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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Module Ch�m sóc, h
 tr tâm lí h�c sinh trung h�c c� s� n�, h�c sinh 

trung h�c c� s� ng��i dân t�c thi�u s� h	
ng t
i m�c tiêu chính là giúp 

giáo viên có hi�u bi�t và n�ng l�c ch�m sóc, h! tr# tâm lí cho h%c sinh n& 

và h%c sinh dân t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS. 

Module này g1m các n'i dung sau: 

1. Khái quát chung v7 tâm lí h%c sinh trung h%c c8 s) và ch�m sóc, h! tr# 

tâm lí cho h%c sinh trung h%c c8 s). 

2. Ch�m sóc, h! tr# tâm lí cho h%c sinh n&, h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u 

s( ) tr	*ng trung h%c c8 s). 

3. T;ng k�t module. 

M!i n'i dung s= g1m nh&ng ho>t ?'ng ?� tìm hi�u c� th� v7 các n'i dung. 

Trong m!i ho>t ?'ng s= tuA theo tBng n'i dung nh	ng ?7u th� hiCn ?	#c 

nh&ng nhiCm v� cDn phEi làm và nh&ng thông tin phEn h1i c8 bEn cho 

n'i dung. 

B. MỤC TIÊU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

Giúp giáo viên THCS hi�u ?	#c khái niCm, n'i dung cHa ho>t ?'ng ch�m 

sóc, h! tr# tâm lí ?(i v
i h%c sinh, ?Ic biCt là h%c sinh n& và h%c sinh dân 

t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS và vai trò cHa giáo viên khi ch�m sóc, h! tr# 

tâm lí h%c sinh; n'i dung, hình thLc ch�m sóc, h! tr# tâm lí ?(i v
i h%c 

sinh, ?Ic biCt là h%c sinh n& và h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( ) tr	*ng 

THCS. TB ?ó, giúp giáo viên bi�t vMn d�ng kN n�ng cDn thi�t ?� lên k� 

ho>ch cá nhân khi ch�m sóc, h! tr# tâm lí ?(i v
i h%c sinh, ?Ic biCt là 

h%c sinh n& và h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

— Ki�n thLc: Nâng cao hi�u bi�t cHa giáo viên v7 gi
i và ?Ic ?i�m tâm lí h%c 

sinh THCS theo gi
i; v7 dân t'c thi�u s( và ng	*i dân t'c thi�u s(, ?Ic 

?i�m tâm lí h%c sinh THCS dân t'c thi�u s(. 

— KN n�ng: Giúp nâng cao n�ng l�c ch�m sóc, h! tr# tâm lí h%c sinh n& và 

h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( cHa giáo viên trong quá trình giáo d�c 
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thông qua viCc giáo viên th�c hành ?	#c các biCn pháp giúp ?Q h%c sinh 

n&, h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( th�c hiCn m�c tiêu d>y h%c. 

— Thái ?': Hi�u rõ tDm quan tr%ng cHa viCc h! tr# tâm lí ?(i v
i h%c sinh 

n& và h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( trong các ho>t ?'ng giáo d�c, có ý 

thLc sT d�ng các biCn pháp tích c�c ?� h! tr# tâm lí cho các em. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM LÍ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ 

SỞ VÀ CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ CHO HỌC SINH  

TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tâm lí học sinh trung học cơ sở. 

1. Nhiệm vụ 

B>n hãy trE l*i nh&ng câu hWi sau ?ây: 

—  LLa tu;i h%c sinh THCS bao g1m ?' tu;i nào? Nêu nh&ng ?Ic tr	ng c8 

bEn cHa lLa tu;i h%c sinh THCS? 

—  Nh&ng ?i7u kiCn nào Enh h	)ng ?�n s� phát tri�n tâm lí cHa h%c sinh 

THCS? 

—  Nêu m't s( ?Ic ?i�m tâm lí cHa h%c sinh THCS. 

2. Thông tin cơ bản 

2.1. Đặc trưng cơ bản của học sinh trung học cơ sở 

LLa tu;i h%c sinh THCS bao g1m nh&ng em có ?' tu;i tB 11 ?�n 15 tu;i. 

[ây là lLa tu;i có v\ trí ?Ic biCt trong th*i kì phát tri�n cHa con ng	*i; là 

th*i kì phát tri�n phLc t>p và có tDm quan tr%ng ?Ic biCt cHa tr] em nói 

riêng và cHa con ng	*i nói chung. Trong tâm lí h%c phát tri�n, ng	*i ta g%i 

?ây là th*i kì quá ?' tB th*i th8 ^u sang th*i kì tr	)ng thành cHa con ng	*i 

và lLa tu;i này ?	#c g%i là lLa tu;i thi�u niên. 

S� khác biCt c8 bEn cHa lLa tu;i thi�u niên so v
i các lLa tu;i khác là s� 

phát tri�n m>nh m=, thi�u cân ?(i v7 các mIt trí tuC, ?>o ?Lc. S� xu^t 

hiCn nh&ng y�u t( m
i cHa s� tr	)ng thành do k�t quE s� bi�n ?;i c8 th�, 

s� phát tri�n t� ý thLc, s� thay ?;i ki�u quan hC v
i ng	*i l
n, v
i b>n bè, 

yêu cDu cHa ho>t ?'ng h%c tMp, ho>t ?'ng xã h'i mà thi�u niên tham gia 

vào. Trong các em t1n t>i song song ?Ic ?i�m cHa cE tr] con và cHa ng	*i 
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l
n. Các em ?ang tMp làm ng	*i l
n nh	ng van còn là tr] con. MLc ?' 

phát tri�n và bi�u hiCn cHa ?Ic ?i�m ng	*i l
n có s� khác biCt gi&a các 

em do tác ?'ng cHa hoàn cEnh s(ng và ho>t ?'ng. 

Nh&ng chi7u h	
ng phát tri�n ?Ic ?i�m ng	*i l
n ) lLa tu;i thi�u niên 

có khác nhau, nh	ng ?7u th� hiCn m't n'i dung: các em mong mu(n 

chLng tW mình là ng��i l"n, ?	#c ?(i xT nh� ng��i l"n. 

2.2. Những điều kiện phát triển tâm lí 

a) Sự biến đổi về mặt thể chất (sinh lí) 

V7 th� ch^t, ?ây là lLa tu;i phát tri�n m>nh m= nh	ng không ?1ng ?7u. 

TDm vóc cHa các em l
n lên khá nhanh. Trung bình m't n�m các em cao 

lên ?	#c 5 — 6cm. Các em gái ) ?' tu;i 12, 13 phát tri�n chi7u cao nhanh 

h8n các em nam cùng ?' tu;i, nh	ng ?�n 18, 20 tu;i thì s� phát tri�n 

chi7u cao cHa các em gái ch&ng l>i, ?�n 22 tu;i thì dBng hgn. Các em trai 

) ?' tu;i 15, 16 tu;i thì cao ?'t bi�n, v	#t hgn các em gái và ?�n 24, 25 

tu;i m
i dBng l>i. Tuy nhiên hiCn nay, do có hiCn t	#ng gia t�ng t�c $� 

phát tri�n nên s� phát tri�n cHa các em có th� s
m h8n 1 — 2 n�m. Tr%ng 

l	#ng c8 th� cHa thi�u niên có th� t�ng tB 2,4kg ?�n 6kg trong m!i n�m. 

S� phát tri�n cHa hC x	8ng, mà chH y�u là s� phát tri�n các x	8ng (ng 

tay, x	8ng (ng chân r^t nhanh, nh	ng x	8ng ngón tay, ngón chân l>i 

phát tri�n chMm. Vì th�, ) lLa tu;i này, các em th	*ng cao, gDy, c8 th� 

thi�u cân ?(i; có v] lóng ngóng v�ng v7, không khéo léo khi làm viCc, 

thi�u cjn thMn hay làm ?; vQ. [i7u ?ó gây tâm lí khó ch\u cho các em. 

Các em ý thLc ?	#c s� lóng ngóng v�ng v7 cHa mình và c( che gi^u nó 

bkng cách c( t>o ra các ?iCu b' t� nhiên, tW v] m>nh b>o, can ?Em ?� 

ng	*i khác không chú ý t
i b7 ngoài cHa mình. 

S� phát tri�n cHa hC th(ng tim m>ch ) lLa tu;i thi�u niên clng không 

cân ?(i. Th� tích cHa tim t�ng r̂ t nhanh, ho>t ?'ng cHa tim m>nh m= 

h8n, nh	ng kích th	
c cHa m>ch máu l>i phát tri�n chMm. Do ?ó, các em 

có th� có m't s( r(i lo>n t>m th*i cHa hC tuDn hoàn nh	 t�ng huy�t áp, 

tim ?Mp nhanh, hay nhLc ?Du, chóng mIt khi ?Lng lên, ng1i xu(ng, mCt 

mWi khi làm viCc. 

Tuy�n n'i ti�t bnt ?Du ho>t ?'ng m>nh, ?Ic biCt là tuy�n giáp — th	*ng 

dan ?�n s� r(i lo>n cHa ho>t ?'ng thDn kinh. Do ?ó, các em do xúc ?'ng, 

do cáu gnt, n;i khùng. Ta th	*ng th^y các em thi�u niên do có nh&ng 

phEn Lng gay gnt, thi�u ki7m ch� và nh&ng c8n xúc ?'ng b^t ch#t. 
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HC thDn kinh cHa các em lLa tu;i h%c sinh THCS còn ch	a có khE n�ng 

ch\u ?�ng nh&ng kích thích m>nh hoIc ?8n ?iCu kéo dài. Nh&ng kích 

thích nh	 th� th	*ng gây cho các em tr>ng thái Lc ch� hay ng	#c l>i có 

th� gây ra tr>ng thái b\ kích ?'ng m>nh. Vì vMy, nh&ng ch^n ?'ng thDn 

kinh m>nh, hoIc s� ch* ?#i lâu dài trong tr>ng thái không thoEi mái... 

?7u có th� làm cho m't s( em b\ Lc ch�, u� oEi, th* 8. M't s( khác có 

nh&ng hành vi không phù h#p, không ?úng v
i bEn ch^t cHa các em. 

M't ?Ic ?i�m quan tr%ng cHa lLa tu;i này mà chúng ta cDn quan tâm, ?ó 

là s� dMy thì. S� dMy thì ) lLa tu;i thi�u niên là m't hiCn t	#ng bình 

th	*ng, dion ra theo quy luMt sinh h%c và ch\u Enh h	)ng r^t nhi7u cHa 

môi tr	*ng t� nhiên và môi tr	*ng xã h'i. 

DMy thì ) các em trai vào khoEng 15, 16 tu;i, ) các em n& vào khoEng 13, 

14 tu;i. Bi�u hiCn cHa th*i kì này là các c8 quan sinh d�c phát tri�n và 

xu^t hiCn nh&ng d^u hiCu ph� cHa gi
i tính (các em trai có ria mép, ) các 

em gái ng�c bnt ?Du phát tri�n). Th*i kì dMy thì s
m hay mu'n ph� thu'c 

vào nhi7u y�u t( trong ?ó có ?Ic ?i�m dân t'c, ?Ic ?i�m ?\a lí t� nhiên 

và môi tr	*ng xã h'i. Các em s(ng ) xL nóng th	*ng dMy thì s
m h8n các 

em s(ng ) xL l>nh. DMy thì còn ph� thu'c vào ch� ?' sinh ho>t cHa cá 

nhân, sLc kho] và ch� ?' �n u(ng, lao ?'ng, nghr ng8i, ?*i s(ng tinh 

thDn cHa các em... HiCn nay, do ?i7u kiCn xã h'i có nhi7u thay ?;i, xu^t 

hiCn s� gia t�ng t�c $� phát tri�n th� ch^t, tu;i dMy thì có th� s
m lên. 

K�t thúc th*i kì dMy thì, khE n�ng ho>t ?'ng tình d�c bnt ?Du phát tri�n, 

nh	ng các em ch	a tr	)ng thành v7 mIt c8 th� và ?Ic biCt là s� tr	)ng 

thành v7 mIt xã h'i. Vì th�, m't s( nhà khoa h%c cho rkng ) lLa tu;i 

thi�u niên không có s� cân ?(i gi&a tình cEm, ham mu(n tình d�c v
i 

mLc ?' tr	)ng thành v7 mIt xã h'i và tâm lí. 

b) Sự thay đổi của điều kiện sống 

—  [*i s(ng trong gia ?ình: 

s lLa tu;i thi�u niên, ?\a v\ cHa các em ) trong gia ?ình ?ã có thay ?;i. 

