TR

NGăĐ IăH CăPH MăVĔNăĐ NG
KHOAăS ăPH MăXÃăH I

BÀIăGI NGăH CăPH N
TỂMăLụăH CăL AăTU IăVÀăTỂMăLụăH CăS

PH M

(DÙNGăCHOăCÁCăL PăCĐSP)

Giảngăviên:ăNguyễn Đĕng Động
Tổăbộămôn:ăTâmălýă- Giáoădụcă- CTĐ

Lưuăhànhănộiăbộ
uảngăNg iă- 2013

L IăNịIăĐ U
TâmălíăhọcălứaătuổiăvàăTâmălíăhọcăsưăphạmălàăchuyênăngànhătâmălíăhọcăsửădụngă
cóătíchăhợpănhiềuăkiếnăthứcăthuộcăcácăkhoaăhọcăcóăliênăquanăvềăkhoaăhọcătựănhiên-công
nghệ,ăkhoaăhọcăx ăhội-nhânăvĕnăvàăkhoaăhọcăvềăconăngư i.ăMônăhọcănàyăgópăphầnătrựcă
tiếpăhìnhăthànhăquanăđiểmăsưăphạmăvàăbồiădưỡngătrìnhăđộănghiệpăvụăchoăsinhăviênăcácă
trư ng,ăkhoaăsưăphạmăđàoătạoăgiáoăviênăTrungăhọcăcơăs .
Th iăgianădànhăchoămônăhọcănàyătheoăhọcăchếătínăchỉălàă45ătiết,ătrongăđóă36ătiếtă
choălíăthuyết,ă07ătiếtăchoăthựcăhànhăthảoăluận,ă02ătiếtăkiểmătra.ăSốătiếtălíăthuyếtăvàăthựcă
hànhăthảoăluậnăđượcăbốătríăchungătrongătừngăchươngăđểătiệnăchoăviệcăgiảngădạyăvàăhọcă
tập.
Nộiădungătàiălệuăgồmă6ăchươngăđượcăquyăđịnhăkhácănhauăvềăth iălượngăvàăđượcă
trìnhăbàyăkhácănhau,ănhưngăcảătàiăliệuălàămộtăchỉnhăthểăthốngănhấtătheoăquanăđiểmăđổiă
mớiănộiădungădạyăvàăhọcătheoăhọcăchếătínăchỉă ăđạiăhọc-caoăđẳng.
Thựcă hiệnă Thôngă báoă sốă 935/TB-ĐHPVĐă ngàyă 28/10/2013ă củaă Hiệuă trư ngă
Trư ngăĐạiăhọcăPhạmăVĕnăĐồngăvềăKế hoạch đ a bài giảng lên website trư ngănhằmă
tạoăđiềuăkiệnăchoăsinhăviênăcóăthêmătàiăliệuăhọcătập,ăchúngătôiăđ ăbiênăsoạnătàiăliệuănày.ă
Tàiăliệuăchắcăchắnăkhôngătránhăkhỏiănhữngăhạnăchế,ăthiếuăsót.ăChínhăvìăvậy,ăđểătàiăliệuă
tiếpă tụcă đượcă hoànă thiệnă trongă nhữngă nĕmă tới,ăchúngă tôiă rấtă mongă nhậnă đượcăýă kiếnă
đóngăgópăcủaăcánăbộăgiảngădạyăvà sinhăviênănhàătrư ng.ă
Xinăchânăthànhăcảmăơn
Tácăgi ăăăăăăăăăăă
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KHÁIăQUÁTăV ăTỂMăLệăH CăL AăTU IăTRUNGăH CăC ăS ăVÀ
TỂMăLệăH CăS ăPH M
Trongăhệăthốngăcácăkhoaăhọcăsư phạm,ăcùngăvớiăTâmălíăhọcăđạiăcươngă(TLHĐC),ă
Tâmălíăhọcălứaătuổiăvàătâmălíăhọcăsưăphạmă(TLHLT-SP)ălàăhaiăchuyênăngànhătrựcătiếpă
hìnhăthànhăquanăđiểmăsư phạmăvàăbồiădưỡngănhiệpăvụăchoăsinhăviên sưăphạmă(SVSP).ă
Haiă chuyênă ngànhă TLHă nàyă gắnă bóă mậtă thiếtă vớiă nhau.Trongă đóă TLHLTă làă cơ s ă
khôngăthểăthiếuăcủaăTLHSP.
1.1.ă VƠiă nétă l chăsửă hìnhăthƠnh,ăphátă tri nă c aă Tơmă líă h că l aă tu iăvƠă Tơmă líă
h căs ăph m
Cùngă vớiă Tâmă líă họcă đạiă cươngă (TLHĐC),ă Tâmă líă họcă lứaă tuổiă vàă Tâmă líă họcă sưă
phạmă(TLHLT-SP)ăcũngăcóălịchăsửălâuăđ iă,ătrongăđóăcácăthànhătựuăcủaădiătruyềnăhọc,ă
tiếnăhóaăhọc,ăsinhălýăhọcă…đ ăgópăphầnăthúcăđẩyăTLHLT-SPăbấyăgi ăphátătriểnămạnhă
mẽăhơn.
Trongăđó,ăcácăcôngătrìnhănghiênăcứuădựaătrênăquanăsátăsựăphátătriểnătâmălýătrẻăem,ă
việcă tổngă kếtă quáă trìnhă nuôiă dạyă trẻ…đ ă đặtă cơ s ă thựcă tiễnă choă TLHLT-SPă lúcă bấyă
gi .ăNhữngăkếtăquảănghiênăcứuăthựcănghiệmătrongăTLHĐCănhư:ă“ uyăluậtătâmălýăcủaă
Vêbe,ăFesne,ănghiênăcứuătríănhớăcủaăÊbingaos,ănghiênăcứuăvềăcảmăgiácăvậnăđộngăcủaă
Vunt…choăphépăvậnădụngăthựcănghiệmăvàoăTLHLT-SP.ăNhữngătácăphẩmăđầuătiênăcủaă
TLHSPăđ ă m ăraă nhữngă triểnă vọngă choă việcă nghiênă cứuă tâmă lý,ă như: TLHSP (1877)
củaănhàăTLHăNgaăP.P.Katêrep.ăNóiăchuyệnăvớiăgiáoăviênă(GV)ăvềăTLH,ăcủaănhàăTLHă
MỹăW.Jêms..
ăNga,ănĕmă1906,ăđ ătổăchứcă“ăHộiănghịăTLHSP”ălầnăthứănhấtătạiăPêtécbua,ăcácănhàă
TLHăđ ăkịchăliệtăphêăphánătínhăsáoărỗngăcủaăTLHSPălúcăbấyăgi ăvàăkhẳngăđịnhăphảiăă
nghiênă cứuă thựcă nghiệmă vềă TLHLT-SP.ă Chínhă trongă quáă trìnhă dạyă học/giáoă dụcă
(DH/GD)ăđ ăchỉăraănguồnăgốcăphátătriểnătâmălýăvớiăquáătrìnhădạyăhọc.
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Raăđ iăvàoăcuốiăthếăkỷăXIXăđầuăthếăkỷăXX,ăpháiăNhiăđồngăhọcăđ ăkếtăhợpăvàăgiảiă
thíchămộtăcáchămáyămócănhữngăquanăđiểmăSinhălíăhọcă(SLH),ăTLHăvềăsựăphátătriểnătâmă
lýătrẻăem.ă uanăđiểmănàyăđ ăảnhăhư ng tiêuăcựcătớiăTLH,ăGDHăvàăgâyătácăhạiălớnăchoă
nhà trư ngăbấyă gi .ăĐiềuă đóă đ ă dượcănêuă lênă trongă cácă phêă phánă cóă tínhănguyênă tắcă
nhiềuăluậnăđiểmăcủaăNhiăđồngăhọc
CácăquanăđiểmăđúngăđắnăcủaăN.K.Crupxcaia,ăA.X.Makarenkoăđ ăđặtăcơ s ăchoăviệcă
nghiênăcứuăcácăvấnăđềăhìnhăthành,ăphátătriểnănhânăcáchătrẻăemătrongăgiáoădụcăhoạtăđộngă
tậpăthể.ăMakarenkoăđ ăkhẳngăđịnh:ă“ăNhàăgiáoădụcăhiểuăbiếtăhọcăsinhăkhôngăphảiătrongă
quáătrìnhănghiênăcứuăhọcăsinhămộtăcáchăth ăơ màătrongăchínhăquáătrìnhăcùngălàmăviệcă
vớiăhọcăsinhăvàătrongăchínhăquáătrìnhăgiúpăđỡăhọcăsinhămộtăcáchătíchăcực.ăNhàăGDăphảiă
xemă xétă họcă sinhă khôngă phảiă như mộtă đốiă tượngă nghiênă cứu,ă màă làă đốiă tượngă giáoă
dục.”
TrongălịchăsửăxâyădựngăTLHLT-SP,ăLíăluậnăvềăsựăphátătriểnăcácăchứcănĕngătâmălíă
bậcăcaoăcủaăL.X.Vưgôtxkiăcóăýănghĩaăcựcăkỳăquanătrọng.
Sựă trư ngă thànhă củaă TLHLT-TLHSPă gắnă liềnă vớiă tênă tuổiă củaă nhiềuă nhàă TLHă ă
nhiềuănướcăA.N.Lêônchép,ăĐ.B.Ecônnhin,ăA.X.Menchinxcaia,ăJ.Bruner,ăJ.Piajê...
Ngày nay, ngư iătaănghiênăcứuăTLHLTăvớiănhữngăquanăđiểmămớiăvềă“ăTâmălýăhọcă
phátătriển”,ănghiênăcứuăsựăhìnhăthànhătâmălýăconăngư iătừătrongăbàoăthaiăchoăđếnăsuốtă
cảăcuộcăđ iăgắnăliềnăvớiănềnăvĕnăhóaăx ăhộiălịchăsửăvàăcácătiếnăbộăx ăhộiăcủaănềnăvĕnă
minhănhânăloại,ăcủaăgiáoădục.
1.2.ăĐ iăt
1.2.1.ăĐ iăt

ng,ănhi măv ăvƠăph

ngăphápănghiênăc u c aăTLHLT-SP

ngăc aăTLHLT-SP.

TLHLTăvàăTLHSPălàăhaiălĩnhăvựcăTLHăgắnăbóăchặtăchẽăvớiănhauătrongăhoạtăđộngă
DH/GDă.ăChúngăcóăđốiătượngănghiênăcứuăxácăđịnhămặcădùăchúngăcóăchungăkháchăthểă
là con ngư iătrongăsựăphátătriểnătâmălíă ăcácăgiaiăđoạnălứaătuổiăkhácănhau.
1.2.1.1.ăĐốiătượngăcủaăTLHLT:
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TLHLT là khoa học nghiên cứu những đặc điểm tâm lí, các quy luật, các điều kiện,
động lực phát triển tâm lý lứa tuổi, những biến đổi của các quá trình tâm lý, các phẩm
chất tâm lý trong sự hình thành phát triển nhân cách con ng ời.
TLHLTăbaoăgồmănhiềuălĩnhăvựcănghiênăcứuăcụăthểăvớiătư cách là các phân nghành
củaăTLHăphátătriển.ăĐóălà:
- TLHăvềăđ iăsốngăthaiănhiătrongăbụngămẹ
- TLHătuổiăhàiănhi.
- TLHătuổiămầmănon.
- TLHăhọcăsinhătiểuăhọc.
- TLHătuổiăthiếuăniên.
- TLHătuổiătrư ngăthành.
- TLH ngư iăgià.
- TLHătrẻăemăphátătriểnăkhôngăbìnhăthư ng…
1.2.1.2.ăĐốiătượngăcủaăTLHSP
TLHSP nghiên cứu các đặc điểm tâm lý, các quy luật tâm lý của việc DH/GD,
nghiên cứu cơ sở tâm lý của quá trình lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, các phẩm chất
trí tuệ ng ời học. Đồng thời TLHSP cũng nghiên cứu những yêu cầu tâm lý đối với
ng ời làm công tác GD, những vấn đề tâm lý của mối quan hệ qua lại giữa GV với HS,
giữa HS-HS.
Việcăvạchăraănộiădungătâmălý,ăcơ s ătâmălýăcủaăviệcăDH/GD tạoăcơ s ăkhoaăhọcăchoă
việcăxácăđịnhănguyênătắc,ăphươngăphápăđiềuăkhiểnă TDH/GDănhằmăhìnhăthànhănhână
cách,ăphátătriểnătríătuệăđạtăhiệuăquảăcaoănhất.
1.2.2.ăNhi măv ăc aăTLHLT-TLHSP:
1.2.2.1.ăNhiệmăvụăcủaăTLHLT:
TLHLT chỉ ra các đặc điểm tâm lý của con ng ời đ ợc hình thành và phát triển
trong từng giai đoạn lứa tuổi và trong suốt cuộc đời, những quy luật phát triển tâm lí,
những nhân tố chỉ đạo sự phát triển nhâ cách lứa tuổi.
1.2.2.ă2.ăNhiệmăvụăcủaăTLHSP

5

- ChỉăraăcácăquyăluậtătâmălýăcủaăviệcăDH/GD.
- NghiênăcứuănhữngăvấnăđềăTLHăcủaăviệcăhìnhăthànhătriăthứcăkhoaăhọc,ăkĩănĕng,ăkĩă
xảoăvàăcácăphẩmăchấtăđạoăđức,ănhânăcáchăHS.
- Chỉăraăcơ s ătâmălýăcủaăviệcăđiềuăkhiểnă TDH/GDătrongăvàăngoàiănhàătrư ngă.
- TLHSPănghiênă cứuă đặcă trưngă laoă độngă sư phạmă củaă ngư iă GV, hệă thốngă phẩmă
chất,ănĕngălựcăcủaăngư iăGVă,ăviệcătựăhoànăthiệnănhânăcáchăngư iăGV.
1.2.4. Ph

ngăphápănghiênăc uăc aăTLHLTăvƠăTLHSP.

Đểănghiênăcứuăcácăđặcăđiểmătâmălýăcủaăconăngư iătrongăcuộcăsống,ătrongăDH/GDă
cầnăphảiăsửădụngăphốiăhợpănhiềuăphươngăphápăkhácănhauăcủaăkhoaăhọcătâmălý.ăTrongă
đóăcóăcácăphươngăphápăcơ bảnăsau:
- Phương pháp quan sát.
- Phươngăphápănghiênăcứuăsảnăphẩm.
- Phươngăphápăthựcănghiệm.
- Phươngăphápăđiềuătraăviết.
- Phươngăphápăthựcănghiệmăvv…
Songăhaiăphươngăphápăcơ bảnănhâtăcủaăTLHLT-SPălàăphươngăphápăquanăsátăvàăthựcă
nghiệm.ăSauăđâyăchúngătaănghiênăcứuămộtăsốăphươngăphápăphápăchủăyếu:
1.2.4.1. Ph ơng pháp quan sát.
Định nghĩa:ă uanăsátălàăphươngăphápăthuăthậpăthôngătinătrênăcơ s ătriăgiácătrựcătiếpă
đốiă tượngă choă taă nhữngă tàiă liệuă sốngă độngă vềă thựcă tiễn,ă từă đóă kháiă quátă nhằmă rútă raă
nhữngăquyăluậtătâmălýăcầnănghiênăcứu.
Phân loại: Tùy trư ngăhợpăcụăthể,ăngư iănghiênăcứuăcóăthểăsửădụngăcácăloạiăqsátă
sauăđây:
- uanăsátătừngămặtăhoặcătoànădiện.
- uanăsátăngắnăhạnăhoặcădàiăhạn.
- Quan sátăthĕmădòăhayăđiăsâu…
Yêu cầu và điều kiện quan sát:ăĐểăquanăsátăđạtăhiệuăquảăcaoăđòiăhỏiăngưòi nghiên
cứuăphảiăquánătriệtăcácăyêuăcầuăsau:
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- Phảiăđảmăbảoătínhătựănhiênăcủaăđốiătượngăquanăsát.
- Xácăđịnhărõămụcăđích,ănộiădung,ăkếăhoạchăquanăsát.
- Tiếnă hànhă quană sátă mộtă cáchă hệă thống,ă ghiă chépă cẩnă thậnă nhữngă điềuă quană sátă
đượcămộtăcáchăkháchăquan.
u - nh ợc điểm của ph ơng pháp quan sát:
- Uuăđiểm:ădơnăgiản,ăítătốnăkém,ăthuăthậpăđượcătàiăliệuăthựcătếăphongăphúăđángătină
cậy.
- Nhượcăđiểm,ăkếtăquảăquanăsátăphụăthuộcănhiềuăvàoăngư iăquanăsátă(ăquanăđiểm,ă
tìnhăcảm,ătâmătrạng…)
Doăđó,ătrongănghiênăcứuăngư iătaăthư ngăă kếtăhợpăphươngăphápăquanăsátăvớiăcácă
phươngăphápăkhác,ănhư:ăĐiềuătra,ăphỏngăvấn,ănghiênăcứuăsảnăphẩm…
1.2.4.2. Ph ơng pháp nghiên cứu sản phẩm
Mỗi ngư iăhoạtăđộngăđềuătạoăraăsảnăphẩm.ăSảnăphẩmăhoạtăđộngăđểălạiădấuăấnătâmălíă
củaăhọ.ăDoăđó,ăsảnăphẩmăhoạtăđộngălàătàiăliệuăkháchăquanăđểănghiênăcứuăchínhăchủăthểă
vàăquáătrìnhăhoạtăđộngăcủaăchủăthể.ăă
Định nghĩa:ă Phươngă phápă nghiênă cứuă sảnă phẩmă làă phươngă phápă thuă thậpă cácă sựă
kiệnăbằngăcáchăphânătíchăcácăsảnăphẩmăvậtăchấtăcủaăhoạtăđộngătâmălíăcủaăconăngư i.ăă
u - nh ợc điểm của ph ơng pháp:
-

u điểm:ăNh ăcóăsảnăphẩmăvậtăchấtăhiệnăhữuămàăchoăphépănhàănghiênăcứuăcóăthểă

lặpălạiănóănhiềuălần,ăsoăsánhăcácăkết quảăthuăđượcătrongăth iăgianăkhácănhauăhayătrongă
nhữngăđiềuăkiệnăkhácănhauăcủaăconăngư i.ăă
- Nh ợc điểm:ăKhôngăphảiăsảnăphẩmăbaoăgi ăcũngăphảnăánhăhếtăđặcăđiểmătâmălíăcủaă
ngư iălàmăraănó.ăă
Yêu cầu khi sử dụng ph ơng pháp:
- Sảnă phẩmă nghiênă cứuă phảiă là sảnă phẩmă điểnă hình,ă đặcă trưngă choă hoạtă độngă củaă
ngư iăđó,ăchứăkhôngăphảiălàăsảnăphẩmăngẫuănhiên.ăă
- Phảiăcốăgắngăbiếtăđượcăđiềuăkiệnăvàăquáătrìnhălàmăraăsảnăphẩmăđóănhưăthếănào?ăăă
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- Phảiăphânătíchănhiềuăsảnăphẩmăcủaăđốiătượng,ătừăđóămớiăđánhăgiáăđượcăbảnăchấtă
tâmălíăcủaăđốiătượng.ăăă
1.2.4.3. Ph ơng pháp thực nghiệm
Định nghĩa:ăThựcănghiệmălàăquáătrìnhătácăđộngăvàoăconăngư iămộtăcáchăchủăđộngă
trongă nhữngă điềuă kiệnă đ ă đượcă khốngă chếă đểă gâyă raă ă đốiă tượngă nhữngă vấnă đềă cầnă
nghiênăcứuămộtăcáchăkháchăquan.
Phân loại:ăTrongănghiênăcứuătâmălýăngư iătaăthư ngăchiaăthựcănghiệmăraălàmăcácă
loạiăsau:
- Thựcănghiệmătựănhiênăvàăthựcănghiệmătrongăphòngăthíănghiệm.
- Thựcănghiệmănhậnăđịnhăvàăthựcănghiệmăphátăhiện.
Cácă loạiă thựcă nghiệmă trênă đựơcă sửă dụngă phốiă hợpă vớiă nhau trongă mộtă côngă trìnhă
nghiênăcứu.
1.2.4.4. Ph ơng pháp trắc nghiệm tâm lý- test (T)
Định nghĩa:ă Tă làă mộtă côngă cụă đ ă đượcă chuẩnă hóaă đểă đoă lư ngă kháchă quană nhiềuă
mặtăcủaănhânăcáchătoànădiệnăthôngăquaănhữngămẫuătrảăl iădướiădạngăngônăngữăvàăphiă
ngônăngữ.ăHayănóiăcáchăkhácăTălàămộtăphépăđoălư ngătâmălýăd ăđượcăchuẩnăhóaătrênă
mộtăsốălượngăngư iăđủătiêuăbiểu.
Phân loại loại:ăTrongăTLHăhiệnănayăcóăcácăloạiăTăsau:
- Tăđoăkhảănĕngăvậnăđộng.
- Tăđoănĕngălựcătríătuệ.
- Tăvềănhânăcách.
u điểm và nh ợc điểm của T:
-

u điểm:ă Đoă trựcă tiếpă cácă biểuă hiệnă tâmă lýă quaă việcă giảiă cácă bàiă T,ă tiếnă hànhă

nhanhăđảmăbảoălượngăhóa,ăchuẩnăhóaăviệcăđoăđạc.
- Nh ợc điểm:ăTătâmălýăchỉăchoăbiếtăkếtăquả,ăítăbộcălộăsuyănghĩăcủaănghiệmăthểăđểăđiă
đếnăkếtăquả.ăTăđòiăhỏiăphảiăchuẩnăbịăcôngăphu,ăbảoădảmăcácăyêuăcầuăkĩăthuậtăcủaămộtă
bộăT.
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MộtăbộăTăgồmă4ăphầnăsau:ăvĕnăbảnăT,ăhướngădẫnăquyătrìnhăsửădụngă(ătiếnăhànhă),ă
cáchăđánhăgiá,ăbảngăchuẩnăhóa.
Cầnă sửă dụngă Tă như làă mộtă trongă cácă ppă chẩnă đoánă tâmă lýă conă ngư iă ă mộtă ă th iă
điểmănhấtăđịnh.
1..3. Ý nghĩaăc aăTLHLT-SP.
NhữngăthànhătựuăcủaăTLHLT-SPăcóămộtăýănghĩaălíăluậnăvàăthựcătiễnătoălớn:
1.3.1. Về mặt lí luận:ăNhữngăthànhătựuănghiênăcứuăvềăTâmălíăhọcătrẻăemă(TLHTE)ă
đ ătr ăthànhănhữngăbằngăchứngăsinhăđộng,ăhùngăhồnăcủaălíăluậnăphátătriểnătrongăTriếtă
họcă mácă xít.ăNóă đảă pháă nhữngă quană điểmă duyă tâmă siêuă hình,ă phảnă độngă vềă bảnă chấtă
tâmălý,ăýăthức,ăvềăsựăphátătriểnătâmălýătrẻăem.
1.3.2. Về mặt thực tiễn:ăNhữngătriăthứcăvềăđặcăđiểm,ăquyăluậtăphátătriểnăTLTEăđemă
lạiăchoăcácănhàăGDănhữngăcĕnăcứăkhoaăhọcăđểăhọăthiếtăkếăquáătrìnhăphátătriểnătâmălýătrẻă
em,ă phână tíchă nhữngă thànhă côngă vàă thấtă bạiă củaă mìnhă trongă côngă tácă GD.ă Đúngă như
K.D.Usinxkiă(Nhàă GDăNga)ănói:ă“ă Muốnăgiáoădụcăconăngư iăphátătriểnătoànădiệnăthìă
nhàăGDăphảiăhiểuăbiếtăconăngư iăvềămọiămặt.”
*ăCơuăhỏiăônăt p:
1.ăTrìnhăbàyăđốiătượng,ănhiệmăvụăvàăýănghĩaăcủaăTLHLT-SP.
2.ăChỉăraămốiăquanăhệăgiữaăTLHLTăvàăTLHSP
3.ăTrìnhăbàyăcácăphươngăphápănghiênăcứuăcủaăTLHLT-SP.
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Ch

ng 2

LệăLU NăV ăS ăPHÁTăTRI NăTỂMăLệăTR ăEM
2.1.ăKháiăni măv ătr ăemăvƠăs ăphátătri nătơmălíătr ăem
2.1.1.ăTh ănƠoălƠătr ăem?
Đóălàăvấnăđềăcóătínhălịchăsử,ăđặtăraăchoămọiăth iăđại.ăCóănhiềuăkhoaăhọcănghiênă
cứuăvềătrẻăem,ăcóănhiềuăquanăniệmăvềătrẻăem.
Khiăx ăhộiăloàiăngư iăchưaăphátătriển,ăchưaăvĕnăminh,ăăngư iătaăquanăniệmărằng:ăTrẻ
em là ng ời lớn thu nhỏ lại, trẻ em chỉ khác ng ời lớn về tầm cỡ kích th ớc, chiều cao,
cân nặng… Đâyălàămộtăquanăniệmăsaiălầmăvềătrẻăem.ăă
Khiăx ăhộiăloàiăngư iăvĕnăminh,ăngư iătaăcóăquanăniệmăđúngăđắnăhơnăvềătrẻăem,ăvàăchoă
rằng:ăTrẻ em không phải là ng ời lớn thu nhỏ lại. Nhiềuăngư iăthừaănhận:ăTrẻ em là
trẻ em. Trẻ em vận động và phát triển theo quy luật của trẻ em.
NgayăthếăkỷăXVIII,ănhàăgiáoădụcăPhápăJJ.ăRútăxôă(ă1712- 1778ă)ăđ ănhậnăxét:ă“ă
Trẻ em không phải là ng ời lớn thu nhỏ lại, trẻ em có những cách nhìn, cách nghĩ và
cảm nhận của riêng nó”.ăSựăkhácănhauăgiữaătrẻăemăvàăngư iălớnălàăsựăkhácănhauăvềă
chất.
J.ă Lốc,ă nhàă triiếtă họcă Anhă thếă kỷă 18,ă khẳngă địnhă “ă Trẻ em là thực thể hồn
nhiên”, “Là tấm báng sạch sẽ, tờ giấy trắng mà ng ời lớn có thể vẽ lên những gì họ
muốn.”
Ngàyănayăvẫnăcònăquáăítăcácăcôngătrìnhănghiênăcứuăvềătrẻăemăvàăcóăquanăniệmă
riêngăcủaămìnhăvềătrẻăem.
GS.ăTSăHồăNgọcăĐạiăquanăniệm:ă“Chiến l ợc mới coi trẻ em là một thực thể tự
vận động theo quy luật vận động của bản thân nó. Sự vận động tất yếu của trẻ em do
quá trình phát triển bên trong của nó sẽ tự phủ định bản thân mình để chuyển hóa sang
một giai đoạn mới khác về chất”.ăTheoăông,ă“Trẻ em là trẻ em, trẻ em là thực thể tự
nhiên. Tính tự nhiên ấy, từ tr ớc tới nay thể hiện chủ yếu ở tính tự phát ( theo nghĩa
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của J.Piaje ), còn từ nay trở đi có thể do một công nghệ mang lại – công nghệ giáo
dục”.
GS.ăTSăNguyễnăKếăHào,ătrongăcuốnăSư phạmăhọcătiểuăhọc,ăquanăniệm:ă“Trẻ em
là thực thể hồn nhiên, tiềm tàng khả năng phàt triển; là một thực thể có một không hai;
mỗi trẻ em là một năng lực, mỗi trẻ em là một tính cách và mỗi trẻ em sẽ phát triển
thành chính mình.”
Hiệnănay,ănhiềuănhàăTLHătiếnăbộăđềuăthốngănhấtăquanăniệmăvềătrẻăemălà:ă
- Trẻăemălàămộtăthựcăthểăhồnănhiên.ă
- Trẻăemălàămộtăthựcăthểăx ăhội.ă
Trẻă emă ănơi này nơiă khácă cóă thểă khácă nhauă vềă chiềuă cao,ă cână nặng…ă nhưng
chúngăđềuăcóănhữngăđiểmăchung,ăthốngănhấtăchoămọiătrẻăem.ăTấtăcảătrẻăemăđềuătrảiăquaă
nhữngăbước,ănhữngăgiaiăđoạnăphátătriểnănhấtăđịnh;ăSựăphátătriểnăkhôngăngừngăcủaătrẻă
em; sựă chuyểnă biếnă từă nhữngă phảnă ứngă đơnă giảnă đếnă nhữngă phảnă ứngă phứcă tạp;ă từă
nghữngăcấuătrúcătâmălýăsơ khaiăđếnănhữngăcấuătạoătâmălýămớiătạoănênănhữngănétăđặcă
trưngăcủaăsựăphátătriẻnătrẻăem.
2.1.2.ăăQuanăđi măduyăv tăbi năch ngăv ăs ă phátătri nătơmălíătr ăem
Đứngă trênă quană điểmă Triếtă họcă duyă vậtă biệnă chứng,ă cácă nhàă TLHă coiă sựă phátă
triểnătâmălýăgắnăliềnăvớiăsựăxuấtăhiệnănhữngăđặcăđiểmătâmălýămớiăvềăchấtă- nhữngăcấuă
tạoătâmălýămớỉă- nhữngăgiaiăđoạnălứaătuổiănhấtăđịnh.ăBấtăcứămộtămứcăđộănàoăcủaătrìnhă
độă phátă triển trướcă cũngă làă sựă chuẩnă bịă vàă chuyểnă hóaă choă trìnhă độă sauă caoă hơn.ă Sựă
phátătriểnătâmălýăđiễnăraătừăthấpătớiăcao,ătheoătừngăgiaiăđoạnănhư mộtăquáătrìnhătrongăđóă
cóănhữngăbướcănhảy,ănhữngăkhủngăhoảng,ănhữngăđộtăbiến.ăSựăphátătriểnătâmălýătrongă
từngăgiaiăđoạnălứaătuổiăphụăthuộcăvàoăhoạtăđộngăchủăđạoă ălứaătuỏiăđó.
A.N.ăLêonchépăđ ănêuălênă3ănguyênălýăcơ bảnăcủaăsựăphátătriểnătâmlý:
- Sựăphátătriểnătâmălýălàăquáătrìnhălĩnhăhộiăkinhănghiệmăx ăhộiăcủaăloàiăngư i.
- Sựăphátătriểnătâmălýălàăquáătrìnhăhìnhăthànhăcácăhệăthốngăch.ănĕngăcủaăn o.
- Sựăphátătriểnătríătuệăthựcăchấtălàăsựhìnhăthànhăcácăhànhăđộngătríătuệ.
CácănhàăTLHLăLiênăxôă(cũ)ăquanăniệmăsựăphátătriểnătâmălýănhư là :
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-

