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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Trong quá trình h�c t(p cJa mình, h�c sinh th�8ng ��i di/n v%i nhi@u tình 

hu�ng khó khNn khi�n các em b�i r�i và lo lnng. *3 gi+i quy�t v�n �@, các 

em sb tìm ��n s$ tr� giúp cJa các thGy, cô giáo và m�t trong nh�ng nhi/m 

v! quan tr�ng cJa thGy, cô giáo chính là giúp h�c sinh gi+i quy�t ���c 

nh�ng khó khNn này, nh?m làm cho các em có ���c �8i s�ng tinh thGn 

lành m"nh, th$c hi/n t�t nhi/m v! h�c t(p, trX thành nh�ng ng�8i công 

dân có ích cho xã h�i. Nhi@u nghiên cMu gGn �ây cho th�y, khi h�c sinh 

g-p khó khNn, các thGy cô �ã chJ ��ng tham v�n, h�%ng d[n và t� v�n cho 

các em, tuy nhiên hi/u qu+ cJa vi/c tr� giúp này ch�a cao. Do �ó, vi/c nnm 

���c nh�ng ki�n thMc, k^ nNng cD b+n cJa ho"t ��ng tham v�n, t� v�n, 

h�%ng d[n và nh�ng n�i dung cGn tham v�n, t� v�n cho các em là cGn 

thi�t v%i mSi nhà qu+n lí giáo d!c c4ng nh� v%i các thGy, cô giáo. 

B. MỤC TIÊU  

1. MỤC TIÊU CHUNG 

Module giúp giáo viên trung h�c phH thông (THPT) có quan ni/m �úng 

và �Gy �J v@ vai trò cJa tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cJa giáo viên ��i 

v%i h�c sinh trong nhà tr�8ng và các l^nh v$c cGn tham v�n, t� v�n, 

h�%ng d[n cho h�c sinh. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

2.1. Về kiến thức 

Hi3u và phân tích ���c khái ni/m, b+n ch�t cJa ho"t ��ng tham v�n, t� 

v�n và h�%ng d[n; nh(n thMc �úng và �Gy �J v@ vai trò cJa giáo viên 

trong ho"t ��ng tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n. Nnm v�ng các nguyên 

tnc, k^ nNng trong tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n; xác ��nh ���c các l^nh 

v$c cGn tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cho h�c sinh trong nhà tr�8ng THPT. 

2.2. Về kĩ năng 

Có kh+ nNng v(n d!ng nh�ng nguyên tnc, k^ nNng c! th3 trong vi/c tham 

v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh trong nhà tr�8ng THPT. 

2.3. Về thái độ 

Luôn coi tr�ng vi/c th$c hi/n các nguyên tnc, k^ nNng và có tâm th� sqn 

sàng trong quá trình tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh.  
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C. NỘI DUNG 

 Module này g#m có 3 n�i dung chính: 

1. Nhu cGu tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cJa h�c sinh THPT và chMc nNng 

tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cJa ng�8i giáo viên trong tr�8ng h�c. 

2. Quan ni/m v@ tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh THPT. 

3. Các l^nh v$c cGn tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh THPT. 

 

Nội dung 1  

NHU CẦU THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CỦA HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ CHỨC NĂNG THAM VẤN, TƯ VẤN, 

HƯỚNG DẪN CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG HỌC 

I. GIỚI THIỆU 

Trong ti�n trình phát tri3n, con ng�8i nói chung và trr em nói riêng �@u 

luôn ph+i ��i m-t v%i r�t nhi@u khó khNn, thách thMc, �-c bi/t là h�c sinh 

X lMa tuHi THPT, lMa tuHi cJa s$ chuy3n ti�p gi�a th� gi%i trr em và th� 

gi%i ng�8i l%n. Xã h�i càng phát tri3n thì nh�ng khó khNn, thách thMc �ó 

càng trX nên �a d"ng, phMc t"p hDn nhi@u. Chính vì v(y, ngày càng có 

nhi@u h�c sinh g-p ph+i khó khNn trong h�c t(p, trong vi/c ��nh h�%ng 

nh�ng giá tr� cJa cu�c s�ng c4ng nh� t�Dng lai cJa b+n thân. Z các n�%c 

phát tri3n, �ã có ��i ng4 chuyên gia tham v�n và tr� li/u h�c ��8ng �3 

giúp �7 trr em m�t cách k�p th8i, hi/u qu+ và chuyên nghi/p v@ các v�n �@ 

trên và kho+ng m�8i nNm gGn �ây X Vi/t Nam c4ng �ã quan tâm ��n vi/c 

phát tri3n ��i ng4 này. Tuy nhiên, dù có m�t ��i ng4 làm vi/c chuyên 

nghi/p thì vai trò cJa ng�8i thGy giáo trong vi/c tr� giúp h�c sinh c4ng 

không ai có th3 thay th� vì thGy cô giao ti�p v%i h�c sinh hàng ngày và 

chính là ng�8i hi3u rõ h�c sinh nh�t, gi�a thGy cô và các em luôn có m�i 

quan h/ thân thi�t d$a trên s$ tin t�Xng và tôn tr�ng chung. Giáo viên 

c4ng là ng�8i mà h�c sinh luôn ng�7ng m� v@ s$ hi3u bi�t cJa h�, chính 

nh8 v�n ki�n thMc này, thGy cô giáo luôn là ��i t��ng mà các em h�c 

sinh l$a ch�n khi g-p khó khNn.  
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II. MỤC TIÊU 

H�c xong n�i dung này, h�c viên cGn �"t ���c các m!c tiêu sau: 

—  Nâng cao hi3u bi�t v@ nhu cGu tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cJa h�c sinh 

THPT và vai trò, chMc nNng t� v�n, h�%ng d[n cJa ng�8i giáo viên ��i v%i 

h�c sinh trong tr�8ng h�c. 

—  Coi tr�ng vi/c tH chMc các ho"t ��ng tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cho 

h�c sinh trong nhà tr�8ng. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Xác định nhu cầu tham vấn, tư vấn, hướng dẫn của 

học sinh trung học phổ thông. 

D$a vào hi3u bi�t và kinh nghi/m cJa mình, b"n hãy vi�t ra suy ngh^ cJa 

mình �3 tr+ l8i các câu hsi sau:  

Câu h i 1: Nh�ng �-c tr�ng nào trong s$ phát tri3n nhân cách d[n ��n 

khó khNn trong ti�n trình phát tri3n cJa h�c sinh THPT? 
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Câu h i 2: Kh+ nNng Mng phó và nhu cGu tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n 

cJa h�c sinh THPT? 

* Kh+ nNng Mng phó cJa h�c sinh THPT: 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhu cGu tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cJa h�c sinh THPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung �ã vi�t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

a. Khi loài ng�8i xu�t hi/n trên Trái *�t, nh�ng quy lu(t sinh h�c ��c tôn 

trong th� gi%i ��ng v(t không còn chi�m gi� v� trí ��c tôn trong s$ phát 

tri3n cJa con ng�8i. *�i v%i mSi con v(t, ngay t] khi sinh ra nó �ã ���c 

th]a h�Xng kinh nghi/m cJa c+ loài thông qua con ��8ng di truy@n.  
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Các cD ch� di truy@n này ho-c sqn sàng hành ��ng t] lúc m%i sinh, ho-c 

dGn dGn chín mu#i trong quá trình �áp Mng nh�ng bi�n �Hi cJa môi 

tr�8ng. M-t khác, X ��ng v(t còn có cD ch� t"o ra kinh nghi/m cá th3, mà 

chMc nNng chJ y�u cJa nó là ��a hành vi loài thích nghi v%i các y�u t� 

bi�n �Hi cJa môi tr�8ng. Có th3 nói s$ phát tri3n cá th3 ��ng v(t là s$ 

tích luv kinh nghi/m cá th3 h�%ng ��n vi/c th$c hi/n b+n nNng hoàn 

chVnh hDn trong các �i@u ki/n thay �Hi cJa môi tr�8ng.  

S$ phát tri3n cJa con ng�8i khác v@ b+n ch�t so v%i s$ phát tri3n cJa  

con v(t. Con ng�8i không có sqn kinh nghi/m gi�ng loài trong các mã di 

truy@n cJa mình. Thông qua lao ��ng con ng�8i tích luv kinh nghi/m 

cJa mình trong th� gi%i xung quanh, trong thành qu+ lao ��ng sáng t"o 

cJa loài ng�8i... T�t c+ nh�ng cái �ó làm thành kinh nghi/m xã h�i — l�ch 

sd, �-c tr�ng cJa con ng�8i. Nói nh� v(y c4ng có ngh^a là khi �Ma trr c�t 

ti�ng khóc chào �8i, t�t c+ kinh nghi/m xã h�i — l�ch sd (tâm lí ng�8i, 

nNng l$c ng�8i...) còn X ngoài nó. Vào th8i �i3m �ó, �Ma trr m%i chV có 

m�t cD th3 ng�8i b?ng x�Dng b?ng th�t do cha mw sinh ra, chM ch�a có, 

hay nói m�t cách chính xác hDn là vô cùng ít b+n ch�t ng�8i. Lúc c�t 

ti�ng khóc chào �8i c4ng là m�c th8i gian quy�t ��nh quá trình hình 

thành và phát tri3n tâm lí cJa trr trong th� gi%i con ng�8i, th� gi%i �# v(t 

trong xã h�i. 

Quá trình hình thành và phát tri3n tâm lí cJa trr dixn ra theo m�t cD ch� 

khác hyn so v%i con v(t, �ó không ph+i là m�t quá trình thích nghi v%i th� 

gi%i xung quanh mà là quá trình l^nh h�i nh?m tái t"o trong b+n thân 

mình nh�ng thu�c tính, nNng l$c và các ph�Dng thMc hành vi do con 

ng�8i hình thành nên trong quá trình l�ch sd thông qua ho"t ��ng tích 

c$c cJa chính b+n thân mình. 

Nhung trr không th3 ngay t] �Gu t$ mình ��i m-t v%i th� gi%i bên ngoài. 

Ho"t ��ng cJa trr v%i th� gi%i ��i t��ng chV có th3 x+y ra khi có vai trò 

trung gian cJa ng�8i l%n. Nói cách khác, mu�n t"o ra tâm lí, nNng l$c cJa 

mình b?ng ho"t ��ng, trr em ph+i làm công vi/c trong m�i quan h/ v%i 

ng�8i khác tMc là trong quá trình giao l�u v%i nh�ng ng�8i l%n xung 

quanh. Tính ch�t cJa nh�ng m�i quan h/ này +nh h�Xng r�t l%n ��n s$ 

hình thành và phát tri3n nhân cách cJa trr, �-c bi/t là v@ m-t c+m xúc. 



                        
THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  |  13 

Nhi@u tác gi+ �ã khyng ��nh r?ng “Con ng�!i n"m trong s	 các hình thái 

s	ng y�u nh(t khi m�i sinh”. Có ngh^a là khi sinh ra con ng�8i không có 

���c (v@ m-t di truy@n) các hành vi hoà �#ng cJa con v(t nhs v%i �#ng 

lo"i cJa nó mà �ã có X r�t nhi@u các d"ng s�ng khác. *�ng v(t nhs s�ng 

trong r]ng có th3 t#n t"i không cGn s$ giúp �7 cJa con tr�Xng thành 

nh�ng trr nhs không th3 s�ng nh� v(y. S$ t#n t"i ban �Gu cJa con 

ng�8i, trong nh�ng nNm �Gu �8i ph! thu�c vào s$ quan tâm, chNm sóc 

và yêu m�n cJa các cá th3 khác. Thi�u �i s$ quan tâm này hay ���c 

h�Xng m�t s$ quan tâm không �úng cách �@u gây ph�Dng h"i cho s$ 

tr�Xng thành cJa trr. Các nhà nghiên cMu tâm lí h�c Erikson và Bowlby 

khyng ��nh trong nNm �Gu �Ma trr h�c nh�ng bài h�c tin c(y, tình yêu và 

�Ma trr sb mang bài h�c v@ tình yêu, lòng tin c(y vào trong cu�c �8i sau 

này. Chyng h"n nh� m�t �Ma trr không ���c mw quan tâm chNm sóc lúc 

nhs có th3 b� m�t �i c+m giác an toàn và khi l%n lên trr sb m-c nhiên cho 

r?ng m�i ng�8i sb ��i xd v%i nó nh� cha mw nó x�a kia. Th(m chí sau này 

l%n lên l�y v�, l�y ch#ng thì kh+ nNng yêu th�Dng nó �ã tri3n khai ho-c 

không ���c tri3n khai trong vòng tay mw c4ng sb +nh h�Xng ��n kh+ 

nNng yêu th�Dng b"n �8i sau này. 

N?m trong s� các hình thái s�ng y�u nh�t khi m%i sinh c4ng l"i là m�t l�i 

th� cJa con ng�8i, �ó chính là ti@m nNng l%n nh�t cho s$ l%n m"nh và 

phát tri3n trong t�t c+ các hình thái. V%i b� não phát tri3n hDn th+y các 

loài v(t khác và s$ hình thành các cD quan sinh lí cD ��ng cJa não (các 

h/ th�ng chMc nNng não) trong chính quá trình ti�p thu kinh nghi/m l�ch 

sd — xã h�i �ã làm kh+ nNng phát tri3n cJa con ng�8i gGn nh� là không 

có gi%i h"n. T�t nhiên, s$ phát tri3n ti@m nNng con ng�8i không chV ph! 

thu�c vào b+n thân mSi cá nhân mà còn ph! thu�c vào vô s� các y�u t� 

môi tr�8ng xung quanh và nh�ng s$ tr� giúp trong vi/c ghi nh(n và phát 

tri3n nh�ng ti@m nNng cJa mSi ng�8i. Z �ây ph+i nh�n m"nh vai trò cJa 

giáo d!c. Nh� trên �ã khyng ��nh, mu�n t"o ra tâm lí, nNng l$c cJa mình 

b?ng ho"t ��ng, trr em ph+i làm vi/c trong m�i quan h/ v%i ng�8i khác, 

tMc là trong quá trình giao l�u v%i nh�ng ng�8i l%n xung quanh nh�ng s$ 

ti�p xúc �ó chV có hi/u qu+ t�t nh�t khi nó ���c tH chMc �-c bi/t, có tính 

s� ph"m. Nói cách khác, giáo d!c gi� vai trò chJ �"o ��i v%i s$ phát tri3n 

tâm lí trr em và �3 gi� ���c vai trò chJ �"o thì d"y h�c và giáo d!c ph+i 
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kích thích, d[n dnt s$ phát tri3n chM không ch8 ��i s$ phát tri3n. Tuy 

nhiên, mSi trr em là m�t chJ th3 v%i b� m-t nhân cách riêng, vì v(y n�u 

không tính ��n nh�ng �-c �i3m cJa mMc �� tâm lí �ã �"t ���c X trr, 

không tính ��n �-c �i3m lMa tuHi và quy lu(t bên trong cJa s$ phát tri3n 

tâm lí thì sb có nh�ng trr em g-p khó khNn trong quá trình ti�p thu 

nh�ng tác ��ng giáo d!c. K�t qu+ cJa các công trình nghiên cMu cho 

th�y nhi@u h�c sinh do ch�a xác ��nh ���c ��ng cD h�c t(p, thi�u h!t 

ph�Dng pháp, k^ nNng h�c t(p d[n ��n k�t qu+ h�c t(p th�p kém, bên 

c"nh �ó các em có th3 cho r?ng thGy cô ch�a quan tâm, ��i xd thi�u 

công b?ng, d[n t%i khó tránh khsi vi/c các em chán n+n không mu�n 

��n tr�8ng, và trong nhi@u tr�8ng h�p vi/c �i h�c ��i v%i các em chV là 

��i phó. Khi �ó vi/c các em tr�n h�c, t! t(p cùng b"n bè x�u, có th3 sa 

vào các t/ n"n nh� sd d!ng các ch�t gây nghi/n ho-c m�t quá nhi@u th8i 

gian cho Internet...  

*i@u này c4ng có ngh^a là môi tr�8ng s�ng có +nh h�Xng r�t l%n ��n s$ 

hình thành, phát tri3n tâm lí cJa trr em. Môi tr�8ng s�ng càng phong 

phú, �a d"ng càng t"o �i@u ki/n �3 trr phát tri3n các thu�c tính, nNng l$c 

ng�8i, tuy nhiên chính môi tr�8ng phMc t"p, �Gy bi�n ��ng c4ng l"i là 

nguyên nhân gây nên nh�ng khó khNn trong quá trình phát tri3n cJa trr. 

Th$c t� cho th�y, trong nh�ng nNm v]a qua, vi/c mX cda, h�i nh(p trên 

nhi@u ph�Dng di/n cJa ��t n�%c ta �ã �em l"i nh�ng thành t$u to l%n 

trong m�i m-t cJa s$ phát tri3n kinh t� — xã h�i. M�i ng�8i dân và �-c bi/t 

là trr em ngày càng có nhi@u cD h�i trong vi/c h�c t(p và phát tri3n nNng 

l$c cJa mình. Tuy nhiên chính s$ phát tri3n m"nh mb �y c4ng �ã �em 

��n cho trr em nhi@u thách thMc m%i. N�i dung d"y h�c và giáo d!c cJa 

nhà tr�8ng có nhi@u b�t c(p, �-c bi/t là s$ quá t+i cJa ch�Dng trình so 

v%i kh+ nNng nh(n thMc và th3 ch�t cJa các em; cha mw ngày càng b(n 

r�n hDn nên không có nhi@u th8i gian giành cho con cái, th(m chí có 

m�t s� ph! huynh, do quá ch"y theo nh�ng giá tr� v(t ch�t �ã không còn 

tôn tr�ng nh�ng chu_n m$c �"o �Mc, pháp lu(t. Chính vì v(y, ngày càng 

có nhi@u h�c sinh g-p ph+i khó khNn trong h�c t(p, trong vi/c ��nh 

h�%ng nh�ng giá tr� cJa cu�c s�ng c4ng nh� t�Dng lai cJa b+n thân. 

b.  Th8i thanh niên là giai �o"n phát tri3n �ánh d�u s$ chuy3n ti�p gi�a th� 

gi%i trr em và th� gi%i ng�8i l%n. *ây là giai �o"n mà kinh nghi/m và suy 

ngh^ trr thu th(p trong th8i thD �u sb ���c �ánh giá l"i và snp x�p m�t 
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cách có h/ th�ng, chu_n b� cho v� th� m%i cJa cá nhân trong �8i s�ng  

xã h�i. Do tính ch�t phMc t"p cJa lMa tuHi nên �ã có r�t nhi@u quan �i3m, 

lí thuy�t khác nhau bàn v@ tính ch�t cJa th8i thanh niên. 

Quan �i3m sinh h�c nh�n m"nh s� thay �	i tr�ng thành khi cho r?ng 

thay �Hi trên cD th3 dixn ra trong th8i thanh niên t"o ra s$ b�t Hn v@ c+m 

xúc, bi3u th� s$ xáo tr�n và nHi lo"n (Sorenson, 1973). C+ thanh niên l[n 

thanh n� tr+i qua s� b�c phát t�ng tr�ng, nh�ng ng�8i phát tri3n s%m 

và mu�n theo cách nào �ó �@u l/ch l"c so v%i b"n �#ng tuHi (Petersen và 

Crockett, Brooks — Gunn và Warren, 1985). *i@u này có th3 kéo dài trong 

nhi@u nNm d[n ��n suy ngh^ không thích h�p, t"o ra s$ cNng thyng c+m 

xúc (Jones và Bayley — 1950; Peskin — 1973). 

Tr�8ng phái phân tâm h�c c4ng xem th8i thanh niên nh� m�t th8i kì 

bi�n ��ng c+m xúc. H� cho r?ng s$ bi�n ��ng này bnt ngu#n do s$ ��t 

ng�t bùng phát nhu cGu sinh lí trong tuHi d(y thì, nhu cGu ph+i �i@u 

chVnh l"i nhi@u xung ��t tình d!c �ã g-p tr�%c �ây trong th8i thD �u. 

Theo Anna Freud (1968), �i@u này t"o ra nh�ng ��t dao ��ng tâm tr"ng 

d� d�i, t] c+m giác ph�n ch�n sang th�t v�ng d� d�i cho ��n trGm c+m 

mu�n t$ v[n.  

Blos (1967) cho r?ng quá trình thoát li gia �ình — nh�t là trong vi/c tìm 

“��i t��ng tình yêu” bên ngoài gia �ình là quá trình thanh niên t] bs s$ l/ 

thu�c và thay �Hi các m�i quan h/ th8i thD �u sao cho ít b� ràng bu�c hDn. 

*3 làm ���c �i@u này, thanh niên cGn ph+i thoái b� và trX l"i c+m xúc 

cJa th8i sD sinh và thD �u ban �Gu. Quá trình này t"o ra nh�ng tâm tr"ng 

d� d�i và bi3u hi/n c+m xúc k�ch tính X thanh niên. Chyng h"n, s$ lí t�Xng 

hoá các ngôi sao nh"c pop hay nhân v(t nHi ti�ng trong các môn th3 

thao, có th3 ���c xem là s$ thoái b� trX v@ ng�8i b� lí t�Xng hoá cJa th8i 

thD �u, hay khuynh h�%ng cJa thanh niên b� thu hút vào nh�ng lí t�Xng 

tr]u t��ng — chính tr�, tôn giáo hay ngh/ thu(t — có th3 xem là s$ thoái b� 

trX v@ tr"ng thái liên k�t nh� trr con, giúp h� hoàn toàn b� nh�n chìm 

vào s$ thoái b� khác. S$ thoái b� cJa thanh niên mang tính hai chi@u 

h�%ng ��n b� mw, bi3u th� b?ng nh�ng ��t dao ��ng tâm tr"ng d� d�i. 

Th%i kì thanh niên nh* m�t th%i kì chuy-n ti.p vai trò 

Có quan ni/m cho r?ng th8i thanh niên nh� m�t th8i kì chuy3n ti�p vai 

trò ngày càng tNng, d[n ��n s$ thay �Hi nhân cách. Nh�ng chuy3n ti�p 
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chyng h"n nh� t] tr�8ng h�c ��n nDi làm vi/c, thanh niên ph+i t(p quen 

nhi@u hành vi vai trò khác bi/t nhau. Vai trò cJa trr trong gia �ình vào 

lúc này c4ng b� xoá bs, m�t t(p h�p các mong ��i khác nhau thay th� — 

thanh thi�u niên ���c cho r?ng trong b�i c+nh gia �ình ph+i hành ��ng 

khác v%i lúc 10 tuHi. *#ng th8i nh�ng t�Dng tác v%i b"n �#ng tuHi c4ng 

thay �Hi, bao g#m nh�ng lo"i mong ��i hoàn toàn khác nhau và nh�ng 

hành vi xã h�i khác nhau so v%i mong ��i và hành vi th8i thD �u. 

Mead (1972) nh�n m"nh s$ thi�u vai trò m[u ��i v%i thanh niên trong xã 

h�i hi/n �"i. Nh�ng thay �Hi trong tính ch�t công vi/c, nhu cGu gi+i trí và 

xã h�i dixn ra nhanh chóng, có ngh^a ��i v%i các b(c ph! huynh không 

còn hành ��ng nh� nh�ng vai trò m[u ��i v%i con cái. Trong xã h�i Hn 

��nh, ng�8i l%n có th3 phát bi3u: “Tôi �ã t]ng là thanh niên và hi3u v�n 

�@ là gì, nh�ng b"n ch�a h@ l%n tuHi”, nh�ng trong xã h�i hi/n �"i, thanh 

niên có th3 phát bi3u: “B"n ch�a h@ trr trong m�t th� gi%i mà tôi s�ng 

nh� m�t thanh niên”. Mead l(p lu(n �i@u này khi�n cho thanh niên ngày 

càng chuy3n sang b"n �#ng tuHi và gi%i truy@n thông �3 tìm vai trò m[u 

hDn là h�%ng v@ ng�8i l%n tuHi trong gia �ình. 

Các lo�i thay 23i vai trò 

Elder (1968) phân bi/t hai lo"i thay �Hi vai trò dixn ra trong th8i thanh niên. 

Th, nh(t, kinh nghi/m cJa thanh niên thay �Hi trong vai trò hi/n có — 

thay �Hi vai trò bên trong — khi s$ mong ��i cJa ng�8i xung quanh thay 

�Hi. M�t phGn trong công vi/c cJa thanh niên bao g#m vi/c nh(n thMc 

nh�ng thay �Hi này trong vai trò xã h�i hi/n �"i cJa h� và h�c cách �i@u 

chVnh thích h�p v%i vai trò �y. 

