
CÔNG TÁC THAM VẤN, TƯ VẤN CHO HỌC SINH KHẮC PHỤC CÁC KHÓ 

KHĂN TÂM LÝ Ở TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

I. Đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông 

Ở độ tuổi từ 15-18, các em chưa phải là người lớn nhưng cũng không còn là trẻ 

con, có khả năng nhận thức nhưng những nhận thức của các em chưa thật sự chín chắn và 

có thể sẽ sai lệch nếu không được định hướng. Đa số các em còn lệ thuộc vào cha mẹ về 

cả kinh tế lẫn tinh thần. Tuy nhiệm vụ chính là học tập, nhưng các em thường phải đối 

mặt với rất nhiều áp lực, từ nhiều phía: gia đình, nhà trường, xã hội. Ở nhà, đó là những 

yêu cầu, kỳ vọng của cha mẹ, ông bà, là bầu không khí trong gia đình, là mối quan hệ 

giữa con cái với cha mẹ,… Ở trường, là áp lực về học tập, quan hệ với thầy cô, bạn bè,.. 

Ngoài xã hội, các em phải đối mặt với những cám dỗ của các trò chơi, các trang thông tin 

mạng,… Và riêng bản thân các em cũng phải lúng túng với những vấn đề mới nảy sinh: 

những thay đổi về tâm sinh lý, tình yêu tuổi học trò, việc lựa chọn nghề nghiệp trong 

tương lai,… Cá biệt, có những em vấp phải vấn đề nghiêm trọng hơn: lệch lạc về giới 

tính, bạo hành gia đình, tệ nạn xã hội,… Đối diện với những vấn đề phức tạp đó, rất 

nhiều em sẽ không biết nhìn nhận, giải quyết vấn đề như thế nào cho hợp lý. 

Trong những trường hợp như thế, học sinh rất cần đến sự chia sẻ, sự thông hiểu từ 

người thân: gia đình, bạn bè,… Thế nhưng trong cuộc sống, người lớn chúng ta thường 

đòi hỏi các em phải có ý thức trách nhiệm, có thái độ hợp lý, có tính độc lập, nhưng mặt 

khác lại cũng đòi hỏi các em phải chịu sự sắp đặt của của người lớn. Vì vậy, thay vì cho 

con những lời khuyên, các bậc cha mẹ lại thường rót vào tai con cái những câu đại loại 

như: Con phải …, Con người ta … còn con thì …, Hồi đó ba (mẹ) …, … Không muốn bị 

áp đặt, không muốn bị so sánh, và không muốn nghe ba mẹ kể "chuyện đời xưa", con cái 

thường che giấu cha mẹ những điều mà các em đang trăn trở, những vướng mắc của bản 

thân, … 

Lâu dần, vì lý do này hay lý do khác, các em đâm ra đề phòng cha mẹ, thầy cô, thủ 

thế với bạn bè. Trong khi đó, trên báo chí, trên các trang mạng xã hội, lại đầy những 

thông tin bất lợi đối với các em – những "người lớn - trẻ con" chưa đủ sức sàng lọc để lựa 

chọn, giữ lại những điều tốt và loại bỏ cái xấu. Có thể nói, lứa tuổi 15 – 18 là một trong 

những giai đoạn khủng hoảng và khó khăn trong cuộc đời của mỗi người. Sự trợ giúp kịp 

thời và đúng đắn từ phía người lớn là một nhu cầu bức thiết đối với trẻ, đặc biệt là khi các 

em đã rơi vào sự khủng hoảng tâm lý. Học sinh cần được giãi bày, cần được tâm sự, cần 

được những lời khuyên đúng đắn từ người lớn, mà gần gũi với các em nhất chính là cha 

mẹ, thầy cô. Và khi không thể có được điều đó từ gia đình, nhiều em đã xem thầy cô như 

một chỗ dựa tinh thần. Cho các em những lời khuyên, định hướng đúng đắn cho các em 

con đường phải đi, giúp các em tìm lại niềm tin, niềm vui trong cuộc sống,… Đó là 

những điều mà người thầy cần phải thực hiện được để đáp ứng nhu cầu được tư vấn tâm 

lý, một nhu cầu có thực và vô cùng bức thiết của học sinh trong nhà trường phổ 

thông.                           

II. Thực trạng 

Một giáo viên trường THPT Buôn Ma Thuột cho rằng “lâu nay chúng ta chỉ lo dạy 

chữ mà quên dạy người”, chúng ta không dạy “lễ” trước khi dạy “văn”. Thầy khẳng định 

tình trạng xuống cấp cấp đạo đức của học sinh đã ở mức đáng báo động bơi nhiều hành vi 

của các em trong thời gian gần đây. Cụ thể là học sinh lớp 12 có hành vi vô lễ khi bị thầy 



nhắc nhở trong giờ kiểm tra vì có hành vi gian lận. Và qua quát trình công tác ở trường 

THPT Buôn Ma Thuột từ đầu năm 2015 đến nay, tôi nhận thấy  học sinh tuy vẫn đi học 

và sinh hoạt bình thường nhưng phàn lớn các em đều có những rối nhiễu về tâm lý và có 

những hành vi lệch lạc trong cuộc sống. Đặc biệt qua theo dõi của đội xung kích, đội cờ 

đỏ, theo dõi sổ đầu bài và công tác giao ban chủ nhiệm đầu tuần, tôi nhận thấy học sinh 

vẫn vi phạm nội quy nhà trường, xử lý mâu thuẫn bằng bạo lực, không có kĩ năng giao 

tiếp và ứng xử phù hợp, tâm lý đối phó, không có mục tiêu học tập, nói dối, vô lễ với giáo 

viên, không biết cách xây dựng tình bạn, ngôn ngữ lệch chuẩn…. Hơn 60% học sinh có 

vướng mắc tâm lý cần chia sẻ cần chia sẻ. 