úaătrìnhătrẻălĩnhăhộiăkinhănghiệmăx ăhộiălịchăsửăthểăhiệnăquaăviệcătiếpăthuătriă

thức, phươngăthứcăhoạtăđộngătrongăquáătrìnhădạyăhọc.ăĐâyălàămặtăchủăyếuăcóătínhăquếtă
địnhăđốiăvớiăsựăphátătriểnătâmălýătrẻăem.
- úaătrìnhăphátătriểnăcácăcơ chếătâmălýăcủaăviệcăvậnădụngăcácăphươngăthứcăhoạtă
độngăvàăvốnătriăthứcăđ ătiếpăthuăđượcăvàoăcácăhoạtăđộngăcụăthể.
- Sựă phátă triểnă cácă thuộcă tínhă chungă củaă nhână cách,ă trongă đóă cóă nhữngă thuộcă
tínhăcóătácădụngăquyếtăđịnhălà:
+ăNhữngăthuộcătínhăchungăcủaăxuăhướngănhânăcách.
+ăNhữngăđặcăđiểmăcấuătrúcătâmălýătrongăhoạtăđộng.
+ăSựăphátătriểnăcácăcơ chếăcủaăýăthức.
Theoăquanăđiểmătruyềnăthốngăthìăsựăphátătriểnătâmălýăconăngư iăđượcăđánhăgiáă
quaă3ăchỉăsốăcơ bảnăthểăhiệnăbaămặtăcủaăđ iăsốngătâmălýăconăngư i.ăĐóălà:
- Sự phát triển nhận thức:ăChuyểnătừăsựăphảnăánhăbềăngoài,ătrựcăquan,ăcụăthể,ă
riêngălẻ…ăđếnănhậnăthứcăcái bảnăchấtăbênătrong,ăkháiăquátăcủaăsựăvật,ăhiệnătượng.
- Sự phát triển tình cảm:ătìnhăcảnăngàyăcàngăm ărộngăphạnăvi,ăphânăhóa,ăphứcă
tạpăhóa,ăcóănộiădungăx ăhộiăcaoăhơn, có cơ s ăsinhălýăđầyăđủăhơn.
- Nắm vững hệ thống hành động, hoạt động:ă thểă hiệnă nhữngă biếnă đổiă vềă chấtă
trongăhànhăđộng,ăhoạtăđông;ătừăkhôngăchủăđịnhăđếnăcóăchủăđịnh;ătừăkhôngăýăthứcălênăcóă
ýă thức.ă Cácă hoạtă độngă ngàyă càngă phongă phúă vềă nộiă dung,ă trìnhă độ,ă cấuă trúc,ă phương
hướng.
Ngàyănayătheoăquanăđiểmăhiệnăđại,ăngư iătaăcóăcáchănhìnămớiămẻăhơnăvềăsựăphátă
triểnătâmălýătrẻăem,ăxemăxétăhànhăvi,ăhoạtăđộngăcủaătrẻăđượcăxuấtăhiệnănhư thếănào,ăcóă
thểă dựă đoánă đượcchiềuă hướngă biếnă đổiă vàă sựă hìnhă thànhă phátă triểnă cácă hànhă vi,ă hoạtă
độngăđóăcóătínhăquyăluậtătheoăsựăbiếnăđổiăcủaăth iăgian.ăĐóălàăsựăbiếnăđổiăvềăchấtăcủaă
con ngư i.ă úaătrìnhăphátătriểnăđóădiễnăraătheoătrìnhătự,ămangătínhăchấtătíchălũyăvàăcóă
địnhăhướng.
Tómălại,ăsựăphátătriểnătâmălýătrẻăemăkhôngămangătínhăngẫuănhiên,ămàănóădiễnăraă
cóă quyă luật.ă Trongă quáă trìnhă phátă triểnă tâmă lýă củaă từngă đứaă trẻ cóă nhữngă điểmă khácă
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biệt,ăsongăbaoăgi ăcũngăcóănétăchung,ănhữngăcáiăthốngănhấtăchoămọiătrẻăem.ăTấtăcảămọiă
trẻăemăđềuătrảiăquaănhữngăbướcăhoặcănhữngăgiaiăđoạnăphátătriểnănhấtăđịnh.ăTrongămộtă
sốătrư ngăhợpăđặcăbiệt,ătrẻăemăcóăthểăphátătriểnăsớm,ăphátătriểnămuộnăhoặcăphátătriểnă
không bình thư ng,ădóălàănhữngătrư ngăhợpăcóăsựăsaiălệchătrongăphátătriểnătâmălý.ăVềă
nhiềuă phươngă diện,ă trẻă emă ngàyă nayă phátă triểnă nhanhă hơnă trẻă emă ngàyă trước.ă Hiệnă
tượngănàyătrongăTLHăgọiălàă“ăGiaătốcăphátătriểnătâmălý”.ăVấnăđềănàyădoănhiềuănguyênă
nhân,ăsongăđặcăbiệtălàăsựăphátătriểnăcủaăvĕnăminhăx ăhội.ăĐiềuăđóăkhiếnăcácănhàăgiáoă
dụcăcầnăchúăýătrongă TDH/GDătrẻăngàyănay.
2.2.ăM tăs ăquanăđi măsaiăl măv ăs ăphátătri nătơmălíătr ăem
Quan điểm duy tâm nói chung, coiă sựă phátă triểnă tâmă lýă chỉă làă sựă chínă muồiă
trư ngă thànhă củaă cácă yếuă tốă sinhă vậtă đượcă địnhă sẵnă từă trướcă trongă genă diă truyền.ă Sựă
phátătriểnătâmălýăchỉălàăsựătĕngăhayăgiảmăđiăvềămặtăsốălượngăcủaăcácăhiệnătượngătâmălýă
như:ă sốă lượngă từă ngữ,ă khảă nĕngă ghiă nhớ,ă chúă ý,ă tốcă độă hìnhă thànhă kĩă xảoă vv…ă chứă
khôngăphảiălàăsựăchuyểnăbiếnăvềăchấtălượng.ăSựăphátătriểnătâmălýădiễnăraămộtăcáchătựă
phát,ăkhôngătuânătheoăquyăluậtăvàăkhôngăthểăđiềuăkhiểnăđược.ă uanăđiểmăsaiălầmădượcă
thểăhiệnă ămộtăsốăhọcăthuyếtăsau:
2.2.1.Thuy tă ti nă đ nh,ă choă rằng:ă mọiă đặcă điểmă tâmă lýă củaă conă ngư iă làă doă
nhữngăcấuătạoăbẩmăsinh,ăcóăsẵnătrongăcấuătrúcăsinhăvật,ădoădiătruyềnăquyếtăđịnh.
Chẳngăhạn:ă
- S.Frớtăchoărằng,ăđộng lực phát triển tâm lý là các bản năng.
- J.ă Điuâyă choă rằng,ă nhu cầu và các thuộc tính tâm lý đ ợc sắp đặt sẵn trong
gen. Các yếu tố di truyền quyết định giới hạn của giáo dục.
- Nhàă GDă Mỹă E.ă Toócdaiă khẳngă định:ă “Tự nhiên ban cho mỗi con ng ời một
vốn nhất định, giáo dục cần làm bộc lộ vốn đó là gì và sử dụng nó bằng ph ơng tiện
tốt nhất”.
- Nhàătâmălýăhọc AóăK.ăBuyleăchoărằngă:ă“Di truyền không chỉ quy định sẵn sự
phát triển trí tuệ mà cả đạo đức nữa”.
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- CácăthựcănghiệmătrênătrẻăsinhăđôiăcùngătrứngăcủaăcácănhàăTLHăLXănhư: V.N.
Cônbanôvxi,ăA.R.ăLuria,ăA.N.ăMirênôvaăvàănhàăTLHăPhápăRazjôăđ ăchỉăraărằng:ăvớiăcơ
s ă bẩmă sinhă giốngă nhau,ă tùyă thuộcă vàoă phươngă phápă dạyă học,ă cácă trẻă sinhă đôiă cùngă
trứngăcóănhữngăkếtăquảăkhácănhauăvềănĕngălực.ăNhữngăkếtăquảăđóăđ ăbácăbỏăthuyếtădiă
truyền,ătiềnăđịnhăvềănĕngălực,ătâmălý.
2.2.2.ă Thuy tă duyă c m,ă choă rằng:ă Môiă trư ngă làă nhână tốă quyếtă địnhă sựă phátă
triểnă tâmă lýă ngư i.ă uană niệmă nàyă xuấtă phátă từă quană điểmă củaă nhàă triếtă họcă Phápă
C.A.Henvêtuýtă choă rằng:ă “Trẻ em ngay từ lúc lọt lòng đã có những tiềm năng nh
nhau. Sự khác biệt về tâm lý là do môi tr ờng, giáo dục quyết định”. Tuy nhiên theo
họ,ămôiătrư ngănhư làăcáiăsiêuăhình,ăbấtăbiến.ăTâmălýătrẻăemănhư làăsảnăphẩmătiêuăcựcă
do môi trư ngătạoănên,ăă
2.2.3.ăThuy tăh iăt ăhaiăy uăt . CácănhàăTLHăĐứcăV.ăStécnơ và nhà TLH Pháp
Anataxiăcoiăcảăhaiăyếuătốădiătruyềnăvàămôiătrư ngăcùngăquyếtăđịnhăsựăphátătriểnătâmălýă
ngư i.ăHaiăyếuătốănàyăhộiătụăquyếtăđịnhămộtăcáchămáyămócăsựăphátătriểnătâmălý.ăTrongă
đóăyếuătốădiătruyềnăgiữăvaiătròăquyếtăđịnh.ăMôiătrư ngăchỉălàăđiềuăkiệnăđểăbiếnănhữngă
đặcăđiểmătâmălýăcóăsẵnătrongăgenăthànhăhiệnăthực.
Tómălại,ăcảă3ăthuyếtătrênăđềuăcóănhữngăsaiălầmăgiốngănhau:
- Thừaănhậnătâmălýăconăngư iălàătiềnăđịnh,ăbấtăbiến,ădoătiềmănĕngăsinhăvậtăhoặcă
môi trư ngăquyếtăđịnh.
- Họăđềuăđánhăgiáăthấpăvaiătròăcủaăgiáoădục.
- Phủănhậnăvaiătròătíchăcựcăcủaăconăngư iăvớiătư cách là chủăthể,ăcoiătrẻăemănhư
làăthựcăthểăthụăđộng.
2.3.ăĐi uăki n,ăđ ngăl căvƠăquyălu tăphátătri nătơmălíătr ăem
2.3.1.ăĐi uăki năphátătri n.
2.3.1.1ăĐiềuăkiệnăthểăchất. Cácăđặcăđiểmăcơ thể,ăđặcăđiểmăcácăgiácăquan,ăhệăthầnă
kinh,ăđượcăcoiălàătiềnăđềăvậtăchất,ădiềuăkiệnăthuậnălợiăhayăkhóăkhĕnăchoăviệcăhìnhăthànhă
mộtăloạiăhoạtăđộngănàoăđó.ăSongăcácăđặcăđiềmăthểăchấtăcủaăconăngư iăkhôngăphảiălàăcáiă
quyếtăđịnh,ăkhôngăphảiălàăđộngălựcăcủaăsựăphátătriểnătâmălý.
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2.3.1.2.ăCácăđiềuăkiệnăsống.ăCácăđiềuăkiệnăsốngăcóăảnhăhư ngăđếnăsựăphátătriẻnă
tâmălýăcủaăconăngư i,ănhưngăchúngăkhôngăquyếtăđịnhătrựcătiếpăđếnăsựăphátătriểnătâmălýă
màăchúngătácăđộngăthôngăquaămốiăquanăhệăquaălạiăgiữaăconăngư iăvớiăhoànăcảnh.ăCácă
ảnhă hư ngăbênă ngoàiă tácă độngă giánă tiếpă đếnă cáă nhână thôngă quaă những điềuă kiệnă bênă
trongăcủaăconăngư i,ătrongăđóăcóăkinhănghiệmăriêngăvàăvaiătròăchủăthểăcủaăcáănhân.
Trongăcácănhânătốăcủaăcuộcăsống,ătrướcăhếtăphảiănóiătớiăvaiătròăcủaăkinhănghiệmă
x ăhội,ăcácămốiăquanăhệăx ăhội.ăC.Mácăđ ăchỉărõ,ă“ăBảnăchấtăcủaăconăngư iălàătổngăhòaă
cácă mốiă quană hệă x ă hội”.ă Điềuă đóă cóă nghĩaă làă nhữngă đặcă điểmă tâmă lýă cáă nhână đượcă
quyếtăđịnhăb iăđặcăđiểmăcủaăcácămốiăquanăhệăx ăhộiămàăconăngư iăgiaănhậpăvớiătư cách
làăthànhăviênăcủaăx ăhội.ă úaătrìnhăphátătriểnătâmălýălàăquáătrìnhăconăngư iălĩnhăhộiănềnă
vĕnă hóaă x ă hội,ă vốnă kinhă nghiệmă x ă hộiă bằngă conă đư ngă tựă phátă hoặcă tựă giác.ă Conă
đư ngătựă giácă đượcăthểă hiệnă thôngă quaă giáoă duc.ă Đóă làă sựă tácă độngă cóă mụcă đích,ă kếă
hoạch,ăcóăphươngăphápănhằmăhìnhăthànhă ăconăngư iănhữngăphẩmăchấtănhânăcách,ăđápă
ứngă yêuăcầuăcủaăx ăhội.ăVìăthếăgiáoădụcălàănhânătốăchủăđạo,ăquyếtăđịnhăsựăphátătriểnă
tâm lý con ngư i.
2.3.1.3.ă Tínhă tíchă cựcă củaă conă ngư i.ă Tínhă tíchă cựcă củaă conă ngư iă làă nhână tốă
quyếtăđịnhătrựcătiếpăsựăphátătriểnătâmălý.ă úaătrìnhătácăđộngăquaălạiăgiữaăconăngư iăvàă
môi trư ngăđượcăthựcăhiệnăthôngăquaăhoạtăđộngăcủaăconăngư iătrongă môiătrư ngăđó.ă
Hoạtăđộngăcủaăconăngư iăcóătínhă mụcăđích,ă tínhăx ăhộiă đượcăxemă làăđiềuă kiệnă quyếtă
địnhăsựăphátătriểnătâmălý.
2.3.2.ăĐ ngăl căc aăs ăphátătri nătơmălý
TheoăquanăđiểmătriếtăhọcăMác-lênin,ăsựăphátătriểnălàăsựăđấuătranhăgiữaăcácămặtă
đốiălập,ăgiữaăcácămâuăthuẫnăbênătrong.ăVìăthếăđộngălựcăcủaăsựăphátătriểnălàăsựănảyăsinhă
cácămâuăthuẫnăvàăviệcăgiảiăquyếtăcácămâuăthuẫnăđó.ăTrongăquáătrìnhăphátătriểnătâmălýă
củaătrẻăemăthìăđóălàămâuăthuẫnăgiữaăcáiămớiăvàăcáiăcũă- nhữngăcáiăđangăđượcănảyăsinh,ă
đangăđượcăkhắcăphụcătrongăquáătrìnhăDH/GD;ămâuăthuẫnăgiữaăkhảănĕngăcủaătrẻăđangă
phátă triểnă vớiă cácă hìnhă thứcă hoạtă độngă vàă quană hệă cũă đ ă hìnhă thànhă trướcă đây;ă giữaă
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nhữngăyêuăcầuăngàyăcàngătĕngăcủaăx ăhội,củaătậpăthể,ăcủaăngư iălớnăvớiătrìnhăđộăphátă
triểnătâmălýăhiệnătạiăcủaătrẻăvv…
Việcălàmănảyăsinhăcácămâuăthuẫnăvàăviệcătrẻătíchăcựcăgiảiăquyếtăcácămâuăthuẫnă
dưóiăsựăhướngădẫnăcủaăngư iălớnălàmăchoătâmălýăcủaătrẻăphátătriển.ăTuyănhiênăsựăphátă
triểnătâmălýăcủaătrẻăkhôngăphẳngălặngămàăđầyăbiếnăđộng,ătrongăđóăcóănhữngă“ăkhủngă
hoảng”,ăvàă“ăđộtăbiến”ătạoăraăsựănhảyăvọtăvềăchấtăvềăchấtătrongăquáătrìnhăphátătriểnătâmă
lýăcủaătrẻă(khủngăhoảngă ătuổiălênăba,ătuổiăthiếuăniên.)
2.3.3. Quyălu tăchungăc aăs ăphátătri nătơmălýătr ăem
CácănhàăTLHăđ ănêuălênămộtăsốăquyăluậtăchungăcủaăsựăphátătriểnătâmălýătrẻăem,ă
đóălà:
- Quy luật về tính không đồng đều của sự phát triển tâm lý.
- Quy luật về tính toàn vẹn của sự phát triển tâm lý.
- Tính thuần nhất thống nhất, ổn định và bền vững ( quy luật nhất thể hóa).
- Tính mềm dẻo và khả năng bù trừ.
Đóălàămộtăsốăquyăluậtăphátătriểnătâmălýătrẻăem,ănóiălênăxuăthếăphátătriểnătâmălýă
củaătrẻ.ăCácăquyăluậtăđóăkhôngămangătínhăsinhăvậtămàătuânătheoăcácăquyăluậtăx ăhội.
Việcănắmăvữngăquyăluậtătrênătạoăđiềuăkiệnăchoăngư iălớn,ănhàăgiáoădụcătổăchứcă
tốtăviệcăgiáoădụcătrẻ.
2.4.ăS ăphơnăchiaăcácăgiaiăđo năphátătri nătơmălí
2.4.1.ăQuanăni măv ăs ăphơnăchiaăcácăgiaiăđo năphátătri nătơmălí
Sựă phână chiaă cácă giaiă đoạnă phátă triểnă tâmă lýă làă mộtă trongă nhữngă vấnă đềă quană
trọngă củaă tâmă lýă họcă lứaă tuổi.ăXungă quanhă vấnă đềă nàyă tồnă tạiă nhiềuă quană điểmă khácă
nhau:
- uanăđiểmăsinhăvậtăhóaăcoiăsựăphátătriểnătâmălýătuânătheoăcácăquyăluậtăcủaăsinhă
vật,ămangătínhăbấtăbiếnăvàăđượcăchiaăraămộtăcáchătuyệtăđốiăvềăcác giaiăđoạnălứaătuổi.
- Chủănghĩaăhànhăviăkhôngăthừaănhậnăkháiăniệmălứaătuổi.ăHọăcoiăsựăphátătriểnă
tâmălýăchỉălàăsựătĕngăcácăkĩăxảoăhànhăvi,ăvìăthếăkhôngăcóăsựăphânăchiaăgiaiăđoạnătâmălýă
lứătuổi.
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- Tráiă lại,ă cácă nhàă TLHă macxităcóă quană niệmă đúngă đắnă vềă lứaă tuổiă vàă sựă phátă
triểnătâmălýătheoălứaătuổi.
+ Vưgôtxki:ăcoiălứaătuổiănhư mộtăth iăkì,ămộtămứcăđộăphátătriểnănhấtăđịnh,ăcóăýă
nghĩaăđốiăvớiăsựăphátătriểnăchungăcủaăđ iăngư i.ăTheoăông,ăđặcăđiểmăcủaămỗiăgiaiăđoạnă
lứaătuổiăđượcăquyếtăđịnhăb iămộtătổăhợpănhiềuăyếuătố:ăhoànăcảnhăsống,ăcácăđặcăđiểmăcơ
thể,ăđạcăđiểmăcủaăcácăyêuăcầuăđềăraăchoăđứaătrẻă ăgiaiăđoạnăđó,ăđặcăđiểmăcủaămốiăquană
hệăcủaătrẻăvớiămôiătrư ngăxungăquanh,ătrìnhăđộătâmlýămàătrẻăđạtăđượcă ăcácăgiaiăđoạnă
trướcăđóăvv…
+ăMốiăliênăhệăgiữaătrìnhăđộăphátătriểnăcủaăquanăhệăvớiăthếăgiớiăxungăquanh,ătrìnhă
độă phátă triểnă củaă cácă triă thức,ă cácă phươngă thức,ă cácă nĕngă lựcă quyếtă địnhă th iă kỳă lứaă
tuổi.
+ăSựăbiếnăđổiăcácăđiềuăkiệnăsốngă ătrẻăem,ăsựăbiếnăđổiăcácăhìnhăthứcădạyăhọcăvàă
giáoădụcălàănhânătốăcơ bảnăquyếtăđịnhăđặcăđiểmăcủaălứaătuổiă.
+ăLeonchépăchỉăraărằng:ăsựăphátătriểnătâmălýăconăngư iăgắnăliềnăvớiăhoạtăđộng,ă
trongăđóăhoạtăđộngăchủăđạoăcóăýănghĩaăquyếtăđịnh.
*ăTómălại,ălứaătuổiăchỉăcóăýănghĩaănhư làă yếuătốăth iăgianătrongăquáătrìnhăphátă
triểnăcuaătrẻ.ăTuổiăkhôngăquyếtăđịnhătrựcătiếpăsựăphátătriểnănhânăcách.ăNhữngăđặcăđiểmă
lứaătuổiălàăđặcăđiểmăchung,ăđặcătrưng,ăđiểnăhìnhăchoălứaătuổiăđó,ănóiălênăxuăhướngăphátă
triểnăchung.ăLứaătuổiăkhôngăphảiălàăphạmătrùătuyệtăđốiăbấtăbiến,ămàălứaătuổiăchỉăcóăýă
nghĩaă tươngă đối. Tuổiă cóă thểă phùă hợpă vớiă trìnhă độă phátă triểnă củaă trẻ,ă hoặcă cóă thẻă điă
trước,ăhoặcăcóăthểăchậmăhơn.ăDạyăhọcăphảiăhướngăvàoăvùngăphátătriềnăgầnănhấtăcủaătrẻ,ă
giúpătrẻăđạtătrìnhăđộăphátătriểnăcaoăhơn.
2.4.2.ăCácăgiaiăđo năphátătri nătơmălý
Cóănhiềuăcáchăphânăchiaăgiaiăđoạnăphátătriểnătâmălýăconăngư i.ăNếuăcĕnăcứăvàoă
nhữngăthayăđổiătrongăcấuătrúcătâmălýăcủaăconăngư i,ăsựătrư ngăthànhăvềăcơ thể,ănhữngă
thayăđổiăcơ bảnătrongăđiềuăkiệnăsốngăvàăhoạtăđộngăcủaăconăngư i.ăCóăthểănhậnăthấyăsựă
phátătriểnăconăngư iătheoăcácăgiaiăđoạnăsau:
2.4.2.1.Giaiăđoạnătuổiăsơ sinhăvàăhàiănhiă(từă0-1ătuổi).
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+ăTh iăkỳăsơ sinhă(từă0-2 tháng).
+ăTh iăkỳăhàiănhiă(từă2-12 tháng).
2.4.2.2.Giaiăđoạnătrướcătuổiăhọcă(ătừă1-6ătuổiă).
+ăTuổiăvư nătrẻă(ătừă1-3ătuổiă).
+ăTuổiămẫuăgiáoă(ătừă3-6ătuổiă).
2.4.2.3.ăGiaiăđoạnătuổiăđiăhọc,ăcóăthểăchiaăthànhă4ăth iăkỳănhỏ:
+ăTh iăkỳăhọcăsinhătiểuăhọcă(ătừă6-11ătuổiă).
+ăTh iăkỳăhọcăsinhăTHCSă(ătừă12-15ătuổiă).
+ăTh iăkỳăhọcăsinhăTHPTă(ătừă16-18ătuổiă).
+ăTh iăkỳăsinhăviênă(ătừă18-24ătuổiă).
2.4.2.4.ăGiaiăđoạnătuổiătrư ngăthành,ătừă(18-55,ă60ătuổiă).
2.4.2.5.ăGiaiăđoạnătuổiăgià,ătừă55,ă60ătuổiătr ăđi.
Mỗiăth iăkỳ,ămỗiăgiaiăđoạnătrênăđềuăcóănhữngăđặcăđiểmătâmălýăriêng,ăđặcătrưng.
Sựăchuyểnătừăgiaiăđoạnănàyăsangăgiaiăđoạnăkhácăgắnăliềnăvớiăsựăxuấtăhiệnănhữngăcấu
tạoătâmălýămớiăcủaănhânăcách.ăDoăđóă,ămỗiăgiaiăđoạnăcầnăcóănộiădungăvảăphương pháp
giáoădụcăthíchăhợp.
* Cơuăhỏiăônăt păvƠăth oălu n
1. Tạiăsaoăkhôngănênănóiă“ăTrẻăemălàăngư iălớnăthuănhỏălại”?
2. Phêă phánă cácă quană điểmă saiă lầmă vềă sựă phátă triểnă tâmă lý.ă Trìnhă bàyă quană điểmă
TLHăduyăvậtăbiệnăchứngăvềăsựăphátătriểnătâmălý.
3. Nêuăcácăđiềuăkiện,ăđộngălực,ăquyăluậtăcủaăsựăphátătriểnătâmălýătrẻăem.ă
4. uanăniệmăvềăgiaiăđoạnăphátătriểnătâmălýăvàăsựăphânăchiaăgiaiăđoạnăphátătriểnătâmă
lý.
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Ch

ng 3

TỂMăLệăL AăTU IăH CăSINHăTRUNGăH CăC ăS
3.1.ăKháiăni măv ătu iăh căsinhăTrungăh căc ăc ă(HSTHCS)
HSTHCSălàănhữngăemăcóăđộătuổiătừă11,ă12-14,15,ăđangătheoăhọcălớpă6-9ătrư ngă
THCS.ăTrênăthựcătế,ăđaăsốăcácăemăbướcăvàoătuổiăthiếuăniênă(TN).ă
Đâyă làă th iă kỳă phứcă tạpă vàă quană trọngă trongă quáă trìnhă phátă triểnă củaă mỗiă cáă
nhân.
Đâyălàăth iăkỳăchuyểnătiếpătừătuổiăthơăsangătuổiătrư ngăthành.ăSựăchuyểnătiếpăđ ă
hìnhăthànhănhữngăcấuătạoătâmălýămớiăvềăchấtătrongătấtăcảăcácămặt:ăthểăchất,ătâmălý,ătríă
tuệ,ăđạoăđức…tạoănhữngăđiềuăkiệnăthuậnălợiăđểătr ăthànhăngư iălớn.ă
Nhưngă ăgiaiăđoạnănàyăsựăphátătriểnăcủaătrẻădiễnăraătươngăđốiăphứcătạp,ăđ iăsốngă
tâmălýăcóănhiềuă mâuăthuẫn,ănhiềuăthayăđổiăđộtăbiếnăkhiếnănhiềuăbậcăchaămẹ,ănhữngă
nhàăgiáoădụcăphảiăngạcănhiênăvàăcảmăthấyăkhóăxửăsự.ă
Lứaătuổiănàyăcóăvịătríăđặcăbiệtăquanătrọngătrongăquáătrìnhăphátătriểnăđ iăngư i.ăVịă
tríă đặcă biệtă nàyă đượcă phảnă ánhă bằngă nhữngă tênă gọiă khácă nhau:ă “ă Th iă kỳă quáă dộ”;ă
“Tuổiăkhóăbảo”;ă“Tuổiăkhủngăhoảng”;ă“Tuổiăbấtătrị”…ă
Tómălại,ăHSTHCSălàăth iăkỳăquáăđộăchuyểnătừătrẻăconăsangăngư iălớn.ăĐâyălàă
tuổiăcóăvịătríăđặcăbiệtăquanătrọngătrongăcuộcăđ iăconăngư iă(th iăkỳălộtăxác).ăVìăvậy,ă
nắmăvữngăcácăđặcăđiểmătâmălýăcủaăHSTHCSălàăđiềuăkiệnărấtăquanătrọngăđểăgiáoădục
cácăemăcóămộtănhânăcáchălànhămạnh,ăđẹpăđẽ.ă
3.2.ăĐặcăđi mătơmălíăHSTHCS
3.2.1.ăĐặcăđi măphátătri năgi iăph uăsinhălý
Nếuăsựăphátătriểnăcơăthểăcủaătrẻădướiă10ătuổiădiễnăraăêmăả,ătừătừ,ăthìăsựăphátătriểnă
củaăthiếuăniênăcóănhữngăbiếnăđổiăcĕnăbản,ăthểăhiệnă ăcácămặt:ă
- Sựăphátătriểnăcơăthểădiễnăraămạnhămẽ,ănhưngăkhôngăcânăđối.ă
- Hoạtăđộngăthầnăkinhăcấpăcaoăcũngăcóănhữngăđặcăđiểmăriêngăbiệt.ă
- Thiếuăniênăbướcăvàoăgiaiăđoạnătuổiădậyăthì.ă
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3.2.1.1.ăSựăphátătriểnăcơăthể.
Sựăphátătriểnăvềămặtăgiảiăphẫuăsinhălýălứaătuổiănàyăcóăthểăquyăvàoă2ăđặcăđiểmăcơă
bản:ămạnhămẽănhưngăkhôngăcânăđối.ă
Sự phát triển mạnh mẽ,ăthểăhiệnă ăchỗ:ă
- Hệăxương:ăRấtăphátătriển:ăTrungăbìnhămỗiănĕmăcácăemăgáiăcaoăthêmă4-5 cm;
các em trai cao 5-6ăcm.ăVìăvậy,ătaăthấyăHSTHCSăcaoăvồngălênărấtănhanh.ăBìnhăthư ngă
cácăemănữă ătuổiă12-13ăphátătriểnăchiềuăcaoăhơnănam,ăđếnă19ătuổiăphátătriểnăchậmălại.ă
namăcaoănhanhă ătuổiă16-17ăkéoădàiăđếnă24-25.ă(tuyănhiênămốcătuổiăngàyănayăcóăthayă
đổi).ă
Hệă xươngă tuyă phátă triểnă nhưngă cộtă sốngă cònă nhiều đốtă sụn.ă Xươngă chậuă chưaă
dínhă liền,ă vìă vậyă nếuă HSă điă đứng,ă chạyă nhảy,ă nhồi,ă mangă vácă quáă nặngă cóă thểă làmă
biếnădạngăcơăthể:ăgù,ăcong,ăvẹoăcộtăsống…ă
- Hệăcơărấtăphátătriểnăcảăvềătrọngălượngăcơăbắpăvàăsứcăcoăcơ.ăTrungăbìnhătrẻătĕngă
từă2-5ăkg/nĕm,ăsứcămạnhăcơăbắpătĕngăgấpăđôiă(emă15ătuổiăcơăbắpămanhăgấpă2ăemă11ă
tuổi).ă Cơăbắpă phátă triểnă làmă choă trẻă hiếuă động,ă nghịchă ngợm…nhưngă cơăcủaă trẻă lạiă
cóngămệt.ăVìăvậy,ăgiáoăviênăphảiăchúăýăđiềuănàyăkhiătổăchứcăcácăhoạtăđộngăchoăTN.ă
- Hệătuầnăhoànă(tim,ămạch),ărấtăphátătriển,ădungătíchătimătĕngăgấpăđôi,ădungătíchă
mạchătĕngăgấpă1.5ălần.ă
Sự mất cân đối tạm thời,ă Đóă làă sựă mấtă cână đốiă giữaă cơă quană nàyă vớiă cơă quană
khác;ăgiữaăcácăbộăphậnăchứcănĕngătrongămộtăcơăquan.ăVíădụ:ă
- Sựămấtăcânăđốiăgiữaăhệăxươngăvàăcơ.ă
- Sựămất cânăđốiăgiữaăsứcămạnhăcơăbắpăvàăkhảănĕngătổăchứcăcácăđộngătác…ă
SựăphátătriểnăkhôngăcânăđốiălàmăchoăTNăcóănhữngăcửăchỉălóngăngóng,ăvụngăvề,ădễăbịă
“hậuăđậu”.ă
3.2.1.2.ăNhữngăbiếnăđổiăcủaăhoạtăđộngăthầnăkinhăcấpăcaoă
- Trọngălượngăn oăbằngătrọngălượngăn o ngư iălớnă(1350g-1400g).
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- Cácăquáătrìnhăhưngăphấnăchiếmăưuăthế,ăkhảănĕngăứcăchếăphânăbiệtăbịăsuyăgiảm.ă
Doăvậy,ănhiềuăkhiăHSTHCSăkhôngălàmăchủăđượcăcácăcảmăxúcăcủaămình,ădễăbịăkíchă
động,ădễăbựcătức,ăcáuăkỉnh,ăđễăviăphạmăkỷăluật…ă
- Hoạtă độngă củaă hệă thốngă tínăhiệuă thứă haiă (HTTHă II)ă bịă suyă giảm,ă cácă emă nóiă
nĕngăchậmăhơn,ăngậpăngừng,ăcộcălốc.ă
Tuyănhiên,ăsựămấtăcânăđốiăchỉăcóătínhăchấtătạmăth i.ăKhoảngă15ătuổiătr ălênăthìă
vaiătròăcủaăHTTHăIIălạiătĕngălên,ăquáătrìnhăhưngăphấnăvàăứcăchếăcóăkhảănĕngăcânăđốiă
hơn.ăNh ăvậyăcácăemăbướcăvàoălứaătuổiăTHPTăvớiăsựăphátătriểnăhàiăhòaăvềăsinhălý.ă
3.2.1.3.ăThiếuăniênă(HSTHCS)ăbướcăvàoătuổiădậyăthìă
Tuổiădậyăthìătheoăquyăđịnhăđượcăbắtăđầuătừăgiaiăđoạnătuổiăthiếuăniênăvàăkếtăthúcă
vàoăđầuătuổiăthanhăniênă(khoảngătừă12-17ătuổi).ă
Sựătrư ngăthànhăvềăsinhădụcălàăyếuătốăquanătrongănhấtăcủaăsựăphátătriểnăcơăthểă
HSTHCS.ă Tuyếnă sinhă dụcă bắtă đầuă hoạtă độngă vàă cơă thểă cácă emă bắtă đầuă xuấtă hiệnă
nhữngădấuăhiệuăphụ,ăkhiếnătaăcóăthểănhậnăthấyăHSTHCSăđangă ăđộătuổiădậyăthì.ăVíă
dụ:ă…ă
Tuổiădậyăthìăchiaălàmă2ăth iăkỳănhỏ:ă
- Thời kỳ tiền dậy thì: 11-13ătuổiă(nữ);ă13-15ătuổiă(nam).ă
- Thời kỳ dậy thì chính thức: 13-18ătuổiă(nữ);ă15-20ătuổiă(nam)
(ăTheoăGS..ăĐặngăXuânăHoàiă– Tuổi dậy thì và tình bạn, tình yêu. HN, 1997, tr 9.)
Sựădậyăthì cóămộtăýănghĩaărấtăquanătrọngătrongăsựăphátătriểnănhânăcáchălứaătuổiă
HSTHCS.ăNóăhìnhăthànhănhữngăcấuătạoătâmălýămớiătrongănhânăcáchătrẻ:ă
- Nóă làmă choă cácă emă cảmă thấyă mộtă cáchă kháchă quană hơnă “mìnhă đ ă làă ngư iă
lớn”.ă Vìă vậy,ă cácă emă nghĩă mìnhă cóă quyềnă hạnă vàă nghĩaă vụă củaă ngư iă lớnă trongă giaă
đình,ăngoàiăx ăhộiăvàănhàătrư ng.ă
- Hìnhăthànhă ătrẻăcảmăxúcăvàăýănghĩămớiă(cảmăxúcăgiớiătính,ăquanătâmătớiăbạnă
khácăgiới,ătòămòătrongăchuyệnănam,ănữ…).ămộtăsốăTNălớnăđ ăxuấtăhiệnătìnhăyêuănam,ă
nữ.ă
Vìăvậy,ătrướcăhiệnătượngănày,ăcácăbậcăchaămẹ,ăthầyăcôăgiáo,ăanhăchịăcần:ă
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- Tônătrọng,ăđốiăxửăbìnhăđẳngăvớiăTN.ă
- Khôngă đểă trẻă xemă cácă loạiă phim,ă ảnh,ă sáchă báoă đồiă trụyă khôngă phùă hợpă lứaă
tuổi.ă
- Khôngăphôăbàyăcácăkiểuăquanăhệătìnhăyêuătraiăgái,ăvợăcồngătrướcămặtăTN.ă
- Cầnăcungăcấpăchoătrẻănhữngăhiểuăbiếtăbanăđầuăvềăgiáoădụcăgiớiătínhăđểătrẻăđịnhă
hướngăđúngătrongăcuộcăsống.ă
3.2.2.ăĐặcăđi măc aăho tăđ ngăh că(HĐH)
HĐHăcủaăHSTHCSăđượcăhiểuălàăhoạtăđộngătựăgiácănhằmălĩnhăhộiăkiếnăthức,ăhìnhă
thànhăkĩănĕngăvàătháiăđộătươngăứng,ătạoălậpănhữngăphẩmăchấtăcủaănhânăcách.ăSoăvớiăHSă
tiểuăhọc,ăHĐHăcuảăHSTHCSăcóăsựăkhácăbiệt:ă
- HĐHălúcănàyăkhôngă cònălàăhoạtăđộngăchủă đạoănữaă(Tuyănhiênăcóăquanăđiểmă
khác).
- HĐHălúcănàyădiễnăraătheoăphươngăthứcăhọc-hành;ăhọcăvàăhànhăgẵnăvớiănhau.
Bắtăđầuătừălớpă6,ănộiădung,ăphươngăphápăhọcătậpătr ănênăđaădạng,ăphứcătạp,ătrừuătượngă
hơn.ă
- THCSălàăbậcăhọcăcóătínhălíăluậnăgắnăvớiăthựcăhànhătheoătừngămônăhọc,ăcóătínhă
chuyênăsâu.ăNh ăvậyămàăquaăhọcătậpăcácămônăhọc,ăcácăemătừngăbướcăcóăđượcăcácăkháiă
niệmăkhoaăhọc,ăhiểuăđượcăquyăluậtăcủaătựănhiên,ăx ăhội,ăphátătriểnăthểăgiớiăquan,ănhână
sinh quan.
- Mụcă tiêuă GDă THCSă làă “mụcă tiêuă kép”,ă choă nênă HĐHă củaă HSTHCSă cóă đặcă
điểmălàăvừaăhướngăvàoălýăthuyết,ăvừaăhướngăvàoăthựcăhànhăđểăcácăemăcóăthểătiếpătụcă
họcălênăTrungăhọcăphổăthôngăhoặcăchuyểnăsangăTrungăhọcăchuyênănghiệp.ă
NhữngăđặcăđiểmătrênăđòiăhỏiăgiáoăviênăphảiănắmăvữngăđểătổăchứcăHĐHăchoăHSă
đạtăhiệuăquả,ăđápăứngămụcătiêuăgiáoădụcăcủaăbậcăhọc.ă
3.2.3.ăĐặcăđi măgiaoăti păvƠăquanăh ăb uăb n
3.2.3.1. Giao tiếpăvớiăngư iălớn. BướcăvàoătuổiăHSTHCS,ădoănhữngăbiếnăđổiăvàă
phátă triểnă vềă mặtă tâm-sinhă lý,ă ă cácă emă xuấtă hiệnă mộtă cảmă giácă rấtă độcă đáoă “Mìnhă
khôngăcònălàătrẻăconănữa- cảmăgiácămìnhăđ ălàăngư iălớn”.ăCảmăgiácă“Mìnhăđ ălàăngư iă
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lớn”ă đượcă thểă hiệnă rấtă phongă phúă vềă nộiă dungă (trongă ýă thức)ă vàă hìnhă thứcă (hànhă vi,ă
hànhăđộng).ăNhư:ă
- Cácăemăbắtăđầuăquanătâmătớiăhìnhăthức,ătácăphong,ăcửăchỉ…ărồiăđếnăcácăphẩmă
chấtătâmălý,ăkhảănĕngăcủaămình.ă
- TrongăHĐHăcácăemămuốnăđộcălậpălĩnhăhộiătriăthức,ămuốnăcóăquanăđiểmăvàălậpă
luậnăriêng.ă
Đặcăbiệtătrongăquanăhệăvớiăngư iălớnăcóănhữngăbiếnăđổiăcơăbản:ă
- Cácăemăđòiăhỏi,ămongămuốnăngư iălớnăphảiăđốiăxửăbìnhăđẳngănhưăđốiăxửăvớiă
ngư iălớn,ătinătư ng,ătônătrọngăhơn.ă
- Khóăchịuăkhiăngư iălớnăcanăthiệpăquáătỉămỉăvàoăcôngăviệcăriêngătư,ăhoặcăbịăcoiă
thư ngălàă“conănít,ănhócăcon”…ă
- Bắtăđầuăchốngăđốiănhữngăyêuăcầuămàătrướcăđâyănóăvầnăthư ngăphụcătùng.ă
- Muốnăkhẳngăđịnhăsựătrư ngăthànhă“nhưăngư iălớn”ăcủaămìnhătrướcămặtăngư iă
lớn.ă
- Cóăxuăhướngă“thổiăphồng,ăphóngăđại”ăkhảănĕngăcủaămìnhăbằngăcáchătỏătháiăđộă
bướngăbỉnh,ănóiăngang,ăcửăchỉătháchăthức,ătháiăđộăbấtăcần,ăyêngăhùng…
Nguyệnăvọngămuốnăđượcătinătư ng,ăđộcălập,ăbìnhăđẳngăvớiăngư iălớn…ăcóăthểă
thúcăđẩyăcácăemătíchăcựcăhoạtăđộng,ăchấpănhậnăcácă yêuăcầuăcủaăngư iălớn,ărènă luyệnă
bảnăthânăđểănhanhăchóngăđượcăđứngăvàoăvịătríăngư iălớn;ănhưngămặtăkhác,ănóăcũngăcóă
thểăkhiếnăcácăemăcóănhữngăphảnăứng,ăhànhăviăchốngăđốiălạiăngư iălớnă(Khiăngư iălớnă
khôngăhiểuătrẻ).ă
Tháiăđộăcưăxửăcủaăchaămẹ,ăngư iălớnăđốiăvớiăHSTHCSăcũngămangătính chấtămâuă
thuẫn:ă
- VừaăkhôngăxemăHSTHCSălàătrẻăconănữa:ăgiaoăviệcălaoăđộngăsảnăxuấtătĕngăthuă
nhậpăgiaăđình,ăgiaoănhiệmăvụăcaiăquảnăcácăemănhỏ,ănấuăĕn..,ăgiaoăphụătráchănhiăđồngă ă
trư ng,ă ăphư ng.ă
- VừaăxemăHSTHCSăvẫnălàătrẻăcon:ăKhôngăbànăbạc,ătraoăđổiăviệcălớnămàăchỉăăsaiă
vặt;ămắngămỏ,ăápăđặt,ăkhôngătônătrọngăs ăthích,ănguyệnăvọng,ăsángăkiếnăcủaăHSTHCS;ă
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chĕmăsóc,ăkiểmătra,ăngĕnăcấmănhưăđốiăvớiătrẻănhỏ;ăthiếuătinătư ngăvàoăkhảănĕngătựălập,ă
tựăquảnăcủaăHSTHCS;ănóiăcáchăkhác,ăvẫnăduyătrìăkiểuăquanăhệăcũăvớiăHSTHCS.ă
Chínhăsựăkhôngăthayăđổiătháiăđộăcủaăngư iălớnăđốiăvớiăHSTHCSălàănguyênănhână
gâyăraăsựă“đụngăđộ”,ă“bấtăhòa”ăgiữaăngư iălớn,ăchaămẹăvàăconăcáiă ătuổiănày.ăSựăđụngă
độ”ăcóăthểăkéoădàiăchoătớiăkhiănàoăngư iălớnăthayăđổiătháiăđộăđốiăxửăđốiăvớiăHSTHCS.
Cònănếuăkhông,ăsựăphảnăứngănàyăkéoădàiăsẽătr ăthànhămâuăthuẫnăkinhăniên,ăsựăchốngă
đốiă thư ngă nhậtă nhưă “cơmă bữa”.ă HSTHCSă xaă lánhă ngư iă lớn,ă choă rằngă ngư iă lớnă
khôngă hiểuă mình;ă cònă ngư iă lớnă choă HSTHCSă làă “ươngă bướng”,ă “hỗnă láo”,ă “khóă
dạy”…
Vậy, cần phải làm gì để tránh xảy ra “đụng độ”, “mâu thuẫn” giữa ng ời lớn
và thiếu niên?
Hướngătránhănhữngă“đụngăđộ”:ă
- Chaămẹăvàăngư iălớnăphảiăhiểuăthiếuăniên.ă
- Thayăđổiăkiểuăquanăhệăđốiăxửăcũ.ă
- Tônătrọngănhânăcách,ătínhăđộcălậpăcủaătrẻ:ătránhăápăđặt,ătrịnhăthượng,ăgầnăgũi,ă
bảoăbanămộtăcáchăânăcần,ătếănhị…ă
3.2.3.2.ăGiaoătiếpăvớiăbạnăbè.ă
Giao tiếp với bạn cùng giới.ăBướcăvàoătuổiăHSTHCS,ăgiaoătiếpăcủaăcácăemăvớiă
bạnă cùngă giớiă soă ă vớiă nhiă đồngă cũngă cóă nhữngă biếnă đổiă cơă bản,ă ngàyă càngă đaă dạng,ă
phứcătạpăhơn.ăThểăhiện:ă
- Nhuă cầuă giaoă tiếpă vớiă bạnă phátă triểnă mạnh,ă nóă tr ă thànhă mộtă đặcă điểmă quană
trọngăcủaătuổiăthiếuăniên.ăNhuăcầuănàyănhiềuăkhiăvượtălênătrênăcảăhọcătậpăvàăviệcăgiaoă
tiếpăvớiăngư iăthânătrongăgiaăđình.ă
- HSTHCSăthíchăgiaoătiếpăvớiăcácăbạnăcùngătuổi.ăvìătrongănhómăbạnăcácăemăcóă
điềuăkiệnăđểăthỏaăm nănhuăcầuătựăkhẳngăđịnhăsựăbìnhăđẳng,ătônătrọng,ătâmăsự,ăhiểuăbiếtă
lẫnănhau.ăChínhăvìăvậy,ăcácăbạnătrongălớp,ătrongăĐộiăTNTPHCMălàăđốiătượngăđượcăcácă
emăyêuăthíchănhất.ă
- Tìnhăbạnăcủaăcácăemăđ ăcóăsựălựaăchọnăkháăsâuăsắc,ănhư:ă
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+ăCóăsựăphânăbiệtăkhácănhauăvềămứcăđộăgầnăgũi:ăbạnăthân,ăbạnăchơi,ăbạnăcùngă
lớp.ă
+ăCácăemăcóănhuăcầuătìmăchoămìnhămộtăngư iăbạnăthânăthiếtăđểăgửiăgắmătâmătư,ă
tìnhăcảm.ăNhuăcầuănàyăxuấtăhiệnăkháăsớmă ăcácăemănữ.ă
+ăCóăsựăđề raătiêuăchuẩnăchoăviệcăchọnăbạnăvàăkếtăbạnătrongăcáiăgọiălàă“Bộăluậtă
tìnhăbạn”ăcủaăHSTHCSă(khácăvớiănhiăđồng).ăVíădụ,ăđốiăvớiăcácăem,ăđ ălàăbạnăthìăphảiă
trungăthành,ăthẳngăthắn,ăgắnăbó,ătinăcậy…;ă ăđây,ăcácăemărấtăđềăcaoăphẩmăchấtătrungă
thành.ă Vìă vậy,ă các emă choă phảnă bạnă làă mộtă hànhă viă thấpă hèn.ă Choă nên,ă khiă chơiă vớiă
nhauăcácăemăcóăthểăbaoăcheăkhuyếtăđiểmăchoăbạn.ă
- Thôngăthư ng,ătìnhăbạnăcủaăcácăemăđượcăxâyădựngătrênăcơăs ăcùngăchungăhứngă
thú,ă hoạtă động,ă hoànă cảnh.ă Nhiềuă emă đ ă xâyă dựngă đượcătìnhăcảmă bạn bè trong sáng,
caoăquýăgiữăm iăchoăđếnăkhiăgià.ăCóănhiềuăgươngătậnătụyăgiúpăbạnăhọcătập,ăgiúpănhauă
vượtăkhó,ănhiềuăgươngăhyăsinhăvìăbạn,ănhưăKhoaăXuânăTứ…ă
- Thiếuă niênă coiă quană hệă bạnă bèă cùngă tuổiă làă quană hệă riêngă tư,ă khôngă muốnă
ngư iălớnăcanăthiệp.ăNếu nhưăquanăhệăgiữaăcácăemăvàăngư iălớnăkhôngăthuậnăhòaăthìă
quanăhệăgiữaăcácăemăvớiăbạnăbèăcàngămạnhămẽ.ăSựăbấtăhòaătrongăquanăhệăbạnăbèăcàngă
lớn,ăsựăthiếuăbạnăthânăhayătìnhăbạnăbịăpháăvỡăđềuătạoăchoăHSTHCSăcảmăxúcăđauăkhổ,ă
nặngănề.ăTìnhăhuốngăkhóăchịuănhấtăđốiăvớiăHSTHCSălàăbịătậpăthểăphêăbìnhăvàăhìnhăphạtă
nặngănềănhấtăđốiăvớiăcácăemălàăsựătẩyăchayăcủaăbạnăbè.ă
- TrongăgiaoătiếpăcủaăHSTHCSăvớiăbạnăbèăluônăthểăhiệnătínhăhaiămặt:ă
+ăMộtămặtălàămuốnăcóănhiềuăbạn,ămuốnăđượcăgiaoătiếpăvớiăbạn;ă
+ăMặtăkhácălạiămuốnăđượcăbạnăbèăthừaănhậnăvàătônătrọng.
Đâyă làă nhuă cầuă quană trọngă nhấtă trongă đ iă sốngă tìnhă cảmă bạnă bèă củaă HS.ă Nóă
khiếnă cácă emă nhạyă cảmă hơnă vớiă sựă đánhă giáă củaă bạnă bèă vàă sửaă chữaă nhữngă khuyếtă
điểmă củaă mình.ă Đồngă th iă nóă cũngă dễă tr ă thànhă độngă cơă thúcă đẩy cácă emă cóă nhữngă
hànhăvi,ăhànhăđộngăviăphạmănộiăquy,ăkỷăluậtăvìămuốnăchiếmăđượcătìnhăcảmăcủaăbạnăbè.ă
- Lúcăđầu,ăphạmăviăgiaoătiếpăcủaăcácăemărộng,ănhưngăchưaăbềnăvững.ăDầnădầnă
cácăemăgắnăbóăvớiănhauătrongăphạmăviăhẹpăhơn.ă
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Nhìnă chung,ă giaoă tiếpă củaă HSTHCSăvớiă bạnă bèă cóă mộtă ýă nghĩaă lớnă đốiă vớiăsựă
phátătriểnănhânăcáchăcủaăcácăem.ăNhòăsựăgiaoătiếpăvớiăcácăbạn,ăcácăemătiếpăthuăđượcă
cácă chuẩnă mựcă x ă hội;ă cácă emă nhậnă thứcă đượcă ngư iă khácă vàă bảnă thân.ă Tuyă nhiên,ă
ngư iălớn,ăcácăgiáoăviên,ăchaămẹăHSăcầnăhướngădẫn vàăkiểmătraăgiaoătiếpăcủaăTNăvớiă
bạnăbèămộtăcáchătếănhị.ă
Quan hệ giao tiếp với bạn khác giới. ătuổiăHSTHCSăcácăemăđ ănhậnăthứcăđượcă
sựăkhácănhauăvềăgiớiătínhăcủaămình.ăVìăvậy,ăquanăhệăgiữaăcácăemănamăvàănữănóăkhôngă
cònăhồnănhiên,ăvôătưănhưă ătiểuăhọcănữaămàăbắtăđầuăxuấtăhiệnăsựăngượngăngùng,ănhútă
nhát,ăeăthẹn.ăCácăemăkhôngăthíchăngồiăcùngăbàn,ăhọcăcùngănhóm,ălaoăđộngăcùngăcôngă
việcăvớiănhau.ă
Nhưngă đếnă cuốiă cấp,ă taă thấyă cácă emă bắtă đầuă xuấtă hiệnă sựă quană tâmă đếnă nhauă
bằngănhiềuăsắcătháiăkhácănhau,ăđôiăkhiăcảăsựăyêuăthíchănhauănữaăvàăcóăthểănảyăsinhătìnhă
yêuănamănữ,ănhưngăđâyăchỉălàăcáăbiệt.ă
Nếuătrongătậpăthể,ăgiáoăviênăbiếtătổăchứcătốt,ăbiếtăđánhăgiáăđúngăchỗămạnh,ăyếuă
củaăcácăemătraiăvàăgái,ăbiếtăhướngădẫnăcácăemăhoạtăđộngăvớiănhauăthìăcácăemăsẽăđoànă
kết,ăthânăái,ăgiúpăđỡănhau,ăxóaăbỏăngĕnăcáchăgiữaănamăvàănữ.ă
Quan hệ với các em nhỏ. BướcăvàoătuổiăHSTHCS,ăcácăemăkhôngăcònălàătrẻăconă
nữa.ăVìăvậy,ătrrongăquanăhệăvớiăcácăemănhỏ,ăcácăemătựăthấyămìnhăđ ălớnăhơnăhẳn.ăDoă
đó,ăkhiăgiaoătiếpăvớiăcácăemănhỏăhơn,ăHSTHCSăcóăđặcăđiểm:ă
- Cóătâmălýătỏăraămìnhălàăbềătrên,ăđànăanh,ăđànăchị,ăthíchătổăchức,ăhướngădẫn.ă
- Sợăbịăngư iăkhácăđánhăđồngăvớiăcácăemănhỏ.ă
- Đôiăkhiăcóătháiăđộătráiăngượcănhauă(mâuăthuẫn)ătrongăgiaoătiếpăvớiăcácăemănhỏ:ă
lúcăthìăquanătâmăgiúpăđỡ,ălúcăthìălạiăbắtănạt,ăchòngăghẹo,ăth ăơ…ă
ViệcăphânăbiệtăgiữaătuổiăHSTHCSăvớiăHSătiểuăhọcătrongăcôngătácăgiáoădụcălàărấtă
cầnăthiết,ăkhôngănhữngăhạnăchếăđượcăsựălấnăátăcủaăcácăemăđốiăvớiăHSăătiểuăhọcămàăcònă
cóăkhảănĕngăphátăhuyăđượcăsựăgiúpăđỡ,ăhướngădẫn củaăcácăemăđốiăvớiănhiăđồng.ăNhiềuă
trư ngăhợpăHSTHCSăgiúpăđỡăcácăemănhỏăhọcătập,ălaoăđộng,ăhayăxảăthânăcứuăcácăemă
nhỏăkhỏiănguyăhiểm.ă
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3.2.4.ăĐặcăđi mănh năth căc aăHSTHCS.
ĐặcăđiểmăcơăbảnănhấtăcủaăsựăphátătriểnătríătuệăcủaăHSTHCSălàăsựăchuyểnătiếpătừă
tínhăkhôngăchủăđịnhăsangătínhăcóăchủăđịnhăcủaăcácăquáătrìnhătâmălíă(triăgiác,ătríănhớ,ătưă
duy,ătư ngătượng,ăchúăý…);ătínhăkhôngăchủăđịnhăkhôngăgiảmăđi,ătínhăcóăchủăđịnhăđangă
phátătriểnămạnhănhưngăvẫnăchưaăchiếmăưuăthế.ă
3.2.4.1.ăNĕngălựcătriăgiác
- Nĕngălựcăphânătíchă– tổngăhợpăphátătriểnăhơnăHSătiểuăhọcăkhiătriăgiácăcácăsựă
vật,ăhiệnătượng.ă
- Triăgiácătr ănênăcóămụcăđích,ăhệăthống,ăkếăhoạchăhơn.ă
3.2.4.2.ăKhảănĕngăhoạtăđộngănhớ
- SoăvớiăHSătiểuăhọc,ătríănhớăcủaăHSTHCSăcóăsựăbiếnăđổiăvềăchất,ăkhảănĕngăghi
nhớăcóăchủăđịnhăđượcătĕngălênărõărệt,ăcáchăthứcăghiănhớăđượcăcảiăthiện,ăhiệuăquảăghiă
nhớădượcănângăcao.ăVíădụ:ă
+ăTrẻăbiếtălậpăđềăcươngăghiănhớătàiăliệu.ă
+ăBiếtălựaăchọnăphươngăphápăghiănhớăphùăhợpăvớiătàiăliệu.ă
+ăKếtăquảăthựcănghiệmăcủaăcácănhàăTLHăchoăthấy:ăkhiăghiănhớătàiăliệuăcụăthể,ă
HSălớpă8ăhơnăHSălớpă4ălàă1.6ălần;ăcònăkhiăghiănhớătàiăliệuătrừuătượngăthìăHSălớpă8ăhơnă
HSălớpă4ălàă2.5ălần.ă
- TríănhớăcủaăHSăTHCSădầnădầnămangătínhăchấtăcủaănhữngăquáătrìnhăcóătổăchức,ă
điềuăkhiển,ăđiềuăchỉnh.ă
Tuyănhiên,ătríănhớăcủaăHSăTHCSăvẫnăcóănhữngăhạnăchế,ămâuăthuẫn:ă
- Khảănĕngăghiănhớăýănghĩaăhạnăchế,ăcóătínhătùyătiệnăkhiăghiănhớ,ăngạiăghiănhớ.ă
-