Th, hai, vi/c ch�p nh(n nh�ng vai trò m%i hoàn toàn. Trong tr�8ng h�c 

hay nDi làm vi/c, X nhà hay trong nhóm b"n �#ng tuHi các vai trò m%i 

xu�t hi/n, thanh thi�u niên cGn ph+i tìm hi3u. Chyng h"n, khi là h�c sinh 

X tr�8ng, m�t trong nh�ng vai trò m%i ���c bi�t ��n là s$ �#ng nh�t v%i 

ng�8i có uy quy@n ngày càng tNng (chyng h"n nh� vai trò cJa hi/u tr�Xng) 

hay ��i l(p (vai trò cJa thành viên trong nhóm ch�ng ��i l"i tr�8ng h�c). 

Trong nhóm b"n �#ng tuHi, tình b"n th8i thD �u ���c bi�n �Hi thành các 

m�i quan h/ v%i vai trò m%i hoàn toàn, v%i các y�u t� khác nh� nh(n 

d"ng gi%i tính trX nên quan tr�ng hDn tr�%c kia nhi@u. 
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Brim (1965) cho r?ng cá nhân có nhi@u nhóm tham kh+o khác hyn nhau, 

�i@u này có ngh^a hành vi cJa h� thay �Hi r�t nhi@u do nh�ng mong ��i 

vai trò khác nhau xu�t phát t] nh�ng nhóm này. Nh�ng gì mà b"n �#ng 

tuHi mong ��i X b"n trong t� cách “h�c sinh” không th3 gi�ng v%i hành 

vi ���c thGy cô hay b� mw mong ��i X b"n, trong khi b"n có cùng m�t vai 

trò. M�t phGn trong công vi/c cJa thanh niên là ph+i cân b?ng nh�ng 

nhu cGu khác nhau này, hoà h�p v%i s$ không nh�t quán gi�a “cái tôi” 

khác nhau ��i v%i các nhóm tham kh+o khác nhau. 

Th%i thanh niên nh* m�t giai 2o�n phát tri-n 

Erikson (1968) xem th8i thanh niên nh� m�t trong chuSi các giai �o"n 

phát tri3n. Erikson xem s$ phát tri3n tâm lí nh� m�t quá trình su�t �8i chM 

không ph+i chJ y�u dixn ra trong 5 nNm �Gu �8i. *�i v%i Erikson, s$ phát 

tri3n tâm lí dixn ra thông qua s$ gi+i quy�t mâu thu.n tâm lí xã h�i cD 

b+n, mSi giai �o"n hình thành trên s$ gi+i quy�t mâu thu[n thành công 

trong các giai �o"n tr�%c. Gi+i quy�t các giai �o"n tr�%c b�t thành t"o ra 

h(u qu+ kéo dài, X chS chúng ch]a l"i nh�ng mâu thu[n ch�a ���c gi+i 

quy�t còn sót l"i c+n trX s$ phát tri3n tâm lí xã h�i hi/n t"i. 

Erikson cho r?ng th%i thanh niên nh* m�t th%i kì chuy-n ti.p vai trò  

ngày càng tNng nh?m t"o d$ng hình +nh riêng cJa b+n thân X mMc cao 

nh�t �áp Mng nh�ng khát v�ng bên trong. Theo ông, �ây là m�t quá trình 

phMc t"p và �Gy lo âu khi thanh niên ph+i gi+i quy�t các mâu thu[n phát 

sinh do thay �Hi quá nhi@u vai trò. Yêu cGu cJa vai trò xã h�i ngày càng 

tNng có th3 gây ra nh�ng cNng thyng khi�n cá nhân lúng túng trong vi/c 

xác ��nh cái tôi cJa b+n thân (tr+ l8i câu hsi Ta là ai?). N�u vi/c thd nghi/m 

nh�ng vai trò này dixn ra thu(n l�i thì trr em sb có ���c s$ cJng c�, c� k�t 

nhân cách và ch�p nh(n ���c cái tôi cJa b+n thân (các em �ã t"o d$ng 

���c c+m giác �#ng nh�t cJa cái tôi mong mu�n và cái tôi hi/n t"i). 

Ng��c l"i, v%i m�t s� trr em vì m�t lí do nào �ó b� th�t b"i trong vi/c xây 

d$ng hình +nh cái tôi sb rDi vào tình tr"ng khJng ho+ng tính �#ng nh�t 

này. *i@u �ó sb làm cho �Ma trr ho-c là b� tách khsi ti�n trình bình 

th�8ng cJa cu�c s�ng (�3 tìm ra ���c cái tôi cJa mình), ho-c là c� tìm s$ 

�#ng nh�t tiêu c$c b?ng nh�ng hành vi b� xã h�i lên án nh� càn qu�y, 

nghi/n game, nghi/n ma tuý, ph"m t�i... 
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Tâm lí h�c ho"t ��ng cho r?ng ph+i nghiên cMu v�n �@ tuHi thanh niên 

m�t cách phMc h�p, k�t h�p nhi@u quan �i3m xã h�i tâm lí v%i vi/c tính 

��n nh�ng quy lu(t bên trong cJa s$ phát tri3n. *i@u này là khó, vì nh�ng 

nh�p �� và nh�ng giai �o"n phát tri3n tâm lí và sinh lí không ph+i bao gi8 

c4ng trùng v%i các th8i h"n tr�Xng thành v@ m-t xã h�i. Do s$ gia t�c 

trong phát tri3n th3 ch�t, trr em ngày nay l%n nhanh hDn và tr�Xng 

thanh �Gy �J s%m hDn hai, ba nNm so v%i các th� h/ tr�%c. Trong xã h�i 

ngày nay do ho"t ��ng lao ��ng và ho"t ��ng xã h�i trX nên phMc t"p, 

th8i kì chu_n b�, tMc là th8i kì con ng�8i không làm vi/c mà chJ y�u là 

h�c t(p, ���c kéo dài m�t cách �áng k3. Th8i gian h�c t(p và rèn luy/n 

cGn thi�t v@ m-t xã h�i càng ���c kéo dài thì s$ tr�Xng thành th$c s$ v@ 

m-t xã h�i càng ��n mu�n.  

Hoạt động 2: Xác định vai trò và chức năng tham vấn, tư vấn, 

hướng dẫn của người giáo viên đối với học sinh trong 

trường trung học phổ thông. 

D$a vào hi3u bi�t và kinh nghi/m cJa mình, b"n hãy vi�t ra suy ngh^ cJa 

mình �3 tr+ l8i các câu hsi sau:  

Câu h i 1: Hãy xác ��nh các chMc nNng cJa ng�8i giáo viên trong ho"t 

��ng ngh@ nghi/p. 
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Câu h i 2: T"i sao có th3 nói: tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n là m�t chMc 

nNng quan tr�ng cJa ng�8i giáo viên? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu h i 3: TH chMc các ho"t ��ng tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n trong nhà 

tr�8ng phH thông có ý ngh^a nh� th� nào trong vi/c nâng cao ch�t l��ng 

giáo d!c? 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung �ã vi�t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Xã h�i c4ng nh� cá nhân mu�n t#n t"i và phát tri3n cGn có giáo d!c. Giáo d!c 

là b� ph(n cJa quá trình tái s+n xu�t xã h�i và con ng�8i. S$ nghi/p  

“tr#ng ng�8i” cao c+ này ���c toàn xã h�i tin c(y và giao phó cho ng�8i 

thGy giáo. Vì v(y, lao ��ng s� ph"m cJa ng�8i thGy giáo là m�t d"ng lao 

��ng ngh@ nghi/p có nh�ng nét �-c thù do m!c �ích, ��i t��ng và công 
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c! lao ��ng s� ph"m quy ��nh. ThGy cô giáo chính là l$c l��ng quan 

tr�ng trong vi/c �ào t"o ngu#n nhân l$c ch�t l��ng cao cho xã h�i. 

Thông qua lao ��ng s� ph"m, ng�8i thGy giáo trX thành �"i di/n cJa n@n 

vNn hoá xã h�i trong quá trình t�Dng tác v%i h�c sinh. ThGy giáo chính là 

nh�ng k^ s� tâm h#n và �+m nh(n r�t nhi@u chMc nNng trong quá trình 

ho"t ��ng ngh@ nghi/p cJa mình. 

ChMc nNng �Gu tiên ph+i k3 ��n trong ngh@ nghi/p cJa ng�8i thGy giáo 

chính là ch,c n3ng gi4ng d�y. CNn cM vào m!c tiêu, ch�Dng trình, n�i 

dung môn h�c, thGy giáo b?ng nNng l$c ch� bi�n tài li/u cJa mình xây 

d$ng k� ho"ch d"y h�c phù h�p v%i trình ��, �-c �i3m tâm lí cJa h�c 

sinh và tH chMc cho các em l^nh h�i tri thMc khoa h�c, hình thành ���c 

nh�ng nNng l$c ng�8i X trình �� cao. Ngày nay có r�t nhi@u ph�Dng ti/n 

k^ thu(t hi/n �"i có th3 ��a thông tin ��n cho m�i ng�8i thông qua r�t 

nhi@u hình thMc nh� các ch�Dng trình d"y h�c, ch�Dng trình phH bi�n 

ki�n thMc trên sóng truy@n hình, sóng phát thanh, các sân chDi trên sóng 

truy@n hình, các trang m"ng... Tuy nhiên t�t c+ nh�ng cái �ó �@u không 

thay th� ���c vai trò cJa ng�8i thGy. T�t nhiên v@ sau này, khi �ã tr�Xng 

thành mSi ng�8i sb làm giàu v�n tri thMc cJa mình chJ y�u b?ng con 

��8ng t$ h�c, nh�ng nh�ng ki�n thMc �Gu tiên mà mSi ng�8i có ���c 

�@u in �(m bóng dáng cJa ng�8i thGy và c4ng chính thGy giáo là ng�8i 

�ã làm cho h�c trò cJa mình th�y ���c ý ngh^a cJa vi/c h�c, hMng thú 

h�c hsi và giúp cho mSi ng�8i có ���c cách h�c �3 ti�p t!c t$ h�c trong 

su�t cu�c �8i. 

ChMc nNng quan tr�ng hDn c+ cJa ng�8i thGy giáo là ch,c n3ng giáo d5c. 

M5c �ích lao ��ng s� ph�m c8a ng�!i giáo viên là giáo d!c th� h/ trr m�t 

cách toàn di/n và hài hoà, chu_n b� cho h� m�i m-t th3 ch�t và tinh 

thGn, ph_m ch�t và nNng l$c cGn thi�t �3 h� tham gia tích c$c vào �8i 

s�ng xã h�i. Nói cách khác, lao ��ng s� ph"m cJa ng�8i thGy giáo góp 

phGn sáng t"o ra nh�ng cá nhân bi�t làm chJ b+n thân và xã h�i, bi�t 

sáng t"o và h�Xng th! các giá tr� v(t ch�t và tinh thGn xã h�i; s+n ph_m 

cJa ho"t ��ng s� ph"m chính là nhân cách phát tri3n toàn di/n cJa h�c 

sinh — tH h�p cJa nh�ng ph_m ch�t và nNng l$c theo m�t c�u trúc nh�t 

��nh, �áp Mng nh�ng yêu cGu cJa xã h�i. CNn cM vào m!c �ích giáo d!c, 

yêu cGu �ào t"o, thGy giáo sb hình dung tr�%c cGn ph+i giáo d!c cho t]ng 
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h�c sinh nh�ng ph_m ch�t nhân cách nào và h�%ng ho"t ��ng cJa mình 

�3 �"t t%i hình m[u tr�n vwn cJa con ng�8i m%i. ThGy cô giáo không chV 

�óng vai là ng�8i truy@n �"t tri thMc khoa h�c, k^ thu(t mà ph+i phát 

tri3n nh�ng c+m xúc, thái ��, hành vi... b+o �+m cho ng�8i h�c làm chJ 

���c và bi�t Mng d!ng h�p lí nh�ng tri thMc �ó. Quan tr�ng hDn c+ là 

ng�8i giáo viên ph+i quan tâm phát tri3n X ng�8i h�c ý thMc v@ các giá tr� 

�"o �Mc, tinh thGn th_m m^ t"o nên b+n snc tài trí cJa loài ng�8i, v]a k� 

th]a phát tri3n nh�ng giá tr� truy@n th�ng, v]a sáng t"o nh�ng giá tr� 

m%i, thích nghi v%i th8i �"i. Bên c"nh �ó vi/c giáo d!c h�%ng nghi/p 

c4ng ���c nhìn nh(n nh� m�t phGn cJa giáo d!c toàn di/n h�c sinh. 

Nhi/m v! cJa giáo viên trong vi/c giáo d!c h�%ng nghi/p bao g#m phát 

tri3n nh�ng thái �� tích c$c và s$ tôn tr�ng ��i v%i m�i công vi/c chân 

chính, có thái �� h�c t(p tích c$c �3 chu_n b� cho ngh@ nghi/p t�Dng lai 

c4ng nh� bi�t cách ��Dng �Gu v%i nh�ng khó khNn và ��a ra ���c quy�t 

��nh �úng �nn cho s$ l$a ch�n ngh@ nghi/p cJa mình.  

Ch,c n3ng tham v(n, t� v(n, h��ng d.n 

ThGy giáo dù X b�t cM c�p b(c nào c4ng là ng�8i �+m nh(n chMc nNng 

tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cho h�c sinh và cha mw cJa các em. Vì sao 

ng�8i thGy l"i ph+i th$c hi/n chMc nNng này? Nh� �ã nói X trên, con 

ng�8i không ���c sinh ra �3 ph+n Mng m�t cách h�u hi/u v%i môi 

tr�8ng xung quanh m�t cách t$ nhiên, b?ng ti�n trình tr�Xng thành 

thông th�8ng và quá trình �ó dixn ra m�t cách nhw nhàng. Trái l"i �ây là 

m�t quá trình dixn ra h�t sMc phMc t"p và s$ hình thành nhân cách cJa 

mSi ng�8i ch�u +nh h�Xng sâu snc cJa kinh nghi/m mà ng�8i �ó tr+i 

qua, m-t khác trong quá trình này mSi ng�8i �@u ph+i ��i di/n v%i 

không ít nguy cD. Chính vì v(y có lb hGu nh� không có ng�8i nào không 

m�t lGn b� tHn th�Dng trong cu�c hành trình này, th(m chí m�t s� ng�8i 

còn ch�u tHn th�Dng quá n-ng ��n mMc m�t �i cá tính cJa mình. H�c 

sinh cJa chúng ta, dù là nh�ng h�c sinh nhs nh�t c4ng �ã là nh�ng 

ng�8i �ã tr+i qua kinh nghi/m cu�c s�ng cho ��n th8i �i3m �ó và có th3 

trong các em �ã h?n �Gy th�Dng tích t] chính trong quá trình s�ng cJa 

mình. V%i nh�ng tHn th�Dng này, ph+n Mng cJa các em v%i các tác ��ng 

giáo d!c nhi@u khi là �i ng��c l"i v%i mong mu�n cJa các nhà s� ph"m. 

Do �ó, nh(n di/n ���c nh�ng khó khNn này và tr� giúp �3 các em phát 



     | MODULE THPT 7 
22 

tri3n m�t cách lành m"nh chính là chMc nNng tham v�n, t� v�n, h�%ng 

d[n cJa các thGy cô giáo. Xét trong m�t khía c"nh khác, trong ti�n trình 

tr�Xng thành, có nhi@u lúc h�c sinh c+m th�y có nhu cGu mãnh li/t là nói 

chuy/n v%i m�t ng�8i X ngoài gia �ình cJa mình. *ó là m�t khía c"nh cJa 

s$ khám phá “tôi là ai” và c4ng là m�t nhu cGu bình th�8ng cJa gi%i trr. 

ThGy cô giáo c4ng th�8ng là s$ l$a ch�n cJa h�c sinh khi mu�n giãi bày 

tâm s$. Tuy nhiên ng�8i thGy giáo X v� th� này c4ng cGn th(n tr�ng �3 không 

làm gi+m �i s$ kính tr�ng nh�ng ng�8i thân trong gia �ình cJa h�c sinh. 

Cu�c s�ng tuHi h�c ��8ng v%i các m�i quan h/ thGy trò, bè b"n, quan h/ 

gia �ình… c4ng gi�ng nh� m�t xã h�i thu nhs v%i tính ch�t vô cùng phMc 

t"p. Có nh�ng h�c sinh rDi vào hoàn c+nh khó khNn nh�: cha mw quá 

b(n r�n v%i công vi/c, cha mw b�t hoà ho-c li d�, cha mw �i làm Nn xa... 

Thi�u s$ quan tâm cJa cha mw các em dx b� kr x�u lôi kéo, d! dS vào con 

��8ng h� hsng, ph"m pháp. Có em s%m v�%ng vào chuy/n yêu ��Dng, 

khi�n vi/c h�c hành b� sao nhãng, sút kém. Có em mâu thu[n gay gnt v%i 

giáo viên, b�t bình vì thGy cô giáo ��i xd không công b?ng ho-c thGy cô 

không tôn tr�ng các em. Nhi@u em h�c kém vì không có ph�Dng pháp 

ho-c ch�u áp l$c n-ng n@ t] cha mw, thGy cô trong v�n �@ h�c t(p và ��nh 

h�%ng ngh@ nghi/p. Các em còn g-p nhi@u lúng túng, v�%ng mnc trong 

cách c� xd v%i b"n bè, �-c bi/t là v%i b"n khác gi%i, thnc mnc v@ sMc khor 

gi%i tính, v@ s$ phát tri3n cD th3… Nh�ng khó khNn tâm lí trên r�t dx t"o 

ra tâm tr"ng bi quan, chán n+n, t$ ti v@ b+n thân ho-c m�t ni@m tin vào 

ng�8i khác cJa các em h�c sinh, �-c bi/t h�c sinh trung h�c. N�u không 

���c gi+i quy�t k�p th8i, nh�ng khó khNn tâm lí có th3 d[n các em ��n 

hành vi tiêu c$c ho-c gây ra tr"ng thái stress kéo dài, d[n ��n trGm 

c+m… +nh h�Xng không t�t ��n s$ phát tri3n nhân cách cJa các em. 

Nh� v(y, h�c sinh trong ti�n trình ���c giáo d!c sb luôn luôn cGn m�t 

ng�8i nào �ó �3 chuy/n trò. Nh8 s$ tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cJa 

thGy giáo, h�c sinh sb ��i di/n ���c v%i v�n �@ cJa mình, tìm ki�m ���c 

cách thMc gi+i quy�t h�p lí và có cD h�i h�c hsi �3 tr�Xng thành. 

ThGy cô giáo có m�t v� th� lí t�Xng �3 �áp Mng nhu cGu tham v�n, h�%ng 

d[n cho h�c sinh nh8 chính vào các �-c �i3m trong ngh@ nghi/p cJa h�. 

Tr�%c h�t là X khía c"nh th8i gian, theo tác gi+ Robert L. Gibson và 

Marianne H. Mitchell hGu h�t các giáo viên ti�p xúc v%i h�c sinh cJa h� 

hàng ngày, vì v(y chính thGy cô là ng�8i hi3u h�c sinh nh�t, có kh+ nNng 
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thi�t l(p nh�ng quan h/ d$a trên s$ tin t�Xng và tôn tr�ng chung; giáo 

viên trX thành s�i dây �Gu tiên trong vi/c k�t n�i h�c sinh v%i ch�Dng 

trình tâm lí h�c ��8ng. Giáo viên c4ng là ng�8i mà h�c sinh luôn ng�7ng 

m� v@ s$ hi3u bi�t cJa h� bXi thGy cô giáo không chV nnm v�ng và có 

hi3u bi�t r�ng nh�ng ki�n thMc thu�c l^nh v$c chuyên môn mình ph! 

trách mà còn có hi3u bi�t v@ nhi@u l^nh v$c trong cu�c s�ng. Chính nh8 

v�n ki�n thMc này, thGy cô giáo luôn là ��i t��ng mà các em h�c sinh l$a 

ch�n khi g-p khó khNn. 

C4ng cGn ph+i nói thêm r?ng, nh�ng tr�8ng h�p ���c �@ c(p ��n X �ây 

không ph+i là nh�ng r�i nhixu tâm lí n-ng mà là v@ nh�ng v�n �@ thông 

th�8ng cJa h�c sinh. Trong tr�8ng h�p có nh�ng h�c sinh g-p ph+i v�n 

�@ khó khNn trGm tr�ng, các thGy cô giáo nên chuy3n các em ��n nhà 

chuyên môn v@ tâm lí. 

Vi6c th7c hi6n ch8c n9ng tham v:n, t* v:n h*<ng d=n c>a th?y cô giáo 

có ý nghCa nh* th. nào? 

Nh� trên �ã phân tích, h�c sinh PHPT luôn g-p nh�ng khó khNn thách 

thMc trong môi tr�8ng h�c ��8ng d[n ��n tâm tr"ng bNn khoNn lo lnng. 

Nh�ng k�t qu+ nghiên cMu cho th�y có t%i hDn 96% h�c sinh bNn khoNn, 

lo lnng X mMc �� khác nhau, trong �ó 26,3% h�c sinh th�8ng xuyên lo 

lnng tr�%c nh�ng v�n �@ cJa cu�c s�ng. Cách thMc mà h�c sinh th�8ng 

sd d!ng khi g-p ph+i nh�ng khó khNn tâm lí là “âm thGm ch�u �$ng” 

(44%). Dù là ph�Dng thMc th�8ng th�y X trr em, có th3 giúp trr hình 

thành tính kiên trì và kh+ nNng ch�u �$ng, song th$c t�, �ây là cách gi+i 

quy�t không tích c$c. Tr�%c m�i khó khNn, trr luôn ph+i âm thGm ch�u 

�$ng m�t mình là s$ báo hi/u cho nguy cD tích t! nh�ng khó khNn tâm 

lí. Nh�ng _n Mc b� d#n nén quá mMc, nh�ng khó khNn t#n t"i quá lâu sb 

d[n ��n s$ b�t phát v@ hành vi và gây ra nh�ng h(u qu+ khôn l�8ng (nh� 

t$ td, ph"m pháp…). Nh�ng nghiên cMu v@ tình tr"ng gia tNng hành vi 

l/ch chu_n trong nhà tr�8ng nh� vô tH chMc kV lu(t, tình tr"ng b"o l$c 

h�c ��8ng cJa h�c sinh c4ng �ã cho th�y s$ cNng thyng không ���c gi+i 

to+ và b� d#n nén vào bình di/n vô thMc là nguyên nhân d[n ��n nh�ng 

hành vi không ki3m soát ���c X các em. Có nhi@u em �ã t$ mình v��t 

qua khó khNn này v%i nh�ng chi�n l��c Mng phó hi/u qu+ nh� trò 

chuy/n v%i nh�ng ng�8i xung quanh, nh�ng ng�8i �áng tin c(y �3 ���c 

lnng nghe, �3 cùng nhìn nh(n v@ v�n �@ và tìm ra cách gi+i quy�t phù h�p. 
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Tuy nhiên, ��i t��ng tâm s$ cJa các em chJ y�u là b"n bè và vi/c tâm s$ 

v%i b"n chV �3 gi+i to+ nh�ng cNng thyng nh�t th8i. *#ng th8i, �ôi khi do 

hi3u bi�t có h"n, các em có th3 ��nh h�%ng cho nhau theo chi@u h�%ng 

sai l/ch, d[n ��n vi/c bao che khuy�t �i3m cho b"n.  

*3 gi+i quy�t khó khNn tâm lí cho h�c sinh, X các n�%c phát tri3n, trong 

nhà tr�8ng �ã có nh�ng ng�8i làm công tác hS tr� tâm lí chuyên nghi/p 

(nhà tâm lí h�c ��8ng, nhà tham v�n tâm lí, cán b� công tác xã h�i...). 

*ây th$c s$ là hình thMc tr� giúp �nc l$c, tích c$c cho h�c sinh khi các 

em ph+i ��Dng �Gu v%i các khó khNn trong cu�c s�ng. Tuy nhiên, trong 

m�t tr�8ng h�c th�8ng chV có m�t vài ng�8i �+m nh(n công vi/c h�%ng 

d[n, tham v�n, t� v�n cho h�c sinh theo cách chuyên nghi/p nên không 

�áp Mng ���c t�t c+ m�i nhu cGu tr� giúp cJa h�c sinh. Do �ó, h�%ng 

d[n, tham v�n và t� v�n cho h�c sinh luôn ���c xác ��nh nh� m�t chMc 

nNng quan tr�ng cJa các thGy cô giáo bên c"nh chMc nNng gi+ng d"y và 

giáo d!c.  