Theo một cuộc khảo sát mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) từng công bố sau 

khi tiến hành ở một số trường phổ thông và ĐH tại Hà Nội, Hải Dương, có đến 93,57% 

HS, sinh viên được hỏi gặp phải những khó khăn, vướng mắc cần phải chia sẻ trong học 

tập và đời sống hằng ngày. Tỉ lệ này ở bậc phổ thông là 95,33% và ĐH là 85,92%. Đặc 

biệt, ở lứa tuổi HS phổ thông, mức độ thường xuyên có những vướng mắc và cần chia sẻ 

là 80,17%, cao hơn bậc ĐH. 

Nhiều vấn đề HS gặp phải như cha mẹ ít dành thời gian cho con, cha mẹ ly hôn, 

gia đình không hạnh phúc, áp lực học hành, thi cử, quan hệ bạn bè, những thất vọng trong 

cuộc sống… đã tác động rất lớn đến tâm lý các em. Những điều này đã dẫn đến hậu quả 

đau xót là HS tự làm đau bản thân, hủy hoại cuộc sống của mình. 

TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội, Hiệu trưởng 

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng – cho rằng HS THPT (15-18 tuổi) ở vào giai đoạn sau 

của tuổi vị thành niên, giai đoạn mà sự phát triển về thể chất đã tương đối ổn định nhưng 

lại chưa đủ trưởng thành về mặt tâm lý. Sự thay đổi từ vị trí phụ thuộc của trẻ con sang vị 

trí tự quyết của người lớn đặt trẻ vào tình trạng không ổn định, thất thường. Tuy nhiên, 

giữa những biểu hiện bất thường về tâm lý và những rối nhiễu tâm thần bệnh lý là một 

ranh giới đôi khi rất mong manh. Vì vậy, làm sao để phát hiện, tiên lượng và can thiệp 

sớm là vấn đề đặt ra cho tất cả nhà tâm lý học đường. 

Với công trình nghiên cứu được thực hiện với 2549 đối tượng có độ tuổi từ 15-18 

đã khẳng định những rối loạn liên quan đến sức khỏe tâm thần (SKTT) (trang 23, Kỷ yếu 

hội thảo khoa học toàn quốc Sức khỏe tâm thần trong trường học)  của học sinh bao gồm: 

Các rối loạn hành vi (RLHV) như đánh nhau, hành hạ động vật, nói dối, lấy trộm đồ đạc 

vật dụng;, bỏ học, cờ bạc, bỏ nhà xuất hiện vở học sinh nam nhiều hơn.Một số rối loạn 

liên quan đến SKTT khác như: lo âu chiếm 12,3%, sợ bẩn (10%), trầm cảm với tỷ lệ 

8,4%… 

Hành vi sử dụng chất gây nghiện bao gồm: thuốc lá (1,22%), rượu (0,88%); ma túy 

(0,47%). Và có 4 nhóm yếu tố ảnh hướng đến sức khỏe tâm lý – tâm thần được đề cập 

đến bao gồm: yếu tố xã hội, yếu tố nhà trường, yếu tố gia đình và yếu tố học sinh (xuất 

phát từ bản thân học sinh). Một con số đáng lưu ý được đề cập trong nghiên cứu “Sức 

khỏe tâm thần của học sinh THCS” được tiến hành dựa trên kết quả khảo sát từ 1103 

khách thể đang là học sinh THCS từ 11-15 tuổi, đã cho thấy 74,23% co sức khỏe tâm 

thần ở mức bình thường; 25,76% ở mức có vấn đề của sức khỏe tâm thần (trong đó ranh 

giơi là 14,82% và 10,94%). Các vấn đề về cảm xúc chiếm 29,7% cao hơn các vấn đề về 

hành vi là 23,6% (trang 30). 



Với việc sử dụng thang đo CONNERS CBRS-SR (The self – report Conners 

Comprehensive Behavior Rating Scales) với 196 khách thể cho thấy có 10,2% rối nhiễu 

mwusc thấp; 10,7% có nguy cơ rối nhiễu cao và 6,6% có biểu hiện rối nhiễu ở mức cao. 

Nhóm hành vi thường gặp đó là: gây hấn, nói dối và chống đối. Một số yếu tố mang tính 

nguy cơ trong quá trình phát triển tâm sinh lý, an toàn về sức khỏe tâm lý- tâm thần có 

thể được đề cập như: 