Các em bnt ?Du ?	#c coi là thành viên có v\ th� cHa gia ?ình, ?	#c cha 

mt giao cho m't s( viCc. s nh&ng gia ?ình khó kh�n, m't s( em ?ã phEi 

tham gia lao ?'ng. Vì th�, các em ?ã ý thLc ?	#c các nhiCm v� ?ó và th�c 

hiCn m't cách tích c�c. 

[i7u quan tr%ng và có ý nghNa l
n ?(i v
i thi�u niên là các em ?ã ?	#c 

tham gia bàn b>c m't s( công viCc cHa gia ?ình. Các em ?ã quan tâm 
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?�n viCc xây d�ng, bEo vC uy tín cHa gia ?ình. Nh&ng s� thay ?;i ?ó ?ã 

kích thích thi�u niên phát tri�n tính tích c�c và t� chH trong ho>t ?'ng. 

—  [*i s(ng trong nhà tr	*ng: 

Các em ?	#c h%c nhi7u môn h%c khác nhau, m!i môn h%c bao g1m m't 

hC th(ng tri thLc v
i nh&ng khái niCm trBu t	#ng, khái quát, có n'i dung 

phong phú làm cho kh(i l	#ng tri thLc mà các em lNnh h'i ?	#c t�ng lên 

nhi7u, tDm hi�u bi�t cHa các em ?	#c m) r'ng. 

Các em ?	#c h%c nhi7u môn v
i nhi7u thDy cô giáo giEng d>y. M!i môn 

h%c có ph	8ng pháp giEng d>y ?Ic thù. Các thDy cô giáo có cách giEng 

d>y khác nhau, sT d�ng các hình thLc d>y h%c khác nhau. S� khác nhau 

này ?ã Enh h	)ng ?�n viCc lNnh h'i, ?�n s� phát tri�n trí tuC và nhân 

cách cHa các em. Thái ?' say mê h%c tMp, s� hình thành và phát tri�n 

cách t	 duy ?'c ?áo cùng nh&ng nét tính cách t(t ?tp cHa các em ch\u 

Enh h	)ng r^t nhi7u tB phong cách giEng d>y và nhân cách cHa các thDy 

cô giáo. 

—  [*i s(ng trong xã h'i: 

Các em lLa tu;i thi�u niên ?	#c xã h'i thBa nhMn nh	 nh&ng thành viên 

tích c�c và ?	#c giao m't s( công viCc nh^t ?\nh trên nhi7u lNnh v�c 

khác nhau nh	 tuyên truy7n c; ?'ng, gi& trMt t� ?	*ng ph(, giúp ?Q gia 

?ình th	8ng binh liCt sN và các ho>t ?'ng xã h'i khác. 

Do tham gia ho>t ?'ng xã h'i mà quan hC cHa h%c sinh THCS ?	#c m) 

r'ng, các em ?	#c ti�p xúc v
i nhi7u ng	*i, nhi7u v^n ?7 cHa xã h'i. 

TDm hi�u bi�t cHa các em ?	#c nâng lên, kinh nghiCm s(ng phong phú 

h8n. Tính tích c�c xã h'i ) các em clng phát tri�n m>nh m= nhkm lNnh 

h'i nh&ng giá tr\, nh&ng chujn m�c xã h'i ?� bi�n ?;i bEn thân cho phù 

h#p v
i v\ th� m
i cHa các em trong xã h'i. [ây là ti7n ?7 quan tr%ng ?� 

t; chLc các ho>t ?'ng xã h'i cho h%c sinh THCS. 

2.3. Một số đặc điểm tâm lí 

Tr] em lLa tu;i thi�u niên có khE n�ng phân tích, t;ng h#p khi tri giác 

các s� vMt, hiCn t	#ng. Trí nh
 cHa các em phát tri�n m>nh, ?Ic biCt là trí 

nh
 có chH ?\nh. T(c ?' ghi nh
 và kh(i l	#ng tài liCu ghi nh
 ?	#c t�ng 

lên. Chú ý có chH ?\nh b7n v&ng ?	#c hình thành, nh	ng s� phong phú 

cHa nh&ng ^n t	#ng, s� rung ?'ng tích c�c và m>nh m= cHa lLa tu;i này 

th	*ng dan ?�n s� chú ý không b7n v&ng. Tuy nhiên, n�u ?(i t	#ng h^p 

dan thì các em s= tMp trung chú ý r^t cao ?' và chú ý s= r^t b7n v&ng. KhE 

n�ng phân tích, t;ng h#p, khái quát hoá, trBu t	#ng hoá ) các em phát 



CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ  HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TRƯỜNG THCS   | 

   

49

tri�n r^t m>nh. Nh&ng thành phDn hình t	#ng — c� th� cHa t	 duy b' 

phMn không giEm xu(ng mà van t1n t>i và phát tri�n. Các em có óc t	)ng 

t	#ng phong phú và ?a d>ng, hình dung ra ?	#c nh&ng hình Enh phLc 

t>p, nh&ng 	
c m8 t(t ?tp cho bEn thân. 

Thi�u niên mu(n ng	*i l
n thBa nhMn s� tr	)ng thành cHa các em không 

chr là th� ch^t mà cE v\ th� cHa các em trong gia ?ình, nhà tr	*ng và trong 

các ho>t ?'ng xã h'i. Ki�u quan hC cHa ng	*i l
n v
i tr] em tr	
c ?ây 

(ki�u quan hC không bình ?gng gi&a ng	*i l
n và tr] em) không còn thích 

h#p v
i lLa tu;i này. Vì th�, các em mong mu(n cEi t; m(i quan hC này 

theo chi7u h	
ng h>n ch� quy7n h>n cHa ng	*i l
n, m) r'ng quy7n h>n 

cHa mình. Các em mong mu(n ?	#c ng	*i l
n tôn tr%ng, tin t	)ng và m) 

r'ng s� t� lMp. Do nhu cDu t� khgng ?\nh phát tri�n r^t m>nh m=, các em 

r^t mu(n ?	#c th� hiCn mình tr	
c m%i ng	*i. 

M(i quan hC cHa h%c sinh THCS v
i b>n bè cùng lLa tu;i ngày càng phLc 

t>p, ?a d>ng. S� giao ti�p gi&a các em ?ã v	#t ra ngoài ph>m vi h%c tMp, 

ph>m vi nhà tr	*ng. Các em có nhu cDu r^t l
n trong giao ti�p v
i b>n 

bè. M't mIt, các em khao khát ?	#c giao ti�p và cùng ho>t ?'ng v
i 

nhau, mu(n ?	#c s(ng tMp th�, có b>n bè thân thi�t, tin cMy; mIt khác, 

các em còn có nguyCn v%ng là mu(n ?	#c b>n bè thBa nhMn, tôn tr%ng. 

H%c sinh THCS coi quan hC b>n bè cùng tu;i là quan hC riêng cHa cá 

nhân. Các em cho rkng các em có quy7n hành ?'ng ?'c lMp trong quan 

hC này và bEo vC quy7n ?ó cHa mình. 

Lí t	)ng tình b>n cHa lLa tu;i này là “s(ng ch�t có nhau, chia ng%t s] 

bùi”. S� b^t hoà trong quan hC b>n bè cùng l
p, s� thi�u th(n b>n thân 

hoIc tình cEm b\ phá vQ ?7u sinh ra nh&ng cEm xúc nIng n7. Tình hu(ng 

khó ch\u nh^t ?(i v
i các em là b\ phê bình tr	
c tMp th�, tr	
c b>n bè. 

Hình ph>t nIng n7 nh^t ?(i v
i các em là b\ b>n bè tjy chay. 

H%c sinh THCS ?ã bnt ?Du quan tâm ?�n b>n khác gi
i tính. s lLa tu;i 

này, các em ?ã bnt ?Du quan tâm lan nhau, 	a thích nhau. Lúc ?Du s� 

quan tâm t
i gi
i khác ) các em nam còn có tính ch^t tEn m>n và bi�u 

hiCn bkng ph	8ng thLc ?Ic thù cHa tr] con, nh	 trêu tr%c các em gái...  

Các em gái lúc ?Du có th� không hài lòng, nh	ng khi hi�u thì các em 

không b�c tLc, giMn d!i các em trai. V7 sau, nh&ng quan hC này ?	#c thay 

?;i, m^t tính tr�c ti�p, xu^t hiCn tính ng	#ng ngùng, e thtn nên nhi7u em 

ng>i ti�p xúc tr�c ti�p mà ti�p xúc gián ti�p qua email, chat, m>ng xã h'i... 

s h%c sinh l
p 6 và l
p 7, tình b>n gi&a nam và n& ít nEy sinh, nh	ng ) các 
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em l
p 8 và l
p 9 thì nEy sinh nhi7u h8n, s� gnn bó gi&a hai bên thnm thi�t 

và nó gi& m't v\ trí l
n trong cu'c s(ng cHa các em. 

Tu;i thi�u niên ?ã bnt ?Du xu^t hiCn s� quan tâm ?�n bEn thân, ?�n 

nh&ng phjm ch^t nhân cách cHa mình. Các em có bi�u hiCn nhu cDu t� 

?ánh giá, nhu cDu so sánh mình v
i ng	*i khác. Các em mu(n hi�u bi�t 

mIt m>nh, mIt y�u cHa mình ?� có h	
ng hoàn thiCn mình. Do s� phát 

tri�n m(i quan hC xã h'i mà thi�u niên nEy sinh nhu cDu ?ánh giá khE 

n�ng cHa mình, tìm ki�m v\ trí cHa mình, hành vi cHa mình giúp cho các 

em hoIc ng�n cEn các em ?>t ?	#c mong mu(n tr) thành ng	*i l
n. 

Tình cEm cHa thi�u niên sâu snc và phLc t>p h8n các em lLa tu;i h%c 

sinh ti�u h%c. [Ic ?i�m n;i bMt ) lLa tu;i này là do xúc ?'ng, do b\ kích 

?'ng, tình cEm còn mang tính b1ng b't, khE n�ng ki7m ch� còn kém. 

Khi tham gia các ho>t ?'ng vui ch8i, h%c tMp, lao ?'ng, các em ?7u th� 

hiCn tình cEm r^t rõ rCt và m>nh m=. Các em bi�u hiCn nh&ng cEm xúc 

r^t ?a d>ng, khi h1i h'p, cEm ?'ng; khi ph^n kh)i vui t	8i, có khi l>i om 

sòm la hét. 

Tính do kích ?'ng cHa các em ?ôi khi dan ?�n nh&ng xúc ?'ng r^t m>nh 

m= nh	 lúc vui quá tr
n, lúc l>i bu1n H rl, lúc thì quá h�ng say, lúc thì 

quá chán nEn. Nhi7u em tâm tr>ng thay ?;i r^t nhanh chóng và do dàng, 

có lúc ?ang vui nh	ng l>i bu1n ngay, hoIc ?ang bu1n nh	ng l>i c	*i 

ngay ?	#c. 

Tuy nhiên, tình cEm cHa các em thi�u niên ?ã bnt ?Du bi�t ph�c tùng lí 

trí. Tình cEm ?>o ?Lc ?ã phát tri�n m>nh. Tình cEm b>n bè, tình ?1ng 

chí, tính tMp th� ) lLa tu;i này clng ?	#c phát tri�n m>nh. 

Tóm l�i: 

Do có s� thay ?;i ?i7u kiCn s(ng, ?i7u kiCn ho>t ?'ng trong gia ?ình, nhà 

tr	*ng và xã h'i mà v\ th� cHa h%c sinh lLa tu;i THCS ?	#c nâng lên. Các 

em ý thLc ?	#c s� thay ?;i này và tích c�c ho>t ?'ng cho phù h#p v
i s� 

thay ?;i ?ó. 

Giai ?o>n phát tri�n cHa h�c sinh ) lLa tu;i THCS r^t phLc t>p và có tDm 

quan tr%ng ?Ic biCt. Trong các em t1n t>i song song ?Ic ?i�m cHa tr] con 

và ?Ic ?i�m cHa ng	*i l
n. Các em ?ang tMp làm ng	*i l
n nh	ng van 

còn là tr] con. Chi7u h	
ng phát tri�n tính ng	*i l
n ) lLa tu;i thi�u 

niên có khác nhau, nh	ng ?7u th� hiCn m't n'i dung chung: các em 

mong mu(n chLng tW mình ?ã là ng��i l"n, ?	#c ?(i xT nh� ng��i l"n. 
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Do s� phLc t>p cHa lLa tu;i này, ng	*i l
n cDn ?Ic biCt quan tâm ?�n s� 

phát tri�n cHa tr] em lLa tu;i h%c sinh THCS; chH ?'ng h	
ng dan và t; 

chLc các ho>t ?'ng phù h#p ?� phát huy nh&ng l#i th� cHa tBng tr] em 

trong giai ?o>n phát tri�n này. 