Z Vi/t Nam hi/n nay, trong các nhà tr�8ng hGu nh� ch�a có ng�8i làm 

công tác tr� giúp h�c sinh m�t cách chuyên nghi/p. Vì th� ��i ng4 giáo 

viên chính là ng�8i �+m nh(n công vi/c t� v�n, h�%ng d[n cho h�c sinh. 

Th$c t� giáo d!c phH thông cho th�y giáo viên c4ng �ã “th�8ng xuyên” 

th$c hi/n công tác này. Nh�ng hi/u qu+ cJa vi/c tr� giúp là ch�a cao do 

các thGy cô còn thi�u ki�n thMc và k^ nNng h�%ng d[n, t� v�n. N�u tH 

chMc t�t các l%p t(p hu�n, b#i d�7ng cho ��i ng4 giáo viên thì các thGy 

cô sb có kh+ nNng tH chMc các ho"t ��ng có tính h�%ng d[n nh?m cung 

c�p thông tin, nâng cao hi3u bi�t, hình thành k^ nNng s�ng cho h�c sinh; 

�#ng th8i có th3 lnng nghe, chia sr v%i t� cách là nhà tham v�n, t� v�n 

nh?m giúp các em ��i m-t v%i nh�ng khó khNn trong h�c t(p và trong các 

m�i quan h/ �3 t] �ó ��a ra ���c nh�ng chi�n l��c Mng phó phù h�p.  

IV. ĐÁNH GIÁ 

—   Yêu cGu các b"n chV ra ���c nh�ng �-c tr�ng trong s$ phát tri3n nhân 

cách d[n ��n khó khNn trong ti�n trình phát tri3n cJa h�c sinh THPT. 

—  *ánh giá ���c kh+ nNng Mng phó và nhu cGu tham v�n, t� v�n, h�%ng 

d[n cJa h�c sinh THPT. 

—  Phân tích vai trò và chMc nNng tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cJa ng�8i 

giáo viên ��i v%i h�c sinh trong tr�8ng THPT. 
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Nội dung 2  

QUAN NIỆM VỀ THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

I. GIỚI THIỆU 

Các ho"t ��ng tr� giúp h�c sinh r�t phong phú, �a d"ng.  

V%i m!c �ích tr� giúp h�c sinh trong quá trình h�c t(p, �3 t�t c+ các em 

có th3 phát tri3n t�t nh�t ti@m nNng cJa mình và không em nào ph+i t!t 

l"i phía sau, công tác tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh THPT 

ph+i ���c th$c hi/n m�t cách khoa h�c và chuyên nghi/p. Chính vì v(y, 

dù chV tr� giúp h�c sinh nh� m�t ng�8i ho"t ��ng nghi/p d�, các thGy cô 

giáo c4ng cGn nnm ���c nh�ng ki�n thMc cD b+n v@ ho"t ��ng tham v�n, 

t� v�n và h�%ng d[n trong nhà tr�8ng, cD sX khoa h�c cJa tham v�n, t� v�n 

và h�%ng d[n và nh�ng nguyên tnc chV �"o ho"t ��ng này. 

II. MỤC TIÊU 

H�c xong n�i dung này, h�c viên cGn �"t ���c m!c tiêu: 

—  Nnm ���c khái ni/m, b+n ch�t, cD sX khoa h�c cJa ho"t ��ng tham v�n, 

t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh THPT. 

—  Hi3u và v(n d!ng ���c các k^ nNng và nguyên tnc trong vi/c tham v�n, t� v�n 

và h�%ng d[n cho h�c sinh trong nhà tr�8ng. 

—  Luôn coi tr�ng vi/c th$c hi/n các nguyên tnc trong quá trình tham v�n, 

t� v�n và h�%ng d[n.  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các khái niệm và cơ sở khoa học của  

hoạt động tham vấn, tư vấn và hướng dẫn cho học sinh 

trung học phổ thông. 

B"n �ã t]ng tham v�n, t� v�n và giúp �7 h�c sinh v��t qua nh�ng cNng 

thyng, phi@n mu�n; �ã t]ng ��c các tài li/u v@ t� v�n, tham v�n... Hãy 

nh% l"i và vi�t ra hi3u bi�t cJa mình �3 tr+ l8i m�t s� câu hsi sau: 
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Câu h i 1: Theo b"n, tham v�n, t� v�n là gì? H�%ng d[n là gì? Phân bi/t 

s$ khác nhau gi�a tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n và các ho"t ��ng có 

liên quan. 

* Tham v�n là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* T� v�n là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* H�%ng d[n là: 
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* Phân bi/t s$ khác nhau gi�a tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n và các ho"t 

��ng có liên quan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu h i 2: Nêu và phân tích các lí thuy�t tâm lí h�c là cD sX cho ho"t 

��ng tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n.  
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B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung �ã vi�t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

a.  Khái quát chung v< h��ng d.n, t� v(n và tham v(n 

Hoa Kì ���c xem nh� là qu�c gia tiên phong trong vi/c ��a h�%ng d[n, 

tham v�n trX thành m�t ho"t ��ng chuyên nghi/p trong nhà tr�8ng. 

NNm 1907, Jesse B Davis là ng�8i �Gu tiên thi�t l(p m�t cD sX h�%ng d[n 

có h/ th�ng cho h�c sinh X các tr�8ng công X ti3u bang Michigan, Hoa Kì. 

NNm 1908, Frank Parson, ng�8i ���c xem nh� cha �r cJa ngh@ h�%ng 

d[n �ã tH chMc Nha h�%ng nghi/p Boston �3 giúp �7 các h�c sinh l$a ch�n 

tr�8ng ngh@ và l$a ch�n công vi/c m�t cách khôn ngoan. NNm 1909, 

cu�n sách Ch=n l�a m�t ngh< (Choosing a Vocation) cJa Frank Parsons 

�ã ���c xu�t b+n, qua �ó trình bày ph�Dng pháp k�t n�i nh�ng �-c �i3m 

tính cách cJa m�t cá nhân v%i m�t ngh@ nghi/p. Jesse Davis, Frank Parsons, 

Eli Weaver và nhi@u ng�8i khác n�a �ã t"o thành m�t trào l�u thúc �_y 

cho s$ phát tri3n cJa ngành tham v�n, h�%ng d[n. 

Th8i gian �Gu h�%ng d[n ���c sd d!ng v%i hàm ý r�t r�ng, ���c ��nh 

ngh^a là “quá trình giúp �B các cá nhân trong vi�c �i<u chCnh cu�c s	ng. 

Nhu cEu trF giúp này có mHt I trong các gia �ình, nhà tr�!ng, c�ng �Jng 

và trong t(t c4 các mHt c8a cu�c s	ng m�t cá nhân” (Hi/p h�i các giáo 

viên bang New York, 1935). 

Sau này, �3 �áp Mng nhu cGu �a d"ng t] phía khách hàng, các ho"t ��ng 

tr� giúp ���c phân hoá thành các hình thMc khác nhau v%i nh�ng �-c 

tr�ng riêng. Bên c"nh ho"t ��ng h�%ng d[n truy@n th�ng còn có s$ góp 

m-t cJa các ho"t ��ng tr� giúp khác nh� t� v�n, tham v�n và mSi ho"t 

��ng t(p trung vào m�t nhóm ��i t��ng riêng nh� tham v�n chJ y�u �3 

tr� giúp cho các cá nhân còn h�%ng d[n chJ y�u giành cho nhóm và n�u 

nh� tham v�n h�%ng d[n là cách thMc giúp �7 có tính tr$c ti�p thì t� v�n 

là m�t hình thMc tr� giúp có tính gián ti�p. V%i ý ngh^a nh� v(y, các khái 

ni/m trên ���c ��nh ngh^a nh� sau: 

a

1

. Khái ni/m tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n 

Trong T� �iKn Ti�ng Vi�t c8a Lào Duy Anh, t] T� v�n ���c ghép bXi 2 t] 

T�: Bàn b"c; V�n: Hsi, v%i chú thích T� v�n phòng: H�i �#ng �-t X Bnc Kì 

và Trung Kì �3 Chính phJ hsi thNm ý ki�n.  
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Trong T� �iKn Bách khoa Vi�t Nam: T� v�n ���c xem là quá trình mà 

m�t cá nhân d$a trên s$ hi3u bi�t cJa mình v@ m�t l^nh v$c nào �ó ��a 

ra nh�ng h�%ng d[n, chV b+o, l8i khuyên. 

V%i ý ngh^a nh� v(y, có th3 th�y trong nhi@u ngành ngh@ �@u có t� v�n 

nh� t� v�n pháp lu(t, t� v�n �Gu t�, t� v�n xây d$ng... Trong th$c t� 

không ít ng�8i sd d!ng thu(t ng� t� v�n tâm lí �3 chV ho"t ��ng tr� giúp 

tâm lí cho nh�ng cá nhân g-p ph+i nh�ng v�n �@ v�%ng mnc trong �8i 

s�ng tinh thGn. Tuy nhiên cách dùng nh� v(y ch�a th(t chính xác. Và �3 

hi3u �úng hDn v@ v�n �@ này cGn ph+i có s$ phân bi/t làm rõ hDn v@ 

thu(t ng�. 

Trong ti�ng Anh có hai thu(t ng� �@u nói v@ ho"t ��ng tr� giúp nh?m 

gi+i quy�t m�t v�n �@ nào �ó cho cá nhân ho-c tH chMc khi có yêu cGu. 

*ó là consultation và counseling. Trong H�i th+o v@ công tác tham v�n 

trr em do UNICEF k�t h�p v%i Ul ban Dân s� Gia �ình Vi/t Nam tH chMc 

(tháng 4/2002) hai khái ni/m này �ã ���c th�ng nh�t cách g�i là t� v�n 

(consultation) và tham v�n (counseling) và cùng v%i �ó là các thu(t ng� 

Consultal: nhà t� v�n, Consultee: khách hàng, ng�8i th$c hành t� v�n, 

Counseler: nhà tham v�n, Client: thân chJ. Thu(t ng� sd d!ng trong tài 

li/u này là theo cách hi3u trên. 

Tham v:n là gì? 

Có nhi@u cách ��nh ngh^a v@ tham v�n, có th3 k3 ��n m�t s� ��nh ngh^a sau: 

P.K. Odhner: Tham v(n là quá trình tr� giúp con ng�8i có m!c �ích rõ 

ràng và mang tính chuyên nghi/p, �òi hsi nhà tham v�n (counseler) cGn 

ph+i dành m�t th8i gian nh�t ��nh và sd d!ng các k^ nNng m�t cách 

thuGn th!c �3 giúp �7 ��i t��ng/thân chJ (client) tìm hi3u, xác ��nh v�n 

�@ và tri3n khai nh�ng gi+i pháp trong �i@u ki/n cho phép. 

*ây là khoa h�c th$c hành nh?m giúp �7 con ng�8i v��t qua nh�ng khó 

khNn riêng cJa h�, giúp h� có ���c kh+ nNng ho"t ��ng ��c l(p trong xã 

h�i b?ng chính k^ nNng s�ng và nNng l$c cJa mình. 

T] �i3n tâm lí cJa Andren 2001: Tham v(n là vi/c áp d!ng các lí thuy�t tâm 

lí và các k^ nNng giao ti�p �3 gi+i quy�t các v�n �@, nSi lo lnng hay nguy/n 

v�ng cá nhân cJa khách hàng. M�t s� hình thMc tham v�n bao g#m vi/c cho 

l8i khuyên, b+n ch�t cD b+n nh�t là t"o ra s$ dx ch�u mà không cGn ��a ra 

các h�%ng d[n mang tính áp �-t. 
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Hi/p h�i Tham v�n Hoa Kì (ACA) ��nh ngh^a: Tham v�n tâm lí là vi/c  

“áp d!ng các nguyên tnc v@ sMc khor tâm thGn, tâm lí h�c và s$ phát tri3n 

con ng�8i, thông qua các chi�n l��c can thi/p nh(n thMc, c+m xúc, hành 

vi ho-c h/ th�ng liên quan ��n các v�n �@ nh� tình tr"ng khor m"nh, 

phát tri3n nhân cách, phát tri3n ngh@ nghi/p c4ng nh� tâm b/nh lí”.  

TS TrGn Th� Gi#ng, m�t nhà tham v�n cJa Vi/t Nam ���c �ào t"o chính 

quy X M^ �ã ��a ra khái ni/m tham v�n gói g�n trong 4 ch� ‘T’:  

*  Tham v(n là m�t ti�n trình, có mX �Gu, dixn bi�n và k�t thúc. Nó dixn ra 

trong su�t kho+ng th8i gian �3 thân chJ c+m nh(n ���c v�n �@ cJa h� 

nh� nó chính nh� v(y. *ó là m�t ti�n trình h�%ng t%i ki�n thMc và h�%ng 

��n �"o lí làm ng�8i (mX ra các ti@m nNng cJa con ng�8i) và �òi hsi m�t 

s$ l%n lên (tr�Xng thành) không chV X các thân chJ mà c+ X nhà tham v�n. 

*  Tham v(n là m�t s� t�Rng tác (chia sr — tr� giúp). *ó là quá trình trò 

chuy/n, chia sr, làm vi/c tay �ôi gi�a nhà tham v�n và thân chJ m�t 

cách tích c$c, có h�p tác, ngh^a là thân chJ ph+i nói s$ th(t v�n �@ và 

b�c l� b+n ch�t cJa mình. Nhà tham v�n ph+i có s$ k�t h�p v@ b?ng c�p 

và b+n nNng t$ nhiên. S$ t�Dng tác này ph+i d$a trên quan ni/m tâm 

linh và các quan �i3m ngh@ nghi/p, �òi hsi s$ ti�n t%i trung th$c X c+ hai 

phía và k�t qu+ là ph+i giúp cho thân chJ hi3u rõ hDn v@ s$ ki/n, hoàn 

c+nh và ch�p nh(n b+n thân mình. 

*  Tham v(n là m�t quá trình tìm ti<m n3ng. nhà tham v�n ph+i luôn coi 

thân chJ là ng�8i có �Gy sMc m"nh và có vai trò khDi g�i ���c m-t m"nh, 

nh�ng cái _n trong vô thMc cJa thân chJ. *3 làm ���c �i@u �ó, nhà tham 

v�n ph+i ch�p nh(n thân chJ, ch�p nh(n c+m xúc mà h� �ang có ngay 

bây gi8 và t"i �ây; ph+i ��ng viên khuy�n khích thân chJ th(m chí thVnh 

tho+ng ph+i ho"ch ��nh rõ ti@m nNng cJa thân chJ �3 giúp h� tin vào 

b+n thân bXi m�t khi thân chJ t$ tìm ��n ng�8i tham v�n �3 giúp �7 

chia sr thì chính b+n thân h� �ã có ti@m nNng, t$ b+n thân h� �ã bi�t h� 

�ang có v�n �@ và mong mu�n ���c giúp �7 gi+i quy�t v�n �@ cJa mình. 

*  Tham v(n là tôn tr=ng quy<n t� quy�t c8a thân ch8. Có ngh^a là trong quá 

trình tham v�n, nhà tham v�n ph+i �3 cho thân chJ t$ gi+i quy�t v�n �@ 

(t$ ch�u trách nhi/m) v%i v�n �@ cJa h�. Nhà tham v�n chV soi sáng, giúp 

�7 v@ m-t thông tin chM không ��a ra l8i khuyên, cách thMc gi+i quy�t v�n 
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�@ cho thân chJ. Tham v�n là m�t quá trình giúp �7 mà nhà tham v�n 

không làm h� ho-c chV b+o. T$ quy�t �òi hsi thân chJ ph+i bi�t ��n hành 

��ng hi/n t"i, nh�ng v�n �@ hi/n nay và ngay bây gi8 cJa mình. Quá trình 

t$ quy�t giúp thân chJ m"nh lên, dám ngh^, dám làm, dám ��i �Gu v%i 

th$c t� cJa mình. 

Nh� v(y, theo TS TrGn Th� Gi#ng: Tham v�n là s$ t�Dng tác gi�a nhà 

tham v�n và thân chJ, trong ti�n trình này nhà tham v�n sd d!ng các k  ̂

nNng chuyên môn giúp thân chJ khDi d(y ti@m nNng �3 h� có th3 t$ gi+i 

quy�t ���c v�n �@ �ang g-p ph+i.  

Tham v�n là “t"o ra nh�ng tri3n v�ng và kh+ nNng m%i cho thân chJ �3 

h� thay �Hi cu�c s�ng cJa mình” trong �ó nhà tham v�n �óng vai trò chJ 

��ng thi�t l(p nên m�i quan h/ h�p tác gi�a nhà tham v�n và thân chJ, 

tr� giúp thân chJ “hi3u hoàn c+nh cJa mình m�t cách rõ ràng hDn; nh(n 

di/n v�n �@ �3 c+i thi/n tình hu�ng; l$a ch�n nh�ng cách thMc phù h�p 

v%i giá tr�, tình c+m và nhu cGu cJa mình; t$ quy�t ��nh và hành ��ng 

theo nh�ng quy�t ��nh �ó; có kh+ nNng ��Dng �Gu t�t hDn v%i v�n �@”. 

Có nhi@u hình thMc tham v�n: 

Tham v(n cá nhân là m�i quan h/ giúp �7 m�t — m�t mà t(p trung vào 

s$ tr�Xng thành, �i@u chVnh cJa con ng�8i thông qua vi/c gi+i quy�t v�n 

�@ c4ng nh� vi/c ��a ra các quy�t ��nh. *ó là quá trình l�y thân chJ làm 

trung tâm và �òi hsi s$ c_n tr�ng t] phía nhà tham v�n.  

Tham v(n nhóm là m�t hình thMc tham v�n, trong �ó các v�n �@ cJa cá 

nhân sb ���c �@ c(p ��n trong ph"m vi nhóm (g#m nhi@u ng�8i có cùng 

v�n �@ gi�ng nhau). Các thành viên trong nhóm chia sr các v�n �@, c+m 

xúc, suy ngh^ và kinh nghi/m cJa mình v%i các thành viên còn l"i và �ón 

nh(n s$ ph+n h#i, hS tr� cJa nhau c4ng nh� t] nhà tham v�n/ng�8i hS 

tr� nhóm.

1

  

Tham v(n gia �ình là m�t ho"t ��ng nh?m giúp các gia �ình cD c�u hài 

hoà nh�ng m�i quan h/ �3 các thành viên gia �ình phát huy vai trò m%i 

cJa h� và t"o nên sMc m"nh cJa gia �ình. 

Trong môi tr�8ng h�c ��8ng, tham v�n cá nhân và tham v�n nhóm là 

hai hình thMc tham v�n ���c sd d!ng nhi@u hDn c+. Ng�8i làm công tác 

                                                 

                 

1

  Tài li�u UNICEF — T�p hu�n �ào t�o gi�ng viên v� công tác tham v�n, T�p 2,

 

tr 61. 
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tham v�n có th3 là nhà tâm lí tr�8ng h�c/nhà tham v�n h�c ��8ng ho-c 

giáo viên khi h� tr� giúp h�c sinh �3 các em gi+i quy�t t�t nh�ng v�n �@ 

n+y sinh trong �8i s�ng tinh thGn, tình c+m cJa mình. Nhà tâm lí tr�8ng 

h�c/nhà tham v�n h�c ��8ng c4ng có th3 tham v�n cho giáo viên khi các 

thGy cô có nh�ng khó khNn tâm lí. 

T* v:n là gì? 

Hi3u m�t cách �Dn gi+n thì t� v�n là quá trình m�t chuyên viên có kinh 

nghi/m chuyên môn �-c bi/t nào �ó chia sr v%i ng�8i nh(n nh�ng kinh 

nghi/m �ó. 

Theo Caplan, t� v�n liên quan ��n m�t m�i quan h/ tình nguy/n, không 

phân bi/t thM b(c gi�a hai ng�8i chuyên nghi/p, nh�ng ng�8i thu�c v@ 

nh�ng nhóm ngh@ nghi/p khác nhau (ví d! nh�ng nhà tâm lí h�c và 

nh�ng bác s^ tâm thGn) và m�i quan h/ này ���c t"o nên bXi ng�8i t� 

v�n v%i m!c �ích gi+i quy�t m�t v�n �@ liên quan ��n công vi/c. 

Theo Lippitt: D�ch v! t� v�n là m�t quá trình gi+i quy�t v�n �@ có tính t$ 

nguy/n ���c khXi ngu#n và k�t thúc bXi ng�8i t� v�n ho-c khách 

hàng/ng�8i th$c hành t� v�n. Nó liên quan m(t thi�t v%i m!c �ích tr� 

giúp nh�ng ng�8i th$c hành t� v�n phát tri3n nh�ng thái �� và k^ nNng 

giúp h� th$c hi/n chMc nNng cJa mình hi/u qu+ hDn v%i các ��i t��ng 

thân chJ do h� ch�u trách nhi/m. thân chJ có th3 là m�t cá nhân, m�t 

nhóm, m�t tH chMc. Theo �ó, nh�ng k�t qu+ cJa quá trình này bao g#m 

hai phGn: tNng c�8ng các d�ch v! cho bên thM ba và c+i thi/n kh+ nNng 

cJa nh�ng ng�8i th$c hành t� v�n �3 h� th$c hi/n chMc nNng cJa mình 

trong l^nh v$c h� quan tâm. 

C4ng theo Caplan và Lippitt, b+n ch�t cJa m�i quan h/ t� v�n th3 hi/n X 

tính ba m-t trong s$ t�Dng tác gi�a nhà t� v�n (consultant) — Khách 

hàng/Ng�8i th$c hành t� v�n (consultee) — thân chJ (client) và b+n ch�t 

ngang b?ng trong m�i quan h/ nhà t� v�n — thân chJ. 

Nh� v(y có th3 hi3u, t� v�n là s$ t�Dng tác gi�a nhà t� v�n và ng�8i ���c 

t� v�n/ng�8i th$c hành t� v�n nh?m giúp ng�8i ���c t� v�n phát tri3n 

nh�ng thái �� và k^ nNng �3 h� th$c hi/n chMc nNng cJa mình hi/u qu+ 

hDn v%i các ��i t��ng thân chJ do h� ch�u trách nhi/m. 

Trong tr�8ng h�c, nhà t� v�n có th3 là nhà tâm lí tr�8ng h�c/nhà tham 

v�n h�c ��8ng khi h� tr� giúp giáo viên �3 giáo viên th$c hi/n t�t các 
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chMc nNng cJa mình ��i v%i h�c sinh. Nhà t� v�n có th3 là Ban Giám 

hi/u, tH tr�Xng chuyên môn giúp �7 các �#ng nghi/p th$c hi/n t�t chMc 

nNng gi+ng d"y và giáo d!c cJa mình ho-c nhà t� v�n c4ng có th3 là giáo 

viên chJ nhi/m khi h� giúp �7 ph! huynh trong vi/c giáo d!c con cái. 

H*<ng d=n là gì? 

Theo T] �i3n Ti�ng Vi/t, h�%ng d[n (Guidance) ���c hi3u là “ChV b+o, 

d[n dnt �3 bi�t cách thMc làm”. 

Theo tài li/u NhSp môn tham v(n h��ng d.n (Robert L. Gibson, 

Marianne H. Mitchell, 1995), h�%ng d[n nhóm là m�t ho"t ��ng ���c 

thi�t k� �3 cung c�p cho các cá nhân thông tin hay kinh nghi/m, mà 

nh�ng thông tin hay kinh nghi/m này sb nâng cao hi3u bi�t cJa h� v@ 

ngh@ nghi/p, v@ giáo d!c, thúc �_y s$ tr�Xng thành và �i@u chVnh v@ xã 

h�i cJa mSi cá nhân.  

Trong tr�8ng h�c, nhà tâm lí tr�8ng h�c/nhà tham v�n h�c ��8ng ho-c 

giáo viên có th3 tH chMc các ch�Dng trình h�%ng d[n nh?m m!c �ích 

cung c�p thông tin, kinh nghi/m v@ các l^nh v$c: h�c t(p, h�%ng nghi/p, 

chNm sóc sMc khor sinh s+n, giao ti�p Mng xd... giúp h�c sinh hi3u bi�t 

�Gy �J v@ các v�n �@ này, có ���c nh�ng quy�t ��nh h�p lí tr�%c nh�ng 

tình hu�ng �a d"ng cJa cu�c s�ng, tránh ���c nh�ng h/ qu+ không 

mong mu�n. M�t vài ho"t ��ng h�%ng d[n nhóm truy@n th�ng �ã trX 

nên quen thu�c v%i phGn l%n h�c sinh các tr�8ng THPT nh� các ho"t 

��ng theo chJ �@ (h=c tSp hi�u qu4, gi4m stress trong mùa thi, tình yêu 

tuUi h=c trò...), các ngày h�i h�%ng nghi/p, các ch�Dng trình giao l�u...  