Phương thức giáo dục của gia đình, giao tiếp và ứng xử giữa các thành viên trong 

gia đình bị “tắc nghẽn”: cha mẹ thiếu sự quan tâm chăm sóc hoặc quá khắc khe và kiểm 

soát, xét nét con cái 

Áp lực từ học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội, quan hệ nhóm bạn đồng 

trang lứa… 

“Một số tác động từ yếu tố truyền thông” (trang 24, Tìm hiểu rối nhiễu hành vi ở 

học sinh THCS bằng thang đo COONERS CBRS-SR) như bùng nổ về công nghệ thông 

tin có rất nhiều luồng thông tin truyền thông thiếu khoa học, các trang web đen, phim ảnh 

sách báo có nội dung đồi trụy… 

Sự thiếu sót về một số hệ thống hỗ trợ, nâng dỡ, chăm sóc phát triển sức khỏe tâm 

lý – tâm thần dành cho đối tượng vị thành niên: hạn chế về lực lượng chuyên ngành tham 

vấn – trị liệu tâm lý, các phòng tham vấn tâm lý, các hoạt động ngoại khóa nghèo nàn về 

cả hình thức và nội dung, sân chơi lành mạnh dành cho các nhóm bạn cùng trang lứa còn 

nhiều hạn chế… 

Với những thực trạng trên, như là một thách thức to lớn đòi hỏi sự phát triển vững 

mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm lý – tâm thần cho trẻ em Việt Nam, cũng như các 

hoạt động dịch vụ chăm sóc và phát triển sức khỏe tâm lý – tâm thần sâu rộng, toàn diện 

và nhân văn. Bên cạnh đó, không thể thiếu sự phát triển và hoàn thiện hệ thống giáo dục, 

truyền thông lành mạnh. 

Vì vậy đội ngũ các nhà tâm lý học trẻ tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc thúc 

đẩy và tiến tới xây dựng, hoàn thiện ngành nghề tâm lý – giáo dục tại Việt Nam. 

Theo chuyên gia tư vấn thuộc Trung tâm Tư vấn học đường tại TP.HCM - Chuyên viên 

Nguyễn Hồng Sơn - thì: "Đối với trẻ vị thành niên, có thể bị mất thăng bằng bởi chính 

những điều tưởng như vặt vãnh ấy nếu không được những người xung quanh quan tâm, 

giúp đỡ và chia sẻ kịp thời". Bác sĩ Phạm Anh Tuấn, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Cấp cứu 

Trưng Vương cho biết: 90% trẻ vị thành niên tự tử vì cảm thấy không được gia đình thấu 

hiểu. 

Theo một số nghiên cứu gần đây, ở các nước phát triển, cứ 10 học sinh thì có một 

trẻ bị rối nhiễu tâm trí. Tại Việt Nam, đây là một vấn đề rất đáng quan tâm trong trường 

học. 

 Các dạng rối nhiễm tâm trí tuổi học đường 

Theo Trung tâm Tham vấn Nghiên cứu và Tâm lý học cuộc sống (101Giang Văn 

Minh, Hà Nội), số đông rối nhiễu tâm trí, sau một thời gian dài có thể hồi phục. Một tỷ lệ 

nhỏ các đợt bệnh diễn biến mau dần, các triệu chứng xuất hiện r  rệt và thường xuyên 

hơn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và học tập của trẻ. Trẻ trở nên rất khó tập trung trong 

học tập, học hành sa sút ở tất cả các môn bất chấp mọi cố gắng. 



Những hậu quả đáng tiếc xảy ra với lứa tuổi học sinh như chán học, bỏ học, phá 

rối, bỏ nhà ra đi hoặc tự tử, phần lớn bắt nguồn từ rối nhiễu tâm trí không được phát hiện 

và điều trị kịp thời. 

Dưới đây là những rối loạn chính thường gặp phải ở trẻ em lứa tuổi học đường. 

Việc xem xét điều trị tâm lý cho trẻ chỉ có thể thực hiện được nếu tần số xuất hiện và 

hoặc cường độ biểu hiện của các triệu chứng thực sự rõ ràng. 

– Giấc ngủ : Mất ngủ / Ngủ nhiều. Có một số thói quen nhất định khi ngủ. Ác 

mộng. Tỉnh giấc vì lo lắng… 

– Ăn uống : Chán ăn. Ăn quá nhiều. Béo phì. Hành vi ăn uống không bình thường 

– Tiêu hóa : Đái dầm. Táo bón kinh niên 

– Suy nghĩ : Khó khăn về mặt trí tuệ. Rối loạn trí nhớ. Có vấn đề trong chú ý / tập 

trung 

– Ngôn ngữ: Chậm nói. Rối loạn phát âm 

– Rối loạn học đường : Đọc khó (khó học đọc, đọc sai). Viết sai chính tả. Chứng 

tính toán khó 

– Tâm vận động : Rối loạn các bên (bên trái, bên phải). Rối loạn dùng động tác. 

Mất ổn định tâm vận động 

***Phương pháp điều trị rối nhiễu tâm lý trẻ em 

Các liệu pháp tâm lý nhằm làm giảm những nỗi đau về mặt tinh thần. Các liệu 

pháp này nhằm nắm bắt được nguồn gốc tâm lý của vấn đề nhờ vào các phương pháp chủ 

yếu sử dụng lời nói. Các liệu pháp này có thể được kết hợp với kỹ thuật giáo dục lại như 

thuật chỉnh âm đối với trẻ em có những rối loạn về ngôn ngữ, về học, đọc… hay việc 

phối hợp chức năng tâm vận động đối với trẻ gặp những khó khăn liên quan đến cơ thể. 

Các buổi tư vấn và trị liệu này do các nhà tâm lý chuyên vè sức khỏe tinh thần đảm nhận, 

trên cơ sở hợp tác với bác sĩ y khoa. 

