngữ; Trị liệu chơi  

14.  Ths. Nguyễn Thị 

Thắm  

Giáo dục đặc biệt Giáo 

dục học  

Giáo dục đặc biệt; Can thiệp sớm và giáo 

dục cho trẻ khuyết tật, trẻ khiếm thị; 

Đánh giá và phát triển các kĩ năng đặc thù 

cho trẻ khiếm thị, trẻ đa tật; Đánh giá và 

phát triển kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tự 

phục vụ cho trẻ khuyết tật, trẻ khiếm thị, 

trẻ đa tật; giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 

khuyết tật, trẻ khiếm thị, trẻ đa tật; Xây 

dựng môi trường thuận lợi cho trẻ khiếm 

thị, trẻ đa tật; Sử dụng trò chơi/ công cụ 

trực quan phát triển các kĩ năng đặc thù 

cho TKT và trẻ đa tật. 

15.  TS. Đỗ Thị Thảo  Tâm lý học  
Giáo dục đặc biệt  
Giáo dục học  

Giáo dục trẻ tự kỷ, trẻ KTTT; Can thiệp 

sớm trẻ tự kỷ, KTTT, AD/HD; Phương 

pháp TEACCH, ESDM; Giáo dục kỹ 

năng sống cho trẻ tự kỷ, KTTT, AD/HD; 

Can thiệp hành vi trẻ tự kỷ, KTTT, 

AD/HD; Đánh giá phát triển trẻ tự kỷ, 

KTTT, AD/HD.  

16.  Ths. Trần Thị Thiệp  Toán Tin  
Quản lý giáo dục  

Giáo dục đặc biệt  
 

Phát triển ngôn ngữ và lời nói; Các 

phương tiện và công cụ giao tiếp; Can 

thiệp sớm trẻ khuyết tật; Hỗ trợ giáo dục 

chuyên biệt và hòa nhập; Ứng dụng 

CNTT trong giáo dục trẻ khuyết tật.  

Giáo dục trẻ khiếm thính. 
17.  TS. Đinh Nguyễn 

Trang Thu  
Giáo dục học  
Giáo dục tiểu học  

Chẩn đoán, đánh giá và can thiệp giáo 

dục trẻ khuyết tật (trẻ rối loạn phát triển); 

Giáo dục hòa nhập trẻ có nhu cầu đặc 

biệt (trẻ rối loạn phát triển); Giáo dục học 

tiểu học  



18.  TS. Đỗ Thị Thanh 

Thủy  
Giáo dục đặc biệt Tâm 

lý – Giáo dục  
Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật; Đặc 

điểm tâm – sinh lý trẻ có nhu cầu đặc 

biệt/trẻ khuyết tật; Những vấn đề rối loạn 

hành vi - cảm xúc ở trẻ khuyết tật; Giáo 

dục trẻ đa tật; Trị liệu âm nhạc trẻ có nhu 

cầu đặc biệt; Giáo dục kĩ năng sống độc 

lập cho trẻ khuyết tật; Giáo dục hướng 

nghiệp trẻ khuyết tật; Giáo dục kỹ năng 

giao tiếp,  tương tác xã hội /kĩ năng xã 

hội  

19.  Phan Thị Hồ Điệp Giáo dục tiểu học 

Giáo dục đặc biệt 

Xây dựng chương trình giáo dục tiểu học 

theo những định hướng về năng lực. 

Những phương pháp giảng dạy mới tiếp 

cận cá nhân hoá. Xây dựng các giờ học 

trải nghiệm. Thiết kế học liệu và học cụ 

để phục vụ quá trình giảng dạy. Xây 

dựng các chương trình tiền tiểu học. 

20.  Đào Thị Phương Liên Giáo dục học 

Giáo dục đặc biệt 

Giáo dục trẻ khiếm thị; Can thiệp sớm 

cho trẻ khiếm thị; Phát triển kĩ năng định 

hướng và di chuyển cho trẻ khiếm thị; 

Phát triển kĩ năng đọc viết chữ nổi 

Braille.  

21.  Bùi Thị Anh Phương Giáo dục đặc biệt Giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt; 

Giáo dục hòa nhập; Giáo dục trẻ khiếm 

thính; Can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu 

đặc biệt; Phát triển ngôn ngữ và lời nói 

cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. 
 

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2020 