H�%ng d[n nhóm ���c tH chMc �3 ngNn ng]a s$ phát tri3n cJa các v�n 

�@. N�i dung bao g#m thông tin giáo d!c — h�%ng nghi/p — cá nhân —  

xã h�i, có th3 �ã ���c d"y m�t cách có h/ th�ng trong các môn h�c.  

Tuy nhiên, trong h�%ng d[n nhóm nh�ng thông tin này ���c h�c sinh 

ti�p nh(n theo m�t hình thMc khác. Môi tr�8ng tiêu bi3u cJa h�%ng d[n 

nhóm là l%p h�c và �3 �"t hi/u qu+ cao thì s� l��ng h�c sinh nên gi%i 

h"n trong kho+ng t] 20 t%i 35 thành viên. M!c tiêu quan tr�ng trong 

h�%ng d[n nhóm là nâng cao s$ hi3u bi�t b+n thân và ng�8i khác cJa 

h�c sinh, qua �ó sb thay �Hi nh(n thMc, thái �� và hành vi cJa các em. 
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Ng�8i h�%ng d[n nhóm (nhà tâm lí tr�8ng h�c/nhà tham v�n h�c ��8ng 

ho-c giáo viên) sb sd d!ng m�t lo"t các ph�Dng ti/n có tính ch�t h�%ng 

d[n và t"o ra ��ng l$c nhóm trong vi/c thúc �_y h�c sinh tham gia và �"t 

���c các t�Dng tác trong nhóm. Các ph�Dng ti/n có tính h�%ng d[n bao 

g#m các câu truy/n ch�a k�t thúc hoàn thi/n, các trò chDi v%i con r�i tay, 

phim truy@n hình, phim �i/n +nh, phim �èn chi�u, các khách m8i dixn 

thuy�t, các bài phsng v�n qua �ài và bNng, các báo cáo cJa các h�c 

sinh... Vi/c t"o ��ng l$c nhóm có th3 ���c th$c hi/n thông qua vi/c giao 

nhi/m v! cho các thành viên trong quá trình chu_n b� và th$c hi/n các 

ho"t ��ng nh� tham gia �óng k�ch, dixn thuy�t v@ m�t n�i dung nào �ó, 

trình bày k�t qu+ th+o lu(n cJa nhóm… 

a

2

. Phân bi/t khái ni/m tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n 

B+n ch�t tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n �@u là nh�ng ho"t ��ng tr� giúp 

nh?m làm cho nh�ng ng�8i ���c tr� giúp, thân chJ/khách hàng có �8i 

s�ng tinh thGn lành m"nh, xd lí t�t các tình hu�ng g-p ph+i trong cu�c 

s�ng và �"t ���c nh�ng thành công trong h�c t(p, công tác c4ng nh� 

trong các m�i quan h/. Tuy nhiên gi�a nh�ng lo"i hình ho"t ��ng này có 

nh�ng �i3m khác nhau. 

H�%ng d[n nhóm th�8ng h�%ng ��n m!c tiêu là ngNn ng]a s$ phát tri3n 

cJa các v�n �@. Vi/c phòng ng]a ���c th$c hi/n qua vi/c cung c�p thông 

tin, trên cD sX nh�ng thông tin này, giúp cho ng�8i ���c h�%ng d[n hi3u 

rõ v@ b+n thân c4ng nh� ng�8i khác, có ki�n thMc v@ nh�ng v�n �@ liên 

quan ��n b+n thân bi�t cách th$c hi/n nh�ng hành vi phù h�p �3 phát 

tri3n b+n thân và ngNn ng]a ���c nh�ng nguy cD, h(u qu+ �áng ti�c do 

thi�u k^ nNng.  

Chyng h"n nh� vi/c h�%ng d[n cho h�c sinh THPT nh�ng v�n �@ liên 

quan ��n sMc khor sinh s+n. Nh� chúng ta �ã bi�t, h�c sinh THPT là lMa 

tuHi mà cD th3 c4ng nh� tâm lí cJa các em có s$ phát tri3n m"nh mb.  

V@ m-t th3 ch�t, cD th3 các em �ã �"t ���c các chV s� t�Dng ��Dng các 

chV s� phát tri3n cJa ng�8i l%n và v@ m-t phát d!c, �a s� các em lMa tuHi 

này �ã X vào th8i kì sau tr�Xng thành gi%i tính; do s$ phát tri3n cJa h/ 

th�ng sinh s+n và s$ tNng ti�t cJa các hormone (estrogen và tetosteron) X 

m�t s� em �ã xu�t hi/n nhu cGu tình d!c. V@ ph�Dng di/n phát tri3n tâm lí, 

X lMa tuHi này các em mu�n ts ra ��c l(p, thích t$ mình quy�t ��nh, 
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mu�n tách ra khsi s$ ki3m soát cJa gia �ình, ch�u +nh h�Xng m"nh cJa 

b"n bè �#ng trang lMa và có xu h�%ng thd thách các quy ��nh, các gi%i 

h"n mà gia �ình hay xã h�i �-t ra. Chính nh�ng �i@u �ó có th3 làm cho 

h�c sinh THPT th$c hành nh�ng hành vi nguy cD nh� �i chDi qua �êm 

v%i b"n, quan h/ tình d!c không b+o v/ và h(u qu+ cJa các hành vi nguy 

cD có th3 mang l"i +nh h�Xng nghiêm tr�ng và lâu dài. *3 ngNn ng]a 

nh�ng hi/n t��ng trên vi/c tH chMc các ch�Dng trình h�%ng d[n v@ sMc 

khor sinh s+n cho h�c sinh THPT là r�t cGn thi�t. 

Tham v�n và t� v�n nh�n m"nh ��n s$ t�Rng tác gi�a nhà tham v�n và 

thân chJ nh?m gi+i quy�t m�t v�n �@ khó khNn (nan �@) cJa thân chJ 

nh�ng gi�a tham v�n và t� v�n c4ng khác nhau. Tham v�n là m�t m�i 

quan h/ tr$c ti�p gi�a nhà tham v�n và thân chJ nh?m m!c �ích thay 

�Hi hành vi cJa thân chJ (ng�8i nh(n d�ch v!). M�i quan h/ trong t� v�n 

là m�i có tính tr"c ba, t�Dng tác gi�a nhà t� v�n (consultant) — Khách 

hàng/Ng�8i th$c hành t� v�n (consultee) — thân chJ (client) và s$ giúp 

�7 cJa nhà t� v�n ��n thân chJ là s$ giúp �7 có tính gián ti�p thông qua 

s$ tNng c�8ng nNng l$c cho khách hàng/ng�8i th$c hành t� v�n. Tham 

v�n t(p trung vào nh�ng v�n �@ tâm lí cJa thân chJ. T� v�n t(p trung 

vào nh�ng v�n �@ có tính ch�t công vi/c. Nói cách khác, t� v�n là m�t 

quá trình giúp �7 có tính ch�t chuyên môn v@ m�t v�n �@ nào �ó. Trong 

quá trình này nhà t� v�n là m�t chuyên gia, còn ng�8i nh(n d�ch v! t� 

v�n có yêu cGu nh(n ���c s$ giúp �7 �3 xd lí v�n �@ có liên quan ��n 

công vi/c. Tính ch:t gi�i quy.t v:n 2F là d�u hi/u cD b+n trong t* v:n. 

Trong khi �ó tham v:n mang rõ tính ch:t trG li6u, tham v:n t(p trung 

vào tr� giúp nh�ng v�n �@ thu�c �8i s�ng tinh thGn cJa con ng�8i, giúp 

h� có ���c cu�c s�ng tinh thGn lành m"nh, có nh�ng thNng ti�n trong 

quan h/ cá nhân, ngh@ nghi/p và có th3 giúp h� v��t qua nh�ng r�i 

nhixu tâm lí. Tham v:n áp d!ng v%i ng�8i có kh+ nNng xd lí t�t và c+ 

nh�ng ng�8i có r�i lo"n tâm lí d"ng nhw. Nói nh� vSy không có nghWa là 

tham v(n không có tính ch(t gi4i quy�t v(n �<, có �i<u �ây là nh�ng v(n 

�< thu�c �!i s	ng tinh thEn c8a con ng�!i. 

—  Trong t� v�n N�i dung v�n �@ (problem content) không thu�c h/ t� duy 

cJa ng�8i có nhu cGu t� v�n, nó là m�t �Dn v� ��c l(p, n?m ngoài h/ cá 

nhân cJa ng�8i tìm ��n d�ch v! t� v�n. Khác v%i t� v�n, nh�ng v�n �@ 
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cJa ng�8i sd d!ng d�ch v! tham v�n phGn l%n thu�c chính v@ �8i s�ng 

tâm lí cJa thân chJ.  

Ví d� 

Lan là h�c sinh THPT, em �ã có b"n trai và các em r�t yêu nhau. Gia �ình 

Lan bi�t chuy/n và ph+n ��i quy�t li/t. Lan không mu�n m�t tình yêu 

cJa mình, em và D4ng �ã quy�t ��nh có thai v%i nhau �3 ép b� mw Lan 

ph+i �#ng ý. Nh�ng khi bi�t mình �ã có thai, Lan l"i vô cùng lo lnng, em 

không bi�t mình sb ph+i làm nh� th� nào. Em �ã ��n g-p cô giáo chJ 

nhi/m �3 xin ý ki�n. Cô Minh, giáo viên chJ nhi/m cJa Lan c+m th�y r�t 

bNn khoNn, vì không bi�t �i@u gì sb là t�t cho Lan, cô �ã quy�t ��nh tìm 

g-p cô Bình, chuyên gia t� v�n v@ sMc khor sinh s+n �3 hsi ý ki�n. 

Phân tích ví d!: 

Quan h6 tham v:n 

Lan là thân chJ ng�8i có nhu cGu tham v�n nh�ng không có chuyên môn. 

Cô Minh là cô giáo chJ nhi/m, nhà tham v�n cho em Lan, cô có hi3u bi�t 

v@ sMc khor sinh s+n (nh�ng h"n ch�). 

*3 giúp em Lan, có liên quan ��n chMc nNng tham v�n cJa mình (là giáo 

viên chJ nhi/m), cô Minh �ã ��n g-p cô Bình. 

Quan h6 t* v:n 

Khách hàng/ng�8i th$c hành t� v�n là cô Minh, cô có hi3u bi�t v@ sMc 

khor sinh s+n nh�ng còn h"n ch� nên có nhu cGu ���c t� v�n 

Nhà t� v�n là cô Bình, chuyên gia v@ sMc khor sinh s+n, ng�8i có chuyên 

môn và là ng�8i t� v�n cho cô Lan. 

Cô Minh ��n g-p cô Bình �3 có thêm ý ki�n chuyên môn nh?m tháo g7 

m�t v�n �@ có liên quan ��n chMc nNng chuyên môn cJa cô Minh, �ó là 

vi/c giúp em Lan có quy�t ��nh �úng. 

Nh� v(y, vi/c giúp �7 cJa cô Bình ��n v%i em Lan là s$ giúp �7 có tính 

gián ti�p. 

b.  Các lí thuy�t tâm lí h=c là cR sI cho ho�t ��ng tham v(n, t� v(n và  

h��ng d.n.  

b

1

. Lí thuy�t phát tri3n tâm lí xã h�i cJa EricsDn 
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Theo EricsDn, m�i ng�8i �@u ph+i ��i m-t v%i t�i thi3u 8 cu�c khJng 

ho+ng hay xung ��t trong su�t cu�c �8i mình. MSi khJng ho+ng �@u chJ 

y�u mang tính xã h�i v@ tính ch�t và có m�i liên quan th$c tixn v%i t�Dng 

lai. Vi/c gi+i quy�t thành công mSi s$ khJng ho+ng trong cu�c s�ng sb 

chu_n b� cho con ng�8i gi+i quy�t nh�ng xung ��t ti�p theo trong cu�c 

�8i. Trái l"i, nh�ng cá nhân th�t b"i trong gi+i quy�t m�t hay vài khJng 

ho+ng cu�c s�ng thì gGn nh� chnc chnn sb g-p ph+i v�n �@ trong t�Dng 

lai. Chyng h"n, m�t thanh niên th�t b"i trong vi/c thi�t l(p cá tính cJa 

riêng mình thì có th3 sb khó khNn trong vi/c chia sr v%i ng�8i v� hay 

ng�8i ch#ng trong t�Dng lai, m�t công vi/c r�t quan tr�ng �3 gi+i quy�t 

khJng ho+ng cJa giai �o"n bnt �Gu m�t cu�c s�ng gia �ình. 

Trong khi th]a nh(n �n t��ng th8i thD �u có th3 c$c kì quan tr�ng, th(m 

chí có vai trò quy�t ��nh (trong nh�ng �i@u ki/n nh�t ��nh) ��n s$ phát 

tri3n nhân cách, nh�ng theo EricsDn, trong các giai �o"n sau, con ng�8i 

có kh+ nNng khnc ph!c hay chVnh sda h(u qu+ tiêu c$c cJa các xung ��t 

th8i thD �u. 

D$a vào lí thuy�t EricsDn, nhà tham v�n có th3 giúp các cá nhân nói 

chung (trr em nói riêng) �"t ���c sMc m"nh b+n ngã b?ng cách gi+i 

quy�t thành công các cu�c khJng ho+ng trong quá trình phát tri3n. Nnm 

���c 8 giai �o"n phát tri3n theo cách phân chia cJa EricsDn sb giúp nhà 

tham v�n hi3u ���c các khJng ho+ng mà các cá nhân g-p ph+i trong quá 

trình phát tri3n cJa mình và phát hi/n ���c các nhu cGu cJa các thân 

chJ trong tình hu�ng t� v�n. 

b

2

. Lí thuy�t nhu cGu cJa Maslow 

A. Braham Maslow, nhà khoa h�c xã h�i nHi ti�ng �ã xây d$ng h�c thuy�t 

v@ nhu cGu và s$ phát tri3n cJa con ng�8i vào nh�ng nNm 1950, �3 gi+i 

thích nh�ng nhu cGu nh�t ��nh cJa con ng�8i cGn ���c �áp Mng nh� th� 

nào �3 m�t cá nhân h�%ng ��n cu�c s�ng lành m"nh và có ích c+ v@ th3 

ch�t l[n tinh thGn. 

Maslow �ã hình dung nhu cGu và s$ phát tri3n cJa con ng�8i theo m�t 

chuSi liên ti�p nh� cái cGu thang hay m�t chi�c thang. Ông �ã �em các 

lo"i nhu cGu khác nhau cJa con ng�8i, cNn cM theo tính �òi hsi cJa nó và 

thM t$ phát sinh tr�%c sau cJa chúng �3 quy v@ 5 lo"i snp x�p thành 5 b(c 

thang v@ nhu cGu cJa con ng�8i t] th�p ��n cao. 
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H6 thIng th8 bJc nhu c?u c>a Maslow 

Nhu cGu v@ S$ phát tri3n cá nhân 

— Các cD h�i �3 h�c hsi và phát tri3n b+n thân. 

—  CD h�i �3 phát tri3n kh+ nNng cá nhân. 

Nhu cGu v@ Lòng t$ tr�ng 

— C+m th�y hài lòng v@ b+n thân. 

— T$ tr�ng và ý thMc ���c giá tr� cJa b+n thân, t$ hào v@ mình, �"t ���c 

thành tích cá nhân. 

Nhu cGu ���c th]a nh(n 

— S$ yêu th�Dng và ch�p nh(n. 

— Gia �ình, b"n bè, c�ng �#ng, �oàn th3. 

Nhu cGu An ninh 

— S$ an toàn. 

— Gia �ình, công vi/c, d�ch v! y t�, b+o v/ v@ th3 ch�t. 

Nhu cGu V(t ch�t 

— S$ sinh t#n. 

— S$ lành m"nh cD b+n, thMc Nn, n�%c, quGn áo �m, nhà cda. 

 

b

3

. Thuy�t nhân cách theo S. Freud 

Trong h�c thuy�t cJa S. Freud, nh�ng khác bi/t nhân cách n+y sinh t] 

nh�ng cách khác nhau theo �ó con ng�8i xd lí nh�ng xung nNng cD b+n 

cJa h�. *3 lí gi+i nh�ng khác bi/t này, S. Freud miêu t+ m�t cu�c ��u 

tranh liên t!c gi�a hai b� ph(n ��i kháng nhau cJa nhân cách, cái �y (Id) 

và cái Siêu tôi (Superego), ���c �i@u hoà bXi m�t ph�Dng di/n thM ba là 

cái Tôi (Ego). 

Cái �y (khái ni/m cJa S. Freud v@ c�u trúc nhân cách mang tính nguyên 

thul, vô thMc, nó tác ��ng m�t cách phi lí theo xung nNng và hoàn toàn 

ích kV.)  
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Siêu tôi (khái ni/m cJa S. Freud v@ c�u trúc nhân cách, hi/n thân cJa các 

giá tr�, các chu_n m$c và �"o �Mc cJa xã h�i) là nhà kho cJa các chu_n 

m$c Mng xd cJa cá nhân, k3 c+ nh�ng hành vi �"o �Mc t(p nhixm. 

Cái Tôi (khái ni/m cJa S. Freud v@ b+n thân, c�u trúc nhân cách t(p 

trung vào s$ b+o t#n v@ tính ��nh h�%ng thích h�p, các xung nNng, b+n 

nNng) là b� ph(n cJa nhân cách có chMc nNng gi+i quy�t mâu thu[n gi�a 

cái �y và cái siêu tôi. 

—  Các cD ch� t$ v/ (Ego defense mechanisms — Khái ni/m cJa S. Freud v@ 

nh�ng chi�n l��c tâm lí ���c v(n d!ng nh?m gi+m nhw nh�ng xung ��t 

ho-c lo hãi) là nh�ng chi�n l��c tâm lí giúp cái Tôi b+o v/ chính mình 

trong xung ��t th�8ng ngày gi�a các xung nNng CJa Cái �y mu�n tìm 

cách bi3u l� v%i �òi hsi cJa cái Siêu tôi mu�n phJ nh(n chúng. 

*i@u quan tr�ng ��i v%i các nhà tham v�n là cGn nh(n bi�t r?ng khi cNng 

thyng thGn kinh x+y ra và gây nên lo âu ho-c xung ��t n�i tâm thì cái �y 

và cái Siêu tôi cJa cá nhân rDi vào tình tr"ng mâu thu[n. Công vi/c cJa 

nhà tham v�n là giúp cái Tôi cJa thân chJ �"t ���c sMc m"nh �3 gi+i quy�t 

t�t mâu thu[n nói trên. 

Nhà tham v�n c4ng cGn hi3u bi�t v@ các cD ch� t$ v/ cJa con ng�8i �3 

phân tích ���c các tình hu�ng mà thân chJ g-p ph+i �3 cùng v%i h� gi+i 

quy�t tình hu�ng �ó. 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các nguyên tắc của hoạt động tham vấn, 

tư vấn và hướng dẫn học sinh trung học phổ thông 

M�i ho"t ��ng cJa con ng�8i chV �"t ���c hi/u qu+ cao khi nó �$oc dixn 

ra theo m�t quy trình v%i nh�ng nguyên tnc ch-t chb. D$a vào kinh 

nghi/m cJa b+n thân, b"n hãy vi�t ra suy ngh^, hi3u bi�t cJa mình v@ 

nguyên tnc tham v�n, h�%ng d[n h�c sinh b?ng cách th$c hi/n m�t s� 

yêu cGu sau: 

Câu h i 1: Hãy li/t kê nguyên tnc tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n h�c sinh 

THPT. 

* Các nguyên tnc tham v�n: 
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* Các nguyên tnc t� v�n: 

 

 

 

 

 

* Các nguyên tnc h�%ng d[n: 

 

 

 

 

 

Câu h i 2: T"i sao ph+i tuân thJ nguyên tnc �ó khi tham v�n, t� v�n và 

h�%ng d[n h�c sinh. 
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Câu h i 3: Hãy chia sr nh�ng kinh nghi/m cJa b+n thân v@ vi/c v(n d!ng các 

nguyên tnc �ó trong tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n h�c sinh (Qua ví d! c! th3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B�n hãy �=c nh�ng thông tin d��i �ây �K hiKu rõ hRn các nguyên tZc 

tham v(n, t� v(n và h��ng d.n h=c sinh. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

a.  Các nguyên tZc ��o �,c ngh< nghi�p ��Fc xây d�ng nh"m: 

—  B+o v/ thân chJ vì h�%ng d[n, tham v�n và t� v�n là s$ giúp �7 thân chJ, 

n�u không tuân theo nguyên tnc, nhà tham v�n — nhà tâm lí h�c ��8ng 

có th3 làm cho thân chJ b� thi/t h"i. 

—  Cung c�p s$ h�%ng d[n v@ �"o �Mc �3 hS tr� nh�ng h�i viên trong vi/c 

xây d$ng m�t ti�n trình hành ��ng chuyên nghi/p v%i m!c �ích ph!c v! 

t�t nh�t cho nh�ng ng�8i sd d!ng d�ch v! �3 nâng lên mMc cao nh�t 

nh�ng giá tr�, v� th� cJa các tH chMc và ngh@ tr� giúp chuyên nghi/p. 

—  Các nguyên tnc �"o �Mc là y�u t� �3 phân bi/t h�%ng d[n, tham v�n và t� 

v�n nh� m�t ngh@, nó khác v%i vi/c cho l8i khuyên thông th�8ng ho-c là 

cu�c nói chuy/n thân m(t gi�a hai ng�8i. Vì v(y, nó là m�t ph�Dng ti/n 

truy@n bá s$ chuyên nghi/p hoá và nh�ng d�u hi/u tr�Xng thành cJa 

ngh@ nghi/p. 
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—  Lòng tin là n@n t+ng cJa m�i quan h/ h�%ng d[n, tham v�n và t� v�n, 

n�u các nhà tham v�n — tâm lí h�c ��8ng tuân theo các nguyên tnc thì sb 

xây d$ng và duy trì ni@m tin cJa thân chJ v%i nhà tham v�n. 

—  T"o ra m�t môi tr�8ng pháp lí �3 có th3 quy�t ��nh nh�ng tình th� �"o 

�Mc và chuyên môn khó khNn, nh"y c+m. 

—  Cung c�p m�t ph�Dng ti/n pháp lí nh?m b+o v/ ng�8i làm h�%ng d[n, 

tham v�n, t� v�n trong tr�8ng h�p b� khi�u n"i �#ng th8i là cD sX �3 xem 

xét, xd lí nh�ng ng�8i làm tham v�n vi ph"m nh�ng �i@u không ���c làm. 

M-c dù giáo viên không ph+i là ng�8i tr� giúp chuyên nghi/p, nh�ng �3 

ph!c v! t�t nh�t cho l�i ích cJa h�c sinh và tránh nh�ng h(u qu+ �áng 

ti�c có th3 x+y ra, thGy cô giáo, nh�ng ng�8i tr� giúp bán chuyên nghi/p 

c4ng cGn ph+i hi3u và tuân thJ các nguyên tnc cJa công vi/c tr� giúp 

chuyên nghi/p. 

b. Các nguyên tZc trong ho�t ��ng tham v(n 

b

1

. Gi� bí m(t 

—  MSi cá nhân có quy@n sX h�u nh�ng v�n �@ thu�c v@ b+n thân mình, vì 

v(y thông tin cJa thân chJ nói ra cho nhà tham v�n ph+i ���c �+m b+o 

gi� bí m(t và thân chJ có quy@n trông ��i m�t m�i quan h/ tin t�Xng 

gi�a thân chJ và nhà tham v�n d$a trên các chu_n m$c ngh@ nghi/p 

—  Vi/c gi� bí m(t cho thân chJ th3 hi/n s$ tôn tr�ng tính riêng t�, s$ b+o 

v/ và Jng h� thân chJ. S$ b+o m(t khuy�n khích thân chJ tin t�Xng vào 

m�i quan h/ tham v�n, do �ó sb chia sr nhi@u hDn v�n �@ cJa mình. *3 

gi� bí m(t cho thân chJ cGn th$c hi/n các vi/c sau: 

—  Cu�c tham v�n ph+i ���c b� trí X nDi kín �áo, ng�8i khác không nghe 

th�y nh�ng �i@u thân chJ chia sr v%i nhà tham v�n. 

—  L�u gi� h# sD cJa thân chJ an toàn, tránh �3 m�t d� li/u ho-c �3 l� d� 

li/u trên máy tính. Nh�ng thông tin v@ thân chJ không liên quan ��n 

m!c �ích tham v�n thì không l�u. 