Diễn biến của một liệu pháp tâm lý luôn luôn được thay đổi sao cho phù hợp với 

trẻ và tình huống của trẻ. Liệu pháp tâm lý được thực hiện bằng các cuộc nói chuyện lâm 

sàng đều đặn, mang tính chất cá nhân nhưng đồng thời đôi khi cũng được thực hiện theo 

nhóm nếu cần. Phương pháp này chủ yếu sử dụng lời nói, nhưng đồng thời cũng sử dụng 

cả các kỹ thuật chăm sóc khác nhau tuỳ theo lý thuyết quy chiếu chẳng hạn như các hoạt 

động biểu diễn bằng điệu bộ cử chỉ hay mang tính chất nghệ thuật, các trò chơi… Liệu 

pháp có thể được thực hiện đơn lẻ hay được kết hợp với việc điều trị bằng thuốc theo quy 

định của bác sĩ. 

Khi trẻ có dấu hiệu nào về các rối nhiễu tâm lý, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ đến 

các trung tâm tư vấn tâm lý để có sự giúp đỡ, tư vấn, can thiệp kịp thời. 

Theo kết quả nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” mới đây của Trung tâm Nghiên cứu 

và Đào tạo phát triển cộng đồng (NC&ĐTPTCĐ), 20% trẻ em độ tuổi lớp 2, lớp 3 được 

chẩn đoán bị rối nhiễu tâm trí. 

Rối nhiễu tâm trí ở trẻ em: Không thể xem thường 

(ANTĐ) – Theo kết quả nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” mới đây của Trung tâm 

Nghiên cứu và Đào tạo phát triển cộng đồng (NC&ĐTPTCĐ), 20% trẻ em độ tuổi lớp 2, 

lớp 3 được chẩn đoán bị rối nhiễu tâm trí. 



Khảo sát gần đây về sức khỏe tâm thần học sinh Hà Nội bằng công cụ SQD của Tổ 

chức Y tế thế giới chuẩn hóa Việt Nam trên mẫu nghiên cứu 1.202 học sinh tiểu học và 

trung học cơ sở trong độ tuổi từ 10-16 cũng cho thấy 20% các em bị rối nhiễu tâm trí. 

Có thể nói, rối nhiễu tâm trí (RNTT) trẻ em đang ngày càng gia tăng và trở thành 

mối quan tâm của toàn xã hội. Phòng khám tâm lý – y học – giáo dục của Trung tâm 

nghiên cứu tâm lý và tâm bệnh lý trẻ em (đặt tại BV Đống Đa) trong 15 năm qua đã phải 

tiếp nhận hàng nghìn trẻ em bị RNTT. 

Biểu hiện của bệnh là trẻ thường hay nói thầm; chậm nói, chậm đi so với tuổi; vận 

động vụng về; hiếu động quá mức; không có cảm giác về nguy hiểm; có biểu hiện chống 

đối; hành vi hung hãn; khó hòa nhập, khả năng tập trung giảm sút; chán học; khó ngủ 

hoặc ngủ quá nhiều; hay gặp ác mộng; biếng ăn hoặc ăn nhiều quá mức… 

Nguyễn Hằng Phương, 7 tuổi, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình là một ví dụ. Cô bé 

được cha mẹ đưa đến phòng khám khi đã bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Nguyên 

nhân là do tiếp thu chậm nên cô giáo thường xuyên quát mắng, nhiều lần cốc vào trán 

khiến Phương vô cùng sợ hãi. 

Theo TS Bùi Quang Huy, Phó Chủ nhiệm khoa Tâm thần, Viện quân Y 103: Trẻ 

em có thể bị RNTT ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng hay gặp nhất là lứa tuổi đến trường (6-7 

tuổi). Cô bé không muốn đến lớp nhưng bố mẹ cứ bắt đến. Sau một thời gian Phương trở 

thành con người khác hẳn: cả ngày không nói không rằng, lúc nào cũng u buồn, mau 

nước mắt. Sức khỏe của trẻ suy giảm rõ rệt, trẻ sút cân, mất ngủ và luôn trong trạng thái 

lo âu, căng thẳng, học hành sút kém. Hậu quả tai hại nhất của trầm cảm chính là hành vi 

tự sát. Nên biết rằng ở tuổi này, tự sát là nguyên nhân đứng thứ 2 gây tử vong (chỉ sau 

các bệnh nhiễm trùng). 

Hiện nay RNTT ở trẻ em chưa được chú ý nghiên cứu nhiều. Điều đáng nói là hiện 

có nhiều bệnh viện tâm thần nhưng chủ yếu là dành cho người lớn. Bác sỹ tâm thần có 

trình độ cao còn rất thiếu, bác sỹ tâm thần nhi thì rất hiếm. Nguyên nhân chính khiến trẻ 

bị RNTT là thường do sức ép học tập ngày càng nặng nề. Bố mẹ kỳ vọng quá mức vào 

con mình nên vô tình đã tạo ra sức ép quá lớn cho trẻ. Những nỗi lo sợ thi trượt, sự lặp đi 

lặp lại các bài tập nhàm chán, không có đam mê, những cú sốc tinh thần… của trẻ đều có 

nguy cơ gây RNTT. 

Hoặc trong gia đình các mâu thuẫn xung đột về quan điểm,  sự ly thân, ly hôn, sự 

thiếu gương mẫu, bạo lực trong gia đình, thô bạo trong việc dạy con, áp đặt, thiếu tin 

tưởng vào con trẻ… cũng được coi là nguyên nhân chính dẫn đến rối loạn hành vi, chống 

đối, trầm cảm, tự sát, nghiện hút… ở trẻ em. 