3. Bài tập 

Bài t�p 1: 

Bkng quan sát cHa b>n v7 h�c sinh lLa tu;i THCS, b>n hãy ?i7n nh&ng 

thông tin vào ô tr(ng cHa bEng d	
i ?ây nhkm mô tE v7 s� thay ?;i v7 

th� ch^t cHa lLa tu;i thi�u niên. 

Nh�ng thay ��i Bi�u hi�n 

Thay ?;i v7 chi7u cao 

 

 

Thay ?;i v7 cân nIng 

 

 

Thay ?;i v7 hình dáng 

 

 

Bài t�p 2 

B>n hãy cung c^p thêm nh&ng thông tin nhkm khgng ?\nh nh&ng thay 

?;i v7 v\ th� cHa thi�u niên trong ?*i s(ng gia ?ình bkng cách ?i7n thông 

tin vào ô tr(ng cHa bEng d	
i. 

Bi�u hi�n c�a s� thay ��i Nh�ng công vi�c c� th� 

[	#c cha mt giao m't s( 

viCc cHa gia ?ình 

 

 

[	#c cùng cha mt bàn b>c 

m't s( viCc cHa gia ?ình 

 

 

4. Tự đánh giá 

T� ánh giá 1 

TB hi�u bi�t v7 s� bi�n ?;i v7 th� ch^t (sinh lí) cHa lLa tu;i thi�u niên, 

b>n có th� rút ra nh&ng ?i7u cDn l	u ý gì trong quan hC, ?(i xT v
i các 

em lLa tu;i này? 
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T� ánh giá 2 

B>n hãy giEi thích, vì sao lLa tu;i thi�u niên l>i r^t hào hLng tham gia các 

ho>t ?'ng xã h'i? 

 

 

 

T� ánh giá 3 

1) Theo b>n, thi�u niên s= có phEn Lng nh	 th� nào trong các tình hu(ng 

sau ?ây?  

Tình hu�ng Ph!n "ng c�a thi#u niên 

Ng	*i l
n can thiCp vào quan hC b>n bè cHa 

thi�u niên. 

 

 

Ng	*i l
n không cho phép thi�u niên tham 

gia bàn b>c m't s( công viCc cHa gia ?ình. 

 

 

Thi�u niên b\ phê bình tr	
c tMp th� l
p.  

2) TB nh&ng ?Ic ?i�m tâm lí cHa thi�u niên mà b>n vBa nghiên cLu, theo 

b>n, khi t; chLc các ho>t ?'ng giáo d�c cho các em, ng	*i l
n cDn phEi 

l	u ý nh&ng v^n ?7 gì? 

 

 

 

 

5. Suy ngẫm 

Bây gi* b>n dành 5 phút ?� suy ngam nh&ng v^n ?7 vBa nghiên cLu xem 

b>n ?ã áp d�ng chúng vào th�c t� công viCc cHa b>n nh	 th� nào. 
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Hãy vi�t ra suy nghN cHa b>n. 

(1) Tôi ?ã h%c ?	#c: 

 

 

 

 

 

[i7u ?ó s= ?	#c áp d�ng ) công viCc nào? 

 

 

 

 

Áp d�ng khi nào? 

 

 

 

 

(2) Tôi ?ã h%c ?	#c: 

 

 

 

[i7u ?ó s= ?	#c áp d�ng ) công viCc nào? 

 

 

 

 

Áp d�ng khi nào? 
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Hoạt động 2: Nghiên cứu về chăm sóc, hỗ trợ tâm lí đối với học 

sinh trung học cơ sở. 

1. Nhiệm vụ 

B>n hãy trE l*i các câu hWi sau: 

— B>n hi�u viCc ch�m sóc, h! tr# tâm lí cho h%c sinh THCS là nh	 th� nào? 

— Nêu m't s( tr	*ng h#p c� th� trong ch�m sóc, h! tr# tâm lí h%c sinh THCS. 

— Nêu nh&ng biCn pháp ch�m sóc, h! tr# tâm lí cho h%c sinh THCS. 

2. Thông tin cơ bản 

2.1. Quan niệm 

Ch�m sóc (hoIc h! tr#) tâm lí cho h�c sinh lLa tu;i THCS là quá trình tác 

?'ng có chH ?\nh cHa thDy, cô giáo ?�n tr] em nhkm giúp các em v	#t 

qua nh&ng rào cEn v7 tâm lí trong cu'c s(ng clng nh	 khi tham gia vào 

các ho>t ?'ng ) tr	*ng h%c, gia ?ình và c'ng ?1ng. 

Ch�m sóc tâm lí cho h�c sinh là m't quá trình vì nó ?i tB nh&ng hi�u bi�t 

cHa thDy, cô giáo v7 h�c sinh ?�n viCc phát hiCn nh&ng v	
ng mnc (rào 

cEn) tâm lí cHa h�c sinh ?� tB ?ó có nh&ng tác ?'ng can thiCp phù h#p. 

Ch�m sóc tâm lí cho h�c sinh bao g1m cE ho>t ?'ng h	
ng dan và t	 

v^n. Tuy nhiên, ?ó là nh&ng ho>t ?'ng h	
ng dan, t	 v^n ?� th�c hiCn 

can thiCp tích c�c vào lNnh v�c thái ?', tình cEm cHa ?(i t	#ng h�c sinh 

?	#c ch�m sóc. Ch�m sóc tâm lí cho h�c sinh d�a trên n7n tEng cHa s� 

hi�u bi�t và tình cEm gi&a thDy, cô giáo và tBng ?(i t	#ng h�c sinh cHa 

ho>t ?'ng (quá trình) này. 

2.2. Một số trường hợp cụ thể trong chăm sóc tâm lí học sinh trung 

học cơ sở 

a) Học sinh gặp sự căng thẳng 

C�ng thgng (stress) là phEn Lng cHa con ng	*i ?(i v
i m't tác nhân ?	#c 

coi là có h>i cho c8 th� và tâm lí con ng	*i. 

Các tác nhân gây h>i cho con ng	*i r^t ?a d>ng tB nh&ng tác nhân bên 

ngoài, nh&ng s� kiCn cHa cu'c s(ng ?�n nh&ng phLc t>p rnc r(i hkng 

ngày và tính ch^t công viCc cHa m!i ng	*i. Các tác nhân bên trong clng 

g1m nhi7u lo>i nh	 xung ?'t n'i tâm; các suy nghN ?ánh giá tình hu(ng, 

s� kiCn m't cách tiêu c�c và cE nh&ng v^n ?7 v7 sinh lí. 

C�ng thgng là m't th�c t� cHa cu'c s(ng. Nó là th	8ng s( cHa áp l�c 

cu'c s(ng và n'i l�c bEn thân cHa m!i ng	*i. 
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Khi c�ng thgng, con ng	*i th	*ng có các bi�u hiCn không bình th	*ng v7 

sinh lí, hành vi, cEm xúc và nhMn thLc. 

—  V( sinh lí: ?au ?Du, mCt mWi, c�ng c8 ) c;, l	ng và quai hàm, tim ?Mp 

m>nh, th) nhanh, (m, thay ?;i thói quen ngH, có tMt hay run và lo lnng, 

?i ngoài, khó tiêu, nôn, ?i ti�u th	*ng xuyên, m1m và h%ng khô, giEm 

ngon miCng. 

—  V( hành vi: nói lnp, mnc l!i h8n th	*ng lC, hút nhi7u thu(c lá h8n, th� 

hiCn s� thi�u kiên nhan, không có khE n�ng th	 giãn, nghi�n r�ng, thi�u 

s� m7m d]o trong Lng xT, né tránh m%i ng	*i, có nh&ng l*i nói xúc 

ph>m ng	*i khác, không hoàn thành công viCc. 

—  V( c+m xúc: s#, lo lnng, tLc giMn, ^m Lc, hành vi hung h�ng h8n, khó 

ch\u, trDm cEm hoIc cEm th^y bu1n bã, khó ch\u, mu(n khóc, ch>y tr(n, 

phH nhMn cEm xúc, bu1n t]. 

—  V( nh.n th/c: suy nghN theo m't chi7u, thi�u sáng t>o, không có khE 

n�ng lMp k� ho>ch, quá lo lnng v7 quá khL hay t	8ng lai, thi�u tMp trung, 

t	 duy tiêu c�c, t	 duy cLng nhnc, gIp ác m'ng, m8 ngày. 

— V( nguyên t2c: mu(n giEm b
t s� c�ng thgng cho h�c sinh, cDn làm giEm 

b
t các áp l�c ?(i v
i các em và gia t�ng n'i l�c cHa bEn thân các em. 

GiEm b
t áp l�c cHa cu'c s(ng và nh&ng ho>t ?'ng c8 bEn cho h�c sinh 

không ?8n giEn. Ph	8ng h	
ng chung là giúp các em snp x�p th*i gian 

h#p lí và giúp các em bi�t cách lMp k� ho>ch ?� snp ?It công viCc theo 

m't l\ch trình h#p lí hoIc chia nhW công viCc thành nh&ng phDn công 

viCc ?� làm hkng ngày, hkng tuDn s= giúp tr] do dàng ?>t ?	#c th*i h>n 

và giEm c�ng thgng. 

N�u c�ng thgng do suy nghN tiêu c�c cHa h�c sinh gây ra, ng	*i l
n cDn 

gDn gli h�c sinh, giúp các em khnc ph�c các suy nghN không tích c�c. V7 

lâu dài, phEi h	
ng dan h�c sinh rèn luyCn t	 duy tích c�c h8n, tMp trung 

vào nh&ng ?i�m tích c�c, vào nh&ng gì mà các em có th� ki�m soát ?	#c. 

Các y�u t( h! tr# ?� giEm b
t s� c�ng thgng cho h�c sinh bao g1m: ch� 

?' �n u(ng nghr ng8i, âm nh>c, ni7m vui, n� c	*i, th� d�c, th� thao và 

vMn ?'ng khác, s� chia s] cHa ng	*i thân và b>n h%c. 

b) Học sinh gặp rào cản về giới 

Gi
i là hiCn t	#ng c^u trúc xã h'i do xã h'i gán cho hai gi
i tính các vai 

trò và nhiCm v�, cách c	 xT và phong cách khác nhau. Không gi(ng nh	 

gi
i tính, gi
i là m't ?Ic tr	ng mang tính tri giác, b)i th� do thay ?;i khi 
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nó Enh h	)ng ?�n cách thLc mà m%i ng	*i hành ?'ng và c	 xT v
i nhau. 

[Ic ?i�m sinh h%c cHa m!i gi
i tính xác ?\nh các ?Ic tr	ng gi
i tính và 

các chLc n�ng cHa các thu'c tính này. Trong khi ?ó, gi
i nói ?�n nh&ng 

?Ic ?i�m và chLc n�ng do xã h'i gán bu'c hoIc phân công cho ?àn ông 

hay ?àn bà. Ví d�, xã h'i mong mu(n ?àn ông x(c vác, ?'c lMp, có lí trí, 

quy�t ?oán và ?àn bà phEi d\u dàng, do ph�c tùng, ph� thu'c, b\ ?'ng, 

do xúc cEm... Khi m't ?La tr] l
n lên, nó phEi hoà nhMp ?� ?áp Lng 

nh&ng mong ch* nh	 th� cHa xã h'i. [i7u ?ó nói lên rkng, các cách ?(i 

xT nói trên ?	#c h%c và ti�p thu trong khi có cEm t	)ng sai lDm rkng 

chúng ?	#c ^n ?\nh theo quy luMt sinh vMt h%c. 

Ý thLc v7 gi
i phát tri�n m>nh ) h�c sinh lLa tu;i THCS. [i7u này th� 

hiCn rõ trong ?*i s(ng tình cEm cHa h%c sinh THCS. HiCn nay, ) m't s( 

h%c sinh THCS có bi�u hiCn lCch l>c trong quan hC b>n bè khác gi
i tính. 

Các em quan niCm v7 b>n khác gi
i tính không ?úng m�c, ?i ?�n ch! 

?ua ?òi ch8i b*i, bW bê viCc h%c tMp và nh&ng công viCc khác. 