—  Gi+i thích cho thân chJ ngay t] �Gu cu�c tham v�n nh�ng thJ t!c và quy 

trình tham v�n, v�n �@ gi� bí m(t và nh�ng ngo"i l/ liên quan ��n tính 

b+o m(t.  
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Nhà tham v�n chV ���c ti�t l� bí m(t khi: 

+  Thân chJ cho phép nói ra v�n �@ cJa mình, không yêu cGu vi/c gi� bí m(t. 

+  Khi v�n �@ cJa thân chJ �e do" ��n tính m"ng cJa b+n thân và cJa 

ng�8i khác. 

C! th3, nhà tham v�n cGn thông báo nh�ng thông tin �3 ngNn ch-n s$ 

nguy hi3m rõ ràng và có nguy cD snp x+y ra v%i thân chJ ho-c v%i ng�8i 

khác hay khi nh�ng yêu cGu cJa pháp lu(t �òi hsi nh�ng thông tin bí 

m(t cGn ���c ti�t l�. 

Nh� v(y tMc là nhà tham v�n �ã “t�%c” quy@n ���c gi� bí m(t cJa thân 

chJ. Trong tr�8ng h�p này nhà tham v�n không cGn ���c s$ cho phép 

cJa thân chJ nh�ng nên thông báo v%i thân chJ ý ��nh v@ vi/c ti�t l� 

thông tin. 

+  Khi nhà tham v�n cGn m�t s$ hS tr�, cGn có thêm thông tin t] nh�ng 

ng�8i có liên quan ��n thân chJ �3 làm cho quá trình tham v�n dixn ra 

thu(n l�i hDn. Tr�8ng h�p này cGn có s$ tho+ thu(n v%i thân chJ. 

Ví d�: B"n là m�t thGy/cô giáo và �ang tham v�n cho m�t h�c sinh l%p 

mình chJ nhi/m. *3 giúp ���c h�c sinh này b"n cGn ph�i h�p v%i cha 

mw cJa em, tMc là b"n ph+i thi�t l(p m�t ho"t ��ng t� v�n cho ph! 

huynh �ó. Trong tình hu�ng này có nguy cD là nh�ng thông tin mà h�c 

sinh cung c�p v@ suy ngh^, c+m xúc cJa em trong m�i quan h/ v%i cha 

mw sb không ���c gi� bí m(t. Nh�ng �3 c+i thi/n ���c tình hình cJa h�c 

sinh �ó thì cha mw em cGn ph+i bi�t suy ngh^ và c+m xúc cJa con. V%i t� 

cách là nhà tham v�n, b"n cGn ph+i �@ ngh� h�c sinh cho phép mình 

cung c�p nh�ng thông tin này b?ng cách gi+i thích giúp h�c sinh hi3u ý 

ngh^a và l�i ích cJa vi/c cung c�p thông tin. B"n chV ���c cung c�p thông 

tin khi có s$ �#ng ý cJa h�c sinh. 

b

2

. Tôn tr�ng thân chJ 

TGm quan tr�ng cJa nguyên tnc. 

MSi ng�8i �@u có nhu cGu ���c tôn tr�ng, thân chJ c4ng v(y . 

Khi ���c tôn tr�ng thân chJ sb nhi/t tình v%i nhà tham v�n, nói m�t 

cách t$ nhiên tho+i mái v@ nh�ng suy ngh^, c+m xúc riêng t� cJa h�.  
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Tôn tr�ng có ngh^a là: 

Nhà tham v�n ph+i hi3u và tôn tr�ng các quy@n cJa thân chJ v%i t� cách 

m�t con ng�8i ��c l(p, luôn tôn tr�ng, không có thành ki�n v@ con 

ng�8i, tính cách, tín ng�7ng ho-c l@ thói. 

Tôn tr�ng c4ng có ngh^a nhà tham v�n không thúc ép thân chJ ra quy�t 

��nh khi h� ch�a sqn sàng. 

Tôn tr�ng c4ng có ngh^a là nhà tham v�n không bao gi8 c� ý t"o ra các 

tình hu�ng làm thân chJ ph! thu�c vào nhà tham v�n, tMc là �3 thân chJ 

có trách nhi/m v%i vi/c ra quy�t ��nh. Nhà tham v�n và thân chJ ph+i 

cùng nhau tìm ra các k� ho"ch �3 c+i thi/n tình hu�ng cJa thân chJ 

nh�ng ph+i tôn tr�ng quy@n t$ do l$a ch�n cJa thân chJ. 

Tôn tr�ng c4ng có ngh^a là tin t�Xng vào kh+ nNng thay �Hi, c+i thi/n 

cu�c s�ng b?ng chính kh+ nNng cJa thân chJ. 

Tôn tr�ng th3 hi/n b?ng s$ lnng nghe, không ngnt l8i, thông c+m, không 

phê phán. 

Ví d! v@ s$ không tôn tr�ng: 

Sau 15 phút nói chuy/n v%i m�t em thi�u niên phàn nàn vì b� b� mw bnt 

ph+i h�c r�t nhi@u, nhà tham v�n nói r?ng t�t nh�t là em nên nghe theo 

b� mw vì b� mw luôn th�Dng con và mu�n m�i �i@u t�t cho con, b� mw 

c4ng �ã r�t v�t v+ �3 có th3 cho con ���c h�c hành b?ng các b"n. Nh�ng 

nhà tham v�n �ã không hi3u ���c toàn b� tình hu�ng. Ông bà và b� mw 

cJa em này �ã ép em h�c quá sMc cJa mình, h� luôn mu�n em h�c gisi 

môn Toán và vào l%p chuyên toán trong khi �ó em l"i r�t yêu thích môn 

M^ thu(t. Nh� v(y, sau khi làm vi/c v%i nhà tham v�n xong em th�y r�t 

th�t v�ng vì không ai hi3u mình. 

b

3

. Thân chJ là tr�ng tâm (Quan tâm ��n nhu cGu cJa thân chJ) 

Tham v�n �òi hsi ph+i v� tha, nhà tham v�n ph+i g"t nh�ng nhu cGu cJa 

mình sang m�t bên và chV t(p trung vào nhu cGu cJa thân chJ. Nhà tham 

v�n ph+i th(t s$ quan tâm giúp �7 thân chJ nh� l�Dng y quan tâm giúp 

�7 b/nh nhân, nS l$c Jng h� nh�ng l�i ích t�t nh�t cJa thân chJ và t(n 

tâm giúp �7 h� �"t ���c m!c tiêu và c+i thi/n cu�c s�ng. 

Nhà tham v�n ph+i t"o bGu không khí thu(n l�i, thân thi/n, an toàn tMc 

là ph+i nhi/t tình, cXi mX, chân thành và thông c+m v%i thân chJ (có th3 

���c th3 hi/n b?ng vi/c mVm c�8i ts ý sqn sàng lnng nghe, gi�ng nói 

�i@m t^nh, thyng thnn). 
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Nhà tham v�n c4ng ph+i là ng�8i �áng tin c(y, chân chính và thành th(t 

v%i thân chJ. Có ngh^a là m�i cách thMc Mng xd cJa nhà tham v�n không 

���c che �(y bXi m�t thM vs b�c nào. Thân chJ r�t nh"y c+m, khi h� 

th�y nhà tham v�n chV làm vi/c theo ngh^a v!, không quan tâm hay gi+ v8 

quan tâm, h� sb t] ch�i không chia sr. 

b

4

. Ch�p nh(n thân chJ 

Vi/c nhà tham v�n ch�p nh(n thân chJ sb giúp thân chJ ch�p nh(n 

chính b+n thân mình, dám ��Dng �Gu v%i v�n �@ cJa mình, nh(n di/n 

���c nh�ng suy ngh^, c+m xúc d[n ��n hành vi không phù h�p �3 có th3 

tìm ���c cách thMc Mng xd phù h�p. 

Nhà tham v�n ph+i ch�p nh(n thân chJ nh� h� v�n có, nh� chính b+n 

thân h� chM không ph+i nh� mong ��i cJa nhà tham v�n. Có ngh^a là 

nhà tham v�n ch�p nh(n quy�t ��nh, ni@m tin, nh�ng lo lnng cJa thân 

chJ cho dù nhà tham v�n có �#ng ý v%i h� hay không. Nhà tham v�n 

ph+i làm cho thân chJ hi3u r?ng hành vi cJa h� là không th3 ch�p nh(n 

nh�ng nhà tham v�n tôn tr�ng và ch�p nh(n b+n thân h�. *i@u �ó �òi 

hsi nhà tham v�n ph+i bi�t tách b"ch hành vi ra khsi con ng�8i. Ch�p 

nh(n th3 hi/n X vi/c không xét nét, phê phán thân chJ. 

c.  Các nguyên tZc trong ho�t ��ng t� v(n 

c

1

. Nguyên tnc tôn tr�ng khách hàng, thân chJ 

Nhà t� v�n ph+i hi3u và tôn tr�ng các quy@n cJa khách hàng, thân chJ 

v%i t� cách m�t con ng�8i ��c l(p, không có thành ki�n v%i khách hàng, 

thân chJ. Nhà t� v�n không thúc ép khách hàng thân chJ ra quy�t ��nh 

khi h� ch�a sqn sàng, nhà t� v�n và khách hàng/thân chJ ph+i cùng 

nhau tìm ra các k� ho"ch �3 c+i thi/n v�n �@ cJa khách hàng/thân chJ 

nh�ng ph+i tôn tr�ng quy@n t$ do l$a ch�n cJa h�. 

c

2

. Nguyên tnc b+o v/ phúc l�i cJa thân chJ 

B+o v/ phúc l�i cJa thân chJ là m�t phGn thi�t y�u trong nguyên tnc �"o 

�Mc cJa nhi@u ngành ngh@ có liên quan ��n con ng�8i, t� v�n c4ng v(y. 

Do tính ch�t ba chi@u cJa quá trình t� v�n, nhà t� v�n ph+i luôn ngh  ̂

��n l�i ích cJa khách hàng và thân chJ trong quá trình t� v�n, �-c bi/t 

trong quá trình �ánh giá và l$a ch�n gi+i pháp. Vi/c l$a ch�n m�t gi+i 

pháp nào �ó ph+i �em l"i l�i ích t�i �u cho khách hàng, thân chJ và 

mang tính b@n v�ng cao. 
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Nhà t� v�n ph+i nh(n thMc ���c nNng l$c c4ng nh� gi%i h"n v@ s$ hi3u 

bi�t cJa mình. H� chV cung c�p nh�ng d�ch v! và chV sd d!ng nh�ng k  ̂

thu(t cho công vi/c mà h� chnc chnn r?ng h� có chuyên môn. Trong 

tr�8ng h�p nhà t� v�n �ánh giá quá trình t� v�n cJa mình không th(t s$ 

hi/u qu+, nhà t� v�n ph+i có trách nhi/m chuy3n khách hàng/thân chJ 

cho nhà t� v�n khác có chuyên môn, không gi� l"i thân chJ vì b�t cM lí 

do gì (tình c+m/kinh t�). 

c

3

. Nguyên tnc b+o m(t trong t� v�n 

Nhà t� v�n cGn ph+i b+o m(t các thông tin do khách hàng và thân chJ 

cung c�p. Trong tr�8ng h�p cGn thi�t, nhà t� v�n cGn ph+i th+o lu(n v@ 

gi%i h"n cJa tính b+o m(t v%i ng�8i th$c hành t� v�n ngay t] khi bnt �Gu 

m�i quan h/ t� v�n. 

Ví d!: Nh�ng thông tin mà nhà t� v�n thu th(p ���c t] ng�8i cha hay 

ng�8i mw v@ vi/c chNm sóc con cái cJa h� có th3 sb ph+i cung c�p n�u b� 

toà án yêu cGu (trong tr�!ng hFp l�m d5ng tr[ em). 

Khi t� v�n, nhà t� v�n t�t y�u ph+i ghi trong h# sD nh�ng thông tin ���c 

khách hàng và thân chJ cung c�p, nhà t� v�n ph+i có trách nhi/m gi� gìn 

nh�ng thông tin này, không ���c phép ti�t l�. Trong tr�8ng h�p, nhà t� 

v�n cGn trao �Hi v%i ng�8i giám sát ho-c �#ng nghi/p cGn có m�t s$ 

ch�p thu(n cJa khách hàng, thân chJ. 

Nhà t� v�n c4ng ph+i có trách nhi/m trong vi/c công b� nh�ng k�t qu+ 

nghiên cMu có liên quan ��n v�n �@ cJa khách hàng và thân chJ. 

d. Các nguyên tZc trong ho�t ��ng h��ng d.n 

d

1

. Nguyên tnc tôn tr�ng khách hàng/ng�8i ���c h�%ng d[n 

M!c tiêu quan tr�ng trong h�%ng d[n nhóm là cung c�p thông tin �3 

nâng cao s$ hi3u bi�t b+n thân và ng�8i khác cJa h�c sinh, qua �ó sb 

thay �Hi nh(n thMc, thái �� và hành vi cJa các em. Ng�8i làm công tác 

h�%ng d[n ph+i tôn tr�ng s$ l$a ch�n thông tin cJa ng�8i ���c h�%ng 

d[n, tránh ��a thông tin theo ki3u thuy�t ph!c, áp �-t theo quan �i3m 

cJa ng�8i h�%ng d[n. Chyng h"n trong vi/c tH chMc ngày h�i h�%ng nghi/p, 

nhà tâm lí tr�8ng h�c/giáo viên nên tH chMc các ho"t ��ng �3 qua �ó h�c 

sinh nnm ���c nh�ng thông tin v@ ngh@ nghi/p, th� tr�8ng lao ��ng, 
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khám phá th� m"nh cJa b+n thân và có ���c s$ l$a ch�n h�p lí cho 

mình. Ng�8i h�%ng d[n không nên cung c�p thông tin theo ki3u h�%ng 

h�c sinh vào m�t lo"i hình ngh@ nghi/p này ho-c khác mà theo ý ki�n 

chJ quan cJa ng�8i h�%ng d[n là h�p lí và có l�i. 

d

2

. Nguyên tnc �+m b+o tính chính xác, khách quan, trung th$c cJa vi/c 

cung c�p thông tin 

Trong ho"t ��ng h�%ng d[n, thông tin là r�t quan tr�ng. H�c sinh sb cNn 

cM vào nh�ng thông tin ���c cung c�p �3 xd lí các thông tin và ��a ra các 

quy�t ��nh cho mình trong các tình hu�ng mà các em ph+i ��i di/n. 

Chính vì v(y, các thông tin này ph+i �+m b+o tính chính xác, khách quan 

và trung th$c. *i@u này �òi hsi nh�ng ng�8i làm công tác h�%ng d[n/ 

các thGy cô giáo ph+i luôn tích luv và c(p nh(t thông tin v@ l^nh v$c mà 

mình cGn h�%ng d[n cho h�c sinh. Các thông tin cGn ���c trích d[n t] các 

ngu#n tài li/u tin c(y, có m�t s$ so sánh ��i chi�u trên cD sX cJa nhi@u 

ngu#n tài li/u/các công trình nghiên cMu không chV xu�t phát t] kinh 

nghi/m riêng cJa cá nhân ng�8i h�%ng d[n. CGn cung c�p cho h�c sinh 

�Gy �J thông tin, tH chMc các ho"t ��ng chia sr �3 h�c sinh có th3 thu 

nh(n ���c nh�ng thông tin chính xác, khách quan và phù h�p v%i �i@u 

ki/n cJa các em. 

d

3

. Nguyên tnc �+m b+o tính tích c$c ho"t ��ng cJa h�c sinh 

Các thông tin và kinh nghi/m mà h�c sinh thu nh(n ���c chV có th3 

���c h�c sinh nnm v�ng và v(n d!ng trong vi/c gi+i quy�t nh�ng v�n �@ 

cJa cu�c s�ng khi nó là k�t qu+ cJa s$ t�Dng tác, s$ tr+i nghi/m cJa các 

em trong các ho"t ��ng. Chính vì v(y, khi thi�t k� các ch�Dng trình, 

h�%ng d[n, ng�8i làm công tác cGn cNn cM vào m!c tiêu và n�i dung 

ch�Dng trình �3 thi�t k� các ho"t ��ng sao cho có th3 thu hút ���c t�t c+ 

h�c sinh tham gia.  

d

4

. Nguyên tnc t�t c+ vì l�i ích cJa thân chJ, khách hàng (xu�t phát t] nhu 

cGu, s$ phát tri3n cJa khách hàng) 

Các ch�Dng trình ho"t ��ng trong nhà tr�8ng ph+i ���c thi�t k� d$a trên 

nhu cGu cJa h�c sinh. Nh�ng thông tin và kinh nghi/m ���c chia sr ph+i 

h�%ng ��n s$ tr�Xng thành cJa h�c sinh phù h�p v%i �-c �i3m lMa tuHi 

và nh�ng yêu cGu cJa �8i s�ng xã h�i tMc là có l�i ích nh�t cho s$ phát 

tri3n cJa h�c sinh vào nh�ng th8i �i3m c! th3. 
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Ví d!: Vi/c cung c�p thông tin trong h�%ng d[n h�c sinh v@ chNm sóc sMc 

khor sinh s+n. V%i t� cách là ng�8i thi�t k� và tH chMc ch�Dng trình thì 

ng�8i làm công tác h�%ng d[n cGn tuân thJ/�+m b+o các n�i dung cJa 

ch�Dng trình chNm sóc sMc khor sinh s+n phù h�p v%i tuHi v� thành niên 

(cR sI sinh lí, tình d5c an toàn, b�nh lây nhi\m qua ��!ng tình d5c, mang 

thai, sinh �[, k� ho�ch hoá gia �ình, ung th� t] cung…) không vì nh�ng 

��nh ki�n riêng cJa b+n thân mà bs b%t n�i dung ho-c né tránh nh�ng 

n�i dung có tính nh"y c+m. 

Bài t(p: Giáo viên A là giáo viên chJ nhi/m l%p 10 có nhi/m v! xây d$ng 

và tH chMc ho"t ��ng h�%ng d[n h�c sinh v@ sMc khor sinh s+n. Do tâm lí 

e ng"i nên khi thi�t k� ch�Dng trình, giáo viên A t(p trung ��nh h�%ng 

ho"t ��ng cJa h�c sinh vào v�n �@ xây d$ng tình b"n, tình yêu trong 

sáng và dành r�t ít th8i gian cho n�i dung tình d!c an toàn. Theo thGy/cô, 

giáo viên A có th$c hi/n các nguyên tnc khi th$c hi/n các ch�Dng trình 

h�%ng d[n cho h�c sinh không? Vì sao? 

IV. ĐÁNH GIÁ 

— Yêu cGu các b"n chV ra ���c khái ni/m, b+n ch�t, cD sX khoa h�c cJa ho"t 

��ng tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh THPT. 

— Phân tích s$ gi�ng nhau và khác nhau cJa ho"t ��ng tham v�n, t� v�n và 

h�%ng d[n. 

— Trình bày nguyên tnc trong vi/c tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c 

sinh trong nhà tr�8ng và v(n d!ng �3 gi+i quy�t các bài t(p tình hu�ng. 

 

Nội dung 3 

CÁC LĨNH VỰC CẦN THAM VẤN, TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN CHO  

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

I. GIỚI THIỆU 

H�c sinh THPT n?m X giai �o"n gi�a và cu�i cJa tuHi v� thành niên — giai 

�o"n phát tri3n �ánh d�u s$ chuy3n ti�p gi�a th� gi%i trr em và th� gi%i 

ng�8i l%n. Do tính ch�t phMc t"p cJa lMa tuHi nên �ã có r�t nhi@u quan 

�i3m, lí thuy�t khác nhau bàn v@ tính ch�t cJa th8i thanh niên. *i@u �ó 
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c4ng cho th�y X lMa tuHi này, thanh niên h�c sinh ph+i ��i m-t v%i r�t 

nhi@u thách thMc c+ v@ sinh h�c tâm lí và xã h�i. *3 giúp h�c sinh ��i 

m-t và v��t qua nh�ng thách thMc này, cGn xác ��nh ���c nh�ng khó 

khNn mà các em có th3 g-p ph+i và t] �ó xây d$ng nh�ng ch�Dng trình 

tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n phù h�p. 

II. MỤC TIÊU 

—  Giáo viên THPT nnm ���c nh�ng khó khNn �-c tr�ng cJa h�c sinh THPT 

�3 t] �ó xác ��nh ���c các l^nh v$c tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cD b+n 

cho h�c sinh X lMa tuHi này. 

—  Có th3 xác ��nh ���c n�i dung tham v�n, t� v�n, h�%ng d[n cho nh�ng 

��i t��ng h�c sinh c! th3. 

—  Có thái �� �úng �nn và phù h�p v%i nh�ng n�i dung tham v�n, t� v�n, 

h�%ng d[n có tính nh"y c+m. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Xác định những khó khăn đặc trưng của lứa tuổi 

học sinh trung học phổ thông 

D$a vào kinh nghi/m th$c tixn d"y h�c và giáo d!c h�c sinh THPT, b"n 

hãy nêu suy ngh^, hi3u bi�t cJa mình v@ nh�ng khó khNn �-c tr�ng cJa 

lMa tuHi h�c sinh THPT b?ng cách tr+ l8i m�t s� câu hsi sau:  

Câu h i 1: Trong h�c t(p, h�c sinh THPT th�8ng g-p nh�ng khó khNn gì? 
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Câu h i 2: Nh�ng khó khNn th�8ng g-p trong quan h/ Mng xd (v%i b"n 

bè, cha mw, thGy cô) X lMa tuHi h�c sinh THPT? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu h i 3: H�c sinh THPT có nh�ng khó khNn gì trong vi/c xây d$ng 

hình +nh cJa b+n thân? 

 

 

 

 

 

 

 

Câu h i 4: Nh�ng thay �Hi nào trong s$ phát tri3n v@ m-t th3 ch�t và tình 

c+m làm cho h�c sinh THPT bNn khoNn, lo lnng? 
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Câu h i 5: H�c sinh THPT th�8ng g-p nh�ng khó khNn gì trong vi/c ��nh 

h�%ng ngh@ nghi/p t�Dng lai cho b+n thân? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung �ã vi�t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

a. Ho�t ��ng h=c tSp  

N�i dung và tính ch�t cJa ho"t ��ng h�c t(p X thanh niên h�c sinh khác 

nhi@u so v%i ho"t ��ng h�c t(p cJa thi�u niên. S$ khác nhau cD b+n 

không ph+i X chS ho"t ��ng n�i dung h�c t(p ngày m�t nhi@u hDn, mà là 

X chS ho"t ��ng cJa thanh niên h�c sinh �i sâu vào nh�ng tri thMc cD 

b+n, nh�ng quy lu(t cJa các môn h�c. Ph�Dng pháp gi+ng d"y cJa giáo 

viên c4ng thay �Hi. Chính s$ thay �Hi �ó �òi hsi h�c sinh ph+i có tính 

nNng ��ng và tính ��c l(p X mMc �� cao �#ng th8i cGn có s$ phát tri3n 

cJa t� duy lí lu(n. *-c bi/t ��n giai �o"n THPT, khi vi/c h�c t(p gnn k�t 

m(t thi�t v%i l^nh v$c ngh@ nghi/p t�Dng lai, các em cGn có thái �� 

nghiêm túc và có ý thMc hDn nhi@u v%i vi/c h�c t(p và chu_n b� cho ngh@ 
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nghi/p. Tuy nhiên, không ph+i h�c sinh nào c4ng có ���c s$ thay �Hi 

nh� v(y khi chuy3n t] c�p THCS lên c�p THPT, do �ó nhi@u h�c sinh 

không tránh khsi lúng túng khi ti�p thu bài gi+ng cJa giáo viên trên l%p 

c4ng nh� th$c hi/n các nhi/m v! h�c t(p. Do tính phMc t"p cJa ho"t 

��ng h�c t(p c4ng nh� nh�ng yêu cGu ngày càng cao cJa gia �ình và xã 

h�i, nhi@u h�c sinh rDi vào tr"ng thái cNng thyng, áp l$c trong h�c t(p, 

+nh h�Xng tiêu c$c ��n k�t qu+ h�c t(p và cu�c s�ng. Th(m chí h�c t(p 

trX thành gánh n-ng, là nSi s� hãi cJa m�t s� h�c sinh có h�c l$c y�u ��n 

mMc các em mong mu�n không ph+i ��n tr�8ng. Nói nh� v(y c4ng 

không có ngh^a là các em h�c sinh khá gisi không có áp l$c trong h�c t(p. 