uanăniệmăsaiăvềăthủăthuậtăghiănhớăvàăcáchăthứcăghiănhớ.ăVíădụ,ăcoiănhớămáyă

mócălàăhọcăvẹt,ăhọcăthuộcălòngălàăđiềuăkhôngăcầnăthiết…ă
3.2.4.3.ăTưăduyăvàătư ngătượngă
Khảănĕngătưăduyănóiăchung,ătưăduyătrừuătượngănóiăriêngăphátătriểnămạnhălàămộtă
đặcă trưngă cơă bảnă củaă lứaă tuổiă THCS.ă Khảă nĕngă trừuă tượngă hóa,ă kháiă quátă hóaă ă phátă
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triểnăhơnăHSătiểuăhọc.ăNh ăvậy,ăcácăemăcóăkhảănĕngătiếpăthuăcácăkháiăniệmătrừuătượngă
cóătrongănộiădungăhọcătập,ăcóăkhảănĕngăđộcălậpătiếnăhànhăcácăthaoătácătưăduy,ăbướcăđầuă
biếtăvậnădụngăcácătriăthứcăđ ăhọcăvàoătrongăthựcătiễn.ă
Tuyănhiên,ăkhảănĕngăsuyăluận,ătưăduyălíăluậnămớiăđangăphátătriển.ăHSălớpă6,7ătưă
duyăvẫnămangănặngătínhătrựcăquanăhìnhătượng.ăVìăvậy,ăviệcăsửădụngăđồădùng,ăphươngă
tiệnăDHătrựcăquanăcóăýănghĩaăquanătrọngă ălứaătuổiănày.ă
- Mứcăđộăvàăchấtălượngătưăduyă trừuătượngăkhôngăđượcăhìnhăthànhă nhưănhauă ă
mỗiă HS.ă Điềuă nàyă đượcăthểă hiệnă trongă việcă lĩnhăhộiă cácă kháiă niệmă vàă giảiă quyếtă cácă
nhiệmăvụăhọcătậpăcủaăcácăem.ă
-

ăHSăTHCSătínhăphêăphánăcủaătưăduyăđangăphátătriển.ăCácăemăbiếtăgiảiăquyếtă

vấnă đềă mộtă cáchă cóă cĕnă cứ.ă Mọiă ýă kiếnă nêuă raă cầnă phảiă đượcă chứngă minh.ă Nhưngă
khôngăphảiătưăduyăcủaăemănàoăcũngăcóăđượcăkhảănĕngăđó.ă
- Khảă nĕngă tư ngă tượngă củaă HSTHCSă kháă phongă phú,ă nhưngă cònă bayă bổng,ă
thiếuăthựcătiễn.ăDoăđó,ănhữngăcâuăchuyệnăkhoaăhọcăviễnătư ng,ătrinhăthám…ătr ăthànhă
đốiătượngăthuăhút,ăhấpădẫnăcácăem.ă
Từăđặcăđiểmătưăduy,ătư ngătượngăcủaăHSTHCSăkhiădạyăHS,ăgiáoăviênăcầnăchúăý:ă
- CoiătrọngăphátătriểnătưăduyătrừuătượngăchoăHSăđểălàmăcơăs ăchoăviệcălĩnhăhộiă
kháiăniệmăkhoaăhọcătrongăchươngătrìnhăhọcătập.ă
- Rènăluyệnăkĩănĕngăsuyănghĩ,ăgiảiăquyếtăcácănhiệmăvụ,ătạoătìnhăhuốngăcóăvấnăđềă
trongăhọcătập,ăđặcăbiệtănĕngălựcăđộcălậpăsuyănghĩ,ănĕngălựcăphêăphán.ă
- Bồiădưỡngănĕngălựcătư ngătượngăphongăphúănhưngăcóăcơăs ăthựcătiễn.ă
3.2.4.4.ăKhảănĕngăngônăngữ.ă
Nộiădungăkiếnăthứcăđượcăm ărộng,ăviệcăhọcătậpăcóăhệăthống,ăcácăhìnhăthứcăhoạt
độngă muônă màu,ă ă muônă vẻă ă nhàă trư ngă vàă ngoàiă x ă hộiă đ ă làmă choă ngônă ngữă củaă
HSTHCSăphátătriển,ăphongăphúăvàăchínhăxácăhơnăHSătiểuăhọc.ăThểăhiện:ă
- Vốnă từă đượcătĕngă lênă rõă rệt,ă trongă ngônă ngữă tínhăhìnhă tượng,ătínhă logică phátă
triểnăcaoăhơnăHSătiểuăhọc.ăVíădụ,ănhiềuăemăbiếtălàmăthơ,ăviếtăchuyệnărấtăhay.ă
- Tuyănhiên,ăngônăngữăcủaăHSTHCSăvẫnăcònănhữngăhạnăchế,ăthiếuăsót.ăĐóălà:ă
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+ăKhảănĕngădùngătừăđểăbiểuăđạtăýănghĩăcònăhạnăchế:ădùngătừăsai,ădiễnăđạtăchưaă
chặtăchẽ,ămộtăsốăthíchădùngătừăcầuăkỳ,ăhoaămỹănhưngăsáoărỗng.
+ăNhiềuăemănói,ăviếtăsaiăchínhătả;ăđặcăbiệtămộtăsốănóiătục,ăchửiăthề…ăDoăđó,ăviệcă
giúpăHSăTHCSănóiăđúng,ăviếtăhayălàănhiệmăvụăquanătrọngăcủaăngư iăgiáoăviên.ăăăăă
3.2.4.5.ăNĕngălựcăchúăý
ChúăýăcóăchủăđịnhăđượcăphátătriểnăhơnăHSătiểuăhọc.ăCácăphẩmăchấtăchúăýănhư:ă
khốiălượng,ăsứcătậpătrung,ăsựădiăchuyểnăchúăýăđượcătĕngălênărõărệt.ăă
Tuyănhiên,ăChúăýăcủaăHSăTHCSăcũngăcóănhữngămâuăthuẫnăgiữaătínhăcóăchủăđịnhă
vàătínhădễăbịălôiăcuốnăb iăcácăsựăvật,ăhiệnătượngămớiălạ,ăhấpădẫn…ălàmăchoăkhảănĕngă
chú ýăkémăbềnăvững.ă
Chúă ýă họcă tậpă củaă HSă phụă thuộcă vàoă việcă tổă chứcă HĐHă choă cácă emă củaă giáoă
viênăvàăviệcănângăcaoăýăthức,ătháiăđộăăhọcătậpăđúngăđắnăchoăHS.ă
Tómălại,ăHSTHCSălàălứaătuổiăđầyătiềmănĕngătríătuệăsángătạo.ăTríătuệăcủaăcácăemă
đangătrongăth iăkỳăphátătriển.ăNếuăđượcăbồiădưỡngăvàăgiáoădụcăđúngăđắnăcácăemăsẽătr ă
thànhănhữngăconăngư iăthôngăminh,ăsángătạo,ămộtătiềmănĕngălaoăđộngăcủaăx ăhội.ăTríă
tuệăcủaătrẻăphátătriểnănhưăthếănàoălàătùyăthuộcăvàoăviệcădạyădỗăcủaăgiáoăviên,ăvàoătrìnhă
độăchuyênămônăvàăkĩ nĕngănghềănghiệpăcủaăhọ.ăĐêmôxtenă(nhàăhùngăbiệnăcổăHyălạp)ă
nói:ă“ăKhôngăthểăcóăhọcătròăthôngăminh,ănếuăkhôngăcóănhữngăngư iăthầyăthôngăminhă
dạy”.ă
3.2.5.ăĐặcăđi mănhơnăcáchăch ăy u
3.2.5.1.ăSựăhìnhăthànhătựăýăthứcăvàătựăýăthứcăcủaăHSăTHCSă
ĐâyălàăđặcăđiểmăquanătrọngăcủaăsựăphátătriểnănhânăcáchălứaătuổiăHSTHCS.ăSoă
vớiătuổiăHSătiểuăhọc,ătựăýăthứcăcủaăHSăTHCSăcóămộtăchấtălượngămới.ă
Cácăemăquanătâmăđếnăbảnăthân,ăcóănhuăcầuănhậnăthứcăbảnăthână(mìnhălàăngư iă
nhưăthếănào?ăMìnhăcóăgìătốt,ăcóăgìăchưaătốt?...) Doăđó,ăcácăemăcóămộtăđ iăsốngănộiătâmă
kháăphứcătạpă(nhiềuălúcăcảmăthấyăvừaăýăvớiăbẩnăthânăcóălúcălạiătựăphêăbìnhămình,ăxuấtă
hiệnătrạngătháiălươngătâmăcắnădứt).ă
NhiềuăcôngătrìnhănghiênăcứuăTLHăchoăthấy:ă
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- MứcăđộătựăýăthứcăcủaăHSăTHCSăcũngăcóăsựăkhácănhau,ăkhôngăphảiătoànăbộăcácă
phẩmă chấtă tâmă lý,ă nhână cáchă đượcă HSă ýă thứcă ngayă mộtă lúc,ă ă màă ă đâyă nhữngă phẩmă
chấtăcóăliênăquanăđếnăHĐHănhưătínhăchuyênăcần,ăkiênătrìăđượcăýăthứcătrước;ăsauăđóăđếnă
tháiăđộăđốiăvớiăngư iăkhácănhưătìnhăbạn,ălòngăvịătha;ătiếpăđếnălà phẩmăchấtăthểăhiệnătháiă
độă đốiă vớiă bảnă thân:ă tínhă khiêmă tốn,ă tựă cao,ă khoeă khoang,ă tựă phêă bình;ă cuốiă cùngă làă
nhữngănétătínhăcáchătổngăhợp,ăthểăhiệnănhiềuămặtăcủaănhânăcách:ătìnhăcảmătráchănhiệm,ă
lòngătựătrọng,ădanhădự,ătínhănguyênătắc,ătínhămụcăđích…ă
- Vềăcáchăthức,ăbanăđầuătựăđánhăgiáă(tựăýăthức)ăcủaăcácăemăcònădựaăvàoăđánhăgiáă
củaănhữngăngư iăxungăquanhăcóăuyătín.ăDầnădần,ă ăcácăemăhìnhăthànhăkhuynhăhướngă
độcălậpătrongăphânătích,ăđánhăgiáăbảnăthân.ă
- TrongătựăýăthứcăcủaăHSTHCSăxuấtăhiệnămộtămâuăthuẫnăgiữaănhuăcầuătìmăhiểuă
bảnăthânăvàăkhảănĕngăcònăhạnăchếăđểăphânătích,ăđánhăgiáăbảnăthân.ăVìăvậy,ăcóăthểănảyă
sinhăhaiătháiăcựcăhoặcălàăđánhăgiáămìnhăquáăcaoăsoăvớiăthựcătế,ăkhảănĕngăhoặcălàătựăhạă
thấpăbảnăthân.ăNóiăchung,ăHSăTHCSăthư ngăđánhăgiáămìnhăcaoăhơn khảănĕngăthựcătế.ă
Vìăvậy,ăýănghĩaăquyếtăđịnhănhấtăđểăphátătriểnătựăýăthứcăcủaălứaătuổiălàăcuộcăsốngătậpăthểă
củaăcácăem.ă ăđâyăcácăemătìmăthấyănhữngăgiáătrịăđúngăđắn,ăcóălòngătinăvàoăsựăđánhăcủaă
mình.ăSựăkhôngăthỏaăm năvớiăbảnăthân,ăsựăđánhăgiáăkhôngăđúngăcủaămọiăngư iăvớiăHSă
cóă thểă thúcă đấyă mộtă sốă emă vươnă lên,ă chứngă minhă khảă nĕngă củaă mìnhă trongă thựcă tế,ă
nhưngăcũngăcóăthểăkhiếnămộtăsốăemăcóărungăcảmănặngănềă(choărằngăngư iălớnăkhôngă
côngăbằngăvớiămình)ăvàăxaălánhăngư iălớn.ăVìăvậy,ăviệcăđánhăgiáăđúngăHSăvàăviệcăgiúpă
HSătựăđánhăgiáăđúngămìnhăcóămộtăýănghĩaăgiáoădụcăquanătrọng.ă
Tựăđánhăgiá,ă tựăýăthứcălàănhữngătiềnăđềăcơă bảnăcủaătựăă giáoă dụcăcủaălứaătuổi.ă
Song,ăđểăgiúpăcácăemăphátătriểnătựăgiáoădục,ăgiáoăviênăcầnălưuăý:ă
- GiúpăHSăTHCSăxâyă dựngă mẫuăngư iălý tư ngăphùăhợpăvớiăkhảă nĕngăvàă yêuă
cầuăcủaăx ăhội.ă
- Hướngădẫnăcácăemăăbiếtătựăđềăraăchươngătrìnhăphấnăđấuătừngăbướcăcụăthể.ă
- Hướngădẫnăcácăemăghiănhậtăkýăđểătựăgiáoădục,ătựărènăluyệnăbảnăthân.ă
3.2.5.2.ăSựăhìnhăthànhătìnhăcảm
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SoăvớiăHSătiểuăhọc,ătìnhăcảmăcủaăHSăTHCSăsâuăsắcăvàăphứcătạoăhơn.ăTuyănhiên,ă
ăđầuăcấpătìnhăcảmăcủaăHSăTHCSăvẫnăcònăcóănhữngănétăgiốngăHSTH,ătuyăsắcătháiăcóă
khác.ăVíădụ:ă
- Cácăemăvẫnădễăxúcăđộng,ădễăbịăkíchăđộng.ăVíădụ,ămộtăhìnhăảnh,ăl iănói,ăcửăchỉă
cóăthểălàăbìnhăthư ngăvớiăngư iălớnănhưngăcũngălàmăchoăcácăemăxúcăđộng,ăvui,ăbuồn,ă
đauăkhổ…ă
- Cácăemăthư ngăthểăhiệnăxúcăđộngăcủaămìnhărấtăđaădạng:ăkhiăthìăhồiăhộp,ăkhiăthìă
phấnăkh iăvuiătươi,ăkhiăthìălạiălaăthétăomăsòm.ă
- HSăTHCSăcũngăhayăbịăkíchăđộng,ăđôiăkhiădẫnăđếnăxúcăđộng mạnhămẽănhư:ăvuiă
quáă trớn,ă hayă buồnă ủă rũ,ă lúcă thìă quáă hĕngă say,ă lúcă thìă quáă tránă nản.ă Đặcă biệtă trướcă
nhữngătháiăđộăthiếuăcôngăbằngăcủaăchaămẹ,ăthầyăcôăgiáo,ătrướcănhữngătháiăđộănhậnăxét,ă
đánhăgiáăkhôngăđúngăđắn,ăcácăemădễăcóănhữngăphảnăứngăm nhăliệtă(choălàămìnhăbịăxúcă
phạm).ăTrongătrư ngăhợpăđó,ăngư iălớnăphảiăhếtăsứcăbìnhătĩnh,ăkiênănhẫn,ăcưăxửăđúngă
đắn,ătếănhị.ăNếuăngư iălớnăcũngănóngănảyăthìăchỉălàmătĕngăthêmătínhăkíchăđộngăcủaăHSă
vàălúcăđóăcácăemăsẽăkhôngăthểătiếpăthuăđượcăsựăgiáoădụcăcủaăthầyăcô.ă
- Nhiềuă HSTHCSă vẫnă cóă tâmă trạngă thayă đổiă nhanhă chóng,ă dễă dàng:ă đangă vuiă
chuyểnăsangăbuồnăvàăngượcălại.ăDoăsựăthayăđổiăquáădễădàngătrongăxúcăcảm,ănênătháiăđộă
củaăcácăemăđốiăvớiănhữngăngư iăxungăquanhăcũngăcóănhiềuămâuăthuẫn.ăVíădụ,ăđốiăvớiă
cácăemănhỏ,ăcóălúc thìăyêuăthương,ăcóălúcălạiăbắtănạt;ăđốiăvớiăcácăcụăgià,ăcóălúcăthìăgiúpă
đỡ,ăcóălúcălạiăchọcăghẹo.ă
Rõăràng,ăcáchăbiểuăhiệnăcảmăxúcăcủaăHSTHCSănóămangătínhăchấtăđộcăđáo:ăbồngă
bột,ăsôiănổi,ăvôătư…nhưngăămâuăthuẫn.ă
Tuyănhiên,ătìnhăcảmăcủaăHSăđ ăbiếtăbắtăđầuăbiếtăphụcătùngăýăchíăvàătr ănênăcóă
chiềuăsâuăvàăchiềuărộng.ă
- Nhiềuăemăbiếtăkiềmăchếăcảmăxúc:ăcácăemănữăbiếtăkiềmăchếăsựăkhócănhè,ăcácăemă
namăbiếtăkìmăh măsựănổiăkhùng,ă
- Tínhă bộtă phátă trongă tìnhă cảmă dầnă dầnă bịă mấtă đi,ă như ngă chỗă choă nhữngă tìnhă
cảm cóăýăthứcăphátătriển.ă
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Điềuăđóălàădoăcácăemăcóăítănhiềuăvốnăhiểuăbiếtăvềăcuộcăsốngăvàădoăcácămốiăquană
hệăx ăhộiăcủaăcácăemăngàyăcàngăphátătriểnăphongăphúăvàăphứcătạpăhơn.ă
Sự xuất hiện những cảm xúc giới tính mới lạ.ă Sựă phátă dụcă kíchă thíchă nam,ă nữă
HSTHCSăquanătâmăđếnăbạnăkhácăgiới,ămuốnăđượcăbạnăchúăăýăđếnămình.ăTrongăquanăhệă
giaoătiếpăvớiăbạnăkhácăgiới,ălầnăđầuătiênăcảmăthấyăbốiărối,ăxaoăxuyến,ăngỡăngàng.ă
+ăCácăemă muốnăcheădấuănhữngărungăcảmămớiăălạănàyă bằngănhữngăhànhăvi,ăcửă
chỉ,ătháiăđộănhưătỏăraăbôngăđùa,ăsuồngăs ,ănóiălảngăsangăchuyệnăkhác.ă
+ăVìămuốnăthuăhútăsựăchúăýăcủaăbạnăkhácănênăHSTHCSăcũngăbắtăđầuăchúăýăđếnă
bảnăthân.ăCácăemăgáiălúcănàyăthíchăngắmăngíaătrướcăgương,ăthíchăđồătrangăsức,ăthíchă
quầnăáoămốtămới,ăthíchălàmădáng…ă
+ăDễăxúcăđộngăkhiăđọcăbáoăviếtăvềănhữngămốiătìnhăsayămê,ăthíchăxemăphimăvềă
tìnhăyêu.ăKhiăđọc,ăkhiăxemăcácăemăthư ngăquanătâmăđếnăcácănhânăvậtăxemăhọălàmăquenă
vớiănhauănhưăthếănào?ăHọăthểăhiệnătìnhăyêuăđươngăraăsao?...ă
+ăNhữngărungăcảmăgiớiătínhăthư ngăchứaăđựngănhiềuătâmătrạngăphứcătạp:ăNhớă
nhung,ăthẹnăthùng,ăbuồnăvui,ăkhaoăkhátămộtăcáiănhìnătrừuămến,ămộtăl iănóiădịuădàng,ă
mộtăcửăchỉăquanătâm.ăNhưngălạiăeăngại,ărunăsợătrướcăl iătỏătìnhăcủaăbạnăkhácăgiới,ăb iă
chínhă HSTHCS,ă nhấtă làă cácă emă gáiă vẫnă cònă ngỡă ngàngă trướcă nhữngă biếnă đổiă mớiă lạă
trongătìnhăcảmăcủaămình.ă
3.2.5.3.ăSựăhìnhăthànhăđạoăđứcăcủaăHSTHCSă
Sựăhìnhăthànhăýăthứcăđạoăđức,ăsựăhìnhăthànhănhữngătiêuăchuẩnăhànhăviăđạoăđứcă
làănhữngăđặcăđiểmătâmălýăquanătrọngăcủaălứaătuổiănày.ăNhàăTLHăV.A.ăKruchetxkiăviếtă
rằng:ă“HSTHCSălàătuổiăhìnhăthànhăthếăgiớiăquan,ăniềmătinăđạoăđức,ănhữngănguyênătắcă
vàălíătư ng,ănhữngăhệăthống,ănhữngăphánăđoán,ăgiáătrị”.ă
Tấtăcảănhữngăyếuătốătrênălàăcơăs ăchỉăđạoăhànhăviăcủaăcácăem.ăNếuăkhiăcònănhỏă
cácăemăhànhăđộngăchủăyếuătheoăsựăchỉădẫnăcủaăngư iălớn,ăthìăbâyăgi ăcácăemăbắtăđầuă
hànhă độngă theoă nhữngă quană điểm,ă niềmă tină riêng.ă Nhữngă điềuă nàyă cóă ýă nghĩaă quană
trọngăđốiăvớiăHSTHCS.ă
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HSTHCSălàălứaătuổiăphátătriểnăđạoăđứcămạnhămẽ.ăNhânăcáchăcủaăcácăemăđượcă
hìnhă ă thànhă phụă thuộcă vàoă việcă HSă cóă kinhă nghiệmă đạoă đứcă nhưă thếă nào,ă thựcă hiệnă
hànhăviăđạoăđứcănào?ăDoăđó,ăngư iălàmăcôngătácăgiáoădụcăphảiăquanăâmăđếnăsựăhìnhă
thànhăcơăs ăđạoăđứcăchoăHS,ăvìăđôiăkhiătrongăýăthứcăcủaăcácăemăcóăthểăxuấtăhiệnănhữngă
kháiăniệmăvàăniềmătinăđạoăđứcămâuăthuẫnăvớiănhậnăthứcăvàăniềmătinăcủaănhàăgiáoădụcă
muốnăhìnhăthànhă ăcácăem.ăNhữngăcôngătrìnhănghiênăcứuăTLHăchoăthấy:ă
- ĐaăsốăHSTHCSăhiểuărõănhữngăkháiăniệmăđạoăđứcăvừaăsứcăvớiălứaătuổiănày.ă
- Tuyănhiên,ănhiềuăkháiăniệmăđạoăđứcăđượcăhìnhăthànhătựăphátă ăHSTHCSăngoàiă
sựă chỉă đạoă đúngă đắnă củaă nhàă trư ng,ă giaă đìnhă doă ảnhă hư ngă củaă cácă loạiă sách,ă báo,ă
phimăảnhăcóănộiădungăgiáoădụcăđồiătrụy,ăphảnăđộng.ăNhữngăđiềuănàyălàmăchoăHSăcóă
nhữngăhànhăvi,ătháiăđộăxaălạăvớiăchúngăta:ăvôălễ,ăhỗnăláo,ănghiệnăngập,ăhiếpădâm,ăđộcă
ác..
- Sựăhiểuăbiếtăcácăkháiăniệmăđạoăđứcăthư ngămangătínhăchấtăhìnhăthứcăvàăphiếnă
diệnă(nghiênăcứuăcủaăL.N.ăĐêăxép).ăVìăvậy,ăHSTHCSăđôiăkhiăhìnhăthànhăchoămìnhăcảă
phẩmăchấtăđạoăđứcătốtălẫnăxấu.ă
Nhiệmă vụă củaă nhàă giáoă dụcă làă phảiă tếă nhịă vàă khéoă léoă trongă việcă khắcă phụcă
nhữngă quană điểmă khôngă đúng,ă giảiă thíchă thựcă chấtă củaă sựă việc,ă pháă vỡă nhưngă quană
điểm,ănhữngăsaiălầmăcủaătrẻăkhôngăphảiăbằngănhữngăl iăgiáoăhuấnăbuồnătẻ,ănhữngăl iă
dĕnă dạyă khôă khan,ă lạnhă nhạtă màă phảiă bằngă nhữngă câuă chuyệnă thână mật,ă chână thành,ă
nhữngătấmăgươngăsốngăđộngăquaăgiaoătiếpăvàăcácăhìnhăthứcăgiáoădụcăkhác.ă
*ăCơuăhỏiăônăt p:
1.ăNêuămộtăsốăđặcăđiểmănổiăbậtăvềăsinhălý,ătâmălýăcủaălứaătuổiăHSTHCS.ă
2.ăTrìnhăbàyăđặcăđiểmăgiaoătiếpăcủaăHSTHCS.ă
3.ăTrìnhăbàyăđặcăđiểmătìnhăcảmăcủaăHSTHCS.
4. Trình bày đặcăđiểmăýăthức,ătựăýăthứcăcủaăHSTHCS.ă
*ăCơuăhỏiăth oălu n:
1.ăThiếuăniênă(HSHCS)ălàălứaătuổiă“khóădạyăbảo”,ă“khóăgiáoădục”.ă