S� phát tri�n gi
i v7 ph	8ng diCn xã h'i — tâm lí cHa tr] em nói chung, 

h�c sinh lLa tu;i h%c sinh THCS nói riêng ch\u Enh h	)ng r^t l
n cHa 

giáo d4c và v�n hoá gia $ình. Tr] càng nhW thì Enh h	)ng v7 giáo d�c 

gi
i cHa cha mt càng l
n. B( mt càng khuy�n khích hoIc không ?1ng 

tình v
i hành vi gi
i cHa tr] thì các em càng ti�p thu nhanh và th� hiCn 

vai trò gi
i mà cha mt mong mu(n. 

Bên c>nh gia ?ình, ?(i v
i h�c sinh lLa tu;i THCS thì s� tác ?'ng cHa 

nhóm b7n cùng tu9i và cHa các ph��ng ti:n truy(n thông clng ?óng vai 

trò quan tr%ng. Ngoài ra, s� nhMn thLc và nhMp vai gi
i v7 ph	8ng diCn 

xã h'i — tâm lí cHa h�c sinh THCS còn ch\u s� tác ?'ng cHa y�u t( v�n 

hoá trong c'ng ?1ng. 

2.3. Một số gợi ý trong chăm sóc tâm lí 

a) Làm cho học sinh cảm thấy an toàn 

—  CDn giúp ?Q các em phân biCt ?úng sai và bi�t cách ?� lDn sau làm cho ?úng. 

—  Nên khoan dung tr	
c nh&ng l!i lDm và coi nh&ng l!i lDm là ngu1n 

thông tin có ích ?� giúp các em h%c t(t. 

—  Làm cho h�c sinh hi�u rõ không ai có quy7n làm t;n th	8ng ng	*i khác 

và m%i ng	*i ?7u có quy7n ?	#c bEo vC. 

—  Thông cEm và chia s] trong quá trình thEo luMn v
i các em. 
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—  Là t^m g	8ng kiên ?\nh v7 các chujn m�c trong c	 xT, xT lí m't cách 

công bkng trong m%i tình hu(ng. 

b) Làm cho học sinh cảm thấy được yêu thương 

—  T>o môi tr	*ng thân thiCn trong tr	*ng, l
p h%c và gia ?ình ?� các em có 

th� bi�u l', th� hiCn bEn thân, cEm th^y ?	#c yêu th	8ng b)i vì ?	#c là 

chính mình. 

—  Có cT chr, l*i nói ân cDn, d\u dàng, thân mMt, gDn gli, lnng nghe tâm s� 

cHa h�c sinh... 

c) Làm cho học sinh nhận thấy được hiểu, thông cảm 

—  Lnng nghe h�c sinh. 

—  T>o ?i7u kiCn ?� các em dion ?>t ý nghN, b'c l' cEm xúc. 

—  Cho h�c sinh ?i7u kiCn, c8 h'i ?� ch^p nhMn và trE l*i các câu hWi cHa 

các em m't cách rõ ràng. 

—  C)i m), linh ho>t. 

—  Hi�u ?Ic ?i�m tâm lí cHa h�c sinh. 

d) Làm cho các em cảm thấy được tôn trọng 

—  Lnng nghe các em m't cách quan tâm, ch�m chú. 

—  Dành th*i gian ?� nhMn ra cEm xúc cHa h�c sinh. 

—  Cùng các em thi�t lMp các n'i quy chung. 

—  T>o gi
i h>n và bình tNnh khi h�c sinh vi ph>m n'i quy. 

e) Làm cho học sinh cảm thấy được có giá trị 

—  Luôn ti�p nhMn các ý ki�n cHa h�c sinh. 

—  Lnng nghe các em nói. 

—  T>o c8 h'i cho h�c sinh b'c l' nh&ng khE n�ng cHa mình. 

—  H	)ng Lng các ý t	)ng h#p lí cHa các em. 

Tóm l�i: 

H�c sinh lLa tu;i THCS cDn ?	#c giáo viên h	
ng dan, t	 v^n và ch�m 

sóc tâm lí. 

H	
ng dan, t	 v^n và ch�m sóc tâm lí cho h�c sinh THCS là nhkm giúp 

các em v	#t qua ?	#c nh&ng khó kh�n, rào cEn trong h%c tMp, trong 

quan hC v
i bEn thân và quan hC v
i nh&ng ng	*i xung quanh. 

MIc dù không phEi là nh&ng nhà h	
ng dan, t	 v^n và ch�m sóc tâm lí 

chuyên nghiCp, nh	ng ?� có th� h	
ng dan, t	 v^n và ch�m sóc tâm lí 
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cho h%c sinh m't cách t(t nh^t, các thDy, cô giáo cDn phEi có nh&ng ?Ic 

?i�m cHa m't ng	*i h	
ng dan, t	 v^n và ch�m sóc tâm lí có kinh 

nghiCm. MIt khác, khi th�c hiCn h	
ng dan, t	 v^n và ch�m sóc tâm lí 

cho tr] em, các thDy, cô giáo cDn tôn tr%ng các nguyên tnc và nh&ng 

khuy�n cáo trong h	
ng dan, t	 v^n và ch�m sóc tâm lí nói chung. 

3. Bài tập 

Bài t�p 1 

V
i nh&ng n'i dung ?ã nghiên cLu trên, b>n hãy ?	a ra ít nh^t 3 ví d� 

minh ho> viCc ch�m sóc tâm lí cho h�c sinh. 

—  Ví d� 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Ví d� 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—   Ví d� 3: 
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Bài t�p 2 

B>n có th� ?	a ra m't s( ví d� v7 s� c�ng thgng cHa h�c sinh THCS và lí 

giEi nguyên nhân cHa chúng. 

S� c&ng th'ng c�a h�c sinh THCS Nguyên nhân c�a s� c&ng th'ng 

Ví d� 1 

 

 

Ví d� 2 

 

 

Ví d� 3 

 

 

Bài t�p 3 

B>n ?ã nhMn bi�t ?	#c các bi�u hiCn th� hiCn s� c�ng thgng cHa h�c sinh 

THCS. Khi th^y các bi�u hiCn ?ó, b>n s= làm gì ?� giúp các em? 

Bi�u hi�n v+ s� c&ng th'ng Hành �-ng can thi�p 

V7 sinh lí 

 

 

V7 hành vi 

 

 

V7 cEm xúc 

 

 

V7 nhMn thLc 
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Bài t�p 4 

1) B>n hãy tìm m't s( ?Ic ?i�m, chLc n�ng v7 gi
i cHa tr] em lLa tu;i 

ti�u h%c và THCS. 

2) B>n hãy cho bi�t m't s( thông tin v7 gia ?ình cHa mình: 

Các thành viên gia ?ình, gi
i tính cHa m!i thành viên, quan hC v
i bEn thân: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) B>n hãy nh
 l>i công viCc cHa các thành viên trong gia ?ình ?ã làm 

hkng ngày theo th*i gian, hãy ghi vào bEng d	
i ?ây: 

Công vi�c 

Th/i gian b1t 

�2u làm 

Do n� gi5i làm 

Do nam gi5i 

làm 

 5g 30   

 5g 45   

 6g   

 .................   

 11g — 11g30   
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Công vi�c 

Th/i gian b1t 

�2u làm 

Do n� gi5i làm 

Do nam gi5i 

làm 

 ................. 

................. 

  

    

 22g   

4) Theo b>n, s� phân công công viCc trong gia ?ình có tác ?'ng gì ?�n 

quan niCm v7 gi
i cHa các thành viên trong gia ?ình? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tự đánh giá 

Bây gi*, b>n dành 5 phút ?� suy ngam nh&ng v^n ?7 vBa nghiên cLu và xem 

b>n ?ã áp d�ng chúng vào th�c t� công viCc cHa b>n nh	 th� nào. 

Hãy vi�t ra suy nghN cHa b>n. 
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1) Tôi ?ã h%c ?	#c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i7u ?ó s= ?	#c áp d�ng ) công viCc nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áp d�ng khi nào? 
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2) Tôi ?ã h%c ?	#c: 

 

 

 

 

 

 

[i7u ?ó s= ?	#c áp d�ng ) công viCc nào? 

 

 

 

 

 

Áp d�ng khi nào? 
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Nội dung 2 

CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ CHO HỌC SINH NỮ, HỌC SINH 

NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số vấn đề về tâm lí học sinh nữ, ở 

trường trung học cơ sở. 

1. Nhiệm vụ 

B>n hãy nghiên cLu và lí giEi các tình hu(ng sau: 

* Tình hu�ng 1: 

— Hai bà mt tâm s� v
i nhau. M't bà mt nói: “[La con gái nhà tôi m
i 13 

tu;i mà ?ã cao gDn bkng mt. Cháu �n ?	#c, ngH ?	#c thì sét ?ánh ngang 

tai chgng dMy. Nh	ng sao trông nó còm còm th� nào ^y. Tính tình thì jm 

	8ng, s
m nnng, chi7u m	a”. 

Bà mt thL hai h	)ng Lng ngay: “Con bé nhà tôi clng th�. Nó cùng tu;i 

v
i con Hà nhà ch\ ?^y. Nó cao v;ng lên, chân tay thì dài ngo|ng ra, làm 

gì thì “hMu ?Mu” 8i là “hMu ?Mu”. RTa bát thì vQ bát, cnt bìa ?Mu thì nát cE 

?Mu...”. 

— Lí giEi cHa b>n: 

+ Tên hiCn t	#ng:  

 

 

+ Nguyên nhân:  
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— [áp án: 

Quy luMt tính m^t cân ?(i t>m th*i: Vì tr] b	
c vào tu;i dMy thì, chLc 

n�ng sinh h%c thay ?;i, kéo theo s� thay ?;i tâm lí, mCt mWi, thi�u tMp 

trung, chú ý kém, th^t th	*ng hay cáu gnt vô c
; v7 c8 th� lóng ngóng 

v�ng v7, vì hC x	8ng c8 phát tri�n không ?1ng ?7u, hC tuDn hoàn, hC 

thDn kinh clng thi�u s� ?1ng b', không cân bkng, nên h%c sinh th^t 

th	*ng do có hành vi b'c phát, ?au ?Du, chóng mIt, m^t cân ?(i v7 mIt 

tâm lí. 

Khi lLa tu;i dMy thì qua ?i, chúng ta phEi giúp các em v	#t qua giai 

?o>n này m't cách vui v], tr	
c kia “n& thMp tam nam thMp l�c” nh	ng 

bây gi* các em phát tri�n nhanh h8n, tính ng	*i l
n ) h%c sinh clng 

khác tr	
c ?ây, nh&ng nhMn thLc, hi�u bi�t ho>t ?'ng ngoài xã h'i 

clng cao h8n lLa tu;i. 

* Tình hu�ng 2: 

— Nhà tâm lí h%c Hunggari — Gôiôs8 Êlêna ví tu;i thi�u niên nh	 m't “xL 

s) kì l>”. “... s xL s) này, khí hMu r̂ t th^t th	*ng và kì quIc: khi thì nóng 

n�c nh	 ) vùng nhiCt ?
i, khi thì b!ng nhiên tr) l>nh nh	 b�ng. XL s) 

này có cE mùa xuân hoa n) ngát h	8ng, có cE mùa thu lá vàng r�ng t8i 

tE. Nh	ng hai mùa này không phEi bao gi* clng tuDn t� n(i ti�p nhau. 

VE l>i, lnm khi mùa ?ông l>i ?'t nhMp vào gi&a mùa h>, còn mùa thu ?ôi 

khi l>i nhEy vào gi&a mùa xuân. C	 dân ) xL s) này khi thì r^t vui v], 1n 

ào, khi thì b!ng nhiên l>i trDm ngâm lIng l=; khi có nh&ng hành ?'ng 

anh hùng quE cEm, khi thì b!ng tr) nên s# sCt y�u ?u(i; khi quá t� tin 

kiêu ng>o, lúc l>i khiêm t(n và kín ?áo; ?ôi khi h% l>i r̂ t buông tu1ng và 

trâng tráo. Trong xL s) kì l> này không có tr] con mà clng chgng có 

ng	*i l
n...”. 

B>n cho bi�t ?o>n v�n trên th� hiCn quy luMt phát tri�n tâm lí nào ) lLa 

tu;i h%c sinh THCS? [âu là ?Ic tính tâm lí n;i bMt cHa lLa tu;i này? 

— Lí giEi cHa b>n: 

+ Quy luMt:  
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+ [Ic ?i�m tâm lí n;i bMt:  

 

 

 

 

 

 

— [áp án: 

+ Quy luMt v7 tính mâu thuan t>m th*i. 