Nghiên cMu cho th�y, b+n thân h�c sinh tr�8ng chuyên là nh�ng h�c sinh 

xu�t snc, v��t qua hàng nghìn em khác, thì phGn l%n v[n không hài lòng 

v%i b+n thân mình trong vi/c h�c t(p. ChV có r�t ít em có thái �� tích c$c, 

trong khi s� l��ng h�c sinh có thái �� tiêu c$c chi�m tV l/ khá l%n. *i@u 

này có th3 ���c gi+i thích bXi hi/u Mng “cá l%n trong b3 nhs”. Chính vì 

v(y, thay vì t(p trung vào s$ ti�n b� cJa b+n thân, nhi@u em l"i chV chú 

tâm vào s$ khác bi/t trong �i3m s� cJa mình v%i các b"n h�c t�t hDn, và 

�i@u này là nguyên nhân d[n t%i s$ th�t v�ng, chán n+n v%i b+n thân 

mình. *�i v%i nh�ng em ���c cha mw kì v�ng quá cao so v%i kh+ nNng 

cJa b+n thân, áp l$c này càng l%n. *i@u này �-t ra v�n �@ quan tr�ng 

trong l^nh v$c tham v�n, t� v�n và h�%ng d[n cho h�c sinh, �ó là vi/c 

giúp các em c+i thi/n hình +nh b+n thân trong l^nh v$c h�c t(p �3 h�c 

sinh có thái �� tích c$c hDn v%i chính mình.  

b. Hình 4nh b4n thân 

Z lMa tuHi THPT cùng v%i s$ phát tri3n m"nh mb cJa t$ ý thMc, thái �� 

��i v%i b+n thân cJa h�c sinh trX nên phMc t"p, �a di/n và sâu snc hDn. 

Thanh niên h�c sinh có th3 nhìn nh(n và �ánh giá b+n thân trong nhi@u 

l^nh v$c, trong các m�i quan h/ khác nhau, th3 hi/n qua nh�ng ni@m tin, 

th� m"nh hay h"n ch�, nh�ng �i@u khi�n b+n thân t$ hào hay th�t 

v�ng... Th�8ng xuyên ph+i ��i m-t v%i nh�ng thay �Hi v@ cD th3 và tâm lí, 

ch�u nhi@u áp l$c t] b"n bè và xã h�i, lMa tuHi này c4ng tr+i nghi/m 

nhi@u c+m xúc tiêu c$c nh� cNng thyng, gi(n d�, lo lnng, th(m chí d[n 

��n trGm c+m… Nh�ng c+m xúc này th�8ng kéo theo nh�ng suy ngh^, 

c+m xúc và hành vi tiêu c$c ��i v%i các em. 
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H�c sinh THPT X vào giai �o"n gi�a cJa th8i kì chuy3n giao t] trr con 

sang ng�8i l%n. Các em có s$ tNng v�t v@ chi@u cao, tr�ng l��ng, h/ cD và 

x�Dng phát tri3n m"nh mb, cùng v%i s$ phát tri3n cJa nh�ng �-c tr�ng 

gi%i tính. Nh�ng thay �Hi v@ cD th3 liên quan ch-t chb ��n cách nhìn 

nh(n v@ b+n thân cJa h�c sinh, �-c bi/t là hình +nh cD th3. Các em quan 

tâm nhi@u ��n vr bên ngoài �ang không ng]ng bi�n �Hi cJa mình, ��n 

cân n-ng, chi@u cao, nét m-t, t] �ó n+y sinh nh�ng c+m xúc khác nhau 

��i v%i b+n thân. M�t s� nghiên cMu c4ng cho th�y hình +nh b+n thân có 

m�i liên h/ m(t thi�t v%i s$ �ánh giá cJa thanh niên h�c sinh ��i v%i b+n 

thân, v%i c+m xúc hài lòng v@ chính mình m�t cách tHng th3, �-c bi/t v%i 

các em gái. Khi c+m th�y hài lòng v@ cD th3 cJa mình, các em c4ng c+m 

th�y t�t v@ chính mình. Có th3 nói ��i v%i thanh niên nh�ng �-c tr�ng v@ 

th3 ch�t và vr ngoài cD th3 là m�t trong nh�ng v�n �@ các em quan tâm 

nh�t. *ó là lí do các em lMa tuHi này, �-c bi/t các em gái, có th3 dành 

hàng gi8 �Mng tr�%c g�Dng, bNn khoNn không ng%t v@ dáng vóc hay khuôn 

m-t cJa mình.  

Thanh niên h�c sinh không chV nh(n th�y nh�ng thay �Hi v@ cD th3 mà 

còn so sánh chúng v%i nh�ng tiêu chu_n vNn hoá — xã h�i �3 �ánh giá 

chính s$ h�p d[n v@ m-t cD th3 cJa b+n thân. N�u các em nh(n th�y vr 

�wp và nét h�p d[n cJa b+n thân mình sb n+y sinh nh�ng c+m xúc t$ tin, 

yêu �8i và ng��c l"i, nh�ng khi�m khuy�t h"n ch� v@ cD th3 d[n ��n tâm 

tr"ng bi quan, nhút nhát, thi�u t$ tin v@ b+n thân. Nh�ng c+m xúc tiêu 

c$c cJa các em �ôi khi không th$c t� và th�8ng xu�t phát t] nh�ng quan 

�i3m lí t�Xng phi th$c t� v@ s$ h�p d[n cD th3 — ���c +nh h�Xng t] 

ph�Dng ti/n truy@n thông — không ít thanh niên h�c sinh �i ��n k�t lu(n 

r?ng cD th3 và vr ngoài cJa chúng còn xa v%i hình +nh lí t�Xng, d[n ��n 

nh�ng c+m xúc tiêu c$c v@ b+n thân. Các em hay nhìn nh(n và �ánh giá 

vr ngoài cD th3 cJa mình d$a trên m�t m[u hình lí t�Xng nào �ó, th�8ng 

là ng�8i m[u, dixn viên nHi ti�ng hay “hot boy”, “hot girl” (cô gái/chàng 

trai h�p d[n) trên các t"p chí. C4ng có th3 các em th�8ng t(p trung vào 

nh�ng �i3m y�u, nh�ng nét ch�a �wp thay vì tìm ra và ghi nh(n nh�ng 

nét �wp riêng cJa b+n thân. N�u các nhà tham v�n/các thGy cô giáo tH chMc 

���c các ch�Dng trình h�%ng d[n phù h�p có th3 giúp các em có cách nhìn 

nh(n phù h�p hDn, tránh ���c nh�ng c+m xúc tiêu c$c v@ b+n thân. 
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c.  Giao ti�p v�i b�n 

S$ thay �Hi trong m�i quan h/ v%i nh�ng ng�8i có ý ngh^a trong cu�c 

s�ng cJa trr nh� b� mw, b"n bè có +nh h�Xng quan tr�ng ��n cái tôi và 

b+n snc cJa h�c sinh THPT trong các m�i quan h/ xã h�i. Khát v�ng trX 

thành ng�8i l%n, ��c l(p v%i b� mw và khyng ��nh mình trong nhóm b"n 

là �-c �i3m nHi b(t cJa lMa tuHi này. Ti�n trình tách ra khsi b� mw và 

thi�t l(p m�i quan h/ b"n bè �ã t"o nên nh�ng thay �Hi cD b+n trong 

cách nhìn nh(n cJa các em ��i v%i b+n thân mình, ��n vi/c các em có 

tho+ mãn hay hài lòng v%i b+n thân không. Nh�ng m�i quan h/ tin c(y, 

chân thành, lâu dài và �#ng �i/u v%i ng�8i khác là m�t trong nh�ng y�u 

t� quy�t ��nh ��n cái tôi cJa h�c sinh THPT. Z lMa tuHi này, do xu h�%ng 

tách khsi ng�8i l%n, khyng ��nh s$ ��c l(p c4ng nh� s$ phát tri3n phong 

phú và sâu snc hDn cJa th� gi%i n�i tâm, nhu cGu giao ti�p v%i b"n phát 

tri3n m"nh mb. Các em khao khát khyng ��nh mình trong nhóm b"n, 

mu�n ���c b"n bè ch�p nh(n và yêu quý và khi b� b"n bè t] ch�i, t_y 

chay các em th�8ng rDi vào tr"ng thái cô �Dn, lo hãi và  nh�ng c+m xúc 

tiêu c$c khác v@ b+n thân. Chính vì v(y m�t s� em �ã ch�n cách thay �Hi 

b+n thân �3 ���c b"n bè ch�p nh(n nh� nói d�i v@ b+n thân (v@ gia 

�ình, thành tích trong quá khM...), th3 hi/n s$ yêu quý v%i b"n nào �ó 

trong khi th$c s$ không có tình c+m nh� v(y, không th3 hi/n suy ngh^, 

c+m xúc cJa mình m�t cách trung th$c... M�t s� em tìm cách thay �Hi vr 

ngoài, cách Nn m-c, sX thích âm nh"c... cJa mình chV �3 ���c b"n bè 

ch�p nh(n. Có th3 th�y v%i nguyên nhân sâu xa là mu�n ���c b"n bè 

ch�p nh(n và yêu quý, mu�n ���c là m�t phGn trong nhóm b"n, các em 

�ã ph+i bnt bu�c ph+i làm nh�ng vi/c khi�n các em c+m th�y “không 

tho4i mái”, “khó chau v�i b4n thân”, “nhi<u khi không nhSn ra chính 

mình” và chính nh�ng tâm tr"ng này c4ng +nh h�Xng không nhs ��n 

vi/c h�c t(p và cu�c s�ng cJa các em.  

d.  S� phát triKn thK ch(t tâm lí và v(n �< ch3m sóc s,c kho[ sinh s4n 

H�c sinh trung h�c phH thông g#m �a s� các em t] 15 ��n 18 tuHi. *ây là 

giai �o"n cJa tuHi d(y thì v%i nh�ng bi�n �Hi m"nh mb v@ tâm — sinh lí 

��n mMc nhi@u ng�8i coi �ây nh� là m�t giai �o"n “khJng ho+ng” thM 

hai trong ti�n trình phát tri3n cJa trr. *ây là th8i kì mà s$ phát tri3n th3 

ch�t cJa con ng�8i �ang �i vào giai �o"n hoàn chVnh. V@ m-t phát d!c, 
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�a s� các em lMa tuHi này �ã X vào th8i kì sau tr�Xng thành gi%i tính.  

Z vào giai �o"n cu�i THPT kho+ng 18, 19 tuHi các em dGn ch�m dMt giai 

�o"n khJng ho+ng cJa th8i kì phát d!c �3 chuy3n sang th8i kì Hn ��nh, 

cân b?ng hDn. Z m�t s� em �ã xu�t hi/n nhu cGu tình d!c và có ho"t 

��ng tình d!c nh?m tho+ mãn nhu cGu này.  

M�t lo"i tình c+m �-c bi/t xu�t hi/n X lMa tuHi này �ó là tình yêu nam 

n�. Z lMa tuHi này, xu�t hi/n nh�ng m�i tình �Gu lãng m"n, �wp nh�ng 

c4ng không ít có nh�ng m�i tình, �3 l"i X các em nh�ng tHn th�Dng tâm 

lí và th3 xác. Tình yêu nam n� ��n v%i các em không chV xu�t phát t] s$ 

yêu th�Dng, quý tr�ng, khâm ph!c nhau mà còn b� thúc �_y bXi s$ h�p 

d[n gi%i tính và cD th3.  

M�t s� nghiên cMu �ã chV ra r?ng X �� tuHi h�c sinh trung h�c phH thông, 

s$ phát tri3n v@ m-t sinh lí, v@ tình d!c �ã �i tr�%c m�t b�%c so v%i s$ 

tr�Xng thành v@ m-t tâm lí, xã h�i. *ó c4ng là lí do khi�n cho các em có 

th3 g-p ph+i m�t s� hành vi nguy cD liên quan ��n vi/c thi�u hi3u bi�t v@ 

sMc khor sinh s+n nh� tình d!c không an toàn hay có thai ngoài ý mu�n. 

Giai �o"n phát tri3n �-c bi/t này ch�u +nh h�Xng m"nh mb cJa các �i@u 

ki/n vNn hoá, giáo d!c, kinh t� cJa gia �ình, nhà tr�8ng và xã h�i. Ch�t 

l��ng s�ng ���c nâng cao, s$ bùng nH cJa công ngh/ thông tin làm cho 

h�c sinh ngày nay s%m có nhu cGu mãnh li/t v@ quan h/ tình c+m khác 

gi%i. S$ “cXi mX” trong vi/c b�c l� và tho+ mãn nh�ng nhu cGu liên quan 

��n sinh lí — tình c+m c�ng v%i v�n ki�n thMc h"n hwp v@ sMc khor sinh 

s+n �ang �-t các em tr�%c nh�ng nguy cD r�t l%n liên quan ��n v�n �@ 

sMc khor sinh s+n v� thành niên. 

M�t sI v:n 2F liên quan 2.n s8c khoO sinh s�n � l8a tu3i hPc sinh THPT 

trong giai 2o�n hi6n nay 

Nói ��n lMa tuHi d(y thì, t] x�a v[n có câu “n� th(p tam, nam th(p l!c”. 

Nh�ng hi/n nay, v%i �i@u ki/n kinh t� xã h�i phát tri3n, nhi@u trr ���c Nn 

u�ng, �áp Mng �Gy �J ch�t dinh d�7ng nh�ng l�8i v(n ��ng, khi�n tV l/ 

béo phì tNng, l"i s%m ti�p xúc v%i chuy/n tình c+m trên phim +nh, sách 

báo… nên �� tuHi d(y thì �ang có xu h�%ng s%m hDn quan ni/m tr�%c 

�ây, nh�t là trr em X thành ph�. *i@u này có th3 d[n ��n nh�ng tr�8ng 

h�p phát tri3n chênh l/ch gi�a tâm lí và sinh lí, dx có nguy cD +nh h�Xng 

��n sMc khor. 
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Tr�%c �ây, trung bình tuHi d(y thì X n� là 13 tuHi, X nam là 16 tuHi, thì nay, 

tuHi d(y thì trung bình có bi3u hi/n gi+m. Trr gái phH bi�n X �� tuHi t] 

10 — 12, trr nam là 13 — 14 tuHi. B�%c vào giai �o"n này, trr không chV 

thay �Hi v@ sinh lí mà tâm lí c4ng chuy3n bi�n nh� bnt �Gu có tính ��c 

l(p, quan tâm ��n hình dáng bên ngoài, gi%i tính, mX r�ng m�i quan h/ 

b"n bè, t$ ý thMc, nh(n thMc xã h�i. Z các em xu�t hi/n và phát tri3n 

m"nh mb nh�ng xúc c+m gi%i tính. 

Dù th$c t� không ph+i b/nh lí nh�ng theo �� tuHi d(y thì phH bi�n X lMa 

tuHi 11 — 12 nh� hi/n nay, có nhi@u trr lo lnng, ng"i ngùng tr�%c nh�ng 

bi�n �Hi cJa cD th3. Ng��c l"i có em l"i quá vô t�, h#n nhiên vì ch�a ý 

thMc ���c s$ thay �Hi cJa cD th3 c4ng nh� ch�a bi�t cách gi� gìn và 

chNm sóc b+n thân. *3 phòng tránh nh�ng nguy cD �ó, cha mw cGn có 

thái �� �úng �nn, c(p nh(t, trang b� ki�n thMc �3 hi3u, chia sr, �#ng 

hành cùng con cái, không quá lo lnng nh�ng c4ng không nên bs qua nh�ng 

thay �Hi cJa trr. Quan tr�ng nh�t là quan tâm, h�%ng d[n, giúp trr phát 

tri3n theo h�%ng tích c$c, b+o v/ sMc khor c+ v@ th3 ch�t l[n tinh thGn.  

Ngày nay, xét trên bình di/n chung, tuHi d(y thì ��n s%m hDn, nh�ng 

thanh niên l"i có xu h�%ng l(p gia �ình mu�n hDn, do �ó c+ m�t th8i 

gian dài các b"n nam n� �ã có kh+ nNng sinh s+n và nhu cGu sinh d!c 

nh�ng v[n ch�a k�t hôn. *3 tho+ mãn nhu cGu cJa b+n thân, vi/c quan 

h/ tình d!c tr�%c hôn nhân hi/n nay ���c xem là m�t hi/n t��ng phH 

bi�n và dx ���c ch�p nh(n ��i v%i m�t b� ph(n thanh niên. Tuy nhiên 

do s$ tr�Xng thành v@ m-t tâm lí và xã h�i ��n ch(m hDn nhi@u so v%i s$ 

tr�Xng thành v@ cD th3, �-c bi/t là s$ thi�u hi3u bi�t v@ gi%i tính, tình d!c 

và chNm sóc sMc khor sinh s+n nên khá nhi@u em trong s� này �ã không 

có ���c nh�ng k^ nNng s�ng cGn thi�t �3 có nh�ng quy�t ��nh có trách 

nhi/m nh�: Sd d!ng các bi/n pháp tránh thai; có các quy�t ��nh �úng 

�nn v@ ho"t ��ng tình d!c. Bên c"nh �ó, ng�8i l%n (cha mw và thGy cô 

giáo) l"i “ch�a hi3u” hay nói �úng hDn “ch�a mu�n hi3u” nh�ng thay 

�Hi, ham mu�n cJa thanh niên, h�c sinh; né tránh, không mu�n trao �Hi 

cXi mX, chV d[n thi�u chu �áo t(n tình v@ sMc khor sinh s+n, sMc khor 

tình d!c. Có th3 nói, trong khi nhu cGu ���c hi3u bi�t cJa h�c sinh THPT 

là m�t hi/n th$c sinh ��ng thì nhà tr�8ng và xã h�i, gia �ình còn �ang  
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b� tnc trong vi/c ti�p c(n v�n �@ m�t cách khoa h�c, nhân vNn và cXi mX. 

*i@u này �ã d[n ��n vi/c m�t b� ph(n không nhs thanh niên h�c sinh 

quan h/ tình d!c khi ch�a sqn sàng và �ã ph+i ch�u nh�ng h/ l!y c+ v@ 

th3 ch�t và tinh thGn nh� mnc các b/nh lây truy@n qua ��8ng tình d!c, 

HIV/AIDS, mang thai ngoài ý mu�n, lo lnng th�t v�ng v@ t�Dng lai cJa 

b+n thân. M�t s� em chV vì trót có thai, bu�c ph+i l(p gia �ình �ã +nh 

h�Xng nghiêm tr�ng ��n ch�t l��ng cu�c s�ng cJa chính mình và th� h/ 

sau. HGu h�t các em ph+i bs dX vi/c h�c hành, b�%c vào cu�c s�ng hôn 

nhân khi ch�a có �J kh+ nNng t$ l(p �3 trX thành cha mw thì h"nh phúc 

gia �ình luôn b� �e do", sMc khor b+n thân và con cái luôn b� thd thách. 

e.  Ngh< nghi�p  

M�t n�i dung quan tr�ng X lMa tuHi này là ch�n ngh@ có tính h�%ng 

nghi/p �ã trX thành công vi/c kh_n thi�t cJa thanh niên h�c sinh. Các 

em hi3u r?ng cu�c s�ng t�Dng lai ph! thu�c r�t nhi@u vào vi/c h�%ng 

nghi/p và ch�n ngh@ �úng �nn cJa b+n thân. Vi/c quy�t ��nh l$a ch�n 

m�t ngh@ nào �ó cJa h�c sinh ngày nay không ph+i có tính ng[u nhiên 

mà d$a trên nh�ng cNn cM c! th3 rõ ràng: nh(n thMc v@ ngh@, nh�ng yêu 

cGu cJa ngh@ ��i v%i �-c �i3m tâm sinh lí cJa b+n thân, �ánh giá và yêu 

cGu cJa xã h�i ��i v%i ngành ngh@, xu h�%ng và tri3n v�ng cJa ngh@ 

trong t�Dng lai. Vi/c l$a ch�n ngh@ và tr�8ng h�c ngh@ luôn là m�i quan 

tâm l%n nh�t và là khó khNn cJa �a s� h�c sinh THPT. *i@u �ó th3 hi/n X 

vi/c các em có mong mu�n tìm hi3u và khám phá th� gi%i ngh@ nghi/p, 

��i chi�u so sánh nh�ng �-c �i3m, yêu cGu, tính ch�t cJa ngh@ nghi/p  

v%i �i@u ki/n, kh+ nNng cJa b+n thân (sX thích, nhu cGu, nguy/n v�ng, 

nNng l$c và ph_m ch�t nhân cách) �3 tìm m�t ngh@ phù h�p cho mình. 

Z thi�u niên, l$a ch�n m�t ngh@ nào �ó th�8ng mang màu snc c+m tính 

bXi các em ch�a �J trình �� khái quát nh�ng hi3u bi�t v@ ngh@ mà các 

em thu nh(n ���c thông qua nh�ng nhân v(t quan tr�ng (cha mw, thGy 

cô, hình m[u lí t�Xng…). *�i v%i thanh niên h�c sinh, v%i kh+ nNng t� 

duy phát tri3n m"nh mb, thanh niên h�c sinh �ã có chính ki�n cJa riêng 

mình ��i v%i các v�n �@ ngh@ nghi/p trong xã h�i. Các em có kh+ nNng 

nh(n bi�t m�t cách sâu snc hDn thi�u niên h�c sinh v@ th� gi%i ngh@ 

nghi/p c4ng nh� nh�ng l�i ích do ngh@ �em l"i. Kinh nghi/m s�ng và 
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mMc �� tích c$c tham gia các ho"t ��ng xã h�i X thanh niên h�c sinh sb 

giúp các em có s$ l$a ch�n nh�ng ngh@ phù h�p v%i b+n thân. 

S$ l$a ch�n ngh@ nghi/p d$a trên n@n t+ng là nh�ng hi3u bi�t sâu snc 

cJa mSi cá nhân ��i v%i ngh@ và th� gi%i ngh@ nghi/p. Vì v(y, vi/c tìm 

ki�m nh�ng thông tin liên quan ��n ngh@ và s$ phát tri3n ngh@ nghi/p 

cJa mSi cá nhân chJ y�u d$a trên cD sX là nh�ng thông tin ngh@ có trên 

các ph�Dng ti/n thông tin �"i chúng, công tác h�%ng nghi/p trong nhà 

tr�8ng và ngoài xã h�i. Tuy nhiên hi/n nay chúng ta còn thi�u nh�ng 

kênh thông tin v@ ngh@, th� tr�8ng lao ��ng và xu h�%ng phát tri3n cJa 

ngành ngh@ trong xã h�i �3 giúp thanh niên h�c sinh có cái nhìn �Gy �J 

v@ ngh@ trong �8i s�ng xã h�i. Do �ó h�c sinh THPT hi/n nay g-p r�t 

nhi@u khó khNn trong vi/c tìm ki�m thông tin cho vi/c l$a ch�n ngh@ 

nghi/p cJa mình. V@ chJ quan, s$ hi3u bi�t v@ ngh@ cJa thanh niên h�c 

sinh còn nhi@u h"n ch�. Nhi@u thanh niên ch�a th$c s$ hi3u rõ m"ng 

l�%i ngh@ hi/n có trong xã h�i, ch�a phân bi/t rõ s$ khác nhau gi�a các 

ngh@ và tr�8ng �ào t"o ngh@ nên ít em h�%ng ��n vi/c ch�n ngh@ mà 

chJ y�u ch�n tr�8ng �3 h�c. Vi/c ch�n ngh@ cJa s� thanh niên này 

không ph+i v%i t� cách là ch�n m�t l^nh v$c vi/c làm Hn ��nh, phù h�p 

v%i �i@u ki/n và kh+ nNng cJa b+n thân, không ph+i là m�t ngh@ m�u 

sinh, mà chJ y�u chV là s$ khyng ��nh mình tr�%c b"n ho-c chJ y�u là 

theo �uHi chí h�%ng có tính ch�t lí t�Xng hoá cJa mình. Vì v(y, m-c dù 

các em ý thMc ���c tGm quan tr�ng cJa vi/c ch�n ngh@ nh�ng hành vi 

l$a ch�n cJa các em v[n c+m tính. V@ khách quan, trong n@n kinh t� 

hi/n �"i, m"ng l�%i ngh@ r�t �a d"ng, phong phú và bi�n ��ng nên vi/c 

l$a ch�n và ��nh h�%ng ngh@ nghi/p cJa h�c sinh là h�t sMc khó khNn. 

Vi/c giáo d!c ngh@ và h�%ng nghi/p cho h�c sinh luôn là vi/c làm r�t 

quan tr�ng cJa nhà tr�8ng phH thông và cJa toàn xã h�i. 