Bên cạnh đó, áp lực bởi chương trình học quá tải, thiếu hứng thú ở trường học 

cùng với các vấn đề tâm lý xã hội như bạo lực, nghiện hút… làm gia tăng các RNTT ở 

trẻ. Tuy nhiên, RNTT vẫn là bệnh ít được quan tâm. Thông thường, người lớn ít lắng 

nghe trẻ nói và không biết trẻ đang nghĩ gì, cần gì. Do những xáo trộn không được cởi bỏ 

đó khiến bệnh càng nặng hơn. 

TS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm NC&ĐTPTCĐ cũng cho biết: Nguyên nhân 

gây tổn hại sức khỏe tâm thần cho trẻ do yếu tố nội sinh (các bệnh rối loạn tâm thần phân 

liệt, rối loạn khí sắc, tự kỷ, rối loạn phát triển lan tỏa…) chỉ chiếm 10- 20%; còn lại chủ 

yếu là do môi trường (gia đình, trường học, xã hội). 



Vì vậy, cần phải có sự quan tâm thích đáng hơn nữa với vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh 

thần cho cả cộng đồng. Nhân viên y tế tuyến cơ sở, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh có thể 

sử dụng bảng hỏi khoa học SDQ25 phiên bản tiếng Việt để phát hiện RNTT ở trẻ từ 4-16 

tuổi. Hiện nay, bảng khoa học SDQ25 đã được Trung tâm sử dụng thí điểm tại nhiều 

trường học. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), RNTT là loại bệnh phổ biến nhất, đứng đầu 

trong danh sách bệnh tật của con người, vượt lên cả HIV/AIDS, các bệnh nhiễm trùng 

thông thường và tim mạch. Tuy vậy, phần lớn các bệnh tâm thần phổ biến có thể điều trị 

khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. 

Trong số hơn 3.000 trẻ bị các RNTT tìm đến phòng khám tâm lý – y học – giáo dục trong 

gần 15 năm qua đã có khoảng 40-50% số trẻ khỏi hoàn toàn và trở lại bình thường. 

III. Người giáo viên chủ nhiệm với công tác tư vấn tâm lý cho học sinh 

Giáo dục học sinh không phải chỉ là dạy cho các em về kiến thức, mà còn phải 

giúp các em hình thành nhân cách; không chỉ là dạy chữ mà còn phải dạy người. Vì lẽ đó 

mà sự nghiệp giáo dục dược mệnh danh là "trồng người". Việc trồng người này đòi hỏi 

phải có sự chung tay góp sức của các lực lượng xã hội, mà quan trọng nhất là sự phối hợp 

ăn ý, chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường. Thế nhưng các bậc cha mẹ đôi khi cũng bế tắc 

trong việc giáo dục con ở tuổi thanh thiếu niên. Một số bậc cha mẹ, khi con cái có vấn đề, 

đã trả lời giáo viên chủ nhiệm: "Tôi lo làm kiếm tiền lo cho nó đi học, không có thời 

gian, có gì thì cô dạy dùm, tôi cám ơn". Có người rất thật lòng: "Ở nhà tôi rầy cỡ nào nó 

cũng không nghe. Tôi nói mười câu không bằng thầy nói một câu." Cũng có người thể 

hiện thái độ bất hợp tác: khóa điện thoại khi thầy cô chủ nhiệm gọi đến, và khi đã liên lạc 

được thì "Cô mà còn gọi nữa là tui cho nó nghỉ học!". 

Với một số học sinh, gia đình không phải là chốn bình yên, không phải là nơi mà 

em muốn quay về sau mỗi ngày đi học, bởi ở nhà, "ba con chỉ biết dùng từ thô tục chửi 

con, đánh con. Con sợ đòn roi, nhưng con không sợ ba con, không nể ba con,… Cô cho 

con một câu trả lời, cô cho con một lời nào giúp con đi cô!" - Một em học sinh đã gửi đi 

lời cầu cứu đến cô chủ nhiệm của mình như thế! Có em, vì cha mẹ không có con trai, nên 

ngay từ nhỏ, đã cho con gái ăn mặc quần áo của con trai, đối xử như với con trai. Đến 

trường, em hung hăng, nghênh ngang thể hiện bản lĩnh "đàn anh" của mình. Lúc này, cha 

mẹ mới khẩn khoản: thầy cô làm ơn giúp dùm gia đình. Cũng có em tâm sự: Cô ơi, con 

không thích học sư phạm, nhưng mẹ con nói là sư phạm dễ kiếm việc làm, dễ lấy chồng 

nên bắt con thi. Bây giờ con đăng ký thi ngành điện tử, ba mẹ con không nhìn tới mặt 

con, con phải làm sao hả cô? 

Và còn biết bao tình huống mà người giáo viên chủ nhiệm phải đối diện khi quản 

lý một lớp học: các em có mâu thuẫn với giáo viên bộ môn và yêu cầu được đổi giáo 

viên, bị thầy cô ép đi học thêm, thầy cô đối xử bất công hay hiều lầm, bị thất tình, mâu 

thuẫn với bạn bè dẫn đến xô xát, muốn nghỉ học vì chán nản chuyện gia đình, vì hoàn 

cảnh khó khăn,… Ở tuổi mới lớn, vì luôn muốn được quan tâm, đôi khi các em thổi 

phồng vấn đề của mình lên quá mức, khiến cho việc nhỏ trở nên trầm trọng. Nếu không 

được kịp thời giúp đỡ, khi cảm thấy không ai quan tâm đến mình, các em sẽ tự giải quyết 

vấn đề và thông thường đó là những cách xử lý tiêu cực, đôi khi gây ra hậu quả vô cùng 

trầm trọng. 