uanăniệmăđóăđúngă

hayăsai?ăNgư iălớnăcầnăcóătháiăđộănhưăthếănàoătrongăcôngătácăgiáoădụcăTN?ă
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Ch

ng 4

TỂMăLụăH CăD YăH C
4.1.ăB năch tăc aăho tăđ ngăd yăvƠăho tăđ ngăh c
4.1.1.ăHo tăđ ngăd yă(HĐD)
4.1.1.1.ăĐịnhănghĩa:ăHĐDălàăhoạtăđộngăcủaăgiáoăviênă(GV)ăcóăđốiătượngălàăhọcă
sinhă(HS)ăvớiăHĐHăcủaăcácăem.ăBằngăHĐD,ăGVătổ chứcăchoăHSăthựcăhiệnăHĐHănhằmă
lĩnhăhộiătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảo,ăphátătriểnătríătuệ,ăhìnhăhànhănhânăcách.
4.1.1.2.ă Cácă hànhă độngă dạy.ă Kháiă niệmă tổă chứcă HĐDă củaă GVă làă đưaă HSă vàoă
việcăthựcăhiệnăcácăhànhăđộngăhọcăbằngăhệăthốngăthaoătácănhấtăđịnhăthôngăqua việcăthựcă
hiệnăcácănhữngăviệcă(cácăhànhăđộng)ăcụăthểăsau:
- Đềăraămụcăđíchăyêuăcầu,ănghĩaălàăxácăđịnhăsảnăphẩmăhọcătậpăvàătiêuăchuẩnăcủaă
sảnăphẩmăđóă(thư ngăgọiălàămụcăđíchăyêuăcầuăcủaăbàiăgiảng).
- Cungăcấpăđiềuăkiện,ăphươngătiệnăđểăHSăthựcăhiệnăhoạtăđộng.ăĐóăchínhălàăhọcă
liệuăbaoăgồmăsáchăv ,ăgiấyăbút,ăđồădùngăhọcătập,ăthiếtăbịăthíănghiệmăthựcăhành…phùă
hợpăvớiănộiădungăhọcătập.
- Vạchă raă trìnhă tựă thựcă hiệnă cácă hànhă động,ă thaoă tácă (quyă trình)ă vàă nhữngă quyă
địnhăchặtăchẽăphảiătuânătheoăkhiăthựcăhiệnăcácăhànhăđộng,ăcácăthaoătácătheoăquyătrìnhă
(quyăphạm).
- Chỉădẫnă HSă làmă theoă quyă trình,ă quyă phạm;ăđồngă th iătrongă quáă trìnhă đóă GVă
theoădõi,ăgiúpăđỡăhọcăsinhătrongătrư ngăhợpăgặpăkhóăkhĕn.
- ĐánhăgiáăvàăhướngădẫnăHSătựăđánhăgiáăkếtăquảăhọcătậpătheoăcácătiêuăchuẩnăđ ă
đềăra.ăĐóălàă5ăviệcăchínhătrongăquáătrìnhăthựcăhiệnăHĐădạyăcụăthểăcủaăGV.ăSongătrênă
thựcătế,ăkhôngăphảiămônănào,ătiếtănàoăcũngădiễnăraănhư vậy,ămàătùyăthuộcăvàoănộiădung,ă
phươngătiệnăcụăthể,ăhoạtăđộngădạyăcủaăGVătheoănhữngăphươngăphápăkhácănhau…vv.
4.1.1.3.Cácă kiểuă dạyă học.ă Xétă vềă bảnă chấtă củaă phươngă phápă dạyă học,ă theoă
L.X.Vưgôtxki,ăcóăhaiăkiểuădạyăhọcăứngăvớiăhaiăkiểuăđịnhăhướngăkhácănhauă:
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- DH hướngăvàoămứcăđộăhiệnăcóăcủaăHS.ăKiểuăDHănàyăkhôngăđemălạiăcáiămớiă
choăHS,ăkhôngătạoăraăsựăphátătriểnă ăcácăem.
- DH hướngăvàoăvùngăphátătriểnăgầnănhất.ăDHătheoăkiểuănàyălàăcungăcấpăchoăHSă
nhữngătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảoămới,ăhìnhăthànhăvàăphátătriểnănĕngălựcătríătuệă ătrẻ.
d. Các thành tố của HĐ dạy.ăNhìnămộtăcáchăkháiăquátăthìăHĐădạyăcủaăGVăđượcă
cấuă thànhă b iă 3ă nhână tốă chính:ă Nội dung, ph ơng pháp, tổ chức.ă Baă nhână tốă nàyă chiă
phốiăHĐădạyăcủaăGV,ătrongăđóăcóănhânătốămàăngư iăGVăcóăthểăchủăđộngăđiềuăkhiểnănóă
choăthíchăhợpănhư phương pháp, phươngăthứcătổăchứcăDHă,ăcònănộiădungăDHălàănhână
tốăcóătínhăchấtăquyăphạmăGVăkhôngăđượcăthayăđổi.
4.1.2.ăHo tăđ ngăh c (HĐH)
4.1.2.1.ă Địnhă nghĩa:ă Họcă theoă nghĩaă nguyênă thủyă làă bảnă tínhă củaă conă ngư iă
hướngăvàoăviệcătiếpăthuătriăthức,ăkĩănĕngăkĩă xảo,ăcácă giáătrịănhằmă hìnhăthànhăvàăphátă
triểnătríătuệ,ănhânăcáchăngư iăhọc.
4.1.2.2.ăPhânăloạiăhọc.ăĐểătiếpăthuătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảo..thìă ăconăngư iăcóă
nhiềuăcáchăkhácănhau,ăphương pháp khác nhau:
- Họcănh ătrảiănghiệmăcuộcăsống,ătứcălàăthôngăquaăhoạtăđộngăthựcătiễnăconăngư iă
lĩnhăhộiăđượcătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảo…theoăkiểuăđiăngàyăđàng,ăhọcăsàngăkhôn.ăHayătrẻă
nhỏ,ăthôngăquaăchơiămàăhọc.ăCáchăhọcănàyăcóăđặcăđiểm:
+ăNhữngătriăthứcăthuăđượcăkhôngăphùăhợpăvớiămụcăđíchătrựcătiếpăcủaăhànhăđộngă
hay hành vi.
+ăChỉălĩnhăhộiăđượcănhữngăgìăliênăquanăđếnăhứngăthú,ănhuăcầuăcủaăbảnăthân.
+ăTriăthứcăthuăđượcăthư ngăr iărạc,ăthiếuăhệăthốngă.
+ă Chỉă hìnhă thànhă đượcă ă ngư iă họcă nĕngă lựcă thựcă tiễnă doă kinhă nghiệmă hàngă
ngàyătrựcătiếpămangălạiă(ăkiểuăsốngălâuălênăl oălàngă).
Songă thựcă tiễnă lạiă luônă đòiă hỏiă conă ngư iă phảiă cóă triă thứcă thựcă sự khoaă học,ă
chínhăxác,ăhệăthống…ăđểăđạtăđượcăđiềuănàyăđòiăhỏiăviệcătiếpăthuătriăthứcăphảiăcóămụcă
đích,ăcáchăthứcătổăchứcăkhoaăhọc,ăgọiălàăhọcăbằngăPPănhàătrư ng.
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- Họcătheoăphươngăphápănhàătrư ngă(HĐH,ălàăviệcăhọcăđượcătổăchứcătựăgiácătừă
phía Nhà nướcăvàăx ăhội,ăđựocăthựcăhiệnătrongătrư ngăhọcăvớiămụcăđíchătổăchức,ăl nhă
đạo,ăhướngăđ n,ăđiềuăkhiểnăHSăchiếmălĩnhătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảo…ăHọcătậpătheoăkiểuă
nàyăcóăđặcăđiểm:
+ăĐâyălàămộtădạngăhoạtăđộng đặcăthùăcủaăconăngư i.
+ăNóăchỉăcóăthểăthựcă hiệnă ămộtătrìnhăđộăkhiămàăconăngư iăcóăđượcăkhảănĕngă
điềuăchỉnhănhữngăhànhăđộngăcủaămìnhămộtăcáchăcóăýăthứcă(ă5-6ă)ătuổi.
+ăChỉăcóăthôngăquaăhoạtăđộngănàyămớiălàmăphátătriểnătoànădiệnănhânăcáchăngư iă
học.ăKiểuăhọcănày,ăTLHăgọiălàăHĐH.ăHọcătheoăphươngăphápănhà trư ngăkhiăđượcăphátă
triểnăcaoămộtăcáchăđộcălậpăcóăýăthứcă ăngư iălớnăgọiălàătự học.
- Tựăhọc,ălàăhìnhăthứcălĩnhăhộiătriăthứcătrênăcơ s ăcáănhânăbiếtătựăxácăđịnhămụcă
đích,ănộiădung,ăpp,ăkếăhoạch,ăđiềuăkiệnăđểăhọcămộtăcáchăhiệuăquả.ăĐâyălàăppăhiệnăđangă
đượcăx ăhộiăvàănhiềuăngư iăquanătâm.ăTuyănhiên,ăkhôngăphảiăaiăcũngăthànhăcôngăb iălẽă
tựăhọcăđòiăhỏiăngư iăhọcăphảiăcóătháiăđộ,ăđộngăcơ họcătậpăđúngăđắn,ănắmăđượcăcácăkĩă
nĕngătựăhọc,ăcóăýăchíănghịălựcăcao…vv.
4.1.2.3.ăBảnăchấtăcủaăHĐH.ăBảnăchấtăcủaăHĐHăđượcăthểăhiện quaăcácăđặcăđiểmă
sauăđây:
- ĐốiătượngăcủaăHĐHălàăcácătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảoătươngăứngăvớiănó.ăCóăthểă
nóiăcáiăđíchămàăHĐHăhướngătớiălàăviệcăchiếmălĩnhăcácătriăthứcă,ăkĩănĕng,ăkĩăxảo.ăViệcă
chiếmălĩnhănàyăđòiăhỏiăconăngư iăphảiătíchăcựcătiếnăhànhăhoạtăđộngăbằngăýăthứcătựăgiácă
vàănĕngălựcătríătuệăcủaămình.ăDoăđó,ămuốnăphátăđộngăđượcătínhătựăgiácătrongăhọcătậpă
củaă HS,ă việcă đầuă tiênă làă cầnă phảiă làmă choă đốiă tượngă cầnă chiếmă lĩnhă đượcă xuấtă hiệnă
trongăýăthứcăcủaăHSă(độngăcơ họcătập).
- HĐHălàăhoạtăđộngăhướng vàoălàmăthayăđổiăchínhămình.ăThôngăthư ngăcácăhoạtă
độngăkhácăhướngăvàoălàmăthayăđổiăkháchăthể,ăvíădụ:ăhoạtăđộngălaoăđộngăsảnăxuất,ăhoạtă
độngăx ăhội…;ătrongăkhiăđó,ăHĐHălạiălàmăthayăđổiăchínhăchủăthểăcủaăhoạtăđộngăthôngă
quaăviệcăchiếmălĩnhăđốiătượngăhoạtăđộng. Ngư iăhọcăcàngăgiácăngộăsâuăsắcăhoạtăđộngă
nàyăbaoănhiêuăthìăsứcămạnhăvậtăchất,ătinhăthầnăcủaăhọăcàngăđượcăphátăhuyăbấyănhiêuăvàă
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như vậy,ă sựă biếnă đổiă vàă phátă triểnă tâmă lýă củaă họă càngă lớnă laoă vàă mạnhă mẽ.Dĩă nhiênă
HĐHăcũngălàmăthayăđổiăkháchăthể,ăsongăđóăkhôngăphảiălàămụcăđíchătựăthânăcủaăHĐHă
màăchỉălàăphươngătiệnăkhôngăthểăthiếuăcủaăHĐănàyănhằmămụcăđíchălàmăthayăđổiăchínhă
chủăthểăhoạtăđộng.
- HĐHălàăhoạtăđộngăđượcăđiềuăkhiểnămộtăcáchăcóăýăthứcănhằmătiếpăthuătriăthức,ă
kĩănĕngăkĩăxảo,ătiếpăthuăcảănộiădungăvàăhìnhăthứcăcủaăchúng.ăSựătiếpăthuă(lĩnhăhội)ătriă
thức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảoăcóăthểădiễnăraătrongăthựcătiễn.ăTráiălạiăsựătiếpăthuătriăthức,ăkĩănĕng,ă
kĩă xảoă trongă HĐHă làă sựă tiếpă thuă cóă tínhătựă giácă cao.ă Đốiă tượngătiếpă thuă đ ă tr ăthànhă
mụcăđíchă củaăHĐH.ăNhữngătriăthứcănàyă đượcăchọnălọc,ătinhăchếăvàătổăchứcălạiătrongă
mộtăhệăthốngănhấtăđịnh.ăĐóălàăconăđư ngălíăluậnătrongăviệcătiếpăthuătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩă
xảo.ăDoăđóăHĐHăphảiătạoăđượcă ăngư iăhọcănhữngăhànhăđộngăthíchăhợpăvớiămụcăđíchă
củaă việcă tiếpă thu.ă Sựă tiếpă thuă như thếă chỉă cóă thểă diễnă raă trongă HĐHă đượcăđiềuă khiểnă
mộtăcáhăcóăýăthức.
- HĐHăkhôngăchỉăhướngăvàoăviệcătiếpăthuănhữngătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảoămớiămàă
còn hướngăvàoăviệcătiếpăthuăcảănhữngătriăthứcăcủaăchínhăbảnăthânăhoạtăđộng.ăNóiăcáchă
khácălàătiếpăthuăcảăphươngăphápăgiànhătriăthứcăđóă(cáchăhọc).ăB iălẽ,ămuốnăhọcăđạtăkếtă
quảăcaoăngư iăhọcăphảiăbiếtăcáchăhọc,ănghĩaălàăphảiăcóătriăthứcăvềăbảnăthânăhoạtăđộngă
học.ăSựătiếpăthuănàyăkhôngăthểădiễnăraămộtăcáchăđộcălậpăvớiăviệcătiếpăthuătriăthức,ăkĩă
nĕng,ă kĩă xảo.ă Doă đó,ă trongă khiă tổă chứcă HĐHă choă HS,ă ngư iă dạyă phảiă ýă thứcă đượcă
nhữngă triă thức,ă kĩă nĕng,ă kĩă xảoă nàoă cầnă đượcă hìnhă thànhă ă HSă vàă cáchă thứcă lĩnhă hộiă
nhữngătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảoăđóănhư thếănào?ă(ăcáiăvàăcáchă).
- HĐHălàăhoạtăđộngăchủăđạoăđốiăvốiălứaătuổiăHS tiểuăhọc.ăĐâyălàăhoạtăđộngălầnă
đầuătiênăxuấtăhiệnă ăHSănhư làăhoạtăđộngăcóăýăthứcăvàănóăcóăảnhăhư ngătoălớnătrongă
việcăhìnhăthànhănhữngăđặcăđiểmătâmălýăđặcătrưngăcủaălứaătuổi.ă
4.1.2.4.ăCấuătrúcăcủaăHĐH, gồmăcácăthànhătốăsau:
- ChủăthểăcủaăHĐHălàăHSă ălứaătuổiăkhácănhau.
- Đốiă tượngă củaă HĐHă cũngă làă nộiă dungă củaă HĐH,ă đóă làă hệă thốngă triă thức,ă kĩă
nĕng,ăkĩăxảoăcácămônăhọcătrongătrư ngăTH.ăHệăthốngătriăthứcănàyăđượcăcácănhàăkhoaă
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học,ă sư phạmă họcă chọnă lọcă từă nềnă vĕnă minh,ă vĕnă hóaă nhână loạiă xâyă dựngă thànhă nộiă
dung-chươngătrình,ăsáchăgiáoăkhoaădạyăchoăHS.ăĐóăcũngălàăcáiălàmănênăvĕnăminh,ăvĕnă
hóa nhà trư ng.
- Độngăcơ họcătậpăcủaăHS,ăđóălàănhuăcầuăđượcămỗiăHSănhậnăthức,ătr ăthànhăđộngă
lựcăthôiăthúcăcácăemăhọc,ăhayănọiăcáchăkhácăđộngăcơăhọcătậpălàăcáiămàăvìănóăHS học.ă
Cácă côngă trìnhă nghiênă cứuă tâmă lýă choă thấy,ă độngă cơă họcă tậpă ăHSă rấtă phongă phúă đaă
dạng.ăNgư iătaăthư ngăchiaălàmă2ăloại:
+ăĐộngăcơăhọcătậpăbênătrongăhayăđộngăcơăhoànăthiệnătriăthứcăvà,
+ăĐộngăcơăhọcătậpăbênăngoàiăhayăđộngăcơăquanăhệăx ăhội.
Nhìn chungă ăHSăthưòngăcóăvàiăbaăđộngăcơăhọcătậpăkhácănhau,ănhưngăchỉăcóămộtă
độngăcơăchiếmăưuăthế;ăvàăđộngăcơ đíchăthực,ăđộngăcơ chânăchínhălàăđộngăcơ xuấtăphátă
từă chínhă đốiă tượngă củaă HĐH,ă từă chínhă việcă lĩnhă hộiă nộiă dungă họcă vàă đóă làă độngă cơ
đúngăđắn.
Trong quá trìnhădạyăhọc,ăGVăcóănhiệmăvụăphảiăhìnhăthànhă ăHSăđộngăcơ họcătậpă
đúngăđắn;ăđóăchínhălàăđộngălựcăthúcăđẩyăcácăemăhọcătậpămộtăcáchătíchăcực,ăhiệuăquả.
- Nhiệmăvụăhọcătậpălàăhìnhăthứcăcụăthểăhóaănộiădungăhọcătậpăthànhăviệcăhọcăcụă
thểătrongătừngătiếtăhọc,ăbàiăhọcăđểăcóăđượcăsảnăphẩmănhấtăđịnh.ăĐóăchínhălàăđơnăvịăkiếnă
thứcăcùngăkĩănĕngăcụăthểăvớiănhữngăphươngătiệnăcầnăthiếtătươngăứngăđểăHSăcóăthểăthựcă
hiệnăcácăhànhăđộngăhọcăbằngăhệăthốngăthaoătácătươngăứngăđểăđạtăsảnăphẩmăhọcătậpătheoă
quyăđịnh.ăNhư vậy,ămỗiătiếtăhọc,ăbàiăhọcăcóăthểăcóămộtăhayăvàiăbaănhiệmăvụăhọcătập.ă
Nhiệmăvụăhọcătậpăcầnăphảiăđảmăbảoăhaiăđiềuăkiệnăsau:
+ăPhùăhợpăvớiăđặcăđiểmătâmăsinhălýăHSă(ălứaătuổi,ălớpăhọc,ăcấpăhọc,ăbậcăhọc).
+ăTạoăraăđượcănĕngălựcămớiă ătrẻ.
NhiệmăvụăHTălàănhânătốăquanătrọngăcủaăHĐH,ăvìăkhôngăcóănóăthìăHĐHăkhôngă
đượcă cụă thểă hóaă vàă như vậyă khôngă thểă đạtă tớiă kếtă quả.ă Nhiệmă vụă họcă tậpă hiệnă nayă
thư ngăđượcăxácăđịnhălàămụcătiêuăcủaătiếtădạy.
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- Hànhăđộngăhọc,ălàădơnăvịăcấuăthànhăHĐHănhằmăthựcăhiệnătừngănhiệmăvụăhọcă
tậpăcụăthể,ăgồmăcácăhànhăđộng:ăphânătích,ă môăhìnhăhóa,ă cụăthểăhóa,ăhànhă độngăkiểmă
tra-đánhăgiá.ăCụăthể:
+ăHànhăđộngăphânătích,ălàăhànhăđộngătiênăquyếtătrongăhoạtăđộngălĩnhăhộiătriăthứcă
củaăHS.ă uaăhànhăđộngănàyăHSăphátăhiệnăđượcălôgícăcủaăđốiătượngă(kháiăniệm).ăHành
độngăphânătíchălàăđiểmătựaăđầuătiênăcủaăquáătrìnhălĩnhăhội.ă
+ăHànhăđộngămôăhìnhăhóa,ălàăcáchăthứcăHSăghiălạiăquáătrìnhăvàăkếtăquảăthựcăhiệnă
hànhăđộngăphânătíchădướiădạngămôăhìnhăvàăkíăhiệu.ă uaămôăhình,ăHSăcóăthểăquanăsátă
lôgícăcủaăđốiătượngămộtăcáchătrựcăquan,ăcụăthể.ă
Như vậy,ămôăhìnhăcũngăcóăthểăđượcăxemănhư làăđốiătượngăđ ăđượcănhậnădạngăvàă
ghiăchépălại,ănh ăđóăkháiăniệmăđượcăchuyểnătừăbênăngoàiăvàoătrongătríăócăHS.ă uáătrìnhă
đóădiễnăraătheoătiếnătrìnhăsau:ă
Đốiă tượngă (kháiă niệmă bênă ngoài)

Mô hình

Kháiă niệmă (trongă đầu)