+ [Ic ?i�m tâm lí n;i bMt: Tr] lúc nóng, lúc l>nh. Khi qua giai ?o>n hMu 

dMy thì (THPT) thì các em b
t nét tính cách này. HS khép kín h8n, kín 

?áo h8n, do ?ó GV gIp khó kh�n h8n. 

* Tình hu�ng 3: 

— B>n hãy phân tích hiCn t	#ng tâm lí sau ?ây: “Trong bu;i sinh ho>t l
p, 

m't em n& sinh l
p 9 tW ra r^t ?úng ?nn khi nhMn xét v7 nh&ng 	u ?i�m 

và khuy�t ?i�m cHa t; mình m't cách nghiêm túc, chín chnn. VMy mà khi 

) nhà, có lúc chính cô bé “bi�t suy nghN” ^y l>i “t\” v
i cMu em trai cHa 

mình v7 viCc phEi rTa mâm bát nhi7u h8n, ?�n mLc cãi nhau om sòm, 

giMn d!i. 

— Lí giEi cHa b>n: 

+ Quy luMt:  

 

+ [Ic ?i�m tâm lí n;i bMt:  
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— [áp án: 

+ Quy luMt v7 tính không ?1ng ?7u. 

+ [Ic ?i�m tâm lí n;i bMt: Tr] lúc thì tW v] chín chnn, lúc thì r^t tr] con. 

Qua 3 ví d� trên cho th^y rkng: GV phEi nnm ?	#c m't cách khoa h%c 

v7 tích cách, s� thay ?;i cHa h%c sinh khi b	
c vào giai ?o>n ti7n dMy 

thì (11 — 14 tu;i). 

Giai ?o>n này s= qua ?i và chúng ta phEi có s� can thiCp cDn thi�t ?� giúp 

các em v	#t qua giai ?o>n này m't cách an toàn và vui v]. 

2. Bài tập thực hành 

Bài t�p 1: Th(ng kê s( h%c sinh n& và m't s( ?Ic ?i�m khái quát cHa h%c 

sinh n& ) trong l
p b>n ?ang d>y. 

—   S( l	#ng h%c sinh n&: 

 

 

 

—  [Ic ?i�m khái quát: 

 

 

 

Bài t�p 2: B>n gIp khó kh�n gì ?(i v
i viCc d>y h%c/giáo d�c các em h%c 

sinh n& ) lLa tu;i THCS? 

 

 

 

 

Bài t�p 3: B>n ?ã có s� h! tr#, giúp ?Q nh	 th� nào ?(i v
i các em h%c 

sinh n& mà các b>n d>y? 
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3. Thông tin cơ bản 

3.1. Sự phát triển tâm lí 

—   S� phát tri�n tâm lí mang tính quy luMt: LLa tu;i h%c sinh THCS ng� tr\ 

quy luMt v7 tính m^t cân ?(i t>m th*i, tính mâu thuan và quy luMt v7 tính 

không ?1ng ?7u cHa s� phát tri�n, th� hiCn ) t^t cE các lNnh v�c cHa nhân 

cách: tr] phát tri�n v
i t(c ?' khác nhau, nh	ng ?ó l>i là tính ?'c ?áo. 

—  Các ?i7u kiCn phát tri�n tâm lí ) lLa tu;i h%c sinh THCS: ho>t ?'ng h%c 

tMp, các ho>t ?'ng chung khác, ho>t ?'ng giao ti�p v
i nh&ng ng	*i 

xung quanh (v
i ng	*i l
n và các b>n cùng tu;i). 

—  [Ic thù mang tính quy luMt trong s� phát tri�n tâm lí cHa h%c sinh lLa 

tu;i trung h%c gây ra nh&ng khó kh�n nh^t ?\nh cho giáo viên trong viCc 

nhMn diCn, ?ánh giá, có tác ?'ng phù h#p ?�n h%c sinh. [i7u này ?òi hWi 

phEi có nh&ng cách thLc phù h#p, khoa h%c, ?� có th� tìm hi�u h%c sinh 

m't cách khách quan, ?úng ?nn. 

—  s tBng lLa tu;i, có m't s( lNnh v�c th� hiCn nét riêng, ?Ic thù cHa lLa 

tu;i, chi ph(i s� phát tri�n cHa các lNnh v�c khác và toàn b' nhân cách 

h%c sinh. [ây là ?i7u giáo viên cDn nnm ?	#c ?� ?\nh h	
ng cho viCc tìm 

hi�u h%c sinh m't cách phù h#p. 

—  Tu;i dMy thì và nh&ng thay ?;i cHa các em h%c sinh n& ) tr	*ng THCS: 

+ Tu;i dMy thì: Tu;i dMy thì bnt ?Du tB 10 — 13 tu;i và k�t thúc vào 17 — 19 

tu;i. Tr] em gái th	*ng dMy thì s
m h8n tr] em trai 1 — 2 n�m. Tu;i dMy 

thì là giai ?o>n chuy�n ti�p tB tr] con thành ng	*i l
n. [Ic tr	ng cHa giai 

?o>n này là s� phát tri�n m>nh m= cE v7 th� ch^t, tâm lí, tình cEm và khE 

n�ng hoà nhMp xã h'i, c'ng ?1ng. 

+ s em gái: Ngay tr	
c khi b	
c vào tu;i dMy thì, c8 th� bnt ?Du phát tri�n 

nhanh h8n mLc bình th	*ng. Các em gái cao r^t nhanh và khi 18 tu;i các 

em có th� cao bkng m't ng	*i ph� n& tr	)ng thành. Ngoài thay ?;i v7 

chi7u cao, vú bnt ?Du phát tri�n, m%c lông ) b' phMn sinh d�c và xu^t 

hiCn trLng cá. Giai ?o>n dMy thì chính thLc ?	#c ?ánh d^u bkng lDn 

hành kinh ?Du tiên, báo hiCu trLng ?ã bnt ?Du r�ng và có khE n�ng có 
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thai. Giai ?o>n này dion ra nh&ng bi�n ?;i quan tr%ng cho viCc chujn b\ 

làm mt sau này: tT cung l
n và dày h8n, tuy�n vú phát tri�n, x	8ng hông 

r'ng ra. 

3.2. Những biến đổi về tâm lí tình cảm 

— Cùng v
i s� bi�n ?;i v7 th� ch^t, ?*i s(ng tinh thDn, tâm lí, tình cEm cHa 

thành niên clng trEi qua nh&ng bi�n ?(i sâu snc. 

— Khi b	
c vào tu;i dMy thì, các em ?ang b	
c t
i ng	Qng cTa ng	*i l
n. 

Các em th	*ng có nh&ng cEm giác sâu snc rkng mình không còn là tr] 

con n&a. 

— Các em mu(n ?	#c ?(i xT nh	 ng	*i l
n, mu(n thoát khWi nh&ng ràng 

bu'c cHa cha mt và gia ?ình. s giai ?o>n này th	*ng xEy ra nh&ng xung 

?'t gi&a v\ thành niên và cha mt h%, vì h% van coi các em h% là tr] con. 

— Các em mu(n ?	#c ?'c lMp trong suy nghN và hành ?'ng, mu(n thT sLc 

mình và khám phá nh&ng cái m
i ?� khgng ?\nh mình là ng	*i l
n. Các 

em thích giao ti�p v
i ban bè cùng lLa hay ng	*i l
n h8n và do dàng b'c 

l' tâm s� v
i b>n bè. [ây là nh&ng ?Ic ?i�m ng	*i l
n cDn bi�t ?� hi�u 

rõ nh&ng nhu cDu, nh&ng m(i quan tâm, nh&ng v	
ng mnc và nh&ng 

khát khao trong các em ?� có th� có nh&ng l*i khuyên và cách giEi quy�t. 

— Clng chính trong giai ?o>n này, các em bnt ?Du quan tâm ?�n b>n khác 

gi
i và xu^t hiCn nh&ng cEm xúc gi
i tính m
i l>. [i7u này khi�n các em 

r^t có ý thLc v7 c8 th� và gi
i cHa mình và có nh&ng rung cEm khi nghN 

t
i m't ng	*i b>n khác gi
i. Có lúc nh&ng rung cEm này tr) nên quá 

mãnh liCt, khi lí trí ch	a ?H ?� giúp các em làm chH ?	#c mình, khi�n 

các em có th� có nh&ng hành vi ch	a ?úng m�c, có h>i cho sLc kho] 

trong quan hC v
i b>n khác gi
i. MIc dù giai ?o>n dMy thì có tDm quan 

tr%ng, nh	ng ít ng	*i có hi�u bi�t v7 ki�n thLc, thái ?' và hành vi liên 

quan ?�n sLc kho] cùng v
i nhu cDu h! tr# xã h'i cHa lLa tu;i này. Nói 

chung, tu;i dMy thì là m't th*i kì phLc t>p và ngay cE bEn thân các em và 

ng	*i l
n ?7u không hi�u thMt s� rõ ràng. Các hMu quE cHa nh&ng thi�u 

hi�u bi�t cDn thi�t không chr Enh h	)ng nghiêm tr%ng ?(i v
i bEn thân 

các em, mà còn gián ti�p Enh h	)ng t
i ngu1n l�c xã h'i, s� phát tri�n 

kinh t� — xã h'i và t	8ng lai cHa ?^t n	
c. 

3.3. Sự giúp đỡ, hỗ trợ học sinh trong giai đoạn tuổi dậy thì 

Con ng	*i tB lúc sinh ra ?�n lúc tr	)ng thành ai clng phEi trEi qua giai 

?o>n tu;i dMy thì (tu;i v\ thành niên) v
i nh&ng thay ?;i cHa c8 th� clng 

nh	 nh&ng thay ?;i v7 tâm lí, tình cEm... Nh	ng ?i7u ?ó th	*ng ?	#c 
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xem là chuyCn riêng t	, kín ?áo, không do chia s], bày tW nên nó t>o ra 

tâm lí ng>i ngùng, x^u h; và im lIng. Th�c t� cho th^y hành trình cHa 

tu;i dMy thì không phEi ?8n giEn nh	 vMy. 

Các em cDn ?	#c cung c^p, ?	#c h	
ng dan ?� hi�u quá trình thay ?;i 

cHa bEn thân mình. [1ng th*i, các em cDn ?	#c ng	*i l
n thông cEm, 

khuy�n khích t>o ?i7u kiCn nói lên nh&ng b�n kho�n, thnc mnc cHa các 

em. Các em cDn ?	#c ng	*i l
n giúp ?Q, h	
ng dan nh&ng l*i khuyên, 

giEi ?áp thnc mnc, chia s] nh&ng cEm xúc ?� các em v	#t qua ?	#c giai 

?o>n chuy�n ti�p này cHa cu'c ?*i và v&ng b	
c t
i t	8ng lai. 

Hoạt động 2: Một số vấn đề về tâm lí học sinh người dân tộc 

thiểu số ở trường trung học cơ sở. 

1. Nhiệm vụ 

B>n hãy làm nhanh m't s( bài tMp sau: 

Bài t�p 1: Th(ng kê s( h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( hiCn có trong l
p 

cHa b>n theo mau sau: 

STT H: tên Gi5i tính Dân t-c Tu�i 

=>c �i�m 

cá nhân 

1      

2      

3      

...      

Bài t�p 2: Trong quá trình d>y h%c và giáo d�c h%c sinh, b>n nhMn th^y 

các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( có nh&ng ?Ic ?i�m tâm sinh lí 

khác biCt nh	 th� nào so v
i các em h%c sinh ng	*i Kinh? 
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Bài t�p 3: B>n gIp khó kh�n gì trong quá trình d>y h%c/giáo d�c các 

em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s(? B>n ?ã làm gì ?� khnc ph�c 

nh&ng khó kh�n ?ó? 

* Nh&ng khó kh�n gIp phEi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Các biCn pháp khnc ph�c khó kh�n ?ã áp d�ng: 
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2. Thông tin cơ bản 

Các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s(, ?Ic biCt là nh&ng em sinh s(ng 

) các ?\a bàn, khu v�c mi7n núi do ?i7u kiCn ?i h%c mu'n hoIc l	u ban 

nhi7u, nên vào tr	*ng THCS có em mu'n h8n 2 — 3 tu;i. 