Trong vi/c l$a ch�n ngh@ nghi/p t�Dng lai, vi/c so sánh nh�ng yêu cGu 

cJa ngh@ nghi/p v%i nh�ng ph_m ch�t nhân cách �3 bi�t ���c kh+ nNng 

�áp Mng cJa b+n thân ��i v%i ngh@ là m�t v�n �@ quan tr�ng. Z h�c sinh 

THPT, ý thMc v@ cái tôi rõ ràng và �Gy �J hDn �ã làm cho thanh niên có 

���c kh+ nNng này, tuy nhiên còn khá nhi@u em lúng túng trong vi/c 

�ánh giá �úng b+n thân v@ nh�ng ph_m ch�t và nNng l$c �3 ��i chi�u 

v%i nh�ng yêu cGu nghiêm ng-t cJa ngh@. Hi/n tr"ng này bnt ngu#n t] 

nhi@u nguyên nhân khách quan và chJ quan. 
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*i@u cGn l�u ý, dù t$ �ánh giá cJa thanh niên �ã có tính ��c l(p, có chi@u 

sâu và mang tính khái quát, nh�ng do ít d$a vào ý ki�n cJa ng�8i khác, 

nên không ph+i bao gi8 c4ng phù h�p v%i cái th$c có cJa mình. Nhi@u 

thanh niên �ánh giá quá cao b+n thân, d[n ��n t$ cao, coi th�8ng ng�8i 

khác ho-c �ánh giá quá th�p, coi mình là b�t tài vô d!ng. C+ hai tr�8ng 

h�p này �@u +nh h�Xng tiêu c$c ��i v%i ��nh h�%ng giá tr� ngh@ X h�c 

sinh THPT. *-c bi/t, trong �i@u ki/n phát tri3n kinh t� th� tr�8ng và xu 

th� h�i nh(p qu�c t�, �8i s�ng v(t ch�t và tinh thGn cJa xã h�i ���c nâng 

cao, t$ ý thMc cJa h�c sinh THPT ch�u +nh h�Xng r�t nhi@u bXi nh�ng 

��nh h�%ng t] phía xã h�i. Các em là l%p ng�8i nNng ��ng và nh"y bén 

v%i cái m%i nên s$ ti�p nh(n nh�ng giá tr� m%i (theo c4 chi<u h��ng tích 

c�c và tiêu c�c) X thanh niên h�c sinh dixn ra m�t cách nhanh chóng. 

Chính vì v(y, ng�8i l%n cGn ph+i quan tâm và nh"y bén ��i v%i nh�ng 

v�n �@ cJa thanh niên h�c sinh �3 giúp các em h�%ng ��n nh�ng giá tr� 

phù h�p v%i s$ phát tri3n cJa ��t n�%c.  

Kì v�ng v@ s$ thành công cJa con em mình là tâm lí chung cJa m�i tGng 

l%p ph! huynh trong xã h�i Vi/t Nam. *ã t] lâu, quan ni/m “L�i h=c là 

con ��!ng duy nh(t �i ��n thành công c8a mci cá nhân” �ã Nn sâu vào 

trong ti@m thMc cJa r�t nhi@u th� h/ khi�n cho nhi@u ph! huynh không 

quan tâm ���c ��n vi/c, sau “t(m b"ng ��i h=c” �ó, con h� sb làm ���c 

ngh@ gì �3 m�u sinh hay l"i lu_n qu_n trong cái vòng “trái ngh< — th(t nghi�p”. 

Thêm n�a, nhi@u b(c ph! huynh g-p không ít khó khNn trong vi/c ti�p 

c(n th� gi%i ngh@ nghi/p. H� chV có th3 bi�t ���c nh�ng ngành ngh@ có 

tính ch�t truy@n th�ng và phH bi�n, kh+ nNng c(p nh(t thông tin v@ 

nh�ng bi�n ��ng cJa th� gi%i ngh@ nghi/p còn h"n ch�. M-t khác, b+n 

thân h� c4ng �ang ph+i ��i di/n v%i v�n �@ chuy3n �Hi ngh@ nghi/p 

trong t�Dng lai do s$ chuy3n �Hi cD c�u kinh t� �ang dixn ra m"nh mb X 

��a ph�Dng. Chính vì v(y, s$ thi�u hi3u bi�t cJa cha mw v@ ngh@ và th� 

gi%i ngh@ nghi/p là c+n trX l%n trong quá trình trao �Hi, chia sr gi�a cha 

mw và con cái v@ nh�ng v�n �@ này. 

*  Y�u t� giáo d c nhà tr�!ng 

Trong nhà tr�8ng phH thông, ho"t ��ng giáo d!c h�%ng nghi/p �ã có 

nh�ng tác ��ng t�t ��n quá trình h�%ng nghi/p cJa h�c sinh… Tuy 
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nhiên, quá trình này g-p ph+i m�t s� v�n �@ b�t c(p nh�: ��i ng4 giáo 

viên gi+ng d"y b� môn h�%ng nghi/p ch�a ���c �ào t"o chuyên sâu, �a 

s� là giáo viên kiêm nhi/m; cD sX v(t ch�t không �áp Mng ���c �-c thù 

cJa môn h�c là luôn ph+i ti�p c(n v%i cái m%i, th8i l��ng dành cho môn 

h�c không nhi@u (36 ti�t/3.920 ti�t/4 nNm h�c — c�p THCS và 54 

ti�t/3.045 ti�t/3 nNm h�c — c�p THPT). 

Y�u t� xã h�i c4ng +nh h�Xng không nhs ��n vi/c h�%ng nghi/p ch�n 

ngh@ cJa h�c sinh. S$ chuy3n �Hi t] n@n kinh t� bao c�p sang kinh t� th� 

tr�8ng, s$ chuy3n d�ch v@ cD c�u kinh t� vùng mi@n �ã làm thay �Hi, 

th(m chí �+o l�n nh�ng giá tr� ngh@ nghi/p truy@n th�ng trong xã h�i. 

T�c �� phát tri3n nhanh cJa n@n kinh t� d[n ��n vi/c nhu cGu tuy3n 

d!ng cJa m�t s� ngành ngh@ liên t!c thay �Hi, làm gia tNng hi/n t��ng 

th�t nghi/p ho-c làm vi/c không �úng ngh@ ���c �ào t"o, v�n �@ tiêu c$c 

trong tuy3n d!ng... là nh�ng khó khNn l%n mà h�c sinh THPT ph+i ��i 

m-t khi �Mng tr�%c ng�7ng cda cu�c �8i. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu và phân tích nội dung các lĩnh vực cần 

tham vấn, tư vấn, hướng dẫn cơ bản cho học sinh trung 

học phổ thông. 

D$a vào hi3u bi�t và kinh nghi/m th$c tixn tham v�n, t� v�n và h�%ng 

d[n h�c sinh THPT trong h�c t(p, chNm sóc sMc khor, trong các m�i 

quan h/ xã h�i…, b"n hãy nh% l"i và vi�t ra suy ngh^, quan �i3m cJa 

mình �3 th$c hi/n m�t s� yêu cGu sau �ây: 

— Có nh�ng cách thMc nào �3 giúp h�c sinh h�c t(p có hi/u qu+? 
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— *3 giúp h�c sinh THPT có m�t cD th3 khor �wp, theo b"n cGn chú ý ��n 

nh�ng v�n �@ gì? (Dinh d�7ng, cD th3 — hình +nh b+n thân). 

 

 

 

 

 

 

 

 

— *3 giúp h�c sinh THPT xây d$ng ���c tình b"n trong sáng, b@n v�ng 

thGy cô giáo cGn chú ý nh�ng v�n �@ gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— *3 giúp h�c sinh THPT có th3 Mng xd phù h�p, hi/u qu+ trong các m�i 

quan h/ xã h�i, ng�8i giáo viên cGn chú ý nh�ng v�n �@ gì? 
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— *3 giúp h�c sinh THPT có ���c ��nh h�%ng ngh@ nghi/p t�t, ng�8i giáo 

viên cGn chú ý nh�ng v�n �@ gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t� hoàn thi�n n�i dung �ã vi�t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

a. Tham v(n, t� v(n và h��ng d.n h=c tSp 

Có th3 th$c hi/n nhi@u chJ �i3m trong vi/c tham v�n, h�%ng d[n h�c 

t(p nh�: Khám phá và qu+n lí c+m xúc trong h�c t(p; Chu_n b� cho bài 

ki3m tra... 

Khám phá và qu4n lí c4m xúc trong h=c tSp 

Trong h�c t(p, nhi@u khi h�c sinh rDi vào tr"ng thái cNng thyng (stress), 

vì v(y giúp các em th$c hi/n nh�ng bài t(p th� giãn �3 c+i thi/n tình tr"ng 

sMc khor khi h�c là m�t vi/c làm t�t. Vi/c �Gu tiên là giúp các em nh(n ra 

các d�u hi/u cJa stress: nh�ng b�t bình th�8ng v@ th3 ch�t, thGn kinh  

và quan h/ xã h�i. C! th3 là s$ ki/t sMc, t$ d�ng thèm Nn ho-c bs Nn,  
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�au �Gu, khóc, m�t ngJ ho-c là ngJ quên. Ngoài ra, tìm ��n r��u, thu�c, 

ho-c nh�ng bi3u hi/n khó ch�u khác c4ng là nh�ng d�u hi/u cJa stress. 

Stress còn �i kèm v%i c+m giác b�t an, gi(n d�, ho-c s� hãi. *�i phó v%i 

stress là kh+ nNng gi� cân b?ng khi x+y ra nh�ng tình hu�ng, s$ ki/n �òi 

hsi quá sMc. Có nhi@u cách �3 ��i phó v%i stress. M�t trong nh�ng cách 

�ó là tìm cách thoát khsi c+m giác khJng ho+ng b?ng vi/c nghV ngDi th� 

giãn, t$ th�Xng cho mình m�t th8i gian nghV ngnn mSi ngày. Sau �ây là 

m�t s� bài t(p th� giãn và th3 d!c có th3 tham kh+o:  

H�c cách th� giãn 

1) Ch�n m�t t] tiêu �i3m hay m�t câu ngnn mà b"n thích nói nh�t trong 

lúc này; 2. Ng#i yên l-ng trong m�t t� th� tho+i mái; 3) Nhnm mnt l"i;  

4) Th+ lsng cD th3, hDi nghiêng �Gu sang bên; 5) ThX ch(m và t$ nhiên, 

nhnc l"i t] tiêu �i3m hay câu �ó mSi lGn b"n thX ra; 6) Hãy làm ra vr th8 D. 

*]ng lo lnng xem b"n �ang th$c hi/n t�t không. Khi các ý ngh^ khác xâm 

chi�m tâm trí, �Dn gi+n lo"i bs chúng và nhw nhàng quay l"i vi/c l(p l"i t]; 

7) Ti�p t!c trong 10 ��n 20 phút; 8) Luy/n t(p ph�Dng pháp này m�t hay 

hai lGn mSi ngày. 

Bài t(p th3 d!c �3 c+i thi/n tình tr"ng sinh lí trong h�c t(p  

1) *i b� th3 d!c trong vòng 15 — 20 phút; 2) Trong khi �i b�, luôn h�%ng 

mnt b"n t%i m�t tGm nhìn xa nh�t hay t%i �Vnh cJa m�t toà nhà hay nhìn 

nh�ng �ám mây trên bGu tr8i; 3) *#ng th8i quan sát xung quanh, c� 

gnng �3 ý t%i c+nh v(t xung quanh nhi@u nh�t có th3, hãy �3 cH b"n t(p 

th3 d!c m�t chút; 4) Quay tay và ��a s+i chân dài và khor; 5) ThX sâu. 

N�u không thích �i b� thì vi/c chNm sóc cây c+nh hay làm m�t vài vi/c 

nhw nhàng c4ng là cách th� giãn t�t. 

Khi không ra ngoài ���c có th3 t(p ngay t"i chS b?ng cách 

1) V�Dn hai tay qua �Gu, cao nh�t có th3; 2) V�Dn sang hai bên và quay 

tròn; 3) Cúi xu�ng, ch"m t%i sàn nhà; 4) Xoay tay ch"m t%i nh�ng b� 

ph(n khó v%i t%i nh�t trên cD th3; 5) N�u bên c"nh b"n có ai �ó, hãy nh8 

ng�8i �ó xoa bóp m�t chút vai và cH b"n, sau �ó làm ng��c trX l"i;  

6) Xoay cH; 7) *i b� hay ch"y t"i chS; 8) ThX sâu. 

M�t cách khác �3 thoát khsi cNng thyng �ó là �-t nh�ng m!c tiêu c! th3 

v]a sMc cho b+n thân b?ng cách cnt b%t kh�i l��ng công vi/c, �i@u này có 
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th3 giúp tránh ���c vi/c su�t ngày ph+i lo ngh^ quá nhi@u, �#ng th8i có 

th3 t(p trung �u tiên vào nh�ng công vi/c quan tr�ng. C4ng nên tránh 

nh�ng ph+n Mng thái quá, chyng h"n nh� “Môn h�c này mình không 

thích lnm” thay cho vi/c “Mình th�y môn này không ch�u ���c” ho-c 

chyng ��n mMc ph+i “lo cu�ng lên” vì snp có ��t ki3m tra khi mà chV cGn 

“c_n th(n m�t chút” là có th3 �ã Hn. *-c bi/t không ���c tr�n tránh 

tr"ng thái cNng thyng b?ng r��u hay thu�c vì nh�ng thM này không giúp 

gi+i to+ cNng thyng mà sb làm cho tình tr"ng stress càng trX nên trGm tr�ng.  

LK có m�t bài kiKm tra t	t 

•  Chu_n b� cho bài ki3m tra b?ng cách 

— L(p m�t b+n li/t kê nh�ng gì cGn ki3m tra 

Nnm rõ nh�ng v�n �@ gì sb ph+i h�c cho bài ki3m tra — nh�ng công thMc, 

nh�ng ý chính, nh�ng bài vi�t mà b"n ph+i làm. B+n li/t kê này sb giúp 

b"n chia nhs nh�ng thM b"n cGn h�c thành nh�ng phGn ���c snp x�p và 

có th3 xoay xX ���c, nh� v(y b"n có th3 ôn t(p m�t cách toàn di/n ngay 

c+ khi b"n không c+m th�y hMng thú v%i nó.  

— T"o nh�ng b+n tóm tnt và nh�ng phGn ���c �ánh d�u 

Hãy �ánh d�u nh�ng ý quan tr�ng cJa bài h�c và m�i liên quan gi�a nh�ng 

ý này. Nh�ng b+n tóm tnt sb li/t kê nh�ng ý chính theo m�t h/ th�ng. 

S$ sáng t"o trong cách trình bày c4ng góp phGn �Dn gi+n hoá quá trình 

ti�p thu cJa b"n.  

— Ghi âm nh�ng tài li/u b"n có 

Vi/c ghi âm m�t kh�i l��ng v]a ph+i nh�ng tài li/u b"n cGn h�c vào 

bNng sb giúp b"n có th3 ôn bài ngay trên máy nghe nh"c cJa b"n. B"n có 

th3 v]a �i, ho-c X m�t nDi không dành cho vi/c h�c t(p mà v[n có th3 ôn 

l"i nh�ng ý chính nh8 chi�c bNng này.  

— Làm nh�ng t�m thr giúp trí nh% 

*3 có th3 nh% các ��nh ngh^a, công thMc, m�t dãy các d� li/u, hãy vi�t 

tiêu �@ vào m�t m-t cJa t�m thr và n�i dung X m-t bên kia. Nh�ng thr 

nh% này không chV giúp b"n luy/n kh+ nNng nh(n ra nh�ng n�i dung 

quan tr�ng mà còn giúp b"n có th3 nh% ���c nh�ng ki�n thMc cJa mình 

chV t] m�t vài thM linh tinh. 
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•  �ng phó v%i c+m giác h#i h�p v@ bài ki3m tra 

Trong bài ki3m tra, tuy X nh�ng c�p �� khác nhau hGu h�t h�c sinh, sinh 

viên �@u c+m th�y h#i h�p. Tuy nhiên, m�t khi mà s$ h#i h�p �y +nh 

h�Xng t%i ch�t l��ng cJa bài ki3m tra thì nó �ã trX thành m�t v�n �@. 

Nh�ng chu_n b� cho bài ki3m tra �3 gi+i to+ s$ lo âu 

•  H�%ng v@ bài ki3m tra v%i s$ t$ tin. Hãy tìm m�i cách có th3 �3 cá nhân 

hoá thành công: kh+ nNng quan sát, tính logic, t$ nói chuy/n v%i b+n 

thân, luy/n t(p, làm vi/c theo nhóm, ghi chép… 

•  Hãy coi bài ki3m tra là nDi �3 b"n chMng ts mình �ã h�c nhi@u nh� th� 

nào và có th3 nh(n ���c m�t phGn th�Xng cho công sMc mà b"n �ã bs ra. 

•  Hãy sqn sàng! H�c th(t k^ bài h�c cJa b"n và xem bài h�c nào là cGn thi�t 

nh�t cho bài ki3m tra. Sd d!ng b+n li/t kê các thM cGn ki3m tra. 

•  Ch�n m�t t� th� tho+i mái nh�t �3 làm bài ki3m tra. Ánh sáng v]a �J và 

ít b� m�t t(p trung nh�t. 

•  Cho phép mình ���c tho+i mái v@ th8i gian, �-c bi/t là �3 làm nh�ng gì 

b"n cGn ph+i làm tr�%c khi bnt tay vào bài ki3m tra nh�ng v[n ph+i ��n 

chS làm bài ki3m tra s%m hDn m�t chút. 

•  Tránh ph+i nh#i nhét ngay tr�%c khi ki3m tra. 

•  C� gnng t(p trung m�t cách tho+i mái. Không nên nói chuy/n v%i các 

h�c sinh ch�a chu_n b� bài h�c, nh�ng h�c sinh ts thái �� không hay, 

ho-c nh�ng h�c sinh làm b"n sao nhãng s$ chu_n b� cJa mình. 

•  B"n có th3 làm cho �Gu óc ���c nhanh nhwn hDn b?ng cách luy/n t(p 

th3 thao. 

•  Ph+i ngJ th(t ngon vào �êm tr�%c ngày ki3m tra. 

•  Không ���c �3 �ói b!ng mà �i làm bài ki3m tra. 

•  Hoa qu+ t�Di và rau xanh là m�t cách h�u hi/u �3 gi+i to+ lo lnng. Nh�ng 

thMc Nn gây cNng thyng g#m nh�ng thMc Nn ���c làm sqn, các ch�t hoá 

h�c làm ng�t, n�%c ng�t có gas, sôcôla, trMng, nh�ng �# Nn nhi@u dGu 

m7, th�t l�n, th�t �s, ��8ng, nh�ng s+n ph_m làm t] b�t mì, bim bim, 

nh�ng thMc Nn chMa nhi@u ch�t b+o qu+n ho-c nhi@u gia v�. 

•  Hãy Nn gì �ó nhè nhw �3 giúp b"n tránh ���c s$ h#i h�p. 

•  Tránh nh�ng thMc Nn chMa nhi@u ��8ng (kwo) vì nó có th3 làm cho b"n 

c+m th�y khó ch�u. 
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Trong lúc làm bài 

•  *�c th(t k^ yêu cGu cJa �@ bài.  

•  B� trí quv th8i gian làm bài cJa b"n sao cho th(t h�p lí.  

•  Thay �Hi t� th� �3 c+m th�y dx ch�u hDn.  

•  N�u b"n không ngh^ ra câu tr+ l8i, hãy �3 �ó và chuy3n sang câu khác.  

•  N�u b"n �ang ph+i làm m�t bài vi�t mà b"n ��t nhiên không nh% ���c 

gì, hãy ch�n m�t câu hsi nào �ó và bnt �Gu vi�t, có th3 nó sb giúp b"n 

nh% l"i ���c nh�ng gì b"n �ã h�c.  

•  *]ng ho+ng lo"n khi th�y m�i ng�8i bnt �Gu n�p bài, vì có n�p s%m hDn 

c4ng chyng có ích l�i gì.  

N�u b�n nhSn th(y mình �ang c3ng theng gi�a lúc làm bài thi 

•  Hãy tho+i mái �i, b"n �ang ki3m soát ���c m�i vi/c mà. 

Hãy hít th(t sâu và thX ra th(t m"nh. 

•  *]ng ngh^ t%i s$ s� hãi. D]ng l"i, ngh^ v@ b�%c ti�p theo và t]ng b�%c 

th$c hi/n ti�p bài làm cJa b"n. 

•  Hãy sd d!ng nh�ng cách ��ng viên b+n thân sao cho thích h�p. Hãy 

nh(n th�y r?ng b"n �ã và �ang c� gnng h�t mình. 

•  Lo"i tr] m�t s� s$ h#i h�p. Nó sb nh� m�t s$ nhnc nhX r?ng b"n �ang c� 

gnng h�t sMc và sb giúp b"n có thêm ��ng l$c �3 làm bài. Tuy nhiên, nh% 

là ph+i gi� nó X trong m�t mMc �� nh�t ��nh. 

•  B"n ph+i hi3u h#i h�p c4ng là m�t “thói quen” và b"n cGn ph+i luy/n t(p 

�3 sd d!ng nó nh� m�t ph�Dng ti/n �3 ��n v%i thành công. 

Sau bài ki3m tra, hãy xem l"i xem b"n �ã làm bài th� nào. 

•  ChV ra nh�ng cách làm nào có hi/u qu+ và c� gi� v�ng nó. Cho dù nh�ng 

�i@u này có nhs nh-t ��n �âu thì nó c4ng �ang giúp b"n �-t nh�ng viên 

g"ch nhs �3 ti�n t%i thành công.  

•  ChV ra nh�ng ph�Dng thMc nào �ã không giúp ích ���c gì cho b"n.  

•  T$ chúc m]ng vì b"n �ang �i �úng ��8ng �3 có th3 v��t qua nh�ng 

ch�%ng ng"i v(t.  

S� nhJi nhét chC có ích vào nh�ng lúc g(p gáp; nó hoàn toàn là không t	t 

cho vi�c h=c tSp lâu dài 
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Các cách nh#i nhét g#m có: 

•   Xem tr�%c t�t c+ nh�ng tài li/u mà b"n cGn ph+i h�c.  

•   Hãy bi�t ch�n l$a: l�%t qua t�t c+ các ch�Dng �3 nnm ���c ý chính.  

•   T(p trung vào vi/c h�c và ôn luy/n các ý chính �ó.  

•  *]ng ��c nh�ng �o"n mà b"n sb không có th8i gian xem l"i.  

b. T� v(n ch3m sóc s,c kho[ và s,c kho[ sinh s4n cho h=c sinh THPT 

T] 15, 16 tuHi ��n 18 tuHi là th8i kì mà s$ phát tri3n th3 ch�t cJa con 

ng�8i �ang �i vào giai �o"n hoàn chVnh. So v%i tuHi thi�u niên, s$ gia 

tNng cJa thân th3 v@ chi@u cao cJa thanh niên ch(m l"i. Các em gái 

tr�Xng thành �Gy �J trung bình vào gi�a 16, 17 tuHi (sai bi/t b?ng ± 13 

tháng), các em trai kho+ng gi�a 17, 18 tuHi (sai bi/t b?ng ± 10 tháng). 

Chi@u cao, tr�ng l��ng cJa các em trai �ã �uHi k�p các em gái và còn ti�p 

t!c v��t lên. SMc m"nh cD bnp tNng r�t nhanh, l$c cD cJa em trai 16 tuHi 

v��t lên gGn g�p �ôi so v%i l$c cD cJa chính em �ó lúc 12 tuHi. *ây là th8i 

kì th3 l$c sung mãn nh�t trong c+ �8i ng�8i. 

V@ m-t phát d!c, �a s� các em lMa tuHi này �ã X vào th8i kì sau tr�Xng 

thành gi%i tính. Z vào giai �o"n cu�i THPT kho+ng 18, 19 tuHi các em 

dGn ch�m dMt giai �o"n khJng ho+ng cJa th8i kì phát d!c �3 chuy3n 

sang th8i kì Hn ��nh, cân b?ng hDn. Z m�t s� em �ã xu�t hi/n nhu cGu 

tình d!c và ho"t ��ng tình d!c �3 tho+ mãn nhu cGu này.  