Trongăquáătrìnhăhọcătập,ăHSăthư ngăsửădụngăcácăloạiămôăhìnhăsauă:
- Môăhìnhăgiốngăvớiăvậtăthật.
- Môăhìnhăbiểuătrưng,ăcóătínhătrừuătượngăcaoăhơn mô hình trên, nhưngătínhătrựcă
quanăvẫnăcònărấtărõănét.
- Mô hìnhăkíăhiệuă(võăđoán),ălàămôăhìnhăhoànătoànăcóătínhăchấtăquyăướcăđểădiễnă
đạtălôgícăcủaăkháiăniệm.ăVíădụ,ădiệnătíchăhìnhătamăgiácăđượcădiễnăđạtăbằngăcôngăthức:
Să=ă1/2ah.ăMôăhìnhănàyăcóăđặcăđiểmălàătínhătrựcăquanăbịătướcăđiăgầnăhết,ăchỉăgiữălạiă
móiăquanăhệălogícăthuầnăkhiếtăcủaăđốiătượng.ăNóălàăcôngăcụăđểătiếnăhànhăcácăhoạtăđộngă
tríăóc,ăđểăphátătriểnătư duyătrừuătượngăvàătưăduyălíăluận.
+ăHànhăđộngăcụăthểăhóa.ă uaă2ăhànhăđộngătrênăHSăbướcăđầuălĩnhăhộiăđựocătriă
thứcălíăluậnăvàăkháiăquát.ăHànhăđộngăcụăthểăhóaăđượcătriểnăkhaiătrênăhệăthốngăthaoătácă
cụăthểăhóa.ăThựcăhiệnăhànhăđộngănàyăcóănghĩaălàătrẻăemăđiăvàoăgiảiăquyếtănhữngătìnhă
huốngăcụăthể.ăDựaătrênămẫuăkháiăquátăbanăđầuă(côngăthức),ătrẻăthayăthếăvàoăđóăcácăvậtă
liệuămớiăđểătìmăraăkếtăquả.ăHànhăđộngăcụăthểăhóa làmăchoăđốiătượngătr ănênăthựcătiễnă
vàăđượcăcủngăcốăvữngăchắcăhơnăđốiăvớiănhậnăthứcăcủaăHSă.
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+ăHànhăđộngăkiểmătraăvàăđánhăgiá.ă uáătrìnhăHSăthựcăhiệnăcácăhànhăđộngăhọcă
tậpănêuătrênălàăquáătrìnhăcácăemătựălàmăraăsảnăphẩmăhọcătậpăcủaămình.ăSảnăphẩmăhọcă
tậpăcủaăHSăcóăhaiăhìnhătháiăthểăhiện:ă ăbênăngoàiăHSăvàăhìnhăthànhătrongăócănhư nhữngă
yếuătốăhìnhăthànhăthànhănĕngălực,ăphẩmăchất,ănhânăcáchăHS.ăHànhăđộngăkiểmătra-đánhă
giáăđượcătriẻnăkhaiătrênăhệăthốngăthaoătácăkiểmătra-đánhăgiáăđểăxácăđịnhămứcăđộăkếtăquảă
hoạtăđộng.ăĐâyălàăkhâuăcuốiăcùngăcủaăquáătrìnhăhoạtăđộng.ăTrongăđóătrẻăemăđượcăxemă
xétăchínhăxácătoànăbộănộiădungăcủaăđốiătượngălĩnhăhội.ăHànhăđộngăkiểmătra-đánhăgiáăcóă
chứcănĕngăđịnhăhướngăvàătựăđiềuăchỉnhăHĐHăcủaăHS,ălúcăđầuădướiăsựăhướngădẫnăcủaă
GV,ăvềăsau HSăcóăthểătựămìnhăthựcăhiện.
4.1.2.5.ăHìnhăthànhăHĐH:ă
Trongăquáătrìnhădạyăhọc,ăviệcăGVăhìnhăthànhăHĐHăchoăHSălàăviệcăhệătrọngăcóă
tínhăchấtăquyếtăđịnhăchấtălượngăvàăhiệuăquảădạyăvàăhọc,ăhayănóiăcáchăkhácălàănóăquyếtă
địnhăviệcă“Dạyătốtă- Họcătốt”.ăB iălẽ:ă
- uanăđiểmădạyăhọcăhiệnăđạiăcoiăHSălàănhânăvậtătrungătâm,ăchủăthểătựăgiác,ătíchă
cựcătrongăviệcătiếpăthu,ălĩnhăhộiătriăthức;ăGVălàăngư iătổăchức,ăl nhăđạo,ăđiềuăkhiển.
- Chuyểnăsangăgiaiăđoạnăphátătriểnămới,ăbướcăvàoăkỷănguyênămớiăXXIăthìăviệcă
dạyăchoăHSăvềăcáchăthức,ăphươngăphápălĩnhăhộiătriăthứcătr ănênăquanătrọngăhơnănhiềuă
soăvớiănộiădungătriăthức,ănhữngăgìănhàătrư ngăcầnădạyăchoăcácăem.ă
Doăđó,ăcóăthểănóiărằng,ădạyăhọcăchínhălàăhìnhăthànhăHĐHăchoăHS.ăHìnhăthànhă
HĐHăchoăHS,ătheoălíăthuyếtăTLHăhoạtăđộngăvềăHĐH,ăchínhălàăthựcăhiệnăHĐDăcủaăGVă
vớiămụcăđíchăvàănhữngăviệcălàmăcụăthểăđượcăxácăđịnhătrước.ăĐóălàăquáătrìnhăhìnhăthànhă
độngăcơăhọcătậpăđúngăđắnăchoăHS,ăhìnhăthànhăvàăgiaoănhiệmăvụăhọcătậpăchoăcácăem,ătổă
chức,ăhướngădẫnăcácăemăthựcăhiệnăcácăhànhăđộngăhọc.
4.2.ăS ălĩnhăh iăkháiăni m
4.2.1.ăKháiăni măv ăkháiăni m.
4.2.1.1.ăKháiăniệm:ăăCóănhiềuăđịnhănghĩa:ă
Kháiă niệmă làă hìnhă thứcă cơăbảnă củaă tưă duy,phảnă ánh nhữngă dấuă hiệuă bảnă chất,ă
quyăluật củaăsựăvật,ăhiệnătượngătrongăthếăgiớiăkháchăquan.
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Nhưăvậy,ăkháiăniệmălàă“cáiăphảnăánh”ăvàăbảnăchấtăcủaăsựăvật,ăhiệnătượngălàă“cáiă
đượcăphảnăánh”,ăđểătruyềnăđạtăvàălưuătrữăthôngătinăngư iătaăđặtăchoăkháiăniệmămộtăthuậtă
ngữă(tên).ă
Dướiăgócăđộăhoạtăđộng,ăkháiăniệmălàămộtănĕngălực thựcătiễnăđượcăkếtătinhălạiăvàă
“gửiăgắm” vàoătrongăđốiătượng.ăVíădụ,ăkháiăniệmă“cáiăcốc.
Kháiă niệmă làă mộtă trongă nhữngă hìnhă thứcă phảnă ánhă thếă giớiă vàoă tưă duyă conă
ngư i,ănh ăđóă màă ngư iătaă nhậnă thứcă đượcă bảnă chấtă củaă sựă vật,ă hiệnă tượng,ăcácă quáă
trình.ăĐóălà sựănhậnăthứcăcáiăkháiăquátăvềăcácămặt,ănhữngădấuăhiệuăcơăbảnăcủaăsựăvật,ă
hiệnătượngăvàăquáătrìnhămàăconăngư iăphảnăánhănó.ăĐóăchínhălàăkháiăniệmăkhoaăhọc.ă
4.2.1.2.ăPhânăloạiăkháiăniệm:ăNgư iătaăthư ngăchiaăkháiăniệmălàmă2ăloại:ă
- Kháiăniệmăkhoaăhọc,ănhư trên; và
- Kháiăniệmăđ iăthư ngă(kinhănghiệm,ăthôngătục,ăsinhăhoạt).ă
Víădụ:ăNước,ăánhăsáng…ălàănhữngăkháiăniệmăsinhăhoạt.ăNhưngăngư iătaăkhôngă
thểăphânăbiệtăđượcăchỉăbằngăkinhănghiệmănướcătinhăkhiếtăvớiănướcăphaătạp;ănướcăsạchă
vớiănướcăcóăđộcătố…ăNếuăđượcăhọcăvàăcóăđượcăkháiăniệmăkhoaăhọcăvềănướcăthìăngư iă
taăsẽăhiểuărằng,ănướcălàăhợpăchấtăgồmă2ăphânătửăHăvàă1ăphânătửăO2,ătheoăcôngăthứcăhóaă
họcăH2O.ăTừăđó,ăngư iătaăcóăthểătạoăraănước,ălàmăraămưaănhânătạo…ă
Kháiăniệmălàăsảnăphẩmăcủaănhậnăthứcăđangăphátătriểnătrongălịchăsử.ăNhậnăthứcă
nàyăphátătriểnătừăgiaiăđoạnăthấpălênăgiaiăđoạnăcao;ădoăvậyămàăkháiăniệmăngàyăcàngăsâuă
hơn,ăhoànăthiệnăhơn,ăhoànăthiệnăhơnăvàănảyăsinhănhữngăkháiăniệmămới.ăNhưăvậy,ăcácă
kháiăniệmăkhôngăcóăbảnăchấtătĩnh,ăbấtăbiếnămàăluônă ătrạng tháiăphátătriểnătheoăhướngă
phảnăánhăhiệnăthựcămộtăcáchăthíchăhợp.ă
Cácăkháiăniệmăđượcăghiălạiădướiăhìnhăthứcăngônăngữănàyăhayăngônăngữăkhác.ăVìă
vậy,ă mọiăkháiăniệmăđềuătrừuătượngăvàăthoátălyă khỏiăthựcătiễn.ăNh ăđó,ăkháiăniệmătr ă
thànhăcôngăcụ,ăphươngătiện đểănhậnăthức,ăphảnăánhăhiệnăthựcăkháchăquan.ă
4.2.1.3.ăVaiătròă(chứcănĕng)ăcủaăkháiăniệm
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- Kháiă niệmă vừaă làă mụcă đíchă ă vừaă làă phươngă tiệnă củaă hoạtă động,ă nhấtă làă hoạtă
độngătríătuệ,ăHĐHTăcủaăhọcăsinh.ăMỗiălầnăHSălĩnhăhộiăthêmăđượcăkháiăniệmămớiălàămộtă
lầnătĕngăthêmăsứcămạnhătinhăthần,ăbồiăđắpăthêmănĕngălực.ă
- Nóă làă “thứcă ĕn”ă củaă tưă duy,ă vìă nóă làă sảnă phẩmă củaă tưă duyă nhưngă đồngă th iă
cũngăchínhălàăsựăvậnăđộngăcủaătưăduy.ăVìăthế,ăkháiăniệmăcóăthểăvíănhưălàă“vũăkhí”,ăsứcă
mạnhăđểăhoạtăđộngăsángătạo,ăcảiătạoăvàăthíchăvớiăăthựcătiễnăcuộcăsống.ă
- Nóălàăvư năươmăcủaătưătư ng,ăcủaăniềmătin.ăChínhăvìălẽăđó,ăkháiăniệmăđượcă
hìnhăthành,ăđượcăchiếmălĩnhăsẽălàă“viênăgạch”ăxâyănênă“tòaănhânăcách”ăcủaăcáănhân.ăVìă
thế,ătheoăcácănhàăchuyênămônăchoărằng:ă“ăDHălàăgiúpăHSălĩnhăhộiăkháiăniệm,ălàătổăchứcă
quáătrìnhăphátătriểnăcủaăcácăem”.ă
TheoăGS.ăBùiăvĕnăHuệ,ăkháiăniệmăcóă3ăchứcăănĕng:ă
- Chứcănĕngăơritxtic:ăkháiăniệmălàăcôngăcụăcủaătưăduy,ălàăcôngăcụăđểăconăngư iă
phátăhiệnăchânălýămới,ătriăthứcămới.ă
- Chứcănĕngăphânătích:ătrênăcơăs ănhữngăkháiăniệmăđ ăbiết,ăngư iătaătìmăcáchă
xâyădựngăcácăkháiăniệmămới.ă
- Chứcănĕngătổngăhợp:ăkháiăniệmăchoăphépătưăduyăđiătừăkháiăniệm,ătriăthứcăhiệnă
có,ătổngăhợpălại,ărútăraăkháiăniệmămới.ă
4.2.2.ăB năch tătơmălýăc aăquáătrìnhăhìnhăthƠnhăkháiăni m.
Kháiăniệmătheoăcácănhàăchuyênămônăcóăhaiă“quêăhương”- haiănơiăcưătrú.ă
- uêăhươngăthứănhất,ă ăchínhăđốiătượngă(vậtăthểăhayăhiệnătượng).
- uêăhươngăthứăhai,ă ătrongăđầuă(tâmălýăchủăthể).ă
KhiăkháiăniệmăcóătrongăđầuăHSălàăkếtăquảăcủaăquáătrìnhălĩnhăhội-họcătậpăcủaăHS;ă
bắtăđầuătừăbênăngoàiăchủăthể,ăvậtăchấtă(vậtăthểăhayăhiệnătượngăchứaăđốiătượng)ăchuyểnă
vàoăbênătrongă(tinhăthần,ătâmălý)ăHS,ădướiăsựătổăchức,ăhướngădẫnăcủaăGV.
Cóăthểăhìnhădungăquáătrìnhăđóănhưăsau:ăBằngăcácăhànhăđộngăhọcăcủaămình,ăHSă
tiếpăcận,ăthâmănhậpăvàoăvàoăvậtă thểăcóăchứaă kháiăniệmăK1,ăgạtăbỏă nhữngăgìăcheă dấuă
kháiăniệmăK1,ălàmălộărõănguyênăhìnhăcủaănó.ăNghĩaălà,ăbằngăhànhăđộngăhọcăcủaămình,ă
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dướiăsựăgiúpăđỡ,ăhướngădẫnăcủaăGV,ăHSăđ ăchuyểnăđượcăkháiăniệmăK1ătừăbênăngoàiă
vàoătrongăđầuăócămình,ăbiếnăcáiăvậtăchấtăthànhăcáiătinhăthần.ă
uáătrìnhă“chuyểnăchỗă ”ănhưăvậyăchínhălàăquáătrìnhăhìnhăthànhăkháiăniệmă ăchủă
thể.ăMuốnătạoăraăquáătrìnhăchuyểnăchỗă ăđóăphảiălấyăhànhăđộngăcủaăchủăthểăthâmănhậpă
vàoăđốiătượngălàmăcơăs .ă
Trongădạyăhọc,ămuốnăhìnhăthànhăkháiăniệmăchoăHS,ăGVăphảiătổăchứcăhànhăđộngă
củaăHSătácăđộngăvàoăđốiătượngătheoăđúngăquyătrìnhăhìnhăthànhăkháiăniệmă(cũngăchínhă
làălogicăcủaăkháiăniệm)ămàănhàăkhoaăhọcăđ ăphátăhiệnăraătrongălịchăsử.ăChínhăquáătrìnhă
tổăchứcăhànhăđộngăhọcăcủaăHSănhưăvậyălàănhằmătáchălogicsăcủaăkháiăniệmăraăkhỏiăđốiă
tượngă đểă chuyểnă vàoă đầuă HS.ă B iă thếă taă mớiă nói,ă muốnă hìnhă thànhă kháiă niệmă ă HSă
phảiălấyăhànhăđộngăhọcăcủaăcácăemălàmăcơăs .
Trongă DH,ă đểă HSă lĩnhă hộiă đượcăkháiă niệmă thìăGVă cầnă hiểuă biếtă vàă nắmă vữngă
quy trìnhătổăchứcăchoăHSăthựcăhiệnăHĐH.ă
4.2.3.ăD yăchoăHSălĩnhăh iăkháiăni măm tăcáchăv ngăchắc.ă
Theoăcácănhàăchuyênămôn,ăđểăHSălĩnhăhộiăvữngăchắcăkháiăniệm,ăGVăcầnătổăchứcă
choăHSăthựcăhiệnăHĐHătheoă3ăcôngăđoạnăchính,ăkếătiếpănhau:ă
HìnhăthànhăăăăăăăăăLuyệnătậpăăăăăăăă Sửădụngă(đượcăthựcăhiệnăquaăcácătiếtăhọc,ăhoặcă
hoạtăđộngăngoàiăgi ălênălớp).ăMỗiăcôngăđoạnănàyăđượcătriểnăkhaiăthựcăhiệnănhưăsau:ă
4.2.3.1.ăTổăchứcăcôngăđoạnăhìnhăthành.ă
Mụcăđích,ăgiúpăHSăbướcăđầuălĩnhăhội đượcăkháiăniệm,ăhayăkiếnăthứcăcơăbảnăcủaă
bàiăhọc.ă
Cáchăthứcătiếnăhành:ă
B ớc 1, GiaoănhiệmăvụăvàăhìnhăthànhăđộngăcơăhọcătậpăchoăHS.ă
- Trướcăhết,ăGVăcầnăxácăđịnhărõămụcăđích,ăyêuăcầuăcủaăbàiăhọc.
+ăMụcăcủaăbàiăhọcăchínhălàăđốiătượngăhọcătậpămàăHSăcầnălĩnhăhộiă(đóăcóăthểălàă
kháiăniệmăkhoaăhọc,ăkiếnăthứcăvàăkĩănĕngăcơăbản,ăcũngăcóăthểălàăsựăcủngăcốăcácăkiếnă
thứcăvàăkĩănĕngăđó).ă
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+ăYêuăcầuăcủaăbàiăhọcăchínhălàăsựămôătảăđịnhătínhăhoặcăđịnhălượngănhữngătiêuă
chuẩnăcủaăsảnăphẩmăhoặcănhữngăyêuăcầuăvềăkếtăquảăhọcăcủaăHS.ă
- Tiếpă theo,ă GVă cầnă xácă địnhă rõă nhữngă thiếtă bị,ă phươngă tiệnă vàă điềuă kiệnă cầnă
thiếtă nh ă cóă nóă màă HSă thựcă hiệnă đượcă cácă hànhă độngă vàă thaoă tácă họcă tập.ă Nhữngă
phươngătiện,ăthiếtăbịăđóăcóăthểădoănhàătrư ngăcấpăhoặcădoăGV,ăHSătựălàm.ă
- Tiếpăđến,ăđểădẫnădắtăHSăvàoăquáătrìnhăthựcăhiệnăHĐH,ăGVăđịnhăhướngăchoăHSă
bằngăviệcănêuărõămụcăđích,ă yêuăcầu,ănhữngăthiếtăbị,ăphươngătiệnăvàăđiềuăkiệnămàăHSă
có,ă đồngă th iăkếtă cấuă lạiă thànhă nhiệmă vụă họcă tập.ă (Nóiă mộtă cáchă ngắnă gọnă nhiệmă vụă
họcătậpăđượcăkếtăcấuătừămụcăđíchăvàăphươngătiệnăhọcătậpăchoăHS).
- Sauăđó,ăGVăgiaoăchoăHSăthựcăhiện.ă
Côngă việcă địnhă hướngă vàă giaoă nhiệmă vụă vừaă nêuă cũngă chínhă làă việcă làmă nảyă
sinh,ăhìnhăthànhă ăcácăemănhuăcầu,ăđộngăcơăhọcătập.ă
B ớc 2, HướngădẫnăHSăgiảiăquyếtănhiệmăvụăhọc.ă
NhiệmăvụănàyăđượcămỗiăăHSăthựcăhiệnăbằngăcácăhànhăđộngăhọcăvớiănhữngăthaoă
tácătươngăứngă(phânătích,ămôăhinhăhóa,ăcụăthểăhóa).ă uáătrìnhănàyăchínhălàăquáătrìnhăHSă
tiếpăcậnăđốiătượngăbằngăcáchăphânătích,ăkhámăphá,ăbướcăđầuălĩnhăhộiăđốiătượngăvàăđịnhă
hìnhălạiă ădạngămôăhình,ăkíăhiệu.ă
TrongăquáătrìnhăHSăthựcăhiệnănhiệmăvụăhọcătập,ăGVătheoădõi,ăgiúpăđỡănhữngăHSă
gặpăkhóăkhĕn,ăđồngăth iăđưaăraănhữngănhậnăxét,ăđánhăgiáăquáătrìnhăvàăkếtăquảălàmăviệcă
củaăHS.ă
NhiệmăvụăhọcătậpămàăGVăđưaăraăchoăHSăgiảiăquyếtă ăcôngăđoạnănàyăcóăthểăgọiă
làă bàiă toán,ă vìă nóă hướngă HSă vàoă việcă phátă hiệnă vàă bướcă đầuă tiếpă cậnă đốiă tượngă mớiă
(kháiăniệmămới,ăkiếnăthứcămới).ăă
4.2.3.2.ăTổăchứcăchoăHSăthựcăhiệnăcôngăđoạnăluyệnătập.ă
Đểăcóăkĩănĕng,ăkĩăxảoăthìăHSăphảiăluyệnătậpăbằngăcáchădùngăphươngăphápăchungă
đ ă đượcă hìnhă thànhă trongă việcă giảiă bàiă toánă trênă đểă giảiă quyếtă nhữngă bàiă toánă phongă
phú,ăđaădạngăcùngăloạiăvớiăbàiătoán.ăBàiătậpăcũngăchínhălàănhữngătìnhăhuốngăsưăphạmă
đượcătạoănênăb iămụcăđíchăvàăphươngătiện,ăđiềuăkiệnătươngăứngănhưngăkhôngăẩnăchứaă
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đốiătượngălĩnhăhộiămới,ămàăchỉăgiúpăHSăcủngăcốănhậnăthứcăvềăđốiătượngăvừaămớiălĩnhă
hộiănh ăgiảiăbàiătoán.ăTớiăđộănhấtăđịnhăthìăHSăsẽăcóăkĩănĕngăvàăluyệnătậpănhiềuăhơnăsẽă
cóăkĩăxảo.ă
4.2.3.3.ăYêuăcầuăHSăsửădụngăkiếnăthứcăvàăkĩănĕngăđ ăhọc.ă
CôngăđoạnănàyăGVătổăchức,ăhướngădẫnăHSăsửădụngănhữngăgìăđ ăhọcăđượcăvàoă
trongăhọcătậpăđểălĩnhăhộiăkiếnăthứcămới,ăvậnădụngănóăđểăxửălýăcácănhiệmăvụănảyăsinhă
trongăhọcătậpăvàăcuộcăsống.ă
4.3.ăS ăhìnhăthƠnhăkĩănĕng,ăkĩăx oăh căt p
4.3.1.ăKĩănĕng,ăkĩăx oăh căt pălƠăgì?ă( uanăniệmăvềăkĩănĕng,ăkĩăxảoăhọcătập).
4.3.1.1.ăKĩănĕng,ăcóănhiềuăquanăniệmăkhácănhauăvềăkĩănĕng.ă
TheoăTừăđiểnăTiếngăViệtă(1994):ăKĩ năng là khả năng vận dụng những kiến thức
trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế.
Theo U.S. Deparment of labors Dictionary of Ocupatinal Titles: Kĩ năng là khả
năng thực hiện thành thạo một hành động, khả năng này có thể có đ ợc thông qua
giáo dục, thông qua trải nghiệm công tác, cuộc sống nhiều năm.
Kĩănĕng:ălàăkhảănĕngăvậnădụngăkiếnăthứcă(kháiăniệm,ăcáchăthức,ăphươngăthức)ăđểă
giảiăquyếtămộtănhiệmăvụămới.ă
Kĩănĕngăhọcătập:ălàăkhảănĕngăvậnădụngăcóăhiệuăquảănhữngăkiếnăthứcăvềăphươngă
thứcăthựcăhiệnăcácăhànhăđộngăhọcătậpăđ ăđượcăHSălĩnhăhộiăđểăgiảiăquyếtănhiệmăvụăhọcă
tậpămới.ă
4.3.1.2.ăKĩăxảoăhọcătập,ălàănhữngăhànhăđộngăhọcătậpăđ ăđượcăcủngăcốăvàătựăđộngă
hóa.
4.3.2.ăHìnhăthƠnhăkĩănĕng,ăkĩăx oăh căt pă
4.3.2.1.Sựăhìnhăthànhăkĩănĕng.ă
HìnhăthànhăkĩănĕngăchoăHSăthựcăchấtălàălàmăchoăcácăemănắmăvữngăhệăthốngăcácă
thaoătácăhọcătậpăcụăthểătươngăứngăvớiănhữngănộiădungăxácăđịnh.ă
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ĐểăhìnhăthànhăkĩănĕngăchoăHS,ătrướcăhếtăGVăcầnăphảiădạyăchoăHSănhữngăkiếnă
thức,ăsauăđóătổăchứcăchoăHSăluyệnătập.ăKhiăhìnhăthànhăkĩănĕngăchoăHSă(chủăyếuălàăkĩă
nĕngăhọcătập),ăGVăcần:ă
- GiúpăHSătìmătòiăđểătìmăraăyếuătốăđ ăchoăvàăyếuătốăphảiătìmăvàămốiăquanăhệăgiữaă
chúng.
- GiúpăHSăhìnhăthànhămộtămôăhìnhăkháiăquátăđểăgiảiăquyếtăcácăbàiătập,ăcácăđốiă
tượngăcùngăloại.ă
- Xácă lậpă đượcă mốiă quană hệă giữaă bàiă tậpă môă hìnhă kháiă quátă vàă cácă kiếnă thứcă
tươngăứng.ă
4.3.2.2.ăSựăhìnhăthànhăkĩăxảo.ă
Đểă hìnhă thànhă kĩă xảoă choă HS,ă GVă phảiă hướngă dẫn,ă yêuă cầuă cácă emă luyệnă tậpă
nhiềuălần,ăđếnăđộănàoăđóăthìăkĩănĕngăsẽăchuyểnăthànhăkĩăxảo.ă
Đểăhìnhăthànhăkĩăxảoăcầnăphảiăbảoăđảmăcácăbướcăcơăbản:ă
- Một là,ăphảiălàmăchoăHSăhiểuăbiệnăphápăhànhăđộng.ăCóăthểăbằngăcácăcáchănhư:ă
choăHSăquanăsátăhànhăđộngămẫu,ăkếtăquảămẫu,ăhướngădẫnăchỉăvẽăhoặcăkếtăhợpăcácăcáchă
nói trên.
- Hai là,ăluyệnătập.ăKhiăluyệnătậpăphảiăbảoăđảmăcácăyếuătốăsau:ă
+ăCầnălàmăchoăHSăbiếtăchínhăxácămụcăđíchăcủaăluyệnătập.ă
+ăTheoădõiăthậtăchínhăxácăquáătrìnhăluyệnătập.ă
+ăLuyệnătậpăđủăsốălần.ă
+ăluyệnătậpămộtăcáchăhệăthống,ăliênătục.ă
- Ba là,ătựăđộngăhóa.ăLuyệnăkhiănàoăcácăđộngătác,ăhànhăđộngăthuầnăthụcăthìăthôi.ăă
4.4.ăD yăh căvƠăs ăphátătri nătríătu
4.4.1.ăKháiăni măv ăs ăphátătri nătríătu .
Tríătuệălàăgì?ăThếănàoălàăsựăphátătriểnătríătuệ?ăXungăquanhăvấnăđềănàyăđ ătừngă
tồnătạiănhiềuăquanăniệmăkhácănhau.ă
4.4.1.1.ăTríătuệălàăgì?ăTríătuệăhayătríăthôngăminhă(intelligence)ătrongăTLHăhiệnă
nayăcóă2ăxuăhướngăchính:ă
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- Giảiăthíchăkháiăniệmătríăthôngăminhăquáărộng;ă“Tríătuệălàănĕngălựcăhọcătập”.ă
- Thuăhẹpăkháiăniệmătríăthôngăminhăvàoăcácăquáătrìnhătưăduy:ă“Tríătuệălàănĕngă
lựcătưăduy”,ătứcălàăkhảănĕngăsửădụngăcóăhiệuăquảăcácăthaoătácătưăduyăđểăgiảiăquyếtăvấnă
đềă đặtă ra.ă Hiệuă quảă giảiă quyếtă nhiệmă vụă cũngă làă thướcă đoă mứcă độă phátă triểnă tríă tuệ.ă
(N.A.ăMenchinxcaia,ăX.L.ăRubinxtêin,ăN.X.ăLâytex…).ă
Tríăthôngăminhălàănĕngălựcăthíchăứngă(F.S.Freeman),ălàăđịnhănghĩaăphổăbiếnănhấtă
vàăđượcănhiềuănhàăTLHăthừaănhậnănhất.ăV.ăStern,ănhàăTLHăĐứcăđịnhănghĩa:ăTrí tuệ là
năng lực chung của cá nhân biết đặt t duy một cách có ý thức vào những yêu cầu mới.
Đây là năng lực thích ứng tinh thần chung đối với nhiệm vụ và điều kiện mới của đời
sống. (V.ăSternălàăchaăđẻăủaăchỉăsốăI ).ă
4.4.1.2.ăKháiăniệmăvềăsựăphátătriểnătríătuệ.ă
TheoăcácănhàăTLH,ăsựăphátătriểnătríătuệălàăsựăbiếnăđổiăvềăchấtătrongăhoạtăđộngă
nhậnăthứcăcủaăconăngư i.ăĐóălàăsựăbiếnăđổiăcấuătrúcăcủaătàiăliệuăphảnăánhăvàăphươngă
thứcăphảnăánhăchúng.ă(N.A.ăMenchinxkaia).ă
MộtăsốănhàătriếtăhọcăvàăTLHăchoărằng,ăkháiăniệmăvềăsựăphátătriểnătríătuệălàărấtă
trừuătượng,ăkhóătiếpăcận.ăVìăvậy,ătaăchỉăcóăthểăhiểuănóăquaămộtăsốănộiădungăsau:ă
- Nóiăđếnăsựăphátătriểnălàăcóăsựăbiếnăđỏi,ănhưngăkhôngăphảiămọiăsựăbiếnăđổiăđềuă
đồngănghĩaăvớiăsựăphátătriển,ămàăchỉăcóăsựăbiếnăđổiăvềăchất,ăđiătheoăquyăluật.ă
- Sựă phátă triểnă tríă tuệă củaă HSă đượcă giớiă hạnă trongă hoạtă độngă nhậnă thức,ă hoạtă
độngăphảnăánhăthếăgiớiăkháchăquană(thuộcăvềătựănhiên,ăx ăhội,ăconăngư i).ă
- Đặcătrưngănóiălênăbảnăchấtăcủaăsựăphátătriểnătríătuệălàă ăchỗăvừaăthayăđổiăcấuă
trúcăcủaăcáiăđượcăphảnăánh,ăvừaăthayăđổiăphương thứcăphảnăánhăchúngă(cáiăvàăcách).ă
Nhưăvậy,ăđểăHSăcóăsựăphátătriểnătríătuệătrongăhọcătậpăthìăGVăcầnătổăchứcăchoătrẻălĩnhă
hộiă đượcă hệă thốngă triă thức,ă nắmă đượcă phươngă thứcă phảnă ánhă chúng.ă Cầnă tránhă 2ă
khuynhăhướngătrongăDH:ă
+ăNhồiănhétăkiếnăthức,ăcoiănhẹărènăluyệnăkĩănĕng,ăthủăthuậtăhoạtăđộngătríăóc.ă
+ăChỉăchúătrọngăthủăthuậtătríăóc,ăcoiănhẹătrangăbịătriăthức,ăkĩănĕng,ăkĩăxảo.ă
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Doăđó,ăđểătạoăđiềuăkiệnăchoăHSăphátătriểnătríătuệ,ăGVăcầnăphảiăchúăýăđảmăbảoă
đượcăsựăthốngănhấtăgiữaăviệcătrangăbịătriăthứcăvàăphươngăphápălĩnhăhộiătriăthứcăđó.ă(chúă
ýădạyăcảăcáiăvàăcách).ă
4.4.2.ăCácăchỉăs ăc aăs ăphátătri nătríătu .ă
SựăphátătriểnătríătuệăcủaăHSălàăvấnăđềăđượcănhiềuănhàăTLHăđiăsâuănghiênăcứu.ă
Tuyănhiên,ăxungăquanhăvấnăđềănàyăcũngătồnătạiănhiềuăýăkiếnăkhácănhau.ăNhìnăchung,ăsựă
phátătriểnătríătuệăđượcăbiểuăhiệnă ăcácăchỉăsốăsau:ă
Một là, tốc độ định h ớng trí tuệ (sự nhanh trí). Thểă hiệnă ă khảă nĕngă nhanhă
chóngătìmăraăđượcăcácăhướngăgiảiăquyếtăbàiătoán,ănhiệmăvụămớiătrongăhọcătậpăvàăthựcă
tiễn.ă
Hai là, tốc độ khái quát (chóng hiểu).ăThểăhiệnă ăsốălầnăluyệnătậpăcầnăthiếtătheoă
cùngămộtăkiểuăđểăhìnhăthànhădượcăhànhăđộngăkháiăquát.ăVíădụ,ănhanhăchóngătìmăđượcă
phươngăphápăgiảiătoán,ănhanhăchóngănắmăđượcăkĩăthuậtăđộngătácăluyệnătập.ă
Ba là, tính tiết kiệm của t duy,ăđượcăthể hiệnă ăsốălầnăluyệnătậpăcầnăvàăđủăđểăđiă
đếnăkếtăquả,ăđápăsố,ămụcăđích.ăVíădụ,ămộtăbảiătoánăcóănhiềuăcáchăgiải,ăHSăbiếtătìmăcáchă
giảiăngắnăgọnănhất.ă
Bốn là, tính mềm dẻo của trí tuệ,ăđượcăthểăhiệnă ăkĩănĕngăthíchăứng,ăkĩănĕngăxácă
lậpăquanăhệăphụăthuộc,ăkĩ nĕngăxemăxétăđaăchiềuăcùngămộtăvấnăđề.ă
Năm là, tính phê phán của trí tuệ.ăThểă hiệnă ăkhảănĕngăkhôngăchấpănhậnă mộtă
cáchăvôăthứcănhữngăthôngătin,ăkiếnăthứcădoăcảmăgiácăđemălại,ăkhôngăkhẳngăđịnh,ăkhôngă
kếtăluậnămộtăcáchăkhôngăcóăcĕnăcứ.ă
Sáu là, tính sâu sắc của trí tuệ.ăĐóălàăkhảănĕngăthấmăsâuăvàoătàiăliệuăhọcătập,ă
hiệnătượngănghiênăcứu,ăphânăbiệtăđượcăcáiăbảnăchấtăvớiăcáiăkhôngăbảnăchất,ăcáiăchủăyếuă
vớiăcáiăthứăyếu.ă
4.4.3.ăCácăgiaiăđo năphátătri nătríătu .ă
Nóiăđếnăsựăphátătriểnătríătuệăcũngălàănóiăđếnăsựăphátătriểnătâmălýăcủaăconăngư i.ă
TheoăJ.ăPiagiêă(nhàăTLHăThụyăsĩ),ăsựăphátătriểnătríătuệătrẻăemădiễnăraăquaă3ăgiaiăđoạn:ă
- Giai đoạn thứ nhất,ălàătríătuệă ăcấpăđộăcảmăgiácă- vậnăđộng,ătừă0-2ătuổi.ă
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- Giai đoạn thứ hai,ătríătuệă ăcấpădộăthaoătácăcụăthể,ătừă3-11,12ătuổi.ă
- Giai đoạn thứ ba,ătríătuệăđạtăcấpăthaoătácălogicsă(thaoătácăhìnhăthức),ătừă13-15,
16ătuổi.ă
Sựăphânăchiaăcácăgiaiăđoạnăphátătriểnătâmălíănóiăchung,ăphátătriểnătríătuệănóiăriêngă
cóă ýă nghĩaă quană trọngă đốiă vớiă việcă tổă chứcă quáă trìnhă sưă phạmă choă HSă ă cácă độă tuổiă
khácănhau,ănhưăxâyădựngănộiădung,ăphươngăpháp,ăhìnhăthứcătổăchứcăhoạtăđộngă
hoạtăđộngădạyăhọc/giáoădục.
4.4.4.ăQuanăh ăgi aăd yăh căvƠăs ăphátătri nătríătu .
DHăvàăsựăphátătriểnătríătuệăcủaăHSăcóăquanăhệăchặtăchẽăvớiănhau,ăphụăthuộcălẫnă
nhau.ăĐốiăvớiăHS,ăsựăphátătriểnătríătuệăvừaălàăkếtăquảăhọcătập,ăvừaălàăđiềuăkiệnăcủaăsựă
nắmă vữngă triă thứcă vàă kĩă nĕng,ă vừaă làă điềuă kiệnă củaă hoạtă độngă họcă tập.ă Tuyă nhiên,ă
khôngăphảiăquáătrìnhădạyăhọcănàoăcũngătạoăchoăHSăsựăphátătriểnătríătuệănhưănhau.ă
- Phươngăphápădạyăhọcăcổătruyềnă(cóătừăthếăkỷăXVII)ăhướngăchủăyếuăvàoăviệcă
hìnhăthànhătríănhớăcủaăHSăvàăđượcăđịnhăhìnhăb iăquyătrìnhădạyăhọcă5ăbước.ăTrongăquyă
trìnhănàyăthìăGVălàănhânăvậtătrungătâm.ă
- TừăđầuăthếăkỷăXX,ănhiềuănhàăchuyênămônăđ ănhậnăthấyănhữngăhạnăchếămangă
tínhălịchă sửă củaă phươngă phápă dạyă họcă cổă truyền,ă họă đ ă tậpă trungă tìmă tòi,ă nghiẻnă cứuă
conăđư ngăphátătriểnăphươngăphápănhàătrư ng.ăNhữngănghiênăcứuăđóăcóăthểăchiaălàmă2ă
hướngăchính:ă
+ăHướngăthứănhất,ănhằmăvàoăviệcăđổiămớiănộiădungădạyăhọc;
+ăHướngăthứăhai,ănhằmăvàoăviệcăcảiătiếnăphươngăphápăgiảngădạy.ă
Nhìnăchung,ănhữngăcôngătrìnhănghiênăcứuăvềăphươngăphápănhàătrư ngătheoăcảă2ă
hướngătrênăđềuăkhôngătiếnăhànhăcóăhệăthốngăvàătriệtăđểătừăcôngăđoạnănghiênăcứuăkhoaă
họcăđếnăkhiăứngădụngăđạiătràăvàoătrongătrư ngăhọc,ăkhôngăđịnhăhìnhăđượcăphươngăphápă
mớiăvớiănghĩaăđầyăđủăcủaănó.ăTuyănhiên,ănhữngănghiênăcứuătrênăđ ăm ăraămộtăhướngă
mớiătrongă việcă cảiă cách,ă đổiă mớiăphươngă phápă nhàă trư ngătheoă hướngăđápă ứngă ngàyă
càngătốtăhơnănhuăcầuăhọcătậpăvàăkhảănĕngăphátătriểnătâmălýăcủaătrẻăem.ă
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DHătheoăphươngăphápămớiămớiălàăphươngăphápădạyăhọcătheoăquanăđiểmălấyăhọcă
sinhălàmătrungătâm.ăVìăHSăchínhălàămụcătiêuăgiáoădục,ălàălíătư ng,ăcũngălàălẽăsốngăcủaă
GVăchânăchính,ăcủaănhàătư ngămới.ăNghịăquyếtăTrungăươngă2ăkhóaăVIIIănhấnămạnh:ă
“Đổiămớiămạnhămẽăphươngăphápăgiáoădục-đàoătạo,ăkhắcăphụcălốiătruyềnăthụămộtăchiều,ă
rènă luyệnă thànhă nếpă tưă duyă sángă tạoă củaă ngư iăhọc.ă Từngă bướcăápă dụngă cácă phươngă
phápătiênătiếnăvàăphươngăphápăhiệnăđạiăvàoă quáătrìnhădạyăhọc,ăbảoăđảmăđiềuăkiện và
th iăgianătựăhọc,ătựănghiênăcứuăchoăhọcăsinh…”ă(tr.41).ă
*ăCơuăhỏiăônăt păvƠăth oălu n
1.ăBảnăchấtăcủaăHĐDă?ăBảnăchấtăcủaăHĐH?ă
2.ăBảnăchấtăcủaăquáătrìnhălĩnhăhộiăkháiăniệmătrongăDH?ăLàmăthếănàoăđểăgiúpăHSă
lĩnhăhộiăkháiăniệmămộtăcáchăvữngăchắc?ă
3. Thếănàoălàăsựăphátătriểnătríătuệ?ăCácăchỉăsốăphátătriểnătríătuệ?ă
4.ăDHăvàăsựăphátătriểnătâmălí,ătríătuệăHSăcóămốiăquanăhệănhưăthếănào?ăDHănhưă
thếănàoăthìăsẽăphátătriểnătríătuệăchoăHSămộtăcáchătốiăưu?
5.ă uanăniệmăcủaăbạnăvềăđổiămớiănộiădung,ăphươngăphápădạyăhọcă ăTHCSă?ă
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Ch

ngă5

TỂMăLệăH CăGIÁOăD C
5.1.ăTơmălíăh căgiáoăd căvƠăTơmălíăh cănhơnăcách
5.1.1.ăKháiăni măv ăTơmălíăh căGiáoăd că(TLHGD)
TLHGDălàămộtăbộăphậnăcủaăTâmălíăhọcăSưăphạmă(TLHSP),ănghiênăcứuăquyăluậtă
hìnhă thànhă nhữngă phẩmă chấtă nhână cáchă HSă dướiătácă độngă củaă GD,ă phână tíchă vềă mặtă
tâmălíăcấuătrúcăcủaăHVĐDăvàăcơăs ăTLHăcủaăviệcăGDĐĐ-lốiăsốngăchoăHS.ă
Đạoăđứcălàămộtăthànhăphầnăquanătrọngăcủaănhânăcáchăconăngư iă(Đức-Tài), là
mụcătiêuăgiáoădụcăcầnăphảiăhướngătớiăcủaătrư ngăphổăthôngăcácăcấp.ă
Thựcătếăchoăthấy,ătrongăquáătrìnhăgiáoădụcăHS,ănếuăGVăhiểuăđượcătâmălýăcácăemă
vàăcóănhữngătácăđộngăthíchăhợpăthìăsẽăđạtăđượcăhiệuăquảătốtăvàăngượcălại.ă
5.1.2.ăụănghĩaăc aăTơmălíăh cănhơnăcáchă(TLHNC)ăđ iăv iăTLHGD
TLHNCănghiênăcứuăbảnăchất,ăquyăluậtăhìnhăthành,ăphátătriểnăvàăcảătrư ngăhợpă
suyăthoáiănhânăcáchăconăngư iătrongăđiềuăkiệnăkinhătế-x ăhộiănhấtăđịnh.ăDoăđó:ă
- TLHNCălàăcơăs ,ătiềnăđềăcủaăTLHGD.ăNóăvạchăraăbảnăchất,ămôăhìnhăcấuătrúcă
nhânăcách,ăcácăquyăluậtăhìnhăthànhăvàăphátătriểnănhân cách.
- TLHNCălàăphươngătiệnăcủaăTLHGD.ăNgượcălại,ăTLHGDăsẽăcungăcấpănhữngă
cơăs ăthựcătiễnălàmăphongăphúăthêmăTLHNC.ă
5.2.ăĐ oăđ căvƠăhƠnhăviăđ oăđ c
5.2.1.ăKháiăni măđ oăđ c.
Đạoăđứcălàăđốiătượngănghiênăcứuăcủaănhiềuăkhoaăhọc,ătrướcăhếtălàăĐạoăđứcăhọc.ă
DướiăgócăđộăTLH,ăngư iătaăchoărằng:ăĐạo đức là hệ thống những chuẩn mực đ ợc con
n ời tự giác đ a ra và tự giác tuân theo trong quá trình quan hệ giữa ng ời- ng ời,
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giữa ng ời-xã hội. Hay đạo đức là hệ thống những chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh
giá quan hệ giữa lợi ích bản thân và lợi ích của ng ời khác và của xã hội.
Nhữngă chuẩnă mựcă đạoă đứcă chiă phốiă vàă quyă địnhă hànhă vi,ă cửă chỉă củaă cáă nhân,ă
dư ngă nhưă nóă gợiă ý,ă chỉă bảoă conă ngư iă việcă gìă nênă làmă vàă việcă gìă khôngă nênă làmă
trongăcuộcăsốngăhảngăngày.ăNóiăchung,ănhữngăchuẩnămựcăđạoăđứcăbaoăgi ăcũngăthểă
hiệnăquanăniệmăvềăthiện và ác.
Cácă chuẩnă mựcă đạoă đứcă thayă đổiă tùyă theoă hìnhă tháiă kinhă tếă x ă hộiă vàă chếă độă
chínhătrịăkhácănhau:ăX ăhộiăcộngăsảnănguyênăthủy,ăchiếmăhữuănôălệ,ăphongăkiến,ătưă
bản,ăhayăXHCN. Nhưngăcũngăcóănhữngăvấnăđềăđạoăđứcăgiốngănhauănhư:ălòngănhânăái,ă
lươngătâm,ătínhătựătrọng,ăkhiêmătốn…ăngư iătaăgọiăđóălàătính nhân loại phổ biến của
đạo đức.
5.2.2.ăHƠnhăviăđ oăđ că(HVĐĐ)ă
5.2.2.1.ă Địnhă nghĩa:ă HVĐĐă làă mộtă hànhă độngă tựă giácă đượcă thúcă đẩy b iă mộtă
độngă cơă cóă ýă nghĩaă vềă mặtă đạoă đức.ă HVĐĐă thư ngă đượcă biểuă hiệnă trongă cáchă đốiă
nhân,ăxửăthế,ătrongălốiăsống,ătrongăphongăcách,ătrongăl iăĕnătiếngănói…ăDoăđó,ăHVĐĐă
cònăđượcăgọiălàăhànhăviăứngăxử.ăCácăchuẩnămựcăđạoăđứcăchỉăđượcătồnătaiădướiăhìnhă
thứcăHVĐĐăsốngăđộngăcủaănhữngănhânăcáchăđangăvậnăhànhădướiăsựăchỉăđạoăcủaăcácă
quanăniệmăđạoăđứcăấy.ăĐiềuănàyălàmăchoăđạoăđứcăvừaămangătính hiện thực,ăvừaămangă
tính phi hiện thực.
Khiă nóiă đếnă HVĐĐă củaă nhữngă conă ngư iă cụă thểă sốngă trongă mộtă nềnă vĕnă hóaă
nhấtăđịnhăthìăcóăvấnăđềă“ăphaătạp”ăcủaăHVĐĐăcủaătừngăconăngư iăcụăthể.ăVìă ămỗiă
th iă điểmă nhấtă định,ă trongă từngă hoànă cảnhă x ă hộiă cụă thểă tồnă tạiă nhiềuă nềnă đạoă đứcă
khácănhauăbênăcạnhănềnăđạoăđứcăchínhăthống,ăvíădụăx ăhộiăViệtăNamăhiệnăđại.ă
Vìăvậy,ătrongăviệcăGDĐĐăcho HS,ăchúngătaăphảiălàmăchoăđạoăđứcăcủaăthếăhệătrẻă
phùăhợpăvớiăđạoăđứcăcủaăx ăhộiăhiệnătạiăvàăkếăthừaănhữngănétătruyềnăthốngătốtăđẹpăcủaă
đạoăđứcădânătộc.ăă
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5.2.2.2.ă Tiêuă chuẩnă đánhă gíaă HVĐĐ.ă Đểă đánhă giáă mộtă ngư iă cóă đạoă đứcă hayă
không,ăngư iătaăcĕnăcứăvàoăhànhăviăcủaăhọ.ăDoăđó,ăgiáătrịăcủaăhànhăviăđượcăxétătheoă
nhữngătiêuăchuẩnăsauăđây:ă
- Tính tự giác của hành vi. HVĐĐălàăhànhăviăđượcăchủăthểăýăthứcăđầyăđủămụcă
đích,ăýănghĩaă củaănó;ă chủăthểăhànhăđộngăhoànătoànădoăthúcăđẩyăcủaănhữngăđộngăcơă
bênătrong,ăchứăkhôngăphảiădoămộtăápălựcănào.ăVíădụ,ăhànhăviăcủaăHSănhặtăđượcăcủaă
rơi,ătựăgiácăđemătrảălạiăngư iăđánhămất.
- Tính có ích của hành vi. HVĐĐă củaă chủă thểă đemă lạiă choă cộngă đồng,ă x ă hộiă
nhữngălợiăíchănhấtăđịnhăvềăvậtăchấtăhoặcătinhăthầnănàoăđó;ăcònăngượcălạiăgọiălà hành vi
phiă đạoă đức.ă Víă dụ,ă hànhă viă buônă bánă maă túyă làmă thiệtă hạiă nhiềuă ngư i,ă nhiềuă giaă
đình…
- Tính không vụ lợi của hành vi. Đóălàăhànhă viăcủaăconăngư iăluônă đặtălợiăíchă
củaăcộngăđồng,ăcủaăx ăhộiălênătrênălợiăíchăcáănhân,ăbiếtăkếtăhợpăhàiăhòaălợiăíchăcủaăcáă
nhânătrongătậpăthể,ăcộngăđồng.ăNóiăcáchăkhác,ăđóălàăhànhăviăkhôngăvịăkỷ.ăVíădụ,ăhànhă
viăcủaăcácăanhăhùngăchiếnăsĩătrongăchiếnăđấuăđểăbảoăvệăTổăquốc…ă
5.2.2.3.ăCácăyếuătốăquyăđịnhăhànhăviăvàăthóiăquenăđạoăđứcă ăHS.
Bảnă chấtă củaă HVĐĐă vàă cácă tiêuă chuẩnă đánhă giáă nóă chỉă rõă ràngă khiă mộtă nhână
cáchătoànăvẹnăthựcăhiệnăHVĐĐăchứăkhôngăphảiămộtăphẩmăchấtăhayămộtăquáătrìnhătâmă
lýănàoăđó.ăHayă nóiăcáchăkhác,ăchủăthểăcủaă HVĐĐălàătoànăbộănhânăcáchăcủaă mộtăconă
ngư iă cụă thể,ă baoă gồmă cảă nhậnă thức,ă tìnhă cảm,ă ýă chí,ă trìnhă độă kĩă nĕng,ă kĩă xảo,ă thóiă
quen…ăđượcăthốngănhấtălạiătrongăhệăthốngăphẩmăchất,ănĕngălựcăcáănhân.ăTrongăcácăyếuă
tốă ảnhă hư ngă nhiềuă nhấtă đếnă HVĐĐă phảiă kểă đếnă ý thức đạo đức, tình cảm đạo đức,
tính sẵn sàng hành động có đạo đức, nhu cầu tự khẳng định, l ơng tâm, lòng tự trọng,
tự tin, danh dự cá nhân, vv.
Trongănhânăcáchăđangăhìnhăthànhă ălứaătuổiăHSăTHCSănhưămộtănhânăcáchătrọnă
vẹnăcóănhiềuăyếuătốăảnhăhư ngăđếnăHVĐĐăcủaăcácăemălà:ăă
- Ý thức đạo đức,ăđóălàăsựănhậnăthứcăđúngăđắnăcủaăHSăvềăcácăchuẩnămựcăđạoă
đức quyăđịnhăhànhăviăcủaăcácăemătrongămốiăquanăhệăvớiăngư iăkhác,ăvớiăcộngăđồng,ătừă
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đóăcóătháiăđộăvàăhànhăđộngătựăgiácătuânătheo.ăÝăthứcăđạoăđứcăđượcăbiểuăhiệnă ătri thức
đạo đức và niềm tin đạo đức.
+ Tri thức đạo đức,ălàăsựăhiểuăbiếtăcủaăconăngư iăvềăcácăchuẩnămựcăđạoăđức.ăTriă
thứcăđạoăđứcăgiúpăchoăHSăbiếtăđượcăcáiăgìăphảiălàmăvàălàmănhưăthếănàoăchoăphùăhợpă
vớiăvaiătrò,ăvịătríăcủaămìnhătrongăcácămốiăquanăhệăvớiăngư iăkhác,ăvớiăcộngăđồng,ăx ă
hội.ă
+ Niềm tin đạo đức.ăĐóălàăsựătinătư ngămộtăcáchăsâuăsắcăcủaă các em vào tính
khácăquanăcủaăcácăchuẩnămựcăđạoăđứcăvàăsựăthừaănhậnătínhătấtăyếuăphảiăthựcăhiệnăđầyă
đủăcácăchảnămựcăấy.ăNiềmătinăđạoăđứcălàăcơăs ăđểăbộcălộănhữngăphẩmăchấtăýăchíăcủaăcáă
nhânăkhiăhànhăđộngăvìăđạoăđức.ăă
- Tình cảm đạo đức,ăĐóălàătháiăđộărung cảmăcủaăHSăđốiăvớiăhànhăđộngăcảăngư iă
khácăvàăcủaăchínhămìnhătrongăquáătrìnhăquanăhệăvớiăngư iăkhác,ăvớiăx ăhội.ăTìnhăcảmă
đạoăđứcălàăbiểuăhiệnăcủaăniềmătinăđạoăđứcăớăHS.ăNóătạoăraălựcăhútăcủaănhânăcách,ăkhơiă
dậyă nhữngă nhuă cầuă đạoă dức,ă thúcă đẩyă cácă emă hành độngă mộtăcáchă cóă đạoă đứcă trongă
quanăhệăvớiăngư iăkhác,ăvớiăx ăhội.ăTìnhăcảmăđạoăđứcălàămộtătrongănhữngăđọngăcơăthúcă
đẩyăvàăđiềuăchỉnhăhànhăviăđạoăđứcăcủaăcácăem.ăĐặcăbiệtăcácărungăcảmăđạoăđứcătíchăcựcă
cóătácădụngăkhơiădậyănhữngănhuăcầuăđạoăđứcălànhămạnhăvàăthúcăđẩyăcácăemăthúcăhiệnă
nhữngăhànhăviăđạoăđứcăcaoăcả.ăă
- Tính sẵn sàng hành động có đạo đức.ăăTínhăs năsàngăhànhăđộngăcóăđạoăđứcălàă
sựăchuẩnăbịăsẵnăvềămặtătâmălýă ăHSăđểăcóăhànhăviăđạoăđức.ăNóăchẳngănhữngăgiúpăHSă
chủăđộngăsửădụngătriăthứcăvàăkinhănghiệmătrongăhànhăđộng,ămàăcònăgiúpăcácăemăphátă
huyăcácăphẩmăchấtănhânăcách,ăduyătrìăsựăkiểmătraătrongăhànhăđộngăvàăcảiătổăhànhăđộngă
củaămìnhăkhiăcóăkhóăkhĕn,ătr ăngại.ă
Tínhă sẵnă sàngă hànhă độngă cóă đạoă đứcă baoă gồm:ă xuă hướngă đạoă đức,ă cácă phẩmă
chấtăýăchíăvàăphươngăthứcăhànhăviăcáănhân.ăTrongăđóăxuăhướngăđạoăđứcălàăcơăs ăđầuă
tiên,ăcơăbảnăđểăcóăhànhăviăđạoăđức,ăcácăphẩmăchấtăýăchíălàăđiềuăkiện,ăcácăphươngăthứcă
hànhăviălàă yếuătốălàmă choăhànhăviăđạoă đượcătriểnăkhaiăđầyă đủ,ătrọnăvẹnăvàăhiệnăthựcă
hóa.
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- Nhu cầu tự khẳng định và tự đánh giá.ăĐóălàăsựăcầnăthiếtăkhẳngăđịnhămìnhălàă
mộtă thànhă viênă x ă hội,ă thànhă viênă mộtă tậpă thể,ă làă mongă muốnă đượcă mọiă ngư iă thừaă
nhận.ăNhuăcầuănàyă ăHSăbiểuăhiệnă ămongămuốnăđượcămọiăngư iătônătrọng,ăthừaănhận,ă
khenăngợi,ă mongă muốnăđượcăngư iă khácăgiúpăđỡăvàă đượcăgiúpăđỡăngư iăkhác.ă ăNhuă
cầuătựăkhẳngăđịnhăcóăliênăquanămậtăthiếtăvớiătựăđánhăgiáăcácăphẩmăchất,ăkhảănĕngăhoạtă
độngăcủaăbảnăthân.ăTựăđánhăgiáăđúngăđắnălàăcơăs ăchoăsựăhìnhăthànhăvàăphátătriểnăđạoă
đứcăcủaătrẻ.ăă
CácăyếuătốăquyăđịnhăHVĐĐ củaăHSăcóămốiăquanăhệămậtăthiếtăvớiănhau,ătácăđộngă
quaălại,ăchiăphốiălẫnănhauătrongăquáătrìnhătạoăraăgiáătrịăđạoăđức.ăă
5.3.ăNhơnăcáchălƠăch ăth ăc aăhƠnhăviăđ oăđ c
5.3.1.ăNhơnăcáchătr năv năquyăđ nhăHVĐĐ.ă
uaăcấuătrúcăHVĐĐătaăthấy,ămộtăHVăcụăthểăxétăđếnăcùngălàădoămộtănhânăcáchă
trọnăvẹnăthựcăhiện,ăgồmăcảătriăthức,ăniềmătin,ătìnhăcảm,ăthiệnăchí,ănghịălựcăvàăthóiăquenă
đạoăđức.ăNóiătómălại,ăhệăthốngăphẩmăchấtăvàănĕngălựcăcùngăvớiăýăthứcăvềăbảnăthânăcủaă
conăngư iăđóălàăchủăthểăcủaăHVĐĐ.ă
Vìăvậy,ăgiáoădụcăđạoăđứcăcũngăkhôngăthểăhìnhăthànhămộtăcáchăcôălậpămộtăphẩmă
chấtă hayă nĕngă lựcă nàoă đóă màă phảiă giáoă dụcă toànă bộă nhână cáchă thôngă quaă tổă chứcă
HVĐĐ.ă
5.3.2.ăCácăy uăt ătơmălýă nhăh