S� phát tri�n tâm lí cHa h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS 

clng có t̂ t cE nh&ng ?Ic ?i�m và quy luMt chung cHa s� phát tri�n tâm lí 

con ng	*i nh	ng do các em phDn l
n s(ng ) mi7n núi cao, hoàn cEnh 

kinh t� — xã h'i, hoàn cEnh t� nhiên và hoàn cEnh h	)ng th� s� giáo d�c 

khác v
i các em h%c sinh ng	*i Kinh s(ng ) vùng ?1ng bkng và thành ph( 

nên s� phát tri�n tâm lí cHa các em clng có m't s( ?Ic ?i�m riêng. 

a) Đặc điểm về tri giác 

Các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( s(ng ) vùng núi cao có ?' nh>y 

cEm thính giác, th\ giác r^t cao vì ?i7u kiCn sinh s(ng ?Ic thù. Các em 

sinh ra và l
n lên gi&a ?>i ngàn rBng núi, tB nhW ?ã quen v
i s� yên tNnh 

cHa núi rBng, v
i ti�ng chim muông, thú rBng và quen v
i viCc vào rBng 

s�n bnn, tìm cây, tìm rau rBng. 

Giác quan tinh, nh>y là ?i7u kiCn r^t thuMn l#i cho các em h%c sinh ng	*i 

dân t'c thi�u s( tri giác ?(i t	#ng nh	ng trong h%c tMp, s� ?\nh h	
ng tri 

giác theo các nhiCm v� ?	#c ?It ra ch	a cao. Các em hay b\ thu hút vào 

nh&ng thu'c tính có màu snc bên ngoài r�c rQ, h^p dan nên khó phân 

biCt ?âu là thu'c tính bEn ch^t, ?âu là thu'c tính không bEn ch^t. 

Trong quá trình h%c tMp, ?Ic biCt là nh&ng n'i dung liên quan ?�n khE 

n�ng quan sát, các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( có th� nhMn ra 

tBng d^u hiCu, tBng thu'c tính ?8n l] cHa s� vMt và hiCn t	#ng nh	ng 

quá trình t;ng h#p, khái quát ?� ?i ?�n nhMn xét chung l>i r^t h>n ch�. 

b) Đặc điểm về tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ 

V(n ti�ng ph; thông (ti�ng ViCt) cHa các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u 

s( ) c^p THCS còn r̂ t nghèo nàn, có em bnt ?Du vào l
p 6 m
i nói ?	#c 

tr%n vtn m't câu bkng ti�ng ViCt. [ây là thiCt thòi l
n cHa các em và 

clng là khó kh�n c8 bEn cHa giáo viên khi d>y h%c, giáo d�c các em. Do 

khE n�ng hi�u ngôn ng& ph; thông h>n ch�, v(n tB nghèo nàn, h%c sinh 

ng	*i dân t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS r^t khó kh�n trong viCc sT d�ng 

ngôn ng& ti�ng ViCt trong giao ti�p và h%c tMp, th� hiCn rõ nh^t trong viCc 

làm bài ki�m tra, trE l*i câu hWi, kN n�ng ?%c r^t y�u, phát âm ti�ng Latinh 

r^t khó kh�n và ?Ic biCt r^t khó giEi thích tB Hán — ViCt và hi�u các quy 

tnc v7 chính tE, vi�t hoa. 
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S� thi�u h�t v7 khE n�ng ngôn ng& ?ã làm cho h%c sinh ng	*i dân t'c 

thi�u s( b\ h>n ch� khE n�ng t	 duy và nhMn thLc khoa h%c. 

Nhìn chung, t	 duy khoa h%c cHa các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( 

r^t y�u nên viCc h%c các môn t� nhiên nh	 Toán, Lí, Hoá, Sinh gIp nhi7u 

khó kh�n. 

N;i bMt trong t	 duy cHa h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS 

là các em ch	a có thói quen lao ?'ng trí óc, ?a s( các em ng>i suy nghN, 

ng>i ?'ng não. Khi gIp phEi v^n ?7 khó trong bài h%c là các em bW qua, 

không bi�t ?%c ?i ?%c l>i, lMt ?i lMt l>i v^n ?7. Các em th	*ng có thói quen 

suy nghN m't chi7u nên do thBa nhMn nh&ng ?i7u ng	*i khác nói. [i7u 

?ó dan ?�n khE n�ng t� h%c cHa các em r^t kém. 

Trong t	 duy cHa h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( thì t	 duy tr�c quan —

hình Enh th	*ng t(t h8n t	 duy trBu t	#ng — lôgic. Các em không khó 

kh�n khi t	 duy v7 các s� vMt, hiCn t	#ng c� th�, gDn gli v
i ?*i s(ng cHa 

các em nh	ng v
i nh&ng v^n ?7 ?òi hWi phEi suy nghN trBu t	#ng và phLc 

t>p, các em th	*ng gIp r^t nhi7u khó kh�n. 

c) >?c $i�m v( tình c+m và giao ti@p xã h�i 

Trong giao ti�p, các em h%c sinh ng	*i t'c thi�u s( gIp nhi7u khó kh�n, 

mu(n th� hiCn tình cEm nh	ng r^t khó nói ra bkng l*i. TB ?ó, các em hay 

x^u h;, không m>nh d>n trao ?;i v
i các thDy, cô giáo. [i7u ?ó gây Enh 

h	)ng không ít t
i viCc ti�p thu ki�n thLc ) l
p clng nh	 viCc t� h%c ) 

nhà cHa các em. 

s lLa tu;i THCS, h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( có nh&ng ?Ic ?i�m v7 

tình cEm, cEm xúc gi(ng v
i h%c sinh ng	*i Kinh nh	ng clng có nh&ng 

nét khác biCt, mang ?Mm màu snc dân t'c. 

Tình cEm, cEm xúc cHa các em lLa tu;i này r^t chân th�c, m'c m>c, yêu 

ghét rõ ràng; không có hiCn t	#ng quanh co, khéo léo che ?My nh&ng 

tình cEm cHa mình. 

Các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( th	*ng r̂ t gnn bó v
i gia ?ình, làng 

bEn vì ?Ic ?i�m sinh s(ng khá riêng biCt, nh^t là ) nh&ng khu v�c mi7n núi, 

các gia ?ình s(ng nhW l] hoIc c�m dân c	 ) tBng góc núi, quE ?1i. 

H%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( có ki�u k�t b>n clng khá ?Ic biCt, các 

em th	*ng ch8i thành nhóm, n�u h#p nhau thì k�t thành b>n tri kr r^t 

thân thi�t, thMm chí có khuy�t ?i�m clng bao che cho nhau ?�n cùng. 
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BEn ch^t, nét tính cách, tâm lí ?Ic biCt cHa các em h%c sinh ng	*i dân 

t'c thi�u s( là hi7n lành, thMt thà, ch^t phác. Trong quan hC v
i thDy, cô, 

b>n bè, các em th	*ng r^t trung th�c, nghN nh	 th� nào nói nh	 th� ?^y. 

3. Suy ngẫm và khái quát 

B>n hãy dành 5 phút ?� suy ngam nh&ng v^n ?7 vBa nghiên cLu. B>n 

?ã áp d�ng chúng vào th�c t� công viCc nh	 th� nào? 

Hãy vi�t ra suy nghN cHa b>n. 

1) Tôi ?ã h%c ?	#c: 

 

 

 

— [i7u ?ó s= ?	#c áp d�ng ) công viCc nào? 

 

 

 

— Áp d�ng khi nào? 

 

 

 

2) Tôi ?ã h%c ?	#c: 

 

 

 

— [i7u ?ó s= ?	#c áp d�ng ) công viCc nào? 

 

 

 

— Áp d�ng khi nào? 

 

 



CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ  HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TRƯỜNG THCS   | 

   

75

Hoạt động 3: Tìm hiểu, nắm bắt tâm lí học sinh nữ, học sinh 

người dân tộc thiểu số ở trường trung học cơ sở. 

1. Nhiệm vụ 

B>n hãy trE l*i các câu hWi sau: 

—  Theo b>n tìm hi�u ?Ic ?i�m tâm lí h%c sinh là nh	 th� nào? 

—  M�c ?ích tìm hi�u tâm lí h%c sinh là gì? 

—  N'i dung, ph	8ng pháp tìm hi�u tâm lí h%c sinh n&, h%c sinh ng	*i dân 

t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS nh	 th� nào? 

2. Thông tin cơ bản 

* Tìm hi�u ?Ic ?i�m tâm lí h%c sinh là quá trình thu thMp thông tin cDn 

thi�t v7 h%c sinh, v7 nhi7u ngu1n, nhi7u lNnh v�c khác nhau ?� hi�u h%c 

sinh mình h8n, ?� giáo d�c m't cách có hi�u quE h8n, t(t h8n. 

*  M�c ?ích tìm hi�u tâm lí h%c sinh là ?� nnm ?	#c suy nghN, tình cEm, 

mong mu(n, s) thích, nguyCn v%ng, trình ?' nhMn thLc cHa h%c sinh. 

Tìm hi�u ?Dy ?H v7 ?Ic ?i�m tâm lí h%c sinh s= giúp chúng ta hi�u các 

em, có nh&ng tác ?'ng k\p th*i ?� h! tr# các em v	#t qua nh&ng rào cEn 

v7 tâm lí lLa tu;i, ?>t ?	#c m�c tiêu h%c tMp trong nhà tr	*ng. 

* HiCn t	#ng tâm lí không th� ?	#c ?o ?>c m't cách tr�c ti�p nh	ng có 

th� ?ánh giá gián ti�p thông qua các sEn phjm ho>t ?'ng và các m(i 

quan hC giao ti�p. [(i v
i lLa tu;i h%c sinh trung h%c, ?ó là ho>t ?'ng 

h%c tMp, các ho>t ?'ng chung khác cHa h%c sinh, giao ti�p cHa h%c sinh 

v
i ng	*i l
n (trong gia ?ình, ) nhà tr	*ng, ngoài xã h'i) và v
i nghiên 

cLu tâm lí h%c. [i7u này th� hiCn nguyên tnc gián ti�p, khách quan, xã 

h'i — l\ch sT trong nghiên cLu tâm lí h%c. Các nguyên tnc này cDn ?	#c 

quán triCt trong t; chLc tìm hi�u tâm lí h%c sinh ?� ?Em bEo thu ?	#c t	 

liCu m't cách tin cMy nh^t. Ngoài ra, tB phía giáo viên chH nhiCm cDn 

tránh s� ?\nh ki�n, nóng v'i ?(i v
i h%c sinh. 

ViCc t; chLc tìm hi�u tâm lí h%c sinh n&, h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( 

) tr	*ng THCS cDn tuân thH các b	
c: xác ?\nh m�c ?ích; th*i gian; 

ph>m vi; cách thLc; ?i7u kiCn tìm hi�u; h	
ng ph(i h#p xT lí thông tin; 

h	
ng l	u tr&, khai thác thông tin v7 h%c sinh. 

N'i dung tìm hi�u tuA theo m�c ?ích và bám vào c^u trúc nhân cách h%c 

sinh. Nhu cDu con ng	*i là m't hC th(ng có thL bMc ?	#c snp x�p theo 

hC th(ng, g1m có: 
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— Nhu cDu sinh lí. 

— Nhu cDu an toàn. 

— Nhu cDu ?	#c th	8ng yêu ch�m sóc. 

— Nhu cDu ?	#c ?ánh giá, thBa nhMn, khgng ?\nh. 

— Nhu cDu nhMn thLc. 

— Nhu cDu thjm mN. 

— Nhu cDu ?	#c phát huy t(i ?a cái mà mình có. 

— Nhu cDu sáng t>o. 

Giáo viên có th� nnm bnt tâm lí h%c sinh bkng nhi7u cách khác nhau: 

qua phi�u ?i7u tra, qua th�c t� ti�p xúc và d>y h%c trên l
p, qua các kênh 

giao ti�p cHa h%c sinh... 

Tuy nhiên, m't kênh quan tr%ng cDn làm s
m là thu thMp thông tin qua 

phi�u ?i7u tra ?(i v
i h%c sinh THCS, nh^t là khi các em bnt ?Du b	
c 

vào ?Du c^p h%c. Kênh này s= giúp cho giáo viên có ngu1n thông tin t;ng 

h#p ?� theo dõi tâm lí h%c sinh trong su(t quá trình các em h%c tMp t>i 

tr	*ng THCS. 

Ví d� v� m�u phi�u i�u tra  i v!i h"c sinh %u c&p: 

1. H% và tên h%c sinh. 

2. Ngày, tháng, n�m sinh. 

3. [\a chr sinh s(ng, s( ?iCn tho>i, ?\a chr email cHa b( mt hoIc cHa 

nh&ng ng	*i thân khác. 

4. HLng thú riêng cHa h%c sinh. 

a. Theo ý ki�n cHa bEn thân h%c sinh. 

b. Theo ý ki�n cHa cha mt h%c sinh. 