Thiết nghĩ, trước những tình huống nảy sinh trong quá trình quản lý lớp học, với tư 

cách là giáo viên chủ nhiệm (GVCN), người thầy cần phải có đủ thời gian, đủ kiên nhẫn, 

đủ bản lĩnh và quan trọng nhất là phải có đủ tình thương để có thể lắng nghe, thông cảm, 

thấu hiểu, chia sẻ và định hướng cho các em cách giải quyết những vấn đề khó khăn 

trong cuộc sống. Tuy nhiên, ta không nên chờ đến khi thật sự có vấn đề rồi mới đi tìm 

cách giải quyết, mà phải phát hiện được vấn đề khi nó còn tiềm ẩn, ngăn chặn những tình 

huống xấu phát sinh. 

Muốn làm được điều đó, ngay từ đầu năm học, khi vừa nhận lớp, GVCN phải tìm 

hiểu thật cặn kẽ tình hình học sinh thông qua các nguồn khác nhau. Từ bản thân các em 

thông qua Phiếu thông tin cá nhân, có thể nắm được hoàn cảnh kinh tế gia đình, tình hình 

nhà ở, mối quan hệ gia đình, xã hội, những ước muốn, sở trường, những khó khăn nếu 

có,… Với những thông tin đầu tiên này, GVCN có thể sàng lọc chọn ra những học sinh 

có hoàn cảnh đặc biệt để nếu cần, thu thập thêm thông tin về các em thông qua bạn bè, 

cha mẹ, GVCN hay thầy cô cũ của các em. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không có gì là 

không thể xảy ra. Vì vậy, đối với những học sinh được đánh giá thật bình thường về hoàn 

cảnh, về tâm lý, cũng không nên chủ quan cho rằng không cần phải quan tâm đến các em. 

GVCN phải thể hiện sự quan tâm của mình đến với từng học sinh, nhưng cũng phải đặt 

trọng tâm, trọng điểm ở một số học sinh các biệt. Song song đó, GVCN cũng cần tự hình 

thành cho mình một mạng lưới thu thập thông tin riêng từ các nguồn: giáo viên bộ môn, 

giám thị phụ trách lớp, cha mẹ, bạn bè của học sinh. 

Sau khi nắm chắc được tình hình học sinh, GVCN tiến hành bước thứ hai: quan 

sát. Quan sát để phát hiện những thay đổi trong hành vi, những hiện tượng bất thường 

trong đời sống học đường, quan sát những biểu hiện của học sinh có nguy cơ rối nhiễu 

tâm lý. Đó có thể là những biểu hiện nhỏ: đi trễ, không mang giày, cáu gắt với bạn, lo ra, 

… hay lớn hơn: nghỉ học không xin phép, cúp tiết. Và nghiêm trọng hơn, như vi phạm 

kiểm tra, vô lễ với giáo viên,… Với những học sinh cá biệt, việc nghỉ học, cúp tiết là 

chuyện thường ngày, nhưng với những học sinh vốn ngoan ngoãn, chăm chỉ thì một biểu 

hiện nhỏ nhất cũng là điều cần lưu ý. Một học sinh học khá, chưa một lần đi trễ hay nghỉ 

học lại đi học trễ. Khi được hỏi trước lớp về lý do đi trễ, đã rơi nước mắt và im lặng. 

GVCN gọi riêng hỏi han, em tâm sự: thời gian gần đây cha mẹ hay cãi vã nhau. Tối hôm 

đó, cha về nhà khi đã say rượu, đánh mẹ con em và đuổi ra khỏi nhà, rồi lấy dao đâm nát 

bánh xe của chiếc xe đạp em vẫn đi học. Sáng ra, em phải đi bộ hơn ba cây số để đến 

trường, vì ở quê sáng sớm chưa có nơi sửa xe nào mở cửa. Với trường hợp này, nếu 

GVCN cứ cứng nhắc áp dụng kỷ luật mà không cần hỏi han, có thể sẽ gây một chấn động 

tâm lý cho học sinh. 

Ngoài ra, nhằm xây dựng môi trường tâm lý thuận lợi cho học sinh, GVCN cần tổ 

chức các hoạt động tập thể, vui chơi, hoạt động giáo dục trong phạm vi lớp chủ nhiệm. 

Đó có thể là một chuyến dã ngoại nho nhỏ, một hoạt động ngoài giờ lên lớp do chính các 

em thiết kế và thực hiện chương trình. Những hoạt động ngoài nhà trường thông thường 

sẽ giúp cho thầy và trò gần gũi, gắn bó với nhau, dễ cảm thông cho nhau. Việc để học 

sinh tự thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp vừa phát huy được năng lực sáng tạo của 

các em, vừa tạo điều kiện cho các em thể hiện các kỹ năng sống cần có: kỹ năng hoạt 

động nhóm, kỹ năng hợp tác, kỹ năng thể hiện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, … Trong quá 



trình làm việc, các em sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết, sẽ có được những kỷ niệm khó 

quên cho thời áo trắng của mình. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào GVCN cũng có thể ngăn chặn được những trở ngại 

về tâm lý của học sinh. Việc trực tiếp tư vấn tâm lý cho các em là một trong những hoạt 

động mà có lẽ tất cả GVCN đều trải qua. Tùy vào từng đối tượng học sinh, tùy vào mức 

độ của vấn đề, tùy vào nội dung vấn đề mà có cách giải quyết khác nhau, nhưng nhìn 

chung, GVCN thường tiếp xúc với 2 đối tượng: học sinh cần tư vấn và các đối tượng có 

liên quan. 