ngăđ năHVĐĐ.ă

- Tínhăsẵnăsàngăhànhăđộngăcóăđạoăđức.ă
- Ýăthứcăbảnăng ă(Ýăthứcăvềăbảnăthânămình)ăđượcăthểăhiệnădướiădạng:ănhu cầu
khẳng định, l ơng tâm, lòng tự trọng, danh dự cá nhân.
5.4.ăCácăconăđ

ngăgiáoăd căđ oăđ căchoăh căsinhăTHCS

ViệcăhìnhăthànhăcácăphẩmăchấtăđạoăđứcăcủaăHSălàămộtăquáătrìnhăphứcătạp.ăMỗiă
phẩmăchấtăđạoăđứcăcủaăHSălàăkếtăquảătácăđộngăcủaănhiềuăyếuătốăkháchăquan,ăchủăquană
vàăchúngăcóăquanăhệăchặtăchẽăvớiănhau.ăSauăđây,ăchúngătaăxemăxétămộtăsốăconăđư ngă
GDĐĐăchoăHSăTHCS.ă
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5.4.1.ăGiáoăd căđ oăđ căchoăHSăthôngăquaăcácăho tăđ ngăgiáoăd căc aănhƠă
tr

ng.ă
5.4.1.1. Các hìnhăthứcăgiáoădụcăđạoăđức choăHSă ătrư ngăTHCSălà:ă
- Giáoădụcăđạoăđức thôngăquaăcácămônăhọc:ămônăđạoăđức,ăKHXH,ăKHNV.ă
- Giáoă dụcă đạoă đứcă thôngă quaă chươngă trìnhă hoạtă độngă ngoàiă gi ă lênă lớpă

(HĐNGLL):ăvuiăchơiăgiảiătrí,ăvĕnăhóaăvĕnănghệ,ăthểădụcăthểăthao,ăhoạtăđộngăx ăhộiătheoă
chủ điểmăcủaătổăchứcăĐoàn,ăĐộiăTNTP HồăChíăMinh.
5.4.1.1.ă Vaiă trò:ă Cácă hoạtă độngă giáoă dục củaă nhàă trư ngăcóă vaiă tròă quană trọngă
trongăviệcăcungăcấpăchoăHSănhữngătriăthứcăđạoăđức,ănhữngăhiểuăbiếtăvềăbổnăphận,ănghĩaă
vụ,ătháiăđộăphảiăcóăcủaăngư iăcôngădânămộtăcáchăcóăhệăthống.ăNhữngătriăthứcănàyăcóătácă
dụngăquanătrọngă ăchỗăgiúpăHSăcóăcơăs ăđúngăđắnăđểănhậnăraăvàăphânăbiệtăgiữaăhiệnă
tượngă đạoă đứcă vàă hiệnă tượngă phiă đạoă đứcă biểuă hiệnă muônă hìnhă muônă vẻă trongă cuộcă
sốngăhàngăngàyăvàătừăđóăgiúp cácăemătĕngăthêmătínhătựăgiácătrongăHVĐĐăcủaămình.
- Thôngăquaăviệcădạyăhọcăcácămônăvĕnăhóa,ăđặcăbiêtămônăĐạoăđứcăsẽăgópăphầnă
trangăbịăchoăHSămộtăcáchăhệăthốngăcácăkháiăniệmăđạoăđứcăvàăphátătriểnănhữngătháiăđộă
xúcăcảm,ătìnhăcảm,ăHVĐĐăchoăHS.ă
- Thông qua HĐNGLL,ă HSă kiểmă nghiệmă nhữngă triă thứcă đạoă đứcă đ ă tiếpă thuă
đượcătrongăcácăgi ăhọc.ăĐồngăth i,ăHĐNGLLăcònălàămôiătrư ng,ăđiềuăkiệnăđểăcácăemă
giaoălưuăvớiănhau,ătiếpăxúcăvớiăcuộcăsốngăthựcătếăngoàiăx ăhộiăđểăthôngăquaăđó,ătháiăđộ,ă
hànhăviăcủaăHSăcóădịpăbộcălộ,ăđượcăđánhă giá;ătừăđóăcácăemăbiếtătựă đánhăgiá,ătựăđiềuă
chỉnhăcáchăứngăxửăcủaăbảnăthânăchoăphùăhợpăvớiăcácăchuẩnămựcăđạoăđức.ă
Để nângăcaoăhiệuăquảăgiáoădụcăđạoăđứcăcho HS trong nhà trư ng,ăđặcăbiệtăthôngă
quaăHĐNGLL,ăGVăcần:ă
- Lựaă chọnă cácă hìnhă thứcă HĐNGLLă phùă hợpă vớiătừngă chuẩnă mựcă HVĐĐă cầnă
giáoădụcăchoăHS.ă
- Nộiădung,ăphươngăphápăgiáoădụcăphảiăđaădạng,ăphongăphú,ăđápă ứngănhuăcầuă
cuộcăsống,ănhuăcầuăphátătriểnăcủaăHS.ă
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- Phảiă làmă choă HSă hiểuă rõă mụcă đích,ă nộiă dung,ă phươngă phápă tiếnă hànhă hoạtă
động.ă
- Kích thíchă HSăđểă tựă cácă emă tựă nguyệnă tiếnă hànhă hoạtă độngă vàă tácă độngă vàoă
tìnhăcảm,ăýăchíăcủaăcácăem.ă
- HSăđượcăhoạtăđộngăcùngănhau.ă
5.4.2.ăGiáoăd căđ oăđ cătrongăt păth .
5.4.2.1.ă Tậpă thểă làă mộtă nhómă ngư iă cóă tổă chứcă chặtă chẽ,ă nhằmă thựcă hiệnă cácă
mụcădíchăchungăcóăýănghĩaăvềămặtăx ăhội.ă
5.4.2.2.ăVaiătròăgiáoădục củaătậpăthể:ă
- Thôngăquaăviệcălôiăcuốnătrẻămộtăcáchătíchăcựcăvàoăgiảiăquyếtăcácănhiệmăvụăcóă
ýănghĩaăx ăhội,ătậpăthểăđ ăm ărộngăcácăhìnhăthứcăđaădạngăcủaăgiaoătiếpăvàăhoạtăđộngă
củaă HS.ă Nh ăđó,ă cácă emă tiếpă thuă đượcăcácă chuẩnă mựcă đạoă đức,ă hìnhă thànhă tìnhăcảmă
đạoăđức,ăcungăcáchăữngăxử.ă
- Mặtăkhác,ătậpăthểănhàătrư ngălàămộtăx ăhộiăthuănhỏ.ăNh ăcácăhiệnătượngătâmălíă
x ă hộiă như:ă tâmă trạngă tậpă thể,ă dưă luậnă tậpă thể,ă bầuă khôngă khíă tâmă líăđạoă đức,ă truyềnă
thống… màăgópăphầnăhìnhăthànhătriăthức,ăniềmătinăđạoăđức,ătạoăđiềuăkiệnănảyăsinh,ăphátă
triển,ănuôiădưỡngăcácăhànhăvi,ăthóiăquenăđạoăđứcă ăHS.ă
Khảănĕngăgiáoădụcăcủaătậpăthểăphụăthuộcăvàoănhiềuăyếuătố,ăđặcăbiệtălàănộiădungă
vàăhìnhăthứcăhoạtăđộngăcủaătậpăthể,ămối quanăhệăquaălạiăgiữaăcácăthànhăviênătrongătậpă
thể,ăuyătínăcủaăGV.ăVìăvậy,ăđểătậnădụngăvaiătròăgiáoădục củaătậpăthểăcầnăchúăý:ă
- Cácăhoạtăđộngăcủaătậpăthểăphảiănhằmăvàoălợiăíchăcủaăx ăhội,ătậpăthểăvàătừngă
thành viên.
- Tạoăraăđượcăbầuăkhôngăkhíătốtăđẹp,ădưăluậnălànhămạnh.ă
- Tạoăcơăhộiăđểămỗiăthànhăviênăcóămộtăvịătríănhấtăđịnhătrongăhệăthốngăcácămốiă
quanăhệăcáănhânăvàăvịăthếăăx ăhộiănhấtăđịnhătrongătậpăthể.ă
- GVăphảiătạoăđượcăuyătínăthựcăsựăvớiăHSăvềătấmăgươngăđạoăđứcăcủaămình.ă
5.4.3.ăGiáoăd căđ oăđ cătrongăgiaăđình.
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5.4.3.1.ăGiaăđìnhălàă“tếăbào”ăcủaăXH,ălàăđơnăvịănhỏănhấtăcủaăXH,ălàă“tổăấm”ăvìă
giaăđìnhălàănơiătrẻăemăsinhăra,ăđượcănuôiădưỡng,ălớnălênătheoănĕmătháng.ă
5.4.3.2.ăVaiătròăgiáoădụcăcủaăgiaăđình.ăTrongăviệcăgiáoădụcăđạoăđức cho HS, gia
đìnhăcó mộtăvaiătròătoălớn.ăNhữngăyếuătốăcủaăgiaăđìnhăảnhăhư ngăđếnăđạoăđứcăcủaătrẻă
em là:
- Nềnănếpăsinhăhoạtăgiaăđìnhă(nềnănếp,ăthóiăquenăsinhăhoạtăcủaăcácăthànhăviênă
giaăđình)
- Mốiăquanăhệăgiữaăcácăthànhăviênătrongăgiaăđình:ăquanătâm,ăthânăái,ăkínhătrọng,ă
chiaăsẻ,ăgiúpăđỡălẫnănhauăhayăngượcălại..ă
- Phươngăphápăgiáoădụcăcủaăgiaăđìnhă(chaămẹ,ăôngăbà…)
- Đạoăđứcăcủaăchaămẹăchínhălàăyếuătốăquyếtăđịnhăđạoăđứcăcủaăconăcái.ă
- Ngoàiăăra,ăcácăyếuătố:ăđiềuăkiệnăkinhătế,ăvĕnăhóa,ătruyềnăthống,ănghềănghiệp,ă
kíchăthướcăgiaăđình…cũngăảnhăhư ngănhấtăđịnhăđếnăviệcăgiáoădụcătrẻ.ă
Nóiăchung,ăgiaăđìnhăcóăthểăảnhăhư ngăđếnăđạoăđứcăcủaătrẻăcóăthểătíchăcựcăhoặcă
tiêuăcực.ăDoăđó,ămuốnăphátăhuyăvaiătròătíchăcựcăcủaăgiaăđìnhătrongăviệcăgiáoădụcătrẻă
cần:ă
- Phảiăxâyădựngăgiaăđìnhătr ăthànhăGiaăđìnhăvĕnăhóaămới.ă
- Chaămẹăphảiăthựcăsựăgươngămẫuăchoăconăcáiănoiătheo.ă
5.4.4.ăT ăgiáoăd căc aăh căsinh.
5.4.4.1.ăĐịnhănghĩa:ăTựăgiáoădụcălàămộtăhànhăđộngătựăgiác,ăcóăhệăthốngămàămỗiă
cáănhânăthựcăhiệnăđốiăvớiăbảnăthânămìnhănhằmăkhắcăphụcănhững hànhăviătráiăđạoăđứcă
vàă bồiă dưỡngăcủngă cốă nhữngă hànhă viă đạoă đứcă củaă mình,ă thúcă đẩyă sựă phátă triểnă nhână
cách.
5.4.4.2.ăTựătuădưỡngălàămộtănhuăcầuătựănhiênăcủaămỗiăcáănhână ătrìnhăđộăýăthứcă
đ ă phátă triển.ă tứcă làă mỗiă cáă nhână đềuă mongă muốnă làmă choă mìnhă tốtă lên,ă khắcă phụcă
nhữngăthóiăhư,ătậtăxấuăcủaăbảnăthân.ăDoăđó,ătựătuădưỡngălàăconăđư ngănhằmăhìnhăthànhă
nhữngăphẩmăchấtăđạoăđứcăchoăconăngư iăănóiăchung,ăHSănóiăriêng.ă
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BướcăvàoălứaătuổiăHSăTHCSă ăcácăemăýăthứcăvàătựăýăthứcăđangăphátătriểnămạnhă
mẽ.ăVìăvậy,ăviệc tạoăchoăcácăemăcóăkhảănĕngătựătuădưỡngălàămộtăyêuăcầuăgiáoădụcătrongă
nhàătrư ng.ăVìăvậy,ăGVăphảiăgiúpăHSătạoăraănhữngătiềnăđềăvàăđiềuăkiệnătuădưỡng.ăĐóă
là:
- GiúpăHSăhiểuămình,ăđánhăgiáăđúngămìnhă(mìnhăcóăgìătốt,ăcáiăgìăkhôngătốt?).ă
- TạoăchoăHSăcóămộtăviễnăcảnhătươngălaiătươiăsáng,ăsốngăcóălíătư ng,ăhoàiăb o,ă
ướcămơăcaoăđẹp.ă
- Giúpătrẻăcóăđượcăbảnălĩnh,ăýăchí,ănghịălựcăvươnălênătrongăquáătrìnhătuădưỡng.ă
- Cầnătạoăraăđượcăsựăđồngătình,ăủngăhộăcủaătậpăthể,ătạoăđượcădưăluậnălànhămạnh.ă
- GVăphảiăthư ngăxuyênătheoădõi,ăkiểmătra,ăuốnănắn,ăđộngăviên,ăkhíchălệăđểăHSă
mauătiếnăbộ.ă
- GiúpăHSăbiếnăquáătrìnhăgiáoădụcăthànhăquáătrìnhătựăgiáoădục.ăNghĩaălàălàmăchoă
cácăemăcóănhuăcầuătựăhoànăthiệnămìnhăvớiăđộngăcơătốtăđẹp.ă
Tómălại,ăcácăconăđư ngăgiáoădụcăđạoăđức trênăcóămốiăquanăhệătácăđộngăqua lạiă
mậtăthiếtăvớiănhau.ăĐểăgiáoădụcăđạoăđứcăchoăHS,ăGVăcầnăphảiăbiếtăphátăhuyăvaiătròăcủaă
tấtăcảăcácăconăđư ngătrên.ă
5.5.ăB năch tătơmălíăh căc aăvi căgiáoăd căđ oăđ căchoăh căsinh
Giáoă dụcă đạoă đứcă choă HSă làă mộtă trongă nhữngă nhiệmă vụă quană trọngă củaă nhàă
trư ngăTHCS.ăThựcăchấtăcủaăgiáoădụcăđạoăđức làăGDănhânăcách,ătạoăraămộtăhệăthốngă
đồngăbộăcácăyếuătốăquyăđịnhăHVĐĐ,ălàăhìnhăthànhăchoăcácăemăcácăphẩmăchấtăđạoăđứcă
và các thói quenăđạoăđức.ăVìăvậy,ăviệcăgiáoădụcăđạoăđức choăHSăcầnăphảiăđảmăbảoăđầyă
đủăcácăkhâuăsau:ă
Thứ nhất, cung cấp những tri thức đạo đức cho HS.ăGVăphảiăcungăcấpăchoăHSă
nhữngă thứcă đạoă đứcă về:ă bổnă phận,ă nghĩaă vụ,ă tráchă nhiệmă ,ă tháiă độă phảiă có.ă Việcă làmă
nàyăcóătácădụngălàmăchoăđạoăđứcăcủaăHSăđượcăxâyădụngătrênăcơăs ălíătríăvữngăvàng,ătừă
đóăgiúpăcácăemăcóăthểăphânăbiệtăđượcăcáiătốt,ăcáiăxấuătrongăcuộc sống.ă
Thứ hai, biến tri thức đạo đức thành niềm tin và tình cảm đạo dức để hình thành
các nhu cầu đạo đức- nguồn sức mạnh cho việc thực hiện các HVĐĐ.
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Thứ ba, rèn luyện các HV và thói quen đạo đức cho các em.

ă đây,ă GVă phảiă

biếtătạoădựngăcácătìnhăhuốngătrongăgiaoătiếp,ătrongăhoạtăđộngăđaădạngăđểă ăđóănhuăcầuă
vàă HVĐĐă củaă HSă đượcă nảyă sinh,ă lặpă điă lặpă lạiă đủă sốă lầnă nhấtă địnhă dầnă dầnă sẽă hìnhă
thànhă ătrẻăthóiăquenăđạoăđức.ă
ViệcăgiáoădụcăHSănóiăchung,ăgiáoădụcăđạoăđứcăchoăHSTHCSănóiăriêngăvềăthựcă
chấtălàătổăchứcăcuộcăsồngăthựcăchoăcácăemătheoăphươngăthứcănhàătrư ng.ăĐóălàătổăchứcă
cácăloạiăhìnhăhoạtăđộngăvàăgiaoătiếpăđápăứngăcácănhuăcầuăchínhăđángăcủaăcácăemănhư:ă
họcătập,ăvuiăchơi,ălaoăđộng,ăx ăhội,ăvĕnăhóa- vĕnănghệă ătrư ng.ăĐểătổăchứcătốtăcácăloạiă
hìnhăhoạtăđộngănày,ăGVăcầnăchúăý:ă
- PhảiăhiểuăHSăđểămọiătácăđộngăđềuăđượcăxuấtăphátătừăHSăvàăđếnăđượcăvớiăcácă
em.
- Tậnădụngătácăđộngătâmălíăcủaănhóm,ăcủaătậpăthểă(đặcăbiệtălàătập thểălớpăhọc,ă
ĐộiăTNTPHCM).ăă
- Kếtăhợpăchặtăchẽăgiữaăgiaăđìnhă - nhàătrư ng- x ăhộiătrongăviệcăgiáoădụcăđạoă
đức choăHS.ăTrongăquáătrìnhăđó,ăvaiătròăgươngămẫu,ăhướngădẫnăvàăchỉăđạo củaăngư iă
lớn,ă(nhấtălàăbốămẹăvàăcácăGV)ăcóămộtăvịătríărấtăquanătrọng .
5.6.ăGiáoăd căl iăcácăh căsinhăch aăngoan
5.6.1. D uăhi uăhƠnhăviăc aătr ăch aăngoan.ă
5.6.1.1.ă Thếă nàoă làă trẻă chưaă ngoan?ă Trẻă chưaă ngoană thư ngă đượcă gọiă bằngă
nhữngătênăkhácănhau,ănhư:ă“trẻăkhóăbảo”,ă“trẻăkhóădạy”,ă“trẻăkhóăgiáoădục”,ă“trẻăchậmă
tiến”,ă“trẻ hư”,ă“trẻăthoáiăhóaănhânăcách”,ă…
Trẻă chưaă ngoană làă nhữngă trẻă cóă nétă tínhă cáchă xấu,ă khôngă chịuă tiếpă thuă vàă sửaă
chữaănhữngătháiăđộăvàăhànhăviăsaiăsótăcủaămình,ăthư ngătỏăraăbướngăbỉnhăchốngăđốiălạiă
ngư iălớn.ă
Về bản chất, trẻ ch a ngoan th ờng là những đứa trẻ hoàn toàn bình th ờng
nh ng do không đ ợc giáo dục hoặc đ ợc giáo dục một cách không đúng đắn mà có
những thái độ và hành vi lệch lạc.
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Theoăcácăthốngăkêănghiênăcứu,ăphầnălớnătrẻăchưaăngoanăđềuăxuấtăhiệnă ălứaătuổiă
thiếuăniên.ăNguyênănhânăcủaăhiệnătượngănàyălàădoănhữngăcảiătổăsâuăsắcăvềămặtăsinhălíă ă
lứaătuổiădậyăthìădẫnăđếnănhữngămâuăthuẫn,ănhữngăkhủngăhoảng,ănhữngăđộtăbiếnătrongă
sựăphátătriểnătâmălíălứaătuổi,ălàmăchoăthiéuăniênătr ănênăkhóădạyăbảo,ăkhóăgiáoădục.ăă
5.6.1.2. Cácădấuăhiệuăcơăbảnăcủaăhànhăviătrẻăchưaăngoan.
CácănhàăTLHăvàăGDHăd ăkháiăquátălênă5ădấuăhiệuăcơăbảnăcủaătrẻăchưaăngoan.ă
Đóălà:ă
+ă Tínhă mâuă thuẫnă trongă hànhă vi,ă doă nhữngă mâuă thẫnă trongă sựă phátă triểnă nhână
cáchătạoănên.ă
+ăTháiăđộăxungăđộtăkéoădàiăvớiănhữngăngư iăxungăquanh.ă
+ Lậpătrư ngăsốngăíchăkỷ.ăă
+ăTínhăchấtăcựcăkìăkhôngăổnăđịnhăcủaăcácăhứngăthú,ănguyệnăvọng,ătâmătrạng.ăă
+ăChốngăđốiăcácătácăđộngăgiáoădục.ăă
5.6.1.3.Cácă loạiă trẻă chưaă ngoan: Cácă nhàă TLH,ă GDHă đ ă cĕnă cứă vàoă cácă tiêuă
chuẩnăkhácănhauăđểăphânăloaiătrẻăchưaăngoan.
- Cĕnăcứăvàoăđặcăđiểmăhànhăviăcủaătrẻăchưaăngoan,ăngư iătaăchiaătrẻăchưaăngoană
thànhă5ăloại:ăă
+ăKhôngăvângăl i,ăđỏngăđảnh,ăbướngăbỉnh.ă
+ăVôălỷăluật,ăxấcăxược,ăngổăngáo,ăgâyăgổ.ă
+ăLư iăbiếng.ă
+ăDốiătrá.ă
+ăDễăxúcăđộng.ăă
- Cĕnă cứă vàoă nhữngă quană hệă chủă yếuă củaă trẻă chưaă ngoană vớiă thếă giớiă xungă
quanh,ăngư iătaăchiaătrẻăchưaăngoanăthànhăcácăloại:ăă
+ăTrẻăcóărốiăloạnătrongălĩnhăvựcăgiaoătiếp.ă
+ăTrẻăcóăxúcăcảmămạnhăhặcăyếu.ăă
+ăNhữngătrẻăcóăsựăphátătriểnătríătuệămộtăchiều.ă
+ăNhữngătrẻăcóăcácăphẩm chấtăýăchíăphátătriểnăsaiălệch.ă
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- Cĕnăcứăvàoămứcăđộălệchălạcăhànhăviătrẻăăchưaăngoan,ăngư iătaăchiaătrẻăthành:ă
+ăTrẻăkhóăbảo.ă
+ăTrẻăsuyăthoáiănhânăcáchă(trẻăhưă).ă.
5.6.2.ăNh ngănguyênănhơnăkhi năchoătr ă(h căsinh)ăch aăngoan.ă
Nhữngăcôngătrìnhănghiênăcứuăvềălĩnhăvựcănàyătừătrướcăđếnănayăđ ăchỉăraănhữngă
nguyênănhânăchungăsauăđây:ă
- Nguyênănhânăx ăhội:ăMôiătrư ngăsống,ăảnhăhư ngăcủaăx ăhội.ă
- Nguyên nhân tâm lí.
- Nguyênănhânăgiáoădục.ă
5.6.2.1.ă Nguyênă nhână x ă hội.ă Đâyă làă nguyênă nhână cóă tínhă baoă trùmă tấtă cảă cácă
nguyênănhânăkhác.ăVíădụ,ăcácătệănạnăx ăhội,ăcácăthóiăhưătậtăxấuătrongăgiaăđình…ăđ ăảnhă
hư ngăđếnătâmătư,ătìnhăcảmăcủaăđứaătrẻ..làmăchoătrẻăhư.ă
Chínhăvìăvậy,ăviệcăphòngăngừaăcácătệănạnăx ăhội,ăchốngătộiăphạm,ăxâyădựngăgiaă
đìnhăvĕnăhóa,ăphôngătụcătậpăquánămới,ăxâyădựngănềănếp,ăchấtălượngăgiáoădụcăgiaăđình,ă
nângăcaoădânătrí…sẽăgópăphầnăquanătrọngăvàoăviệcăGDălại.ă
5.6.2.2. Nguyên nhân tâm lí.
- Doătrìnhăđộăphátătriểnătâmălíăcủaătrẻăchưaătheoăkịpăcácăchuẩnămựcăx ăhộiăquyă
định.ăCácăkhảoăsátătrongăvàăngoàiănướcăchoăthấy,ă80%ătrẻăloạiănàyăthư ngăthuaăkémăcácă
bạnăcùngălớpăvềătríătuệ,ăkĩănĕngăHT,ăvềătuădưỡng.ăThếănhưngăkinhănghiệmăcủaăchúngăvềă
cuộcă sốngă đ iă thư ngă lạiă phátă triểnă hơn,ă phongă phúă hơnă trẻă bìnhă thư ng.ă Đặcă biệtă
chúngăcóăsứcăkhỏeăhơnăvàă đâuăchúngăcũngămuốnăbiểuălộăsứcămạnhăcủaămình.ă
- Trẻă nàyă thư ngă cóă nhuă cầuă khôngă bìnhă thư ng,ă nhữngă hữngă thúă khôngă lànhă
mạnh,ănhấtălàăchúngăthư ngălựaăchọnălốiăsốngăkhácăngư iămàăgiaăđìnhăvàănhàătrư ngă
khôngăsaoăchịuănổi;ăvàăchúngăchốngăđối,ăpjanrăđốiămộtăcáchăvôăthức.ăRồiănhữngătrẻăhưă
đốnănhấtăsẽăbịăđuổiăraă khỏiălớp,ătrư ngăvàăsauăkhiălàmănhưăvậyănhàătrư ngăcảmăthấyă
yênătâmăhơn.ă
5.6.2.3.ăNguyênănhânăgiáoădục.ă
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- Sựănonăkémăvềătrìnhăđộăsưăphạmăcủaănhàăgiáoădục.ăVD,ăsựăthiếuăkiếnăthức,ăkĩă
nĕngă giảiă quyếtă nhữngă tìnhă huốngă GDă gayă cấn;ă thiênă vềă trừngă phạtă nặng;ă cóă tháiă độă
cứngărắnăđếnămứcăth ăơ,ălạnhănhạtătráiăvớiălòngătinăvàămongămuốnăcủaătrẻ.ă
- CácăsaiălầmăvềănghệăthuậtăGDădẫnăđếnăhìnhăthànhă ătrẻănhữngăthóiăxấu,ănhư:ă
sợăsệt,ă nóiă rối,ă ácă cảmă vớiănhàă trư ng.ă VD,ă đềă raă cácă yêuă cầuă quáă caoă trẻă khôngă saoă
thựcăhiệnăđược,ătrẻăbịălaămắng,ătrẻăphảnăkháng,ăcácănhàăGDălạiăcàngăraătayătrừngătrị.ă
Nênănhớărằng,ăkhiătácădụng,ăảnhăhư ngăGDătừănhàătrư ngăvàăgiaăđìnhăcàngăyếu,ă
thìăảnhăhư ngătựăphát,ăảnhăhư ngăcủaămôiătrư ngăXH,ăđư ngăphốăcàngălớnăđốiăvớiătrẻă
vàălàmătĕngădầnăảnhăhư ngăxấuăđốiăvớiăsựăphátătriểnăcủaăchúng.ă
* Tóm lại,ăviệcănghiênăcứuăphátăhiệnăđúngănguyênănhânăkhóăGDă ătrẻălàăvôăcùngă
quanătrọngăđốiăvớiăcácăbậcăchaămẹăvàăcácănhàăGDăđểătừăđóăcóăND,ăPPGDătrẻ.ă
5.6.3.ăGiáoăd căh căsinhăch aăngoan.
Giáoădụcătrẻăchưaăngoanăthựcăchấtălà giáo dục lại cácăem.ăĐóălàăquáătrìnhăgiáoă
dụcăhướngăvàoălàmăbìnhăthư ngăhóaătoànăbộăcuộcăsốngătâmălíăcủaătrẻăvàălàmătĕngătốcă
toànă bộă nềnă tảngă tíchă cựcă củaă nhână cáchă trẻ.ă Đểă cóă hiệuă quả,ă TGDă nàyă phảiă thựcă
hiệnăđượcăbốnăchứcănĕng:ăphụcăhồi,ăbùătrừ,ăchỉnhăsửaăvàăkíchăthích.ăĐểăgiáoădụcătrẻă
khóăbảoăcầnăchúăýănhữngăđiểmăsau:ă
- Tìmăhiểuăhoànăcảnhăgiaăđình,ăcộngăđồngănơiăcácăemăsống,ăđặcăbiệtăcầnăquană
tâmătớiăviệcănhữngăHSănàyăthưòngăthamăgiaănhữngănhómătựăphátănào.ăTừăđó,ăxácăđịnhă
nguyênănhân,ănguònăgốcăcủaăsựăkhóăbảoăcủaătrẻ.ă
- GDăphảiăcóătâmăhuyếtăvớiăHSăcủaămình,ăbiếtăGDăvớiătinhăthần:ă“Tất cả vì học
sinh thân yêu”.
- NghiênăcứuăđểăbiếtăđượcănhữngăHSănàyănghĩăgì,ămuốnăgì,ănhậnăthứcăvềăhọcătậpă
nhưăthếănào,ăviễnăcảnhătươngălaiăraăsao?...ă
- Bằngămọiăcáchăkhơiădậyăhứngăthúăhọcătậpăvàătừngăbướcănângădầnăthànhătíchă
họcătậpă ăcácăem.ă
- Phảiătìmăraăưuăđiểm,ămặtămạnhăcủaăcácăemăđểăkhaiăthácăphátăhuy,ăhạnăchếăbớtă
việcăcácăemădồnăhếtăth iăgian,ătâmătrí,ăsứcălựcăvàoăcácăhoạtăđộngăcủaănhómătựăphát.ăă
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- CầnăcóăbiệnăphápăcáăbiệtăvớiăHSăkhóăbảo.ă
- Phảiăhếtăsứcăquanătâmătớiăcácăem,ăgầnăgũiăcácăem,ăđềăraăchoăcácăemăcácă yêuă
cầuă họcă tậpă vàă nhữngă chuẩnă mựcă đạoă đứcă từă dễă đếnă khó,ă từă thấpă đếnă cao,ă nghiêmă
khắcă trongă việcă hướngă dẫnă chỉă đạo,ă nhưngă yêuă thương,ăthiệnă chí,ă khôngă thànhă kiếnă
trongăđốiăxửăvớiăcácăem.ă
*ăCơuăhỏiăvƠăbƠiăt p
1.ăĐạoădứcălàăgỉ?ăHVĐĐălàăgì?ăCấuătrúcăcủaăHVĐĐ?ă
2.ăTạiăsaoănói:ăNhânăcáchălàăchủăthểăcủaăHVĐĐ?ă
3.ăPhânătíchăcácăconăđư ngăgiáoădụcăđạoăđức cho HS.
4.ă uanăniệmăcủaăbạnăvềăHSăchưaăngoanăvàăviệcăgiáoădục HSăchưaăngoan?ă
5. Thảoă luận: Thực trạng vấn đề đạo đức của HS hiện nay? Nguyên nhân và biện
pháp khắc phục?
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Ch

ngăă6

TỂMăLệăH CăNHỂNăCÁCHăNG

IăTH YăGIÁO

Nghềădạyă họcălàă mộtătrongănhữngă nghềăxuấtă hiệnăsớmănhấtă trongălịchăsửănhână
loại.ăNgư iăđảmănhậnăcôngăviệcăchínhătrongănghềădạyăhọcălàăngư iăGV-Thầyăgiáo.ăĐâyă
làă mộtă nghềă đặcă biệt,ă cóă chứcă nĕng,ă đặcă điểmă khácă vớiă cácă nghềă khácă trongă x ă hội.ă
Chúngătaălàănhữngăsinhăviênăsưăphạmă(SVSP)ăđangătrênăconăđư ngătr ăthànhăngư iăGVă
làmănghềădạyăhọc.ăVìăvậy,ămỗiăchúngătaăcầnăhiểuăđượcăvịătríăcủaăngư iăGVătrongăx ă
hội,ăđặcăđiểmăcủaălaoăđộngăsưăphạmă(LĐSP)ăvàăđặcăbiệtălàănhữngăphẩmăchấtăvàănĕngă
lựcăcủaăngư iăGVălàăgì?ăTừăđó,ăcóăhướngărènăluyệnăđúngăđắn.ă
6.1.ăĐặcăđi mălaoăđ ngăs ăph măc aăng
6.1.1.ăV ătríăc aăng

iăth yăgiáo

iăth yăgiáoătrongăxưăh iăhi năđ i.