V%i m�t cD th3 �ang X th8i kì hoàn chVnh v@ s$ phát tri3n th3 ch�t, vi/c 

�+m b+o nhu cGu dinh d�7ng cho h�c sinh THPT là r�t cGn thi�t. *ây là 

lMa tuHi mà nh� dân gian v[n g�i là “tuHi Nn tuHi ngJ” hay là tuHi “Nn sam, 

Nn sMa”, vì v(y các em cGn ���c cung c�p �Gy �J các ch�t dinh d�7ng 

cGn thi�t nh�: protein, vitamin các ch�t khoáng; Nn �a d"ng các lo"i th$c 

ph_m nh� th�t, cá, tôm, cua, trMng, s�a... *�i v%i các em gái khi hành 

kinh th�8ng m�t máu, do �ó cGn th�8ng xuyên Nn các th$c ph_m có 

nhi@u snt nh� rau xanh (mu�ng, c+i, mùng tDi, ngót...), th�t �s (l�n, bò, 

gan...). Nhìn chung các em X lMa tuHi này Nn u�ng t�t nh�ng có m�t s� 

em, th�8ng là n�, do s� béo nên kiêng khem không �úng cách, r�t có h"i 

cho cD th3. CGn làm cho các em hi3u cD th3 �ang trong th8i kì phát tri3n 

n�u không Nn �J ch�t dinh d�7ng cD th3 sb không l%n ���c, ví nh� ��t 

không màu m7 thì cây sb còi c�c. T�t nhiên không ph+i Nn quá nhi@u bXi 

vì nh� th� có th3 b� béo phì mà nên Nn �Gy �J k�t h�p v%i t(p th3 d!c. 
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Khi d(y thì, các tuy�n m# hôi tNng c�8ng ho"t ��ng, ch�t ti�t ra thay �Hi 

khi�n cD th3 thanh niên xu�t hi/n mùi l", rõ nh�t là mùi X nách và cD 

quan sinh d!c. Mùi cD th3 mSi ng�8i m�t khác, và có th3 làm cho các em 

th�y khó ch�u. Th$c ra m# hôi khi m%i ra khsi cD th3 có mùi không hôi, 

nh�ng sau �ó b� vi khu_n trên da phân hul nên trX thành có mùi, có 

ng�8i hôi, có ng�8i không. Cách xd lí t�t nh�t là m-c v+i cô tông th�m 

_m và thoáng khí �3 m# hôi dx bay hDi, và quan tr�ng là tnm rda, thay áo 

th�8ng xuyên thì nách không k�p hôi. Có th3 dùng chanh ho-c phèn 

chua xát vào nách sau khi tnm rda �3 gi+m mùi hôi. 

CD quan sinh d!c th�8ng có mùi n#ng, vì v(y không nên dùng chanh, 

ch�t khd mùi hay n�%c hoa... �3 gi+m mùi vì các ch�t �ó có th3 làm m�t 

cân b?ng các vi khu_n nDi �ây mà gây b/nh ho-c gây d� Mng cho da. Các 

em chV nên v/ sinh cD quan sinh d!c hàng ngày v%i xà phòng thDm ho-c 

các dung d�ch v/ sinh. 

Vi/c m-c quGn áo lót h�p v/ sinh c4ng r�t quan tr�ng. 

M�t chi�c quGn lót t�t là v]a v-n và b?ng ch�t li/u cô-tông �3 �+m b+o 

�� th�m t�t. N�u quGn lót không có �� th�m t�t thì các b� ph(n sinh d!c 

sb _m �%t và dx b� nhixm khu_n. N�u quá ch-t thì b� ph(n sinh d!c cJa 

ng�8i nam gi%i sb b� nóng do �ôi tinh hoàn dính ch-t v%i cD th3 và +nh 

h�Xng ��n vi/c s+n xu�t tinh trùng. 

*�i v%i các em gái, m�t chi�c áo lót t�t là chi�c áo m-c v]a v-n. Chi�c áo 

quá ch-t sb làm gi+m tuGn hoàn máu và gây M ��ng m# hôi. 

Tr,ng cá 

TrMng cá do các tuy�n nh8n bên d�%i da t"o nên. Z tuHi d(y thì, các 

tuy�n này ho"t ��ng m"nh hDn, vi/c �ào th+i qua da m"nh hDn. Bã nh8n 

n�u không thoát mà n?m l"i X lS chân lông thì dGn tích l"i thành m�t  

c!c nhs trNng trnng, vàng vàng d�%i da, chính là trMng cá. Th�8ng thì 

ngoài 20 tuHi, trMng cá sb gi+m dGn ho-c h�t hyn. TrMng cá cJa mSi ng�8i 

ph+n Mng v%i �i@u ki/n khác nhau. Có em lên nhi@u trMng cá khi thMc 

khuya, khi lo lnng, lúc gGn kì thi. M�t s� em khác b� lên trMng cá khi snp 

hành kinh, ho-c do u�ng cà phê, u�ng chè, hút thu�c. Vì v(y �3 ý ��n 

nh�ng y�u t� kích thích trMng cá m�c sb giúp cho các em ngNn ch-n 

���c nguy cD này.  

�n nhi@u rau qu+ và thMc Nn nhi@u ch�t xD giúp bài ti�t dx dàng c4ng làm 

gi+m b%t trMng cá. Vi/c rda m-t s"ch sb, nhw nhàng, giúp máu l�u thông 
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c4ng làm gi+m nguy cD trMng cá nh�ng n�u rda m-t quá nhi@u khi�n da 

m-t khô, các tuy�n ti�t thêm ch�t nh8n, có th3 làm trMng cá n-ng thêm. 

*a s� các n�t trMng cá �@u nhs và t$ bi�n �i, chV m�t s� ít là l%n và t#n t"i 

lâu. T�t nh�t là không nên n-n trMng cá, vì có th3 khi�n trMng cá lan ra. 

Còn n�u “không th3 �]ng ���c” các em hãy chV n-n các n�t trMng cá �ã 

chín và dx n-n. Tr�%c khi n-n, hãy rda tay th(t s"ch �3 tránh gây nhixm 

trùng xung quanh vì làm v(y có th3 t"o swo. 

Hãy th(n tr�ng v%i nh�ng n�t trMng cá X quanh mi/ng, hãy úp ngang bàn 

tay lên mi/ng, �ây là “khu v$c c�m”, trMng cá X �ây n�u b� n-n non ho-c 

dùng tay b_n, có th3 nhixm trùng r�t n-ng, g�i là �inh râu, sb �au và 

th(m chí gây ra bi�n chMng nguy hi3m. 

Z tuHi này các em trai c4ng �ã có râu, tr�%c khi c"o râu cGn th�m �%t cho 

m@m s�i râu và dx c"o. Dùng kem c"o râu là t�t nh�t, n�u không có thì sd 

d!ng n�%c, n�%c �m thì ���c chM không ���c dùng n�%c nóng bXi vì nó 

làm cho da cNng lên và dx b� x�%c. *]ng quên ch�n dao c"o snc và rda 

b?ng n�%c l"nh sau khi c"o râu xong. 

V� sinh b� phSn sinh d5c  

Các tuy�n X b� ph(n sinh d!c cJa em gái và em trai th�8ng xuyên ti�t ra 

ch�t d�ch nhGy, trnng trong làm nhi/m v! gi� _m ho-c bôi trDn cho các 

b� ph(n sinh d!c. N�u ch�t d�ch này ��ng l"i thì �ây là môi tr�8ng thu(n 

l�i cho các vi khu_n phát tri3n gây ra viêm nhixm. V/ sinh hàng ngày sb 

giúp các em tránh ���c �i@u này. 

Khi rda b� ph(n sinh d!c, em gái cGn chú ý rda s"ch trong các n�p da 

g�p cJa môi l%n và môi nhs ngay X âm h�, không rda sâu bên trong lS 

âm �"o. Khi �"i ti/n xong, nên lau, chùi theo h�%ng t] phía tr�%c ra phía 

sau �3 tránh ��a vi khu_n ng��c lên phía âm h�. Còn các em trai cGn kéo 

bao quy �Gu ng��c lên trên �3 rda s"ch quy �Gu và ch�t d�ch ��ng l"i 

trong bao quy �Gu. 

L	i v�i các em gái cEn quan tâm ��n nh�ng gì trong khi có kinh? 

Trong kì kinh, các tuy�n cJa td cung r�t dx b� tHn th�Dng. Chính vì lb �ó 

mà cGn ph+i v/ sinh th(t t�t �3 tránh vi khu_n xâm nh(p vào td cung và 

có th3 gây b/nh làm tHn th�Dng h/ th�ng sinh s+n.  

Trong kì kinh, m�t s� em gái c+m th�y �au vùng háng, eo và phGn b!ng 

d�%i, �ó là do co bóp cJa cD td cung gây ra. Có th3 gi+m �au b?ng cách 

ch�8m nóng, ngâm chân vào n�%c nóng, l�y g�i �è lên b!ng, xoa bóp 

l�ng. N�u �au nhw, có th3 làm m�t vi/c gì �ó sb quên �au. Ngoài ra khi 
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�au b!ng nhi@u có th3 dùng m�t s� thu�c tây y gi+m �au, nh�ng tr�%c 

khi dùng nên hsi ý ki�n cJa cán b� y t�. 

Nên thay bNng v/ sinh 5 — 6 lGn trong m�t ngày sau khi tnm và sau khi �i 

ti3u. Khi sd d!ng xong bNng v/ sinh nên gói chúng vào m�t l%p gi�y v/ 

sinh và bs vào thùng rác m�t cách kín �áo.  

Hành kinh là hi/n t��ng sinh lí bình th�8ng. V@ m-t y h�c, trong nh�ng 

ngày hành kinh không cGn kiêng ho"t ��ng k3 c+ ho"t ��ng bDi l�i, leo 

núi và không cGn nghV làm vi/c. Tuy nhiên, không nên bDi l�i trong n�%c 

l"nh, n�%c b_n, ho"t ��ng quá sMc và không nên làm nh�ng công vi/c 

n-ng nh�c làm td cung tNng co bóp, gây �au �%n.  

B� kinh là hi/n t��ng máu kinh không ch+y ra ngoài ���c. B� kinh có th3 

do nhi@u nguyên nhân nh� b/nh t(t, th8i ti�t, tâm lí,... tác ��ng. Khi có 

hi/n t��ng b� kinh cGn ��n b/nh vi/n, tr"m xá ho-c các cD sX y t� �3 

khám và �i@u tr�.  

M�t s	 v(n �< cEn quan tâm I các em nam 

M�ng tinh và di tinh  

M�ng tinh là xu�t tinh không chJ ��ng x+y ra trong khi ngJ (th�8ng vào 

ban �êm), là hi/n t��ng cD th3 t$ gi+i phóng tinh trùng và tinh d�ch. *ây 

là hi/n t��ng sinh lí t$ nhiên g-p X nam gi%i tuHi d(y thì, do tinh hoàn �ã 

bnt �Gu s+n xu�t ra tinh trùng.  

Di tinh là hi/n t��ng t$ ��ng xu�t tinh lúc thMc, khi có nh�ng kích thích 

tình d!c nh� ngh^ v@ b"n gái, ng�8i yêu...  

M�ng tinh và di tinh có h�i không? 

M�ng tinh là hi/n t��ng sinh lí bình th�8ng cJa nam gi%i tuHi d(y thì. 

M�ng tinh không +nh h�Xng ��n sMc khor.  

Di tinh c4ng th�8ng xuyên x+y ra ��i v%i các em trai tuHi d(y thì. Nh�ng 

n�u di tinh x+y ra nhi@u lGn trong m�t ngày mà không do m�t kích thích 

nào thì �ó là hi/n t��ng b�t bình th�8ng mà nguyên nhân có th3 do 

viêm tuy�n ti@n li/t ho-c túi tinh hay ni/u �"o. Vì v(y, cGn ��n cD sX y t� 

�3 khám và �i@u tr� k�p th8i. 

M�t s	 v��ng mZc c8a các em nam 

*  Nhixm trùng ��8ng sinh d!c  

—  Nhixm trùng ��8ng ni/u — sinh d!c cJa nam có th3 d[n ��n thay �Hi 

môi tr�8ng s�ng cJa tinh trùng, gây tHn th�Dng tinh hoàn, làm tnc ��8ng 
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bài ti�t cJa tinh hoàn... Các b/nh l(u, lao không �i@u tr� t�t sb làm teo 

tinh hoàn, tnc �ng d[n tinh, d[n ��n hi�m mu�n con, th(m chí vô sinh. 

* D�Dng v(t nhs b_m sinh 

—  D�Dng v(t nhs b_m sinh th�8ng ít g-p. *ó là nh�ng tr�8ng h�p d�Dng 

v(t có kích th�%c nhs chV b?ng 1/10 ng�8i bình th�8ng cùng lMa tuHi. 

Nguyên nhân chJ y�u là do hoóc-môn sinh d!c ho"t ��ng không bình th�8ng. 

c. Tình b�n và tình yêu I l,a tuUi h=c sinh THPT  

Tình b"n là m�t lo"i tình c+m gnn bó gi�a hai ng�8i ho-c m�t nhóm 

ng�8i d$a trên cD sX h�p nhau v@ tính tình, gi�ng nhau v@ sX thích và có 

cùng xu h�%ng ho"t ��ng. 

Trong quan h/ b"n bè, mSi ng�8i �@u tìm th�y X b"n mình cái tôi thM hai 

ít nhi@u có tính ch�t lí t�Xng; mSi ng�8i có th3 t$ b�c l�, t$ khám phá, t$ 

ki3m tra và �ánh giá b+n thân b?ng cách so sánh mình v%i nh�ng ng�8i 

b"n khác; �#ng th8i có th3 cNn cM vào s$ �ánh giá cJa b"n bè v@ mình 

mà t$ hoàn thi/n nhân cách cJa mình. B"n bè c4ng có th3 gây ra nh�ng 

áp l$c. Khi �Mng tr�%c nh�ng l8i �@ ngh� ho-c ép bu�c cJa b"n bè, các em 

cGn phân tích xem nh�ng �i3m l�i và b�t l�i cJa vi/c làm �ó �3 có quy�t 

��nh phù h�p. Các em c4ng cGn có k^ nNng th�Dng l��ng �3 có th3 tránh 

���c vi/c ph+i nghe theo b"n nh�ng c4ng không làm b"n m�t lòng. CGn 

tVnh táo �3 nh(n ra nh�ng d�u hi/u cJa m�t tình b"n t�t và nh�ng d�u 

hi/u không t�t trong quan h/ b"n bè. 

M�t ng�!i b�n t	t là: 

Có th3 nói chuy/n, vui chDi, chia sr nh�ng suy ngh^ thGm kín vui bu#n. 

Ch�p nh(n mình m�t cách vô �i@u ki/n: hoàn c+nh, ngo"i hình, không 

phê phán �ánh giá ��n mMc gây tHn th�Dng cho ng�8i khác, bi�t �-t 

mình vào v� trí cJa ng�8i khác, ch�p nh(n nh�ng �i3m khác bi/t, nh(n 

ra và khuy�n khích nh�ng �i3m t�t �wp cJa b"n...  

Nh�ng d(u hi�u không t	t trong quan h� b�n bè 

— Ghen ghét, �� k� nói x�u. 

— Thi�u s$ chân thành, thi�u bình �yng. 

— Bè phái, bao che khuy�t �i3m. 

— T! t(p làm nh�ng vi/c không t�t (tr�n h�c �i chDi, hút thu�c lá, �ánh nhau, 

c8 b"c, ma tuý...). 
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Tình yêu 

Tình yêu là m�t lo"i tình c+m �-c bi/t, thúc �_y hai ng�8i b"n khác gi%i 

�i ��n hoà nh(p v%i nhau v@ tâm h#n, th3 xác và c+ cu�c �8i. 

Tình yêu lành m"nh là m�t d"ng tình c+m thiêng liêng, �wp �b nh�t cJa 

con ng�8i, là s$ k�t tinh cJa tình ng�8i, nó làm cho con ng�8i trX nên 

thanh cao, giàu lòng nhân ái, giàu sMc sáng t"o. 

LHc �iKm c8a tình yêu 

— S$ cu�n hút l[n nhau gi�a hai ng�8i b"n khác gi%i, bi3u hi/n s$ nh% 

nhung da di�t khi thi�u vnng nhau. 

—  N�u tình c+m phát tri3n theo chi@u h�%ng thu(n l�i thì c�8ng �� cJa nSi 

nh% nhung tNng dGn, s$ tr�ng vnng sb trX thành nSi d?n v-t, khnc kho+i. 

S$ �#ng c+m sâu snc nhi@u khi không cGn qua l8i nói mà chV cGn qua ánh 

mnt, cd chV, n! c�8i. 

—  S$ quan tâm sâu snc và thái �� trách nhi/m trong tình yêu sb giúp hai 

ng�8i trX nên t�t hDn. N�u thi�u tình c+m, trách nhi/m thì tình yêu chV 

còn là s$ l�i d!ng và nhanh chóng l!i tàn. 

—  Khi yêu ph+i chung thul, tin c(y và tôn tr�ng l[n nhau, s$ gi+ d�i, nghi ng8, 

d?n v-t, khinh mi/t là nh�ng công c! gi�t ch�t tình yêu. 

—  Tình yêu là thM duy nh�t không th3 chia sr, không có hai tình yêu song 

song t#n t"i trong m�t th8i gian. 

—  Tình yêu phát tri3n cao �� th�8ng n+y sinh nguy/n v�ng mu�n hoà nh(p 

vào nhau tr�n vwn, không chV tâm h#n mà c+ th3 xác, mu�n “trao thân” 

cho nhau. Nhu cGu có quan h/ tình d!c là �-c �i3m khác nhau cD b+n 

gi�a tình yêu và tình b"n khác gi%i. 

Vai trò c8a tình yêu 

— Tình yêu mang l"i h"nh phúc to l%n cho con ng�8i. Cu�c s�ng thi�u tình 

yêu nh� cây cs thi�u ánh sáng m-t tr8i. 

—  Tình yêu t"o cho con ng�8i sMc m"nh thGn kì. 

—  Tình yêu là bi3u hi/n cao nh�t cJa tình ng�8i, là bi3u hi/n giá tr� cJa vNn 

hoá, tính nhân vNn cJa th8i �"i. 

—  Tình yêu là cD sX v�ng chnc cho hôn nhân và h"nh phúc gia �ình. 

Tình yêu lành m�nh 

—  Tôn tr�ng ng�8i mình yêu. 
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—  Tôn tr�ng b+n thân. 

—  Chia sr. 

—  Luôn �em l"i h"nh phúc cho nhau. 

—  Chung thul. 

Tình d5c 

—  Tình d!c là m�t nhu cGu t$ nhiên cJa con ng�8i bnt �Gu X tuHi d(y thì và 

là m�t phGn b+n nNng duy trì nòi gi�ng. 

—  Z tuHi d(y thì, s$ phát d!c không chV kích thích các b"n trr quan tâm 

��n b"n khác gi%i mà làm cho mSi b"n luôn s�ng trong s$ khát khao, 

mong ��i mu�n bi�t nh�ng �i@u m%i l", kì di/u cJa ng�8i b"n khác gi%i. 

—  Tình d!c là m�t ho"t ��ng s�ng m"nh mb, �am mê, �em l"i nh�ng khoái 

c+m m"nh mb nh�t, nh8 �ó mà có s$ sinh s+n và duy trì nòi gi�ng. 

Tình d5c có quan h� mSt thi�t v�i tình yêu 

—  Tình d!c là bi3u hi/n c! th3, mãnh li/t cJa s$ hoà nh(p, không th3 thi�u 

���c trong m�t tình yêu tr�n vwn. 

—  Quan h/ tình d!c và tình yêu là m�i quan h/ m(t thi�t, không th3 tách 

r8i nhau. Trên n@n cJa tình yêu, tình d!c không thuGn tuý là m�t b+n 

nNng mà ���c nâng lên, ���c xd s$ m�t cách có vNn hoá, tình ng�8i. 

S� khác bi�t v< tình d5c c8a các em nam và các em n�  

—  Các em nam: Nhu cGu tình d!c m"nh hDn, c�p bách hDn, th�8ng mu�n 

���c tho+ mãn ngay �3 thoát khsi tr"ng thái cNng thyng. Khi có �i@u 

ki/n n+y sinh ham mu�n tình d!c, các em th�8ng ít ki@m ch� ���c b+n 

thân và không �J bình t^nh, ý thMc trách nhi/m trong hành ��ng tình d!c. 

—  Các em n�: Nhu cGu tình d!c tho"t �Gu ít c�p bách và n+y sinh ch(m 

hDn. N� th�8ng thích vu�t ve, âu y�m. Tuy nhiên, nhu cGu tình d!c X n� 

b@n bV hDn và không kém phGn n#ng nhi/t, sâu snc. 

—  Các em n� th�8ng b� ��ng trong quan h/ tình d!c và ph+i ch�u h(u qu+ 

tr$c ti�p n-ng n@. 

—  *�i v%i các em n�, coi trinh ti�t là chu_n m$c �"o �Mc. *�i v%i các em 

nam, quan ni/m �y �ã có nhi@u n%i lsng, ít ch�u sMc ép cJa xã h�i. 

CEn làm gì �K ch8 ��ng không quan h� tình d5c tr��c hôn nhân 

— Hãy thành th$c và chân thành v%i b+n thân. N�u không mu�n quan h/ 

tình d!c thì không �3 ng�8i yêu lung lay s$ kiên ��nh cJa mình. 
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—  Yêu nhau th�8ng có lúc X riêng bên nhau �3 tâm tình, âu y�m... lúc �y dx 

b� kích thích nên cGn ph+i ý thMc ���c v�n �@ �ó �3 tránh ngay t] �Gu 

�]ng �3 “ti�n thoái l�7ng nan”. 

—  Không nên d[n nhau vào nh�ng nDi vnng ng�8i, không nên ��n nhà 

nhau khi không có ai khác X nhà. 

—  CGn d]ng l"i các cd chV âu y�m khi nó trX nên quá sâu snc và em nên trao 

�Hi thyng thnn v%i ng�8i yêu v@ nh�ng suy ngh^ và tình d!c lành m"nh. 

—  Không nên chV có hai ng�8i ng#i xem phim, ��c truy/n có tính ch�t kích d!c. 

—  Các em gái tránh Nn m-c hX hang, khêu g�i ho-c có cd chV su#ng sã. 

—  Các em trai không nên dùng các ch�t kích thích nh� r��u, bia. 

Nh�ng nguy cR có thK gHp khi mang thai I tuUi va thành niên 

Mang thai X tuHi v� thành niên +nh h�Xng không t�t ��n sMc khor, n�u 

�3 sinh thì nguy cD td vong mw cao hDn so v%i các bà mw sinh con X tuHi 

tr�Xng thành. TV l/ td vong trr em sinh ra do các bà mw v� thành niên 

trong nNm �Gu cao hDn so v%i các bà mw sinh con X tuHi tr�Xng thành. 

Con cJa các bà mw v� thành niên th�8ng có tV l/ nhw cân, b/nh t(t và td 

vong cao g�p nhi@u lGn so v%i con cJa các bà mw tuHi tr�Xng thành. V@ 

m-t kinh t� — xã h�i: khi có thai, v� thành niên ph+i gián �o"n vi/c h�c 

hành, khó khNn v@ kinh t� và không ki�m ���c vi/c làm, d[n các em vào 

con ��8ng b� tnc. H"nh phúc gia �ình có th3 b� r"n nMt, dx lâm vào c+nh 

éo le, +nh h�Xng ��n t�Dng lai cJa các em. TV l/ li d� cao, dx b� phân bi/t 

��i xd. Làm mw s%m dx b� cNng thyng và khJng ho+ng tâm lí.  

N�u phá thai c4ng sb có nhi@u nguy cD nh� vi/c nh(n bi�t các d�u hi/u 

thai nghén ch(m nên không tìm ��n cD sX y t� s%m d[n ��n phá thai to; 

do m-c c+m, x�u hH nên v� thành niên th�8ng tìm ki�m d�ch v! phá thai 

không an toàn; do cD th3 ch�a phát tri3n hoàn chVnh, tâm lí l"i lo s� nên 

thJ thu(t phá thai X v� thành niên th�8ng x+y ra nhi@u tai bi�n hDn X 

ng�8i tr�Xng thành. Quan tr�ng hDn c+ là nh�ng +nh h�Xng tâm lí sau 

phá thai X tuHi v� thành niên có th3 r�t n-ng n@ và kéo dài. 

IV. ĐÁNH GIÁ 

—  Yêu cGu các b"n chV ra ���c nh�ng khó khNn �-c tr�ng cJa h�c sinh THPT. 

—  Nnm ���c nh�ng ki�n thMc cD b+n liên quan ��n các l^nh v$c cGn t� v�n, 

h�%ng d[n cho h�c sinh X lMa tuHi này. 

—  Xác ��nh ���c n�i dung t� v�n cho nh�ng ��i t��ng h�c sinh c! th3 qua 

vi/c gi+i quy�t các bài t(p tình hu�ng. 