Với học sinh cần tư vấn, GVCN cần thật nhẹ nhàng, kiên nhẫn, tỏ ra biết lắng nghe 

và biết thấu hiểu. Khi thầy cô lắng nghe và thể hiện sự thấu hiểu, các em sẽ dễ dàng bày 

tỏ những điều đang chất chứa trong lòng. Tuy nhiên, việc cần làm của GVCN trong công 

tác tư vấn không phải là chỉ ra cho các em vấn đề nằm ở đâu và giải quyết vấn đề thay 

cho các em, mà là tạo điều kiện để học sinh tự nói ra vấn đề, tự nhìn nhận, đánh giá vấn 

đề, tự giải quyết vấn đề, nếu như vấn đề nằm trong khả năng của các em. Với việc lựa 

chọn nghề nghiệp của các em trong tương lai, GVCN không nên cho học sinh biết là em 

thích hợp với nghề gì, nên chọn ngành học nào. Ở đây, bản thân các em phải tự ý thức 

được mình là ai, mình đang ở đâu, và quan trọng hơn, các em phải hiểu rằng tuy cần có 

sự trợ giúp, góp ý của người lớn, nhưng tương lai là do mình tự quyết định lấy. Nói cách 

khác, GVCN với tư cách là người tư vấn, phải khơi dậy được ở học sinh niềm tin vào bản 

thân, gạt bỏ những rào cản tâm lý để các em có thể đối mặt với những vấn đề của mình. 

Tuy nhiên, khi vấn đề không chỉ thuộc về cá nhân học sinh, thì GVCN lại phải trợ 

giúp cho các em bằng nhiều cách, trong đó có việc tiếp xúc với các đối tượng có liên 

quan. Các đối tượng này có thể bao gồm cha mẹ học sinh, thầy cô bộ môn, bạn bè, Ban 

Giám hiệu trường,… Tư vấn cho học sinh không dễ, tiếp xúc với cha mẹ, thầy cô bộ môn 

của các em lại càng khó hơn. Xử lý không khéo, sẽ dễ dẫn đến việc bị hiểu lầm. Vì thế, 

GVCN cần khéo léo, bình tĩnh và ôn hòa giúp cho các bậc cha mẹ hiểu được rằng, mục 

đích của cuộc gặp gỡ là vì con cái của họ, vì để tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập. 

Với giáo viên bộ môn, cũng cần phải rất tế nhị, vì những trao đổi có liên quan đến học 

sinh cũng có thể chạm đến lòng tự trọng của đồng nghiệp, dễ gây sự hiểu lầm không nên 

có. Lúc đó,   không giúp được gì cho học sinh của mình mà ngược lại, còn khiến mối 

quan hệ thầy trò của các em thêm căng thẳng. Ngoài ra, trong quá trình tư vấn, GVCN 

cần phải tranh thủ sự hỗ trợ từ nhiều phía: giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên, Ban Giám 

hiệu trường,… nếu thấy cần thiết. 

Xin được chia sẻ một trường hợp mà tôi đã từng tư vấn. Đó là trường hợp một  học 

sinh xin nghỉ học. Trên thực tế, em đã nghỉ học một tuần lễ, GVCN cho biết đã gọi điện 

trao đổi với cha mẹ của em và bản thân em, nhưng em vẫn kiên quyết, viết "tâm thư" gửi 

cho thầy chủ nhiệm, xin lỗi và tự ý nghỉ. Sau một tuần, mẹ em đến trường xin rút hồ sơ. 

Gặp người phụ nữ trẻ, áo quần lam lũ, bụng chửa vượt mặt ngồi trước mặt mình, với 

giọng tâm tình, tôi khơi gợi và hiểu được hoàn cảnh gia đình của chị: hai vợ chồng làm 

nghề nông, thu nhập không ổn định, gia đình đã có 3 con, nay chị sắp sinh đứa thứ tư, gia 

đình khó khăn, thiếu thốn, vì vậy mà cô con gái lớn quyết định nghỉ học để kiếm tiền 

giúp cha mẹ nuôi em. Chị có khuyên cháu, nhưng cháu vẫn kiên quyết xin nghỉ. Nhưng 

tôi vẫn có một cảm giác bất an trước lý do chị đưa ra. Vì vậy, tôi hỏi gặng: Ngoài lý do 

gia đình khó khăn, còn có lý do gì nữa không? Hay là chị sắp sinh, muốn con gái nghỉ 



học để có người đỡ đần? Như bị chạm vào nỗi đau, người mẹ rơi nước mắt: Dù nhà 

nghèo cỡ nào, em cũng ráng cho con đi học, nhưng mà ở trường, nó cũng có chuyện buồn 

với bạn bè, thầy cô, nên sẵn đó, nó xin nghỉ học, cản hoài không được… Và cứ thế, dần 

dần, tôi tìm ra được lý do thật sự khiến em học sinh này phải bỏ lớp, dù đang là lớp 

trưởng, dù rất tha thiết mong muốn được đến trường. Hiện em đã quay trở lại trường, nhà 

trường đã giải quyết ngay cho em suất học bổng 1 triệu đồng, cho em học thêm trong nhà 

trường mà không phải đóng học phí. 