“ăTônăsưătrọngăđạo”ălàătruyềnăthốngătốtăđẹpăcủaădânătộcătaăvàănhânădânăthếăgiới.ă
Trongălịchăsửăphátătriểnăloài ngư i,ăthầyăgiáoăbaoăgi ăcũngăcóămộtăvịătríăđặcăbiệtăquană
trọngătrongăx ăhộiăvàătìnhăcảmăcủaămọiăngư i,ătừăemăthơăđếnăngư iăgià.ă
- Trongă x ă hộiă phongă kiến,ă thầyă giáoă đượcăxếpă ăvịă tríă chỉă sauă vuaă ( uân,ă sư,ă
phụ).ă
- Sauă Cáchă mạngă Thángă Támă (1945),ă Đảng vàă Nhàă nướcăta,ă Bácă Hồă cùngă cácă
đồngăchíăl nhăđạoăĐảngăcũngăthư ngăxuyênăhếtăsứcăchĕmăloăđếnăsựănghiệpăGD,ătớiăđộă
ngũăGV.ăNhàăgiáoălạiăcàngăđượcăx ăhộiăcoiătrọng,ăđượcănhiềuăngư iănhìnănhậnănhưălàă
“Chiến sĩ cách mạng trên mặt trận t t ởng, văn hóa”,ă“Kĩ s tâm hồn”.ăNghềădạyăhọcă
đượcănhiềuăngư iătônăvinhălàă“Nghề cao quý trong những nghề cao quý”.ă
- Ngàyă nay,ă bướcăvàoă th iăkìă CNH-HĐHă đấtă nước,ăthầyă giáoă vẫnă đượcăx ă hộiă
tônăvinh.ăVịătríăđóăđượcăxácăđịnhăb iătầmăquanătrọngăcủaăGDătrongăx ăhộiăhiệnăđạiăvàă
doă đặcă điểmă củaă laoă độngă sưă phạmă quiă định.ă Luậtă GDă nướcă taă ngayă câuă đầuă khẳngă
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định:ă“Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà n ớc và của
toàn dân”.ăN TW2-KhóaăVIII,ăđ ănêuărõ:ă“Giáo viên là nhân tố quyết định chất l ợng
giáo dục và đ ợc xã hội tôn vinh” (trang 38).
Nhìnă chung,ă thầyă giáoă th iăxưaă đượcănhìnă nhậnă cóă phầnă chặtă chẽ,ă xaă cáchă đ iă
thư ng.ăThầyăgiáoăth iănayăđượcănhìnănhậnăc iăm ăhơn,ăphùăhợpăhơnăvớiănềnăvĕnăminhă
hiệnăđại.ăB iăvì,ăthầyăgiáoăcũngăbìnhăđẳngănhưămọiăngư iălaoăđộngăkhác,ăchỉăcóăđiểmă
khácă làă thầyă giáoă làă ngư iă làmă nghềă cóă đặcă thùă riêng.ă Nhưă vậy,ă vịă tríă củaă thầyă giáoă
khôngăphảiălàăcáiăgìăbấtăbiếnămàăphảiăxemăxétătrongăhoạtăđộngăcụăthể,ăhoànăcảnhăcụăthể.ă
6.1.2.ăĐặcăđi mălaoăđ ngăs ăph mă(LĐSP)ăc aăng

iăth yăgiáo

Xétădướiăgócăđộăđốiătượng,ăcôngăcụ,ăsảnăphẩm,ăLĐSP cóămộtăsốăđặcătrưngăsau:
6.1.2.1.. Nghề có đối t ợng quan hệ trực tiếp là con ng ời- HS.
Nghềănàoăcũngăcóăđốiătượngăquanăhệătrựcătiếpăriêngăcủaămình,ăvíădụănhư:ă
- Nghềăquanăhệăvớiăkĩăthuật:ăthợălắpăráp,ăchếătạo,ăsửaăchữaămáy.ă
- Nghềăquanăhệăvớiăđộngăvậtăvàăthiênănhiên:ăchĕnănuôi,ăthúăy,ăđịaăchất.
- Nghềăquanăhệăvớiăthôngătin:ăcơăyếu,ăbáoăchí,ătruyềnăhình,ăphátăthanh..ă
- Nghềăquanăhệătrựcătiếpăvớiăconăngư i:ăquảnălý,ăchữaăbệnh,ădạyăhọc…ă
Những nghềă cóă quană hệă trựcă tiếpă vớiă conă ngư iă đềuă đòiă hỏiă ngư iă hoạtă độngă
trongănghềăđóăphảiăcóănhữngăphẩmăchấtănhấtăđịnhăkhiăthựcăhiệnămốiăquanăhệăgiữaăconă
ngư iăvớiăconăngư i,ănhư:ăsựătônătrọngăvàălòngătină ăconăngư i,ătìnhăthươngăvàăsựăđốiă
xửăcôngăbằng,ăthái độăânăcần,ătếănhị.ă
Đốiătượngălaoăđộngăcủaăngư iăGVălàănhữngăconăngư iătrẻătuổiă(HSăTHCS).ăĐóă
làănhữngănhânăcáchăđangăhìnhăthành,ăphátătriển.ăVìăvậy,ămuốnăGDăcácăemănênăngư i,ă
đòiăhỏiăthầyăgiáo,ăngoàiănhữngăphẩmăchấtăđ ănêuătrên,ăhọăcònăphảiăcó:ă
- Khảănĕngăhiểuătâm-sinh lí HS.
- Cóătrìnhăđộătriăthứcăkhoaăhọc.ă
- NắmădượcăPPDH/GDătrẻ.
- Cóătìnhăthươngăvàăniềmătinăvàoătrẻ…

66

X ă hộiă tươngă laiă thịnhă hayă suyă làă tùyă thuộcă vàoă chấtă lượngă DH/GDă củaă thầyă
giáo;ă ăchỗ,ăchúngătaăđàoătạoăcácăemătr ăthànhăconăngư iănhưăthếănào?ăĐiềuănàyămuốnă
khẳngăđịnhăDHălàămộtănghềănghiêmătúc,ăkhôngăđượcăphépăcóăthứ phẩm,ăchứăchưaănóiă
đếnăphế phẩm.ăĐặcăđiểmănàyăcủaăLĐSPăđượcăthểăhiệnărõătrongăquáătrìnhăhànhănghềăcủaă
mỗiăGVăvàăđượcănhàă nướcătaăquyă địnhăthànhănhiệmăvụăcủaănhàăgiáo.ă(Điềuă63,ăLuậtă
GD).
6.1.2.2.ăNghềămàăcôngăcụălaoăđộngăchủăyếuălàănhânăcáchăcủaăchínhăngư iăthầy.
Nghềănàoăthìăcũngăphảiăsửădụngăcôngăcụănhằmătácăđộngăvàoăđốiătượngăđểătạoăraă
sảnăphẩmă(đóălàăđặcătrưngălaoăđộngăcủaăconăngư i).ă
TrongăDH/GD,ăthầyăgiáo dùngănhânăcáchăcủaămìnhălàăcôngăcụăđểăgiáoădụcăHS,ă
làă“Tấm g ơng sáng để HS noi theo”.ă ăđây,ăcácăyếuătốănhư:ăTrìnhăđộătriăthức,ăkĩănĕng,ă
kĩăxảoăchuyênămôn;ătrìnhăđộăvĕnăhóaănóiăchung;ăkhảănĕngănắmăvữngăPPDH/GD;ătrìnhă
độăngônăngữ,ăcácăphẩmăchấtănghềănghiệpăvừaălàănộiădung,ăvừaălàăphươngătiệnăđểăgiáoă
dụcăHSănênăngư i.ă
Muốnă cóă sảnă phẩmă tốtă thìă vậtă liệuă tốtă chưaă đủă màă cònă phảiă bằngă côngă nghệă
(côngăcụăvàăkĩăthuậtăgiaăcông)ătốt,ătiênătiến.ăVìăvậy,ăthầyăgiáoăphảiălàăngư iăcóătrìnhăđộă
hiểuăbiếtăsâuărộng,ăcóăPPDH/GDătiênătiếnăvàăkhôngăngừngăhọcătập,ărènăluyệnăchoămìnhă
khảănĕngăđó.ă
Nóiăvềăvaiătròăcủaăthầyăgiáo,ăTriếtăgiaăPlatonă(HL)ănói:ă“ Nếu ng ời thợ giày là
một ng ời thợ tồi, thì quốc gia sẽ không lo lắng lắm về điều đó; dân chúng sẽ phải đi
những đôi giày hơi kém một chút. Nh ng nếu thầy giáo là ng ời rốt nát, vô luân thì đất
n ớc sẽ xuất hiện cả một thế hệ kém cỏi và những con ng ời xấu xa”.
CònăKhổngăTửă(Trungă uốc)ăthìănói:ă“ăNếu một ng ời thầy thuốc tồi thì anh ta
chỉ làm chết có một ng ời, còn một ng ời thầy giáo tồi, thì anh ta sẽ giết chết cả một
thế hệ”
Nhữngă vấnă đềă nêuă trênă đểă thấyă nhână cáchă ngư iă thầyă giáoă quană trọngă biếtă
như ngănàoătrongăcôngătácăDH/GDăhọcăsinh.ă
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6.1.2.3.ăNghềăđàoătạoănguồnănhânălựcăchoăx ăhộiă(nghềăcóămộtăýănghĩaăkinhătăếchínhătrịătoălớn)
Đểătồnătạiăvàăphátătriển,ăx ăhộiăloàiăngư iăphảiăsảnăxuấtăvàătáiăsảnăxuấtăcủaăcảiă
vậtăchấtăvàătinhăthần.ăĐiềuănàyăcầnăphảiăcóăsứcălaoăđộng,ăbaoăgồmăcảăsứcămạnhăthểăchấtă
vàătinhăthần.ăChứcănĕngăcủaăGDălàăđàoătạoănguồnănhânălựcăchoăx ăhội,ăchoăcôngăcuộcă
CNH-HĐHăđấtănước.ăVớiăsảnăphẩmăđặcătrưngălàănhânăcáchăHSă- yếuătốăcầnăthiếtăđầuă
tiên,ăđảmăbảoăchoăsựăphátătriểnătiếpătụcăcủaăx ăhội.ăThầyăgiáoălàălựcălượngăchủăyếuătạoă
raăsứcămạnhăđóă(sứcămạnhăcủaănềnăkinhătếătriăthức).ăDoăđó,ănghềăDHăcóăýănghĩaăkinhătếă
- chínhătrịă- x ăhộiătoălớn.ă
6.1.2.4.ăNghềăvừaăcóătínhăkhoaăhọc,ănghệăthuậtăvàăsángătạo
- Tính khoa học,ăđểălàmătốtăsựănghiệpăgiáoădụcăcủaămìnhăđòiăhỏiăngư iăGVăphảiă
nắmăvữngăcơăs ăkhoaăhọcătựănhiên,ăkhoaăhọcăx ăhộiăđặcăbiệtăkhoaăhọcăsưăphạmă(Tâmălíă
học,ăGiáoădụcăhọc,ăPhươngăphápăgiảngădạyăbộămônă)ăvàătiếnăhànhăcácăhoạtăDH/GDămộtă
cáchăkhoaăhọc.ă
- Tính nghệ thuật,ăđòiăhỏiăngư iăGVăTHCSăphảiăkhéoăléo,ănhuầnănhuyễnătrongă
việcăxửălíăcácătìnhăhuốngăxảyăraătrongăquáătrìnhăDH/GD,ătrongăquanăhệăgiữaăGV-HS,
HS-HS, GV-PHHSă(phụăhuynhăhọcăsinh).
- Tính sáng tạo,ăđòiăhỏiăGVTHCSăkhôngăđượcărậpăkhuôn,ămáyămócătrongăviệcă
vậnădụngăcácătriăthứcămàăphảiăvậnădụngămộtăcáchălinhăhoạt,ăđaădạng,ăphongăphúăphùă
hợpăvớiătừngătìnhăhuống,ăhoànăcảnhăcụăthể.ă
6.1.2.5. Dạyă họcă làă nghềă laoă độngă tríă ócă chuyênă nghiệpă vàă nặngă nhọc.ă ă LĐSPă
củaăthầyăgiáoăcóă2ăđặcăđiểmănổiăbậtăcủaălaoăđộngătríăóc:ă
- Cóămộtăth iăkìăkh iăđộngă(thaiănghénăkhoaăhọc).ă
- Cóăquánătínhătríătuệ.ă
Doă nhữngă đặcă điểmă trên,ă choă nênă côngă việcă củaă thầyă giáoă khôngă hẳnă đóngă
khungă trongă khôngă giană (lớpă học),ă th iă giană (8ă gi ă vàngă ngọc)ă xácă định,ă màă ă khốiă
lượng,ăchấtălượngăvàătínhăsángătạoăcủaăcôngăviệc.ă
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Tóm lại,ăthôngăquaănhữngăđặcăđiểmălaoăđộngăcủaăngư iăthầyăgiáo,ăchúngătaăthấyă
đặtăraănhiềuăđòiăhỏiătrongăphẩmăchấtăvàănĕngălựcăcủaăngư iăGV,ăcàngăchứngăminhătínhă
kháchăquanăđốiăvớiăyêuăcầuăcủaănhàăGD.ăNhưngămặtăkhác,ănóăcũngăđặtăraăchoăXHăphảiă
dànhăchoăthầyăgiáoămộtăvịătríătinhăthầnăvàăsựăưuăđ iăvậtăchấtăxứngăđáng.ăDạy học là một
nghề xứng đáng đ ợc tôn vinh!
6.2.ăC uătrúcănhơnăcáchăng

iăth yăgiáo

Đâyălàăvấnăđềălíăthú,ătrongăTLHătồnătạiănhiềuăquanăniệmăkhácănhau.ăNhìnăchung,ă
cácănhàăTLHăđềuăquanăniệmăcấuătrúcănhânăcáchăngư iăGVăgồmăcácăthànhăphầnăsau:ă
- Phẩm chất của ng ời GV làăhệăhốngăcácăthuộcătínhătâmălíăbiểuăhiệnătháiăđộăcủaă
họă đốiă vớiă hiệnă thực:ă tựă nhiên,ă x ă hội,ă ngư iă khác,ă HS,ă nghềă nghiệp,ă bảnă thân…vàă
đượcăthểăhiệnăquaăhệăthốngăhànhăvi,ăcửăchỉ,ăcáchănóiănĕngătươngăứng.ă
- Năng lực của ng ời GV làătổăhợpăcácăthuộcătínhătâmălíăđộcăđáo,ăđápăứngăcácă
yêuăcầu củaăhoạtăđộngăsưăphạmă(HĐSP)ăvàălàăđiềuăkiệnăđảmăbảoăgiúpăngư iăGVăhoànă
thànhătốtănhiệmăvụăDH/GDăcủaămình.ă
Cácăphẩmăchấtăvàănĕngălựcăcủaăngư iăGVăcóăquanăhệămậtăthiếtătácăđộngăquaălại,ă
bổă sungă choă nhau,ă quyă địnhă lẫnă nhauă tạoă thànhă thểă thốngă nhấtă hoàn chỉnh.ă Sauă đây,ă
chúngătaăsẽăphânătíchăcấuătrúcănhânăcáchăcủaăngư iăGVTHCS.ă
6.2.1.ăCácăphẩmăch tănhơnăcáchăng

iăGVTHCS.

6.2.1.1.ăThếăgiớiăquanăkhoaăhọcă(TG KH).ăă
TG KHăcủaăthầyăgiáoăTHCSăđóălàătoànăbộănhữngăhiểuăhiếtăcủaăngư iăthầyăvềă
tựănhiên,ăx ăhộiăvàătưăduy,ănóăcóătácădụngălàăkimăchỉănamăchoămọiăhànhăđộngăDH/GDă
củaăngư iăthầyăgiáo.ăTG ăcủaăthầyăgiáoălàăTG ăMác-Lênin.ăThểăhiện:ă
- Cóăhiểuăbiết,ănắmăchắcăcácăquanăđiểm,ăđư ngălốiăgiáoădụcăcủaăĐảng,ătinătư ngă
vàoăthếăhệătrẻ,ăvàoăsựănghiệpăgiáoădục.ă
- Cóăhiểuăbiếtăsâuărộngăvềăkhoaăhọcăchuyênămôn,ăvĕnăhóaănóiăchung,ănắmăvữngă
khoaăhọcăgiáoădụcătrẻ.ă
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CóăTG KHăsẽăgiúpăngư iăthầyăgiáoăcóăđịnhăhướngăđúngătrongăcuộcăsống,ătrongă
việcăxácăđịnhămụcăđích,ăđộngăcơ,ătháiăđộăvàălựaăchọnănộiădung,ăphươngăphápăgiáoădụcă
đúngăđắn.ă
TG ă củaă thầyă giáoă đượcă hìnhă thànhă trênă cơă s ă nghiênă cứuă chủă nghĩaă MácLênin,ătưătư ngăHồăChíăMinh,ăkhoaăhọcăgiáoădục,ăchuyênămôn.ă
6.2.1.2.ăLíătư ngănghềădạyăhọc.ăĐóăchínhălàăhoàiăb o,ămongămuón,ănguyệnăvọngă
củaăngư iăGVătrongăcôngătácăăgiáoădục trẻ.ăĐốiăvớiăngư iăGVTHCS,ălíătư ngăcaoăđẹpă
nhấtăchínhălàăđemălạiăchoămọiăHSăhạnhăphúcăđượcăđiăhọcăvàăniềmăvuiăđượcăđếnătrư ng.ă
Líătư ngănghềăDHăcủaăngư iăGVăđượcăthểăhiệnă ăchỗ:ă
- Cóăhứngăthúănghềănghiệp,ă
- Cóălòngăyêuănghề,ătinăyêuătrẻ,ă
- Cóălươngătâmănghềănghiệp…
Líătư ngănghềănghiệpălàăhạtănhânătrongăcáuătrúcănhânăcáchăcủaăngư iăGV.ăNóă
địnhăhướng,ăthúcăđẩyăngư iăGVăhoạtăđộngătíchăcựcăđểătấtăcảăvìăHSăthânăyêu.ăLíătư ngă
nghềă DHă khôngă cóă sẵnă màă đượcă nảyă sinh,ă hìnhă thànhă trongă thựcă tiễnă hoạtă độngă củaă
ngư iăGVTHCSăngayătừăkhiăcònăngồiătrênăghếănhàătrư ngăsưăphạm.ăă
6.2.1.3.ă Lòngă tină yêuă HS,ă yêuă nghề. làă mộtă phẩmă chấtă caoă quíă vàă đặcă trưngă
trongănhânăcáchăcủaăngư iăGVTHCS.ăLòngăyêuămếnăHSăvàălòngăyêuănghềăluônăgắnăbóă
mậtăthiếtăvớiănhauăvàătạoăthànhăđộngălựcălaoăđộngăcủaănhàăgiáo.ă
V.A.Xukhômlinxki (GVcông huân Nga-1918-1970)ăđ ăviết:ă“Tôi nghĩ rằng, đối
với một nhà giáo dục điều chủ yếu là tình ng ời, đó là một nhu cầu sâu sắc trong con
ng ời. Có lẽ những mầm mống của hứng thú s phạm là ở chỗ hoạt động sáng tạo đầy
tình ng ời để tạo ra hạnh phúc trong con ng ời”.
LòngăyêuămếnăHSăvàălòngăyêuănghềăcủaăthầyăgiáoăđượcăbiểuăhiệnăraăbênăngoàiă
cụăthểălà:ă
- Sayă xưaă làmă việcă hếtă mình,ă khiă cầnă sắnă sàngă hyă sinhă cỏă lợiăíchă cáă nhână choă
côngăviệcăgiáoădụcăHS.ă
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- Có nhữngăbiệnăphápăcụăthểăđểăkhắcăphụcăkhóăkhĕn,ăgiảiăquyếtăthựcăhiệnăbằngă
đượcăkếăhoạchăcôngătácăđ ăđềăra.ă
- Luônăsuyănghĩ,ănghiênăcứuăđổiămớiăND,ăPPDH/GDănhằmănângăcaoăchấtălượng,ă
hiệuăquảăcôngătác,ăkhôngăngừngăvươnălênăđểăhoànăthiệnămình..
- Gầnăgũi,ăthương yêuăHS,ăcóăsựăquanătâmăchĕmăsócăcụăthểăđốiăvớiănhữngăHSăcóă
hoànăcảnhăkhóăkhĕn.ă
- Cảmăgiácăvuiăsướngăkhiăđượcătiếpăxúcăvớiătrẻ;ă ătháiăđộăquanătâmăđầyăthiệnăchíă
vàăânăcầnăđốiăvớiătrẻ;ă
- Luônămongămuốnăđượcăgiúpăđỡătrẻămộtăcáchăchânăthật,ăcôngăbằng,ătônătrọng,ă
khôngăphânăbiệtăđốiăxửăvàăđemălạiăchoătrẻănhữngăgìătốtăđẹpănhất;ă
- ăkhảănĕngăluônătìmăthấyăvàătinătư ngăvàoănhữngăgìătốtăđẹpăcủaătrẻ,ă ăcáchăđốiă
xửăthấmăđậmătriếtălíă“ăthươngănhưngănghiêm”ăđốiăvớiătrẻ.ă
6.2.1.4.ăNgoàiăra,ănghềăDHăcònăđòiăhỏiăngư iăGVăphảiăngư iăcóăphẩmăchấtăđạoă
đứcătốt,ăăgươngămẫu.ăCụăthểălà:ă
- GVă phảiă làă côngă dână tốt,ă gươngă mẫuă điă đầuă trongă việcă thựcă hiệnă cácă chủă
trương,ăchínhăsáchăcủaăĐảng,ăphápăluậtănhàănước,ăquyăđịnhăcủaănhàătrư ng,ănơiăcôngă
cộng.ă
- Cóătháiăđôăđúngăđắnăvớiămọi ngư i,ăđồngăchí,ăđồngănghiệp,ăHS.ă
- Khiêmătốn,ăsốngăgiảnădị,ăhamăhọcăhỏi.ă
- Cóătinhăthầnătráchănhiệmăcaoătrongăcôngătác…ă
*ăTómălại,ăđểălàmătốtătráchănhiệmăx ăhộiăcủaămìnhăthìăthầyăgiáoăphảiălàămộtăcôngă
dânămẫuămực,ămộtătấmăgươngăsángăchoăHSănoiătheo.ăă
6.2.2.ăNĕngăl căs ăph măc aăng

iăth yăgiáo.