5. H% và tên cha mt, n8i công tác, chLc v�, s( ?iCn tho>i ) n8i làm viCc, 

?\a chr email. Trình ?' h%c v^n cHa cha mt. 

6. HLng thú cHa b( và cHa mt. 

a. Theo ý ki�n cHa h%c sinh; 

b. Theo ý ki�n cHa cha mt h%c sinh. 

7. Tình tr>ng ?i7u kiCn vMt ch^t cHa gia ?ình. 

8. [i7u kiCn v7 nhà ) cHa gia ?ình. 

9. Thành phDn/c8 c^u gia ?ình. 

10. S( l	#ng tr] d	
i 18 tu;i trong gia ?ình và n�m sinh c� th� cHa tBng em. 
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11. Tình tr>ng sLc kho] cHa h%c sinh. 

12. Nh&ng ?Ic ?i�m cá nhân cHa tr] cDn ?	#c giáo viên ?Ic biCt chú ý. 

13. Nh&ng ?Ic ?i�m tính cách n;i bMt cHa tr]. 

14. Nh&ng n�ng l�c mà tr] có. 

15. Thiên h	
ng mà h%c sinh b'c l' ?(i v
i các môn h%c (h%c sinh thích 

h%c và h%c t(t môn nào?). 

16. Tr] gIp khó kh�n ) nh&ng môn h%c nào. 

17. Tr] tham gia vào các nhóm nào: trong tr	*ng; ngoài tr	*ng. 

18. Cha mt có th� giúp ?	#c gì cho l
p, cho tr	*ng. 

19. H%c l�c — h>nh ki�m n�m tr	
c. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu những biện pháp tư vấn tâm lí đối với 

học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số ở trường 

trung học cơ sở. 

1. Nhiệm vụ 

Th�c tr>ng ?*i s(ng tâm lí h%c sinh trung h%c hiCn nay ?ang có nhi7u 

bi�u hiCn ?áng lo ng>i. H%c sinh có th� ?ánh nhau vì mâu thuan trong 

cu'c s(ng, t� tT vì sLc ép cHa gia ?ình, vì nh&ng mâu thuan cá nhân r^t 

nhW nhIt... M't nguyên nhân ?	#c chr ra là do vai trò cHa t	 v^n h%c 

?	*ng ch	a th�c s� ?	#c chú tr%ng trong m!i nhà tr	*ng, thi�u “ng	*i 

thDy thDm lIng” giúp h%c sinh v	#t qua nh&ng khHng hoEng tâm lí, giEi 

quy�t nh&ng “bí mMt") lLa tu;i ?ang có nh&ng bi�n ?'ng v7 tâm sinh lí 

và tác ?'ng cHa xã h'i. 

B>n hãy trE l*i các câu hWi sau ?ây: 

Câu h@i 1: Vì sao cDn t	 v^n tâm lí cho h%c sinh THCS? 
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Câu h@i 2: Hãy chr ra m't s( hình thLc và nh&ng n'i dung t	 v^n tâm lí 

cho h%c sinh n&, h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( THCS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thông tin cơ bản 

LLa tu;i h%c sinh THCS là giai ?o>n giao th*i gi&a tính cách “tr] con” và 

chuy�n sang làm “ng	*i l
n”. Nhi7u b>n quá “nh>y cEm” mong manh 

trong tâm h1n và cách nghN nên m!i khi có s� viCc rnc r(i dù là r^t nhW 

clng nhanh chóng b\ suy s�p. 

Clng có b>n chr vì mu(n th� hiCn, chLng minh “bEn lNnh “dám nghN, 

dám làm” h8n ng	*i cHa mình” và có s� ch%n l�a h�t sLc sai lDm là tìm 

?�n cái ch�t. 

V
i nh&ng ng	*i b>n nh>y cEm và mong manh nh	 th� r̂ t cDn s� quan 

tâm sâu sát cHa gia ?ình, b>n bè và nhà tr	*ng ?� có th� ?'ng viên, tham 

gia gQ r(i giúp các b>n v	#t qua nh&ng áp l�c trong cu'c s(ng hkng ngày. 

a) M�t s� hình th/c t� vCn tâm lí h�c sinh 



CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ  HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TRƯỜNG THCS   | 

   

79

—  Ti�n hành khEo sát hành vi cHa h%c sinh; 

—  Ti�n hành phWng v^n h%c sinh; 

—  Xây d�ng k� ho>ch giáo d�c mang tính cá th� hoá cho các h%c sinh gIp 

khó kh�n; 

—  T; chLc các bu;i t	 v^n tâm lí cho h%c sinh; 

—  Ti�n hành liCu pháp cá nhân ?(i v
i h%c sinh; 

—  Ti�n hành liCu pháp nhóm ?(i v
i h%c sinh; 

—  Trao ?;i v
i ph� huynh h%c sinh v7 hành vi và viCc h%c cHa con h%. 

b) N�i dung t� vCn tâm lí $�i v"i h�c sinh n�, h�c sinh ng��i dân t�c 

thi�u s� � tr��ng trung h�c c� s� 

*  Giáo d�c gi
i tính: 

M't v^n ?7 quan tr%ng ?It ra là nên giáo d�c gi
i tính cho con ng	*i vào 

th*i ?i�m nào? M't s( quan niCm cho rkng, chr nên giáo d�c gi
i tính khi 

các em ?ã tr	)ng thành. M't s( khác l>i ?òi hWi phEi giáo d�c gi
i tính 

cho con ng	*i khi b	
c vào lLa tu;i dMy thì. 

Ngày nay, nhi7u nhà khoa h%c ?7u th(ng nh^t rkng, nên giáo d�c gi
i 

tính cho con ng	*i càng s
m càng t(t. Gi
i tính xu^t hiCn tB r^t s
m ) 

con ng	*i, b)i vMy ?� con ng	*i phát tri�n toàn diCn và t(t ?tp, clng cDn 

giáo d�c gi
i tính tB r^t s
m. 

Tuy nhiên, ?(i v
i tu;i dMy thì, giáo d�c gi
i tính có ý nghNa ?Ic biCt 

quan tr%ng. [ây là lLa tu;i có nhi7u bi�n ?'ng to l
n trong ?*i s(ng tâm 

lí c8 th�, lLa tu;i dion ra quá trình chín mu1i tính d�c. Giáo d�c gi
i tính 

trong th*i kì này có tác d�ng r^t to l
n trong cu'c s(ng. Nó tác ?'ng ?�n 

s� hình thành và phát tri�n nhân cách cHa tr] em. Giáo d�c gi
i tính cho 

tu;i thi�u niên và tu;i thanh niên là r̂ t quan tr%ng vì các em ?ã b	
c 

sang th*i kì phát d�c và ) th*i kì này, gia ?ình và nhà tr	*ng giúp ?Q các 

em ?	#c nhi7u nh^t. 

Do hiCn t	#ng “gia t(c” phát tri�n v7 lLa tu;i, do ?*i s(ng kinh t� ngày 

càng ?	#c nâng cao và ;n ?\nh, s� phát tri�n v7 gi
i tính ) con ng	*i 

ngày càng nhanh và càng s
m h8n. Ngày nay, thMm chí ngay tB 10 — 12 

tu;i, có khi còn s
m h8n, nhi7u em ?ã bnt ?Du quan tâm ?�n m't s( v^n 

?7 cHa ?*i s(ng tình d�c, ?�n quan hC yêu ?	8ng thDm kín nh	 ng	*i 

l
n. [ôi khi các em còn bnt ch	
c hoIc th� nghiCm nh&ng cEm xúc cHa 

chính mình. Các em n& l>i th	*ng dMy thì s
m h8n các em nam. 
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s tr	*ng THCS, trong khi phDn l
n các em nam còn ?ang r^t “tr] con” 

thì các em n& ?ã ra dáng “thi�u n&” cE v7 th� ch^t lan tâm lí. Vì th�, viCc 

giáo d�c gi
i tính ?(i v
i các em là r^t cDn thi�t. 

Giáo viên có th� l�a ch%n hình thLc t; chLc giáo d�c gi
i tính cho các 

em h%c sinh n& phù h#p: thông qua phi�u hWi, t; chLc các bu;i sinh 

ho>t chuyên ?7 dành riêng cho h%c sinh n&, t>o hòm th	 t	 v^n tr�c ti�p 

?(i v
i h%c sinh n&, t; chLc các cu'c thi tìm hi�u v7 các v^n ?7 liên quan 

?�n giáo d�c gi
i tính... 

Tuy vMy, ?i7u quan tr%ng nh^t là khi t; chLc t	 v^n cho các em các v^n 

?7 v7 giáo d�c gi
i tính dù bkng b^t cL hình thLc nào, giáo viên clng cDn 

cho h%c sinh th^y ?	#c s� nghiêm túc, chân thành cHa mình ?� gây d�ng 

lòng tin v
i các em. TB ?ó, các em m
i b'c l', chia s] tâm t	 cHa mình. 

B)i vì, các v^n ?7 v7 giáo d�c gi
i tính r^t t� nh\, khó nói. 

*  H! tr# h%c sinh n&, h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( v	#t qua rào cEn tâm 

lí và nh&ng khó kh�n gIp phEi: 

— Tình hu(ng 1: 

K( ni)m áng nh! 

Cô giáo Thu ThEo d>y môn Ng& v�n và làm chH nhiCm l
p 6 ) m't 

tr	*ng THCS ) m't xã nghèo nông thôn. H%c trò phDn l
n là con em 

nông dân và nh&ng ng	*i lao ?'ng t� do nghèo kh; nên trông em nào 

clng nh�ch nhác, còi c%c. 

Trong l
p, có m't em h%c sinh n& tên là N� th	*ng xuyên b\ ?ái dDm, 

b\ b>n bè trêu ch%c nên em x^u h; và r̂ t hay nghr h%c, l�c h%c vì vMy 

r^t kém. 

Cô giáo ?ã ?�n nhà N� gIp gia ?ình thì ?	#c bi�t em b\ bCnh ti�u không 

t� chH tB nhW nên th	*ng xuyên ?ái dDm. Gia ?ình clng ?	a em ?i khám 

) m't vài n8i nh	ng vì ?i7u kiCn khó kh�n nên không kiên trì theo viCc 

ch&a ch>y ?	#c lâu dài. Mt cHa N� clng tâm s� v
i cô giáo là s= cho em 

nghr h%c vì N� nói ?i h%c N� không có b>n và clng không ch8i v
i ai vì 

mIc cEm, l�c h%c l>i y�u. 

Câu chuyCn cHa h%c sinh N� làm cô giáo day dLt mãi. Tr) v7 sau bu;i 

gIp gia ?ình N�, cô giáo ?ã lIn l'i lên thành ph( tìm ?�n m't s( hiCu 

thu(c l
n ?� tìm hi�u v7 bCnh cHa N� và tìm thu(c ch&a. Cô clng g%i 

?iCn tho>i nh* ng	*i thân, b>n bè ) các trnh khác tìm giúp. 

M't ng	*i b>n ) L>ng S8n ?ã mách cho cô giáo m't thDy thu(c có th� 

ch&a bCnh cHa N�. Cô giáo l>i lIn l'i lên tMn n8i mua thu(c cho N�. Sau 
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3 lDn u(ng, m!i lDn sáu thang thu(c ) L>ng S8n thì N� khWi bCnh. Em vui 

v] tr) l>i tr	*ng h%c tMp. 

Trong th*i gian N� nghr h%c ) nhà ?i7u tr\, cô giáo clng phân tích cho cE 

l
p bi�t bCnh tình cHa N� và cách phEn Lng cHa cE l
p v
i N�. Vì th�, khi 

N� quay tr) l>i tr	*ng, cE l
p vui mBng chia s] v
i N� làm em r^t vui. 

Nh* có s� giúp ?Q cHa cô giáo mà sau ?ó, N� h%c tMp r^t ti�n b'. 

+ Câu chuyCn trên ?ây g#i cho b>n tình hu(ng gì trong tr	*ng h%c? 

+ Hãy ?ánh giá v7 nh&ng viCc làm cHa cô giáo ?(i v
i em N�. 

+ B>n rút ra ?	#c bài h%c gì tB câu chuyCn? 

—  Tình hu(ng 2: 

Nhà tr+,ng b&t l�c vì n0 sinh b1 h"c i... l&y ch4ng  

(NguFn: Theo Viettinnhanh) 

“s các xã thu'c huyCn vùng cao [ông Giang (QuEng Nam), xEy ra tình 

tr>ng n& sinh bW h%c khá nhi7u. [i7u ?Ic biCt là chH y�u là h%c sinh n& 

bW h%c ?� l^y ch1ng khi m
i ) tu;i 14, 15. 