6.2.2.1.ăĐịnhănghĩa.ăNĕngălựcăsưăphạmă(NLSP)ălàătổăhợpăcácăthuộcătínhătâmălíă
củaăngư iăgiáoăviên,ăphùăhợpăvớiăcácăyêuăcầuăđặcătrưngăcủaăhoạtăđộngăsưăphạmăvàălàă
điềuăkiệnăđảmăbảoăchoăngư iăgiáoăviênăhoànăthànhătốtăvớiăchấtălượngăcaoăcácănhiệmăvụă
dạyăhọc/giáoădụcăcủaămình.ă
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6.2.2.2.ă Cấuă trúcă NLSPă củaă ngư iă GV.ă Đâyă làă vấnă đềă phứcă tạp,ă tồnă tạiă nhiềuă
quanăniệmăkhácănhau:ă
uană niệmă 1:ă Chiaă cấuă trúcă NLSPă ă thànhă cácă thuộcă tínhă chủă đạo,ă bổă trợ,ă làmă
nền.ăCáchăchiaănàyăgiúpătaăthấyăđượcăýănghĩa,ăhiệuăquảăkhácănhauăcủaănĕngălựcătrongă
hoạtăđộngăsưăphạm.ăNhưngăcóănhượcăđiểmălàăviệcăxếpămộtănĕngălựcănàoăđóăvàoănhómă
nĕngălựcănàyăhayăkhácălàăthiếuăcơăs ăthuyếtăphục.ăVíădụ,ănĕngălựcăgiaoătiếpăchẳngăhạn.ă
uanăniệmă2:ăCủaăPh.N.Gonobolin-nhàăTLHăLiênăxôă(trướcăđây),ănêuăraămộtăsốă
nĕngălựcăđiểnăhìnhăcủaăhoạtăđộngăsưăphạm.ă
uanăniệmă3:ăDựaăvàoăchứcănĕngăđặcătrưngăcủaăngư iăGVătrongăhoạtăđộngăsưă
phạmă đểă xácă địnhă cấuă trúcă NLSP.ă Doă đó,ă tạoă thànhă cácă nhómă nĕngă lựcă như:ă Nhómă
nĕngălựcădạyăhọcă(NLDH); Nhómănĕngălựcăgiáoădụcă(NLGD); NhómăNLătổăchứcăhoạtă
độngăsưăphạmă(HĐSP).ă
Nhómănĕngălựcădạyăhọc (NLDH),ăgồm:
- Năng lực hiểu HS trong quá trình DH/GD.
Đóălàănĕngălựcăthâmănhậpăvàoăthếăgiớiăbênătrongăcủaătrẻ,ăhiểuăđượcătư ngătậnă
nhânăcáchăcủa chúng…đểăxâyădựngănộiădung,ăphươngăphápăDH/GDăphùăhợp.ăă
Biểuăhiệnăcủaănĕngălựcănàyălà:ă
+ăCóăsựăquanăsátătinhătếăvàănhạyăcảmăvềăcácătrạngătháiăvàădiễnăbiếnătâmălíăHS.ă
+ăNh ăđóămàăxácăđịnhăđượcănhữngăgìăđ ăcóă ătrẻ.ă
+ăDựăđoánăđượcănhữngăthuậnălợi,ăkhóăkhĕnăcủaăcảălớpăcũngănhưătừngăHSătrongă
quáătrìnhălĩnhăhội.ă
ĐểăcóăđượcănĕngălựcănàyăđòiăhỏiăGVTHCSăphảiăgầnăgũiătrẻ,ănắmăđượcăđặcăđiểmă
tâm-sinhălíăcủaătrẻ,ăcóăócătư ngătượngăvàănĕngălựcăquanăsátătinhătế…
- NL hiểu biết sâu rộng.ăLàănĕngălựcănắmăvữngănộiădung,ăchươngătrình,ăsáchă
giáoăkhoaăvàăcácătàiăliệuăhướngădẫnăcủaămônăhọcămàămìnhăphụătrách,ăcóănĕngălựcătựă
bồiă dưỡngă đểă hoànă thịệnă kiếnă thức,ă tiếpă nhậnă cáiă mớiă nhằmă khôngă ngừngă m ă rộng,ă
nângăcaoăvốnăkiếnăthứcăvĕnăhóa,ăchuyênămôn,ănghiệpăvu.
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ChínhăvìăthếămàăGVădạyămônăhọcănàoă ăTHCSăthìăcầnăcóătrìnhăđộăkhoaăhọcăvữngăvàng,ă
chắcăchắnăvềămônăđóătheoăyêuăcầuăcủaăgiáoădụcăphổăthông.ăă
- Năng lực tổ chức hoạt động cho HS theoă phươngă phápă thíchă hợpă (hiệnă nayă
thư ngăgọiălàăPPDHătíchăcực).ă uáătrìnhătổăchứcăchoăHSăthựcăhiệnăHĐHăyêuăcầuăGVă
phảiăcóăcácăkĩănĕngăănhư:
+ăXácăđịnhărõăvàăgiaoănhiệmăvụăchoăHS.ă
+ăHướngădẫnăHSăthựcăhiện.ă
+ăĐánhăgiáăkếtăquảăthựcăhiệnăcủaăHS.ăă
- Ngôn ngữ và kĩ thuật. Haiă nĕngă lựcă nàyă cóă quană hệă mậtă thiếtă vớiă nhauă trongă
nĕngălựcăcủaăngư i GV.
Nĕngălựcăngônăngữ:ăĐóălàăkhảănĕngăbiểuăđạtărõăràngăvàăchínhăxácănhữngătưătư ng,ă
tìnhăcảmăcủaămìnhăbằngăl iănói,ăchữăviếtăcũngănhưăcửăchỉ,ăđiệuăbộ.ăNgônăngữăcủaăGVă
yêuăcầuăphảiă:ă
+ăChuẩn,ăchínhăxác,ăđẹp,ămẫuămực.ă
+ăRõăràngăvềănộiădung,ăgiảnădịăvềăhìnhăthức,ăgiàuăbiểuăcảm.ă
NĕngălựcăkĩăthuậtăcủaăGVălàănĕngălựcătiếpănhận,ăsửădụngăcóăhiệuăquảăcácăphươngă
tiệnăkĩăthuậtăvàăcôngănghệăvàoădạyăhọc,ăvíădụă:ănắmăvữngăcácăPPDHămới,ăcóăkĩănĕngăsửă
dụngăcácăphươngătiệnăDHănhưămáyăchiếu,ăđènăchiếu,ădụngăcụăthíănghiệm…
- Năng lực xử lý tình huống:ătrongăhoạtăđộngăDH/GDănhàăgiáoăthư ngăgặpănhữngă
tìnhăhuốngă phứcă tạp,ă cóă khiă rấtă bấtă ng ,ănếuă ngư iăGVă thiếuă kinhă nghiệm,ă thiếuă bảnă
lĩnhăcóăthểăbịăđẩyăvàoătìnhăthếăbấtălợi.ăVíădụ:ătìnhăhuốngăHSăđưaăraăcâuăhỏiămàăbảnăthână
thầyăgiáoăchưaăchắcăđ ăgiảiăđược.ă
Đểăcóănĕngălựcăxửălýătìnhăhuốngăđòiăhỏiăngư iăGVăcầnăphảiăcầnăphảiăđượcăluyệnă
tậpăngayătừăkhiăcònăngồiătrênăghếănhàătrư ngăsưăphạmăvàăsauăkhiăraătrư ngăcầnătiếpătụcă
vậnădụngăhiểuăbiếtăvàoătrongăquáătrìnhăDHăcủaămình.ă
TrongăcácăNLDHăthìănĕngălựcăkhoaăhọcălàămộtăthànhătốăcơăbản,ălàăđiềuăkiệnăcầnă
đốiă vớiă nhàă giáo,ă nhưngă chưaă đủ.ă Tuyă nhiên,ă cũngă dễă nhậnă thấyă rằngă DHă ă cácă bậcă
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khácănhau,ămônăkhácănhauăcóănhữngăđặcăthùăriêng.ăBậcăTHCSăđòiăhỏiăGVăphảiăcóătrìnhă
độătriăthứcăvữngăvàng.
Nhóm nĕngălựcăgiáoădụcă(ăNLGD ),ăgồm:
- Năng lực cụ thể hóa mục tiêu hình thành nhân cách HS (Năng lực vạch dự án
phát triển nhân cách HS).ăĐóălàănĕngălựcăbiếtădựaăvàoămụcăđíchăgiáoădục,ămụcătiêuăđàoă
tạoăđểăhìnhădungătrướcănhữngăphẩmăchấtănhânăcáchăcầnăphảiăgiáoădụcă ăHSăvàăhướngă
hànhăđộngăcủaămìnhăvàoăcácămụcătiêuăđó.ăNĕngălựcănàyăđượcăbiểuăhiệnă ăchỗă:ăă
+ăVừaăcóăkĩănĕngătiênăđoánăsựăphátătriểnăcủaănhữngăthuộcătínhănàyăhayăkhácă ă
từngă HS,ă vừaă nắmă đượcănguyênă nhână gâyă raă cũngă nhưă mứcă độă phátă triển củaă nhữngă
thuộcătínhăđó.ă
+ăCóăsựăsángătỏăvềănhữngăbiểuătượngănhânăcáchăcủaănhữngăHSăkhácănhauăsẽăthuă
đượcătrongătươngălaiădướiăảnhăhư ngăcủaănhữngădựăánăphátătriểnănhânăcáchădoă mìnhă
xâyădựng.ă
+ăHìnhădungăđượcăhiệuăquảăcủaăcácătácăđộngăGDă
NLă vạchă dựă ánă phátă triểnă nhână cáchă đòiă hỏiă GVă phảiă cóă ócă tư ngă tượngă sưă
phạm,ă niềmă tină vàoă sứcă mạnhă GD,ă niềmă tină vàoă conă ngư iă vàă ócă quană sátă sưă phạm.ă
Nh ăcóăNLănàyămàăcôngăviệcăcủaăGVămớiătr ănênăcóăkếăhoạch,ăchủăđộng,ăsángătạo.ă
- NL cảm hóa HS, đóălàănĕngălựcăgâyăđượcăảnhăhư ngătrựcătiếpăcủaămìnhăđếnă
HSăvềămặtătìnhăcảmăvàăýăchí,ălàmăchoăcácăemănghe,ătinăvàăthựcăhiệnăcácăyêuăcầuăcủaă
nhàăGD.ăNĕngălựcănàyăphụăthuộcăvàoătổăhợpăcácăphầmăchấtănhânăcáchăcủaănhàăGD,ăđóă
là :
+ăTinhăthầnătráchănhiệmăvớiăcôngăviệc;ă
+ăNiềmătinăvàoăsựănghiệpăGD;ă
+ăSựăyêuăthươngătônătrọngăHS,ăđặcăbiệtălàăsựăkhéoăléoăđốiăxửăsưăphạm.ă
VậyăGVăphảiălàmăgìăđểăcóănĕngălựcănày?ăĐểăcóăNLănàyăGVăphảiă:ăă
+ăTuădưỡngăvàăphấnăđấuăđểăcóămộtănếpăsốngăvĕnăhóaăcao,ămộtăphongăcáchămẫuă
mựcănhằmătạoăraămộtăuyătín chân chính;
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+ăXâyădựngăđượcămốiăquanăhệăthầyătròătốtăđẹp,ăvừaănghiêmătúc,ăvùaăthânămật,ă
cóătháiăđộăyêuăthươngăvàătinătư ngăHS;
+ăCóătưăthế,ătácăphongămẫuămựcătrướcăHSă:ăĕnănóiălịchăsựă,ănh ănhặn,ăcửăchỉălịchă
thiệp,ăgiọngăđiệuăđàngăhoàng.ăăă
Tóm lại, sứcăhútăcủaăsựăcảmăhóaăhoànătoànăbắtănguồnătừăsựăhiệnăthânăcủaăbộămặtă
chínhătrị,ăđạoăđứcăvàătàiănghệăsưăphạmăcủaăngư iăthầyăgiáo.ăă
- Năng lực khéo đối xử s phạm.ăĐóălàănĕngălựcătrongăbấtăcứătrư ngăhợpănàoă
cũngă tìmă raă đượcă cácă tácă độngă sưă phạmă đúngă đắnă nhấtă nhưă mộtă nghệă thuật.ă Vìă thế,ă
khéoăđốiăxửăsưăphạmănhưămộtăthànhăphầnăquanătrọngăcủaătàiănghệăsưăphạm.ăTrongăthựcă
tiễnăhọatăđộngăsưăphạm,ănĕngălựcănàyăđượcăbiểuăhiệnă ăchỗ:ă
+ă Cóă sựă nhạyă cảmă vềă mứcă độă sửă dụngă bấtă cứă mộtă tácă độngă sưă phạmă nàoăă
(khuyếnăkhích,ătráchăphạtăhayăraălệnh).ă Nhữngătácăđộngănàyăquáă mứcăcóăthểăđẫnăđếnă
phảnăsưăphạm.ăVíădụ:ăăăă
+ăNhanhăchóngăxácăđịnhăđượcăvấnăđềăxảyăraăvàăkịpăth iăápădụngăcácăbiệnăphápă
thíchăhợp.ăVíădụ,ăkhéoăứngăxửăkhiăHSăyêuăcầuăthầyăgiảiăđápămộtăvấnăđềăngoàiăsựăchuẩnă
bịăcủaăthầy;ăă
+ăBiếtăphátăhiệnăkịpăth iăvàăgiảiăquyếtăkhéo,ămauălẹănhữngăvấnăđềăphứcătạpăxảyă
ra trong công tác DH/GD;
+ă uanătâmăchuăđáoăđếnătrẻămộtăcáchăquangăminh,ăchínhăđại.ăă
Trongă thựcă tiễnă GDă taă thấy,ă việcă GVă khôngă khéoă léoă đốiă xửă sưă phạmă thư ngă
dẫnă đếnă nhữngă hậuă quảă nặngă nề.ă Víă dụ,ă trư ngă hợpă côă giáoă chủă nhiệmă trongă câuă
chuyệnă“ăChiếcăvíăbịăbỏăquên”.ă
Chínhăvìăvậy,ămỗiăGVăcầnăphảiărènăluyệnăchoămìnhănĕngălựcănày.ă
- Năng lực giao tiếp s phạm,ăđóălàănĕngălựcănhậnăthứcănhanhăchóngănhữngăbiểuă
hiệnăbênăngoàiăvàănhữngădiễnăbiếnătâmălíăbênătrongăcủaăHSăvàăbảnăthân,ăđồngăth iăbiếtă
xửă dụngă hợpă líă cácă phươngă tiệnă ngônă ngữă vàă phiă ngônă ngữ,ă biếtă cáchă tổă chức,ă điềuă
khiểnă vàă điềuă chỉnhă quáă trìnhă giaoă tiếpă nhằmă đạtă mụcă đíchă GD.ă Nĕngă lựcă giaoă tiếpă
thư ngăđượcăthểăhiệnă ămộtăsốăkĩănĕngănhư:ă
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+ăKĩănĕngăđịnhăhướngăgiaoătiếp,ăbiểuăhiệnă ăkhảănĕngăbiếtădựaăvàoăcácăbiểuăhiệnă
bênăngoàiănhư:ăcửăchỉ,ăđiệuăbộ,ăsắcătháiăbiểuăcảm,ăth iădiểm,ăkhôngăgianăgiaoătiếpă…ă
màă phánă đoánă chínhă xácă vềă nhână cáchă cũngă nhưă mốiă quană hệă giữa chủă thểă ă vàă đốiă
tượngăgiaoătiếp.ăă
+ăKĩănĕngăđịnhăvị.ăĐóălàăkhảănĕngăbiếtăxácăđịnhăvịătríătrongăgiaoătiếp,ăbiếtăđặtăvịă
tríăcủaămìnhăvàoăvịătríăcủaăđốiătượng,ăbiếtătạoăraăđiềuăkiệnăđểăđốiătượngăchủăđộng,ăthoảiă
máiăgiaoătiếpăvớiămìnhă.ă
+ăKĩănĕngăđiềuăkhiển quáătrìnhăgiaoătiếp,ăđóălàăkhảănĕngăbiếtăthuăhútăđốiătượng,ă
tìmăraăđềătàiăgiaoătiếp,ăduyătrìănó,ăxácăđịnhăđượcăhứngăthú,ănguyệnăvọngăcủaăđốiătượng.ă
Kĩănĕngănàyăcònăbaoăgồmăcácăkĩănĕngănhư:ă
*ăKĩănĕngălàmăchủătrạngătháiăcảmăxúcăcủaăbảnăthân:ăbiếtăkiềmăchếăcảmăxúc,ăkhắcă
phụcă nhữngă tâmă trạngă cóă hại,ă khiă cầnă thiếtă biếtă bộcă lộă nhữngă tìnhă cảmă màă lúcă nàyă
khôngăcóăhoặcăcóănhưngăyếuăớt.ăNóiăchungăbiếtăđiềuăkhiểnăvàăđiềuăchỉnhăcácădiễnăbiếnă
tâmălíăcủaămìnhăchoăphùăhợpăvớiăhoànăcảnhăgiaoătiếp.ă
*ăKĩănĕngăsửădụngăcácăphươngătiệnăgiaoătiếp,ănhưă:ăl iănói,ăcửăchỉ,ăđiệuăbộăđểăđạtă
hiệuăquảăgiaoătiếp.ăă
Nĕngă lựcă giaoă tiếpă khôngă chỉă thểă hiệnă trongă mốiă quană hệă giữaă GV-HS trong
mọiă mặtă củaă HĐSP,ă màă cònă trongă mọiă mốiă quană hệă phongă phúă củaă GVă vớiă đồngă
nghiệp,ăPHHS,ăcácătổăchứcăx ăhộiăkhácăgópăphầnăthựcăhiệnămụcătiêuăGDătoànădiện.ăă
Nĕngălựcăgiaoătiếpăcóăvaiătròăquanătrọngănhưăvậy,ănênă mỗiăSVăcầnărènăluyệnă
choămìnhăcóănĕngălựcăgiaoătiếpătốt.ă
Vậyălàmăthếănàoăđểăcóănĕngălựcăgiaoătiếp?ă
Nhómănĕngălựcătổăchứcăcácăhoạtădộngăsưăphạm, làănĕngălựcăbiếtătổăchức,ăcổăvũă
HSăthựcăhiệnăcácănhiệmăvụăkhácănhauătrongăcôngătácăDH/GDăhọcăsinh.ăNĕngălựcănàyă
đựocăthểăhiệnă ăchỗă:ă
- Biếtă tổă chứcă vàă cổă vũă HSă thựcă hiệnă cácă nhiệmă vụă khácă nhauă trongă côngă tácă
DH/GDă ătrongălớpăcũngănhưăngoàiălớp,ănộiăkhóa,ăngoạiăkhóa,ăchoătừngăHSăcũngănhưă
tậpăthểăHS;ă
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- BiếtăđoànăkếtăHSăthànhămộtătậpăthẻăthốngănhất,ălànhămạnh,ăcóăkỉăcương,ăbảoă
đảmămọiăhoạtăđộngăcủaălớpădiễnăraămộtăcáchătốtăđẹp,ăthuậnălợi;ă
- Biếtătổăchức,ăvậnăđộngănhânădân,ăchaămẹăHS,ăcácătổăchứcăx ăhộiăthamăgiaăvàoă
sựănghiệpăGDătheoămụcătiêuăxácăđịnh.ăă
Đểăcóănĕngălựcănày,ăđòiăhỏiăngư iăGVăphảiăcóăcácăyêuăcầuătâmălíănhưă:ă
- Biếtăxâyădựngăkếăhoạchăcôngătác;ă
- BiếtăsửădụngăđúngăđắnăcácăhìnhăthứcăvàăphươngăphápăDH/GDăkhácănhauănhằmă
tổăchứcătốtăviệcăDH/GDăH;.ă
- BiếtăđịnhămứcăđộăvàăgiớiăhạnăcủaătừngăbiệnăphápăDH/GDăkhácănhau;ă
- Cóănghịălựcăvàădũngăcảmătinăvàoăsựăđúngăđắnăcủaăkếăhoạchăvàăcácăbiệnăphápă
GD.
Tóm lại,ămuốnăđảmăbảoăhoànăthànhătốtănhiệmăvụăHĐSPăcủaămìnhăđòiăhỏiăngư iă
GVăphảiătựărènăluyệnăvàăbồiădưỡngăchoămìnhăcácăphẩmăchấtăvàăNLSPătrên.
6.3.ăGiaoăti păs ăph mă(GTSP)
6.3.1.ăKháiăni măv ăgiaoăti păs ăph mă
CóănhiềuăquanăniệmăvàăcáchădiễnăđạtăkhácănhauăvềăGTSP.ă
6.3.1.1.ăĐịnhănghĩa:ăGTSPălàăsựătiếpăxúcăgiữaăGVăvàăHS,ălàăsựătiếpăxúcăgiữaănhà
GDăvàăcácălựcălượngăGDăcóămốiăquanăhệăhợpătácătrongăviệcăgiácădụcăHS.ăĐâyăcũngălàă
hoạtăđộngăhìnhăthành,ă phátătriểnăvàăvậnăhànhăcácăquanăhệăcácăquanăhệăgiữaăngư iăvàă
ngư i.ăă
6.3.1.2.ăĐặcăđiểmăcủaăGTSP.ăGTSPăcủaăngư iăthầyăgiáoăcóăđặcăđiểmăx ăhộiăvàă
đặcăđiểmăcáănhân.ă
- Đặcăđiểmăx ăhộiăcủaăGTSPăthểăhiệnă ăchỗ,ănóănảyă sinh,ăhìnhăthànhătrongăx ă
hội,ătrongănhàătrư ngăvàăsửădụngăcácăphươngătiệnăgiaoătiếpădoăconăngư iătìmăra,ăđượcă
truyềnătừăđ iănàyăsangăđ iăkhác.ă
- ĐặcăđiểmăcáănhânăcủaăGTSPăthểăhiệnă ănộiădungăgiaoătiếp,ănhuăcầuăgiaoătiếp,ă
phạmăviăgiaoătiếp,ăphongăcáchăvàăkĩănĕngăgiaoătiếp.ăTínhăcáănhânătrongăgiaoătiếpătạoă
nênăphongăcáchăgiaoătiếpăcủaătừngăGV.ă
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6.3.1.3.ăCácăhìnhăthứcăGTSP.ăGTSPăcủaăGVătrongăHĐSPăthư ngăđượcădiễnăraă
dướiăcácăhìnhăthứcăsau:ă
- GiaoătiếpăgiữaăGVăvớiăcáănhânăHSăvàătậpăthểăHS;
- GiaoătiếpăgiữaăGVănàyăvớiăGVăkhácăvàăvớiătậpăthểăsưăphạm;ă
- GiaoătiếpăgiữaăGVăvớiăcácăbậcăPHHS;ă
- GiaoătiếpăgiữaăGVăvớiănhữngăngư iăcóăliênăquanăđếnăgiáoădụcăHS:ăl nhăđạo,ă
ngư iăphụătráchăđoànăthể,ăxíănghiệp…
GTSPă củaă GVă cũngă cóă thểă phână raă làmă nhiềuă loại,ă tùyă từngă gócă độă xemă xét:ă
Giaoătiếpătrựcătiếpă– giaoătiếpăgiánătiếp;ăGiaoătiếpăbằngăphươngătiệnăngônăngữă - giao
tiếpăphiăngônăngữ;ăGiaoătiếpăchínhăthứcă– giaoătiếpăkhôngăchínhăthức.ă
6.3.2.ăCácăph

ngăti năGTSP.

GTSPăcủaănhàăgiáoăcóăhiệuăquảăđếnăđâuăcònătùyăthuộcăvàoăcácăphươngătiệnăGTă
doăGVăsửădụng.ăCóăthểăkểăđếnămộtăsốăphươngătiệnăsau:ă
- Phươngăătiệnăkĩăthuật,ăđóălàăviệcăsửădụngăcácăkíăhiệuădùngăđểăchuyểnăthôngătină
từăngư iănàyăđếnăngư iăkhácăđạtăđộăchính xácănhấtăđịnh.ă
- Phươngătiệnăngữănghĩa,ăđóălàăviệcădùngăcácăkíăhiệuăngônăngữăđểăbàyătỏăýănghĩ,ă
tìnhăcảm,ăquanăđiểmăcủaăchủăthểăgiaoătiếp.ă
- Cảmăxúcăcũngălàăphươngătiệnănhằmăgâyăchoăđốiătượngăthiệnăcảmăhayăácăcảm.ă
- Vĕnăhóaăgiaoătiếpălàăphươngătiệnălàmănền.ăVĕnăhóaăgiaoătiếpălàăsựătíchăhợpăhàiă
hòaăcácăyếuătố:ătrìnhăđộăhiểuăbiếtăcủaăchủăthểănóiăchung,ăhiểuăbiếtăvềăđặcăđiểmătâmălíă
đốiătượngăgiaoătiếpănóiăriêng,ăquanăđiểmăchínhăkiếnăcủaăchủăthể,ăkinhănghiệmăvàăuyătín,ă
ĕnămặc,ăứngăxử…
BíăquyếtăthànhăcôngătrongăGTSPălàăGVăphảiăcóănghệăthuậtăsửădụngăcácăphươngă
tiệnăgiaoătiếp,ătrongăđóăđặcăbiệtălàăphươngătiệnăngônăngữă(cảănóiăvàăviết)ă.ă
6.3.3.ăCácăkĩănĕngăGTSPă(Xemăph năNLGT).ă
6.3.4.ăCácănguyênătắcăGTSP.

78

6.3.4.1.ăĐịnhănghĩa:ăNguyênătắcăGTSPălàăhệăthốngănhữngăquanăđiểmănhậnăthứcă
cóătínhăchấtăchỉăđạo,ăđịnhăhướngăhệăthốngătháiăđộ,ăhànhăviăứngăxửăcủaăGVăđốiăvớiăHSă
vàăngượcălạiătrongăquáătrìnhăGTSP.ă
- NguyênătắcăGTSPămangătínhăchấtăbềnăvững,ăổnăđịnh.ăNóăchỉăđạo,ăđịnhăhướng,ă
điềuăchỉnhă TGTăgiữaăGVăvàăHS.ă
- NềnătảngăcủaămọiănguyênătắcăGTSPălàă“TấtăcảăvìăHSăthânăyêu”.ă
6.3.4.2.ă Cácă nguyênă tắcă GTSP.ă ă Theoă PGS.TS.ă Ngôă Côngă Hoàn,ă đểă GTSPă cóă
hiệuăquả,ăcầnăphảiătuânăthủăcácănguyênătắcăsau:ă
1- Nhân cách mẫu mực trong GTSP (Tính mô phạm trong giao tiếp). Trong
công tác giáoădụcăHSăthìănhânăcáchănhàăgiáoăcóămộtăvaiătròărấtăquanătrọng.ăNóălàăcôngă
cụăGD,ălàătấmăgươngăsángăđểăHSănoiătheo.ă Doăvậy,ănhânăcáchănhàăgiáoăphảiălàănhână
cáchămẫuămực.ă
Nhữngăbiểuăhiệnăcủaănhânăcáchămẫuămựcălà:ă
- Sựămẫuămựcăvềătrangăphụcăhànhăvi,ăcửăchỉ,ăngônăngữ.ă
- Tháiăđộălịchăthiệp,ănh ănhĕnăkhiăgiaoătiếpăvớiăHS.ă
Trongămọiătrư ngăhợpăphảiăthểăhiệnăsựăkhoanădung,ănhânăhậu.ă
2-Tôn trọng nhân cách HS tronggiao tiếp.ă Tônă trọngă nhână cáchă HSă trongă GTă
đượcăhiểuălàătrongăGTăvớiăcácăem,ăphảiăcoiăchúngălàăcon ngư iăvớiăđầyăđủăcácăquyềnă
đượcăvuiă chơi,ă họcă tập,ă laoă động,ă nhậnă thức…vớiănhữngă đặcă điểmă tâmă líă riêng,ă bìnhă
đẳngătrongăcácăquanăhệăx ăhội;ăkhôngănênăápăđặt,ăépăbuộcăcácăemătheoăýăcácăthầyăcôă
mộtăcáchămáyămóc,ăduyăýăchí.ă
BiểuăhiệnăcủaăsựătônătrọngănhânăcáchăHSătrongăgiaoătiếpălà:ăă
- BiếtălắngăngheăHSătrìnhăbàyăýămuốn,ănhuăcầu,ănguyệnăvọngăcủaămình.ă
- Biếtăkhíchălệ,ăđộngăviênăđểăHSănóiălênăsuyănghĩ,ămongămuốnăcủaăbảnăthân.ă
- Biếtăthểăhiệnăcácăphảnăứngăbiểuăcảmăcủaămìnhămộtăcáchăchânăthành,ătrungăthựcă
khiătiếpăxúcăvớiăcácăem.ă
- Bấtă luậnă trongă trư ngă hợpă nàoă cũngă khôngă nênă dùngă nhữngă từă ngữ,ă câuă nóiă
xúcăphạmăđếnănhânăcáchăHS,ăngayăcảăkhiăcácăemăcóăsaiălầm,ăkhuyếtăđiểmăđiăchĕngănữa.ă
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- Hànhăvi,ăcửăchỉ,ăđiệuăbộ…ăluônăluônăgiữă ătrạngătháiăcânăbằng,ătránhănhữngăcửă
chỉ,ăhànhăviăbộtăphát,ăăngẫuănhiênă(víădụ,ăkhôngănênăxéăbàiăcủaăHSătrướcălớp,ăkhiăthấyă
cácăemănhìnăbài,ăchépăbàiăcủaăbạn).ă
- Ĕnămặcăgọnăgàng,ăsạchăsẽ,ăđúngătrangăphụcăcôngăchức.ă
3- Có thiện ý trong GTSP.
CóăthiệnăýătrongăGTSPăcóănghĩaălàăGVăluônă luônătạoămọiăđiềuăkiệnăthuậnălợi,ă
dànhănhữngătìnhăcảmătốtăđẹpăchoăHS,ăkhuyếnăkhíchăcácăemăhọcătậpătốt,ălaoăđộngătốt,ă
chĕmăhọc,ăchĕmălàm,ăđemălạiăniềmăvuiăchoăcácăem.ă
BiểuăhiệnăcủaănguyênătắcăthiệnăýăătrongăGTSP:ă
- GVădốcălòng,ăđemăhếtătàiănĕng,ătríătuệăphụcăvụăviệcăgiáoădụcăHS.ă
- Cóă sựă côngă bằngă trongă nhậnă xét,ă đánhă giá;ă biếtă cổă vũ,ă độngă viênă HSă nỗă lựcă
vươnălênătrongăHTăvàărènăluyện.ă
- Cóăsựăphânăminhătrongăứngăxử,ăxétăđoánăcôngăbằng,ăkháchăquan,ătếănhịăđểăHSă
cóăkhuyếtăđiểmănhậnăraălỗiălầmăcủaămìnhăvàătựăsửaăchữa..ă
4- Đồng cảm trong GTSP.
Nguyênătắcănàyăthểăhiệnă ăchỗălàătrongăquáătrìnhăgiaoătiếp,ăGVăbiếtăđặtăvịătríăcủaă
mìnhăvàoăvịătríăcủaăHSăđểăcùngăsuyănghĩ,ăcùngărungăcảmăvớiăcácăem.ă
Biểuăhiệnăcủaănguyênătắc:ă
- GVăbiếtăsốngătrongăniềmăvui,ănỗiăbuồn củaăHS.ă
- Biếtăđặtăvịătríăcủaămìnhăvàoăvịătríăcủaăcácăemăkhiătiếpăxúc,ăkhiăgiảiăquyếtăcácă
tìnhăhuốngăsưăphạm.ă
- Biếtăxácăđịnhăđúngăkhôngăgian,ăth iăgianăgiaoătiếp,ăkhôngăgâyăcĕngăthẳngătâmă
lýăchoăHSămỗiălầnăgiaoătiếp.ă
- Biếtătạoăchoăcácăemămộtăniềmăvui,ămộtăấnătượng,ămộtăkhátăvọngămuốnătiếpăxúcă
vớiăthầyăcô.ă
Muốnăthựcăhiệnăđượcănguyênătắcănày,ăGVăphảiăphácăthảoăđượcăchânădungătâmă
lýăđốiătượngăGTă(HS),ăhơnănữaăphảiăbiếtă“th ơng ng ời nh thể th ơng thân”.
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Đồngăcảmătạoăraăsựă gầnăgũi,ăthână mật,ătạoăraăcảm giácăanătoànăchoăHS.ă Đồngă
cảmălàăcơăs ăhìnhăthànhămọiăhànhăviăứngăxửănhânăhậu,ăđộălượng,ăkhoanădung.ă
Ngượcălạiăvớiăsựăđồngăcảmălàăcáchăgiảiăquyếtăcứngănhắc,ăduyăýăchíă(nghỉăhọc,ă
bỏă tiếtă làă phêă bình,ă gópă ý;ă bàiă làmă kémă chỉă biếtă choă điểmă kém,ă khôngă tìmă hiểu hoàn
cảnhă giaă đìnhă vàă bảnă thână HS).ă Trongă GTSPă khôngă ítă trư ngă hợpă nhưă ậy.ă Bàiă thơă
“Trong lớp”ăcủaătácăgiảăPhíăVĕnăTrânăsauăđâyănóiălênănộiădungănày:ă
Sao không chịu học bài?

Sáng chờ xong buổi học

Th a cô nhà dầu hết

Tr a ra đồng bắt cua.

Ngồi xuống ngay điểm một

Đâu phải em ham chơi

L ời học chỉ ham chơi

Đâu vì em l ời học

Phải thế đâu cô ơi.

Khi cả nhà đói khát

Làng đang mùa giáp hạt

Em khó làm trò ngoan
Ý nghĩ thành n ớc mắt
Rơi
Rơi
ớt mặt bàn.

* Tóm lại. CácănguyênătắcăGTSPătrênăcóămốiăquanăhệăthốngănhất,ătácăđộngăquaă
lạiă trongă việcă giảiă quyếtă cácă tìnhă huốngă sưă phạmă cụă thể.ă Nhữngă nguyênă tắcă nàyă vừaă
nhằmăhoàn thiệnănhânăcáchăngư iăGV,ăvừaăgópăphầnăxâyădựngăvàăphátătriểnănhânăcáchă
HS.
6.3.5. Phong cách GTSP.
6.3.5.1.ă uanăniệmăvềăphongăcáchăvàăphongăcáchăGTSP.
- Phong cách là gì? Theo các nhà TLH: A. Klimôp, A.Cubanova,
M.Rátmatulina, thì Phong cách là toàn bộ hệ thống những ph ơng pháp, thủ thuật tiếp
nhận, phản ứng, hành động 3t ơng đối bền vững, ổn định của mỗi cá nhân. Chúng quy
định sự khác biệt giữa các cá nhân, giúp cá nhân thích nghi với môi tr ờng sống thay
đổi để tồn tại và phát triển.
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- Phong cách GTSP, theo PGS.TS. Ngô Công Hoàn, là toàn bộ hệ thống những
ph ơng pháp, thủ thuật tiếp nhận, phản ứng, hành động t ơng đối bền vững, ổn định
của GV và HS trong quá trình tiếp xúc nhằm truyền đạt, lĩnh hội tri thức khoa học, vốn
sống, vốn kinh nghiệm, kĩ năng, kĩ xảo, gps phần hình thành và phát triển nhân cách
toàn diện ở HS.
6.3.5.2.ăCácăloạiăphongăcáchăGTSP. PhongăcáchăGTSPărấtăđaădạng,ăsongăngư iă
taăthư ngăchiaălàmă3ăloạiă:ăphongăcáchădânăchủ,ăphongăcáchăđộcăđoánăvàăphongăcáchătựă
do.
1-Phong cách dân chủ: cóăđặcăđiểm:
- GVăcoiătrọngănhữngăđặcăđiểmătâmălíăcáănhân,ăvốnăsống,ăkinhănghiệm,ătrìnhăđộă
nhậnăthức,ănhuăcầu,ăđộngăcơ,ăhứngăthúăvàămứcăđộătíchăcựcănhậnăthứcăcủaăHS.ă
- Biếtălắngăngheănguyệnăvọng,ăýăkiếnăcủaăHS,ătônătrọngănhânăcáchăcácăem.ă
- Gầnă gũi,ă thână mậtă vớiă cácă em,ă cóă biệnă phápă kịpă th iă giảiă quyếtă nhữngă thỏaă
đángănhữngăvướngămắcătrongăhọcătập,ăsinhăhoạt,ătạoăđượcăniềmăvui,ăsựăkínhătrọngăcủaă
cácăemăđốiăvớiăthầy,ăcô.ă
- Tạoăraă ăHSătínhăđộcălập,ăsángătạo,ăsựăhamămêăhiểuăbiết.ă
- Tuy nhiên, phongăcáchădânăchủătrongăgiaoătiếpăcũngăkhôngăcóănghĩaălàănuôngă
chiều,ăthảămặc,ăkhôngătínhăđấnănhữngăyêuăcầuăngàyăcàngăcaoăcủaănhiệmăvụăhọcătập,ărènă
luyện.ă Dână chủă cũngă khôngă cóă nghĩaă làă làă xóaă điă gianhă giớiă giữaă thầyă - trò,ă pháă bỏă
truyềnăthốngă“Tôn s , trọng đạo”ăcủaădânătộc.ă
Nhiềuăthựcănghiệmăkhoaăhọcăvàăquanăsátăchoăthấy,ăphongăcáchădânăchủăđ ătạoă
nênăhiệuăquảăcaoătrongăcôngătácăDH/GD.ă
2- Phong cách độc đoán trong GTSP.ăĐặcăđiểmăcủaăphongăcáchănàyălà:ă
- GVăthư ngăcoiănhẹănhữngăđặcăđiểmăriêngăvềăcáătính,ănhuăcầu,ăđộngăcơ,ăhứngă
thú,ănhậnăthứcăcủaăcácăem,ădoălúcănàoăcũngăđặtămụcăđíchăGTSPătừăcôngăviệcămộtăcáchă
cữngănhắc.ăVìăvậyămàăkhôngăquanătâmăđếnănhữngăđặcăđiểmăcáănhânăHS.ă
- Khiătiếpă xúcăvớiăHS,ăGVăhayă yêuăcầuăhoặcăápăđặtăchoăcácăemă nhữngăýăkiếnă
hànhăđộng theoăýăchủăquanăcủaămình.ă
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- Cáchăđánhăgiáăvàăhànhăđộngăứngăxửăđơnăphương,ămộtăchiều.ăVD,ăHSănàoăhoạtă
độngătíchăcực,ănổiătrộiătrướcălớpăthìăGVăchoălàăbướngăbỉnh,ăthíchăchơiătrội.ăNgượcălại,ă
emănàoăthụăđộngătrongăhọcătậpăthìăGVăchoălàăchâyălư i,ăbiếngănhác.
Tuyănhiên,ăphongăcáchăđộcăđoánăcũngăcóătácădụngănhấtăđịnhăđốiăvớiănhữngăcôngă
việcăđòiăhỏiăphảiăhoànăthànhăđúngăth iăgian,ăcóătínhăkhẩnătrương,ăcấpăbách…màănếuă
khôngăcóătínhăkiênăquyết,ăcứngărắnăthìăkhôngăthểăđạtăhiệuăquả.ă
Phongăcáchăđộcăđoánăthư ngăthấyă ănhữngăGVăcóăkhíăchấtălinhăhoạt,ănóngănảy.ă
GVăcóăphongăcáchănàyă thư ngăngayă thẳng,ă nhưngăđôiăkhiătỏăraăvụngăvề,ăthiếuătếănhịă
trongăGTăvàăthư ngăbịămọiăngư iăchoălàă“khôăkhan,ăcứngănhắc”.ă
3-Phong cách tự do trong GTSP.ăĐặcăđiểmăcủaăphongăcáchănàyălà:ă
- Tháiă độ,ă hànhă viă ứngă xửă củaă GVă dễă dàngă thayă đổiă trongă nhữngă tìnhă huống,ă
hoànăcảnhăGTăkhácănhau.ă
- Cóăsựălinhăhoạt,ămềmădẻo,ăđôiăkhiăxenălẫnăsựăkhéoăléoăđốiăxửăsưăphạm.ă
- Cóăkhảănĕngăphátăhuyătínhătíchăcựcănhậnăthức,ăsángătạoă ăHS,ăvìănóăđượcăxâyă
dựngătrênănềnătảngătônătrọngănhânăcáchăHS.ă
- Tuyănhiên,ăphongăcáchăcóăhạnăchếălàăGVădễăthayăđổiămụcăđích,ănộiădungăgiaoă
tiếpănênădễătạoăchoăHSăcóăthóiăquenălàmăviệcăkhôngăđếnănơiăđếnătrốn.ăGVăkhôngălàmă
chủă đượcă cảmă xúcă củaă mình,ă trongă tâmă tríă GVă nhữngă quyă địnhă vềă quană hệă thầyă tròă
thư ngăbịăcoiănhẹ.ă
* Tóm lại,ămỗiăloạiăphongăcáchăGTătrênăđềuăcóămặtă mạnh,ă mặtă yếuănhấtăđịnh.ă
Chínhăvìăvậy,ătrongăGTSPătùyăthuộcăđốiătượng,ămụcăđích,ănộiădung,ătìnhăhuốngăGTămàă
GVăcóăthểăvậnădụngălinhăhoạtătừngăloạiăphongăcáchăGTăkhácănhau.
6.4.ăCácăconăđ

ngăhìnhăthƠnhănhơnăcáchăng

iăth yăgiáo

6.4.1.ă S ă c nă thi t ( Tại sao ng ời GVTHCS phải hình thành và hoàn thiện
nhân cách của mình?). Vì :
- Sảnăphẩmălaoăđộngăcủaăngư iăGVălàănhânăcáchăHSădoănhữngă yêuăcầuăkháchă
quanăcủaăx ăhộiăquyăđịnh.ă
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- GVălàă“ăcầuănối”ăgiữaănềnăvĕnăminhădânătộcăvàăvĕnăhóaănhânăloạiăvớiăviệcătáiă
tạoă lạiă chúngă ă trẻă em,ă làă ngư iă quyếtă địnhă trựcă tiếpă chấtă lượngă đàoă tạoă trongă nhàă
trư ng.ă
- Cácăphẩmăchấtănhânăcáchăvàănĕngălựcăcủaăngư iăGVăđềuăkhôngătựăsinhăraămàă
đượcăhìnhăthànhătrongăquáătrìnhăhọcătậpăvàăcôngătác.ă
- SựăđòiăhỏiătấtăyếuăcủaăhoạtăđộngăDH/GDătrongăth iăđạiăngàyănay.ă
- ĐòiăhỏiăkháchăquanăcủaăthựcătiễnăđàoătạoăGV.ăă
6.4.2. Cácăconăđ

ngăhìnhăthƠnhănhơnăcáchăng

iăth yăgiáo

6.4.2.1.ăHìnhăthànhătrongătrư ngăsưăphạm
- Vai trò của các môn học.ăThôngăquaăviệcădạyăcácămônăhọcăcơăbảnăgópăphầnă
trangăbịăchoă SVăthếăgiớiăquanăkhoaăhọc,ănĕngălựcăkhoaăhọc,ănĕngălựcătựănghiênăcứu.ă
Cácămônăkhoaăhọcănghiệpăvụăgópăphầnăhìnhăthànhălíătư ngănghềănghiệp,ălòngăyêuănghềă
mếnătrẻ,ăcácăphẩmăchấtănghềănghiệp,ăcácănĕngălựcăchung,ănĕngălựcăchuyênăbiệtăchoăSV.ăă
- Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ s phạm khôngăchỉătạoăđiềuăkiệnăđểăgiáoăsinhă
hiểuălíăluậnămộtăcáchăsâuăsắc,ăsángătạoăvàăcóăýăthứcăhơn,ămàăcònătạoăraăđượcănhữngătìnhă
huốngă sống động,ă cụă thể,ă kíchă thíchă giáoă sinhă vậnă dụngă nhữngă điềuă đ ă họcă vàoă giảiă
quyếtăchúng.ăNh ăđóăcácăkĩănĕngăsưăphạmăđượcăhìnhăthành,ărènărũaămộtăcáhătíchăcực.ă
Hơnănữa,ănh ăđượcăsốngătrongămôiătrư ngăcủaă“ngư iăthựcăviệcăthực”,ă ăgiáoăsinhăđ ă
xuấtăhiệnănhữngărungăcảm,ătháiăđộăđốiăvớiăcôngăviệcăcủaăngư iăGV,ăđốiăvớiăHS.ăĐóălàă
cơăs ăđểăhìnhăthànhălòngăyêuănghề,ăyêuătrẻ,ătinhăthầnătráchănhiệm…Ngoàiăraăđượcătắmă
mìnhătrongăthựcătiễnăDH/GDă ătrư ngăphổăthông,ăgiáoăsinhăcóăđiềuăkiệnăđểăkiểmăchứngă
nhữngă phẩmă chấtă vàă nĕngă lựcă củaă bảnă thân,ă từă đóă cóă đượcă nhữngă đánhă giáă phùă hợpă
hơn,ănhữngătháiăđộăđúngăđắnăhơnăđốiăvớiăbảnăthânătrongăviệcărènăluyệnănhânăcáhăcủaă
ngư iăGVătươngălai.ă
-. Các hoạt động xã hội và đoàn thể.ăViệcăthamăgiaăcácăhoạtăđộngănàyălàăcơăhộiă
đểăgiáoăsinhăđựơcăhọcăhỏiăvàătậpădượtăcácăkĩănĕngănghềănhư:ăgiaoătiếp,ăthiếtăkế,ătổăchức,ă
đánhă giá,ă hợpă tác;ă đựơcă củngă cốă vàă bổă sungă nhữngă kiếnă thứcă chínhă trị-x ă hội,ă vĕnă
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hóa…ăđểăkhôngăngừngănângăcaoăvốnăsống,ăvốnăvĕnăhóaăcủaămìnhăvàărènăluyệnăchoăbảnă
thânănhữngăphẩmăchất đángăquýăcủaăngưòiăGV.ăă
6.4.2.2. Hình thành trongăquáătrìnhăhànhănghề.
Điềuănàyăđựocăthựcăhiệnăthôngăquaăcácăhìnhăthứcăđàoătạoăchínhăquy,ăphiăchínhă
quyăvàăđặcăbiệtăbằngăconăđư ngătụăhọc.ăĐâyălàăconăđư ngăcóăýănghĩaăquyếtăđịnhănhất,ă
hiệuăquảănhấtătrongăviệcăhìnhăthànhănhânăcáchăngư iăGVTHCS.ăă
Tóm lại, đểăngư iăGVTHCSăthựcăhiệnăđượcănhiệmăvụăcaoăcảăcủaămình,ămỗiăGVă
phảiăcóătinhăthầnăphấnăđấuăbềnăbỉ,ăliênătục,ălâuădài,ăđặcăbiệtămỗiăngư iăphảiălàămộtătấmă
gươngăvềătựăhọc.ă
Cơuăhỏiăônăt păvƠăth oălu n
1.ăDựaătrênăcơăs ănàoăđểăkhẳngăđịnhăsựăcầnăthiếtăphảiăhọcătập,ătuădưỡngăthư ngăxuyênă
đốiăvớiăngư iăthầyăgiáo?
2.ăH yăphânătíchănhữngăphẩmăchấtăchủăyếuătrongănhânăcachsăngư iăhầyăgiáo.
3.ăĐặcăđiểmălaoăđộngăsưăphạmăcủaăngư iăthầyăgiáo?
4.ăNêuăvàăphânătíchănĕngălựcădạyăhọcăcủaăngư iăthầyăgiáo.
5.ăTrìnhăbàyănộiădungăcácănguyênătắcăGTSP.
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