N>n tEo hôn n8i ?ây dion ra r^t ph; bi�n mà nguyên nhân là do 

phong t�c, tMp quán cHa ng	*i C8tu. [i7u này Enh h	)ng r^t l
n ?�n 

viCc duy trì s( l	#ng h%c sinh và nâng cao ch^t l	#ng d>y và h%c trong 

nhà tr	*ng. 

[Du n�m h%c 2011 — 2012, HS các kh(i l
p 11, 12 Tr	*ng THPT Âu C8 

giEm nhi7u so v
i n�m h%c tr	
c. Lãnh ?>o nhà tr	*ng phân công các 

giáo viên chH nhiCm v7 các bEn làng tìm hi�u nguyên nhân ?� vMn ?'ng 

các em ra l
p thì m
i bi�t: nhi7u HS ?ã có ch1ng, có tr	*ng h#p các em 

hiCn ?ang mang thai hoIc m
i sinh con. 

Riêng l
p 12C1 ?ã có ?�n 3 n& h%c sinh C8tu theo ch1ng bW h%c. [ó là 

các em [inh Th\ Thô (xã Ka D�ng), [inh Th\ NghiCp (xã T	) và Ra Pát 

Th\ Nhênh (xã Z8 Ngây), trong ?ó NghiCp và Nhênh ?ã mang thai snp 

làm mt ) tu;i 16, 17. 

Trong s( 3 n& sinh bW h%c này có em Ra Pát Th\ Nhênh là m't HS r^t 

ch�m, n�m h%c l
p 11 (2010 — 2011) Nhênh là HS Tiên ti�n. 

N& sinh C8tu ) huyCn vùng cao [ông Giang (QuEng Nam). HiCn nay có 

không ít n& sinh ) huyCn này “theo ch1ng bW cu'c ch8i”. 

Tình tr>ng n& sinh bW h%c l^y ch1ng không chr xEy ra v
i c^p h%c THPT 

mà các em m
i 14,15 tu;i ?ang h%c l
p 8, 9 c^p THCS clng tr) thành 

nh&ng bà mt nhí, ?ành gác chuyCn h%c hành ?� theo ch1ng. N�m h%c 
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2010 — 2011, Tr	*ng THCS Bán trú Lê V�n Tám (xã Z8 Ngây) và Tr	*ng 

THCS Võ Th\ Sáu (th\ tr^n Prao) clng xEy ra tr	*ng h#p h%c sinh bW h%c 

l^y ch1ng. 

MIc dù các thDy, cô giáo r^t tích c�c tuyên truy7n, vMn ?'ng gia ?ình 

và bEn thân các em nh	ng tr lC HS bW h%c vì ?ã có ch1ng có v# van r^t 

cao. V^n ?7 này Enh h	)ng r^t l
n ?�n viCc duy trì s( l	#ng, nâng cao 

ch^t l	#ng và th�c hiCn công tác ph; cMp giáo d�c ) huyCn vùng cao 

[ông Giang. 

Theo cô giáo Ating Th\ T	8i — HiCu tr	)ng Tr	*ng THPT Quang Trung 

(huyCn [ông Giang), nguyên nhân dan ?�n viCc HS bW h%c s
m ?� l^y 

ch1ng là do ý thLc cHa ng	*i dân C8tu ch	a xem tr%ng viCc h%c nh	ng 

chH y�u là do tMp t�c. 

TMp t�c cHa ng	*i C8tu n8i ?ây, có khi chr vì môt l*i hLa cHa 2 ng	*i b>n 

trong m't b&a tiCc, �n nhMu, th� là con cHa h% ?ã thành v# thành ch1ng 

khi m
i chr 11, 12 tu;i. Hay cE khi con gái h% còn ?ang cnp sách ?�n 

tr	*ng thì m't hôm có ng	*i ?�n xin bnt làm v# v
i lo vMt là nh&ng chum 

ché c; r̂ t có giá tr\ th� là em ?ành tB giã mái tr	*ng ?� theo “l*i ru 

bu1n” ) tMn n8i r]o cao. 

ThDy [Ing XLng — HiCu tr	)ng Tr	*ng THPT Âu C8 ([ông Giang), cho 

bi�t: “Tình tr>ng HS bW h%c vì có ch1ng, có v# trong ?' tu;i v\ thành niên 

là v^n ?7 nan giEi không riêng gì tr	*ng này mà h^u h�t các tr	*ng trên 

?\a bàn huyCn [ông Giang clng vMy. Nhà tr	*ng van th	*ng xuyên 

tuyên truy7n trong các bu;i chào c*, h%c ngo>i khoá, r1i phân công giáo 

viên ?�n tMn nhà các em ) nh&ng bEn làng xa xôi ?� vMn ?'ng nh	ng k�t 

quE không m^y khE quan”. 

HDu h�t các em HS bW h%c và k�t hôn khi ch	a ?H tu;i theo quy ?\nh 

cHa pháp luMt nh	ng van ?	#c t; chLc ?ám c	
i linh ?ình. Nh	 vMy, rõ 

ràng là chính quy7n ?\a ph	8ng ch	a có biCn pháp ?� giEi quy�t n>n 

tEo hôn này”. 

+ Bài báo trên ?ây g#i cho b>n tình hu(ng gì trong tr	*ng h%c? 

+ N�u gIp phEi tình hu(ng nêu trên, b>n s= có biCn pháp gì ?� giEi quy�t? 

— M't s( g#i ý v7 biCn pháp h! tr# h%c sinh n& v	#t qua rào cEn tâm lí và 

nh&ng khó kh�n gIp phEi: 

+  Tìm hi�u khó kh�n v7 tâm lí mà h%c sinh n& gIp phEi: có th� qua nhi7u 

kênh khác nhau nh	: quan sát tr�c ti�p h%c sinh, tìm hi�u qua các h%c 
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sinh cùng l
p, tìm hi�u thông qua gia ?ình h%c sinh... Tuy nhiên, cách 

tìm hi�u cDn h�t sLc t� nh\, khéo léo, tránh gây mIc cEm cho h%c sinh. 

+  Tìm biCn pháp h! tr# h%c sinh v	#t qua khó kh�n v7 tâm lí: Giáo viên có 

th� t� làm, có th� ph(i h#p v
i gia ?ình và c'ng ?1ng xã h'i ?� làm tuA 

theo tBng tr	*ng h#p. ViCc h! tr# h%c sinh v	#t qua khó kh�n v7 tâm lí 

có th� k�t thúc nhanh hoIc lâu tuA theo tBng tr	*ng h#p và cách thLc 

ti�n hành cHa giáo viên nh	ng ?òi hWi giáo viên phEi kiên trì. Trong m't 

s( tr	*ng h#p, vì mIc cEm mà h%c sinh có th� có nh&ng phEn Lng ng	#c 

l>i, không h#p tác thì giáo viên cDn khéo léo phân tích, thuy�t ph�c ?� 

các em hi�u m�c ?ích và quan tr%ng h8n là các em th^y ?	#c s� chân 

thành cHa giáo viên, các em th^y tin t	)ng và ?	#c chia s]. S� c)i m) cHa 

các em h%c sinh s= giúp quá trình h! tr# cHa giáo viên do dàng thành 

công h8n r^t nhi7u. 

+  Làm công tác t	 t	)ng ?(i v
i nh&ng h%c sinh khác trong l
p: ?ôi khi khó 

kh�n v7 tâm lí cHa m't h%c sinh nào ?ó l>i là nh&ng ?i7u r^t ng' nghNnh 

?(i v
i các em khác. Chính ?i7u này gây nên mIc cEm ?(i v
i h%c sinh 

gIp khó kh�n. Vì vMy, bên c>nh viCc h! tr# h%c sinh gIp khó kh�n, giáo 

viên cDn có nh&ng tác ?'ng tâm lí t
i các em h%c sinh khác, ?� các em 

hi�u và cùng chia s], thMm chí cùng h! tr# ?(i v
i h%c sinh gIp khó kh�n. 

ViCc này clng là s� h! tr# tâm lí chung cho cE tMp th� l
p, giúp các em có 

s� chia s], t>o s� gnn k�t tMp th� trong các em. 

MIc dù không phEi là nhà h	
ng dan, t	 v^n và ch�m sóc tâm lí chuyên 

nghiCp, nh	ng cách Lng xT cHa cô giáo chH nhiCm trong tình hu(ng trên 

?ã làm cho h%c sinh th^y ?	#c hi�u, thông cEm và ?	#c yêu th	8ng. [ây 

là m't trong nh&ng cách quen thu'c và ?8n giEn nh^t ?� ch�m sóc, h! 

tr# tâm lí cho h%c sinh THCS, nh^t là ?(i v
i các em h%c sinh n&, h%c 

sinh có v^n ?7 khó kh�n v7 tâm, sinh lí cDn tr# giúp. 

— M't s( g#i ý khi t	 v^n ?(i v
i h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( ) tr	*ng THCS: 

+ Giáo viên cDn nhMn bi�t ?Dy ?H nh&ng ?Ic ?i�m khác biCt v7 tâm, sinh lí 

cHa h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( trong quá trình phát tri�n, nh	 vMy 

giáo viên m
i có nh&ng tác ?'ng tích c�c, phù h#p ?� khuy�n khích các 

em h%c tMp. 

+  Giúp h%c sinh t� ý thLc v7 n�ng l�c và khE n�ng h%c tMp cHa mình: Giáo 

cDn có nh&ng ?ánh giá khách quan v7 khE n�ng h%c tMp cHa các em trong 

các mIt t	 duy ngôn ng& và toán h%c, v�n nghC, th� d�c, th� thao... giúp 

các em t� tin vào khE n�ng cHa mình, ?1ng th*i n! l�c ?� h%c tMp ngày 

càng t(t h8n. 
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+  T>o c8 h'i cho h%c sinh chH ?'ng, bình ?gng v
i các h%c sinh khác trong 

h%c tMp: Giáo viên cDn hình thành cho h%c sinh các kN n�ng xây d�ng 

m�c tiêu và thông qua các viCc làm c� th� ?� h%c sinh có th� chH ?'ng 

ki�m soát th*i gian và cách thLc ho>t ?'ng. H	
ng dan cho h%c sinh 

cách t� ?ánh giá quá trình h%c tMp ?� cHng c( và ?i7u chrnh cách h%c 

cho phù h#p v
i bEn thân. 

+  T>o cho h%c sinh có s� gnn bó v
i tMp th� l
p trong quá trình h%c tMp: 

Giáo viên cDn làm cho h%c sinh hi�u và ý thLc ?	#c rkng m!i h%c sinh là 

m't thành viên trong tMp th� l
n. [i7u ?ó s= t>o ?i7u kiCn cho các em 

h%c sinh hoà ?1ng, tham gia vào các ho>t ?'ng tMp th�. 

+  CDn b'c l' s� quan tâm và kì v%ng cao ?(i v
i các em: Giáo viên cDn 

quan tâm Hng h' ?� các em h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( phát huy và 

m>nh d>n h8n trong h%c tMp clng nh	 các m(i quan hC b>n bè. 

 

Nội dung 3 

TỔNG KẾT MODULE 

Hoạt động: Tổng kết module. 

1. Nhiệm vụ 

C�n cL vào ?i7u kiCn, hoàn cEnh cHa nhà tr	*ng và th�c t� công tác 

giEng d>y cHa mình, b>n hãy xây d�ng k� ho>ch ch�m sóc, h! tr# tâm lí 

?(i v
i các em h%c sinh n& ) l
p b>n ?ang d>y hoIc chH nhiCm. 

2. Bài tập 

2.1. Mẫu kế hoạch chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ 

1) M�c tiêu và k�t quE mong ?#i 
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2) N'i dung 

a) S( l	#ng/h% tên h%c sinh n& 

 

 

 

 

 

b) N'i dung, hình thLc h! tr# tâm lí h%c sinh n& 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các b	
c tri�n khai k� ho>ch ch�m sóc, h! tr# tâm lí h%c sinh n& 
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2.2. Mẫu kế hoạch chăm sóc hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số 

1) M�c tiêu và k�t quE mong ?#i 

 

 

 

 

 

 

 

2) N'i dung 

a) S( l	#ng/h% tên h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( 

 

 

 

b) N'i dung, hình thLc h! tr# tâm lí h%c sinh ng	*i dân t'c thi�u s( 
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3) Các b	
c tri�n khai k� ho>ch ch�m sóc, h! tr# tâm lí h%c sinh ng	*i 

dân t'c thi�u s( 
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