Với trường hợp này, tiếc rằng GVCN đã không tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh gia đình, 

tâm tư nguyện vọng của em ngay từ đầu năm học, không liên hệ chặt chẽ với giáo viên bộ 

môn, chưa tranh thủ được sự hỗ trợ từ Ban Giám hiệu. Cũng tiếc rằng em học sinh này 

chưa tìm đến được với GVCN lớp để nhờ sự trợ giúp, chưa mở lòng với mọi người xung 

quanh do mặc cảm về cái nghèo của mình. Vì vậy, con đường học vấn suýt nữa đã đóng 

lại trước mặt em. Và có lẽ, sự việc này có thể sẽ gây một cú sốc tâm lý rất lớn cho bản 

thân em và sự nuối tiếc đối với chúng tôi. 

Tóm lại, trong nhà trường trung học phổ thông, việc tư vấn tâm lý cho học sinh là 

một hoạt động không thể thiếu của GVCN. Việc làm này đòi hỏi người thầy phải bỏ ra 

nhiều thời gian, công sức và tâm huyết. Nhưng trong quá trình thực hiện tư vấn tâm lý 

cho học sinh, GVCN cũng gặp không ít khó khăn khách quan và chủ quan: những giáo 

viên trẻ chưa đủ kinh nghiệm và vốn sống, thầy cô lớn tuổi lại khó tìm được tiếng nói 

chung với những đứa trẻ chưa bằng tuổi con mình, có người quá bận rộn nên không đủ 

thời gian giải quyết vấn đề cho đến nơi đến chốn, có người không đủ năng lực để giải 

quyết vấn đề mà học sinh đặt ra,… Khó khăn là có thật, nhưng nhu cầu được tư vấn tâm 

lý của học sinh cũng là có thật. Do đó, còn theo đuổi nghề giáo, còn ở vị trí của một 

GVCN thì còn còn cần phải không ngừng học hỏi, chia sẻ với đồng nghiệp những kinh 

nghiệm, kỹ năng tư vấn tâm lý.  Tôi xin mạn phép đưa ra một vài kinh nghiệm từ quá 

trình thực hiện công tác tư vấn cho học sinh với tư cách là GVCN: 

Trước hết, cần chú ý xây dựng mối quan hệ tốt giữa giáo viên với học sinh trên sơ 

sở thương yêu, tôn trọng và chân thành với nhau. GVCN phải thực sự tin tưởng vào các 

em, tạo điều kiện để các em phát huy năng lực, sở trường, tạo điều kiện để nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của các em. GVCN  cũng cần tạo cho các em có cảm giác an toàn trong 

lớp học bằng cách xây dựng một bầu không khí "gia đình", để các em thật sự cảm thấy 

trường, lớp chính là nhà, bạn bè, thầy cô là những người thân yêu, khi vui có thể cùng 

nhau cười, khi buồn có thể dựa vào mà khóc. Cần tìm hiểu để nắm bắt được năng lực, sở 

trường của học sinh. Việc làm này tưởng như không liên quan đến hoạt động tư vấn tâm 

lý, nhưng thật ra lại hỗ trợ đắc lực cho việc củng cố, kích thích ở học sinh lòng tự tin, 

giúp các em đủ niềm tin để đưa ra những quyết định đúng đắn. Nếu thấy các em cần giúp 

đỡ, hãy giúp đỡ thật khéo léo, tế nhị; hãy chủ động gần gũi trò chuyện với các học sinh 

có vấn đề nếu xét thấy các em chưa đủ mạnh dạn tìm đến với mình. Khi học sinh thật sự 

cần được tư vấn, có một nguyên tắc vàng mà GVCN phải thuộc lòng: "Luôn luôn lắng 

nghe, luôn luôn thấu hiểu". Điều này không mới, nhưng nhiều GVCN đã lắng nghe để đi 

đến kết quả ngược lại: "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu". 

Một con én không thể làm nổi mùa xuân, muốn cho hoạt động tư vấn tâm lý đạt 

hiệu quả cao, người GVCN cần biết phối hợp các lực lượng giáo dục, tranh thủ sự giúp 

sức từ nhiều phía để tạo nên nguồn lực hỗ trợ cho học sinh mọi nơi, mọi lúc. GVCN có 



thể tham khảo ý kiến với những người có kinh nghiệm về vấn đề mà học sinh gặp phải, 

nhưng tuyệt đối không được biến học sinh của mình thành trò cười hoặc tâm điểm chú ý 

của mọi người. Điều đó có nghĩa là, phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin cho học 

sinh. Vi phạm nguyên tắc này, về lâu dài, GVCN sẽ tự đánh mất lòng tin mà học sinh 

dành cho mình. 

Nhìn chung thanh niên mới lớn là thời kỳ đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời con 

người. Đây là thời kì lứa tuổi phát triển một cách hài hòa, cân đối, là thời kì có sự biến 

đổi lớn trong toàn bộ nhân cách để các em sẵn sàng bước vào cuộc sống tự lập. Những 

thay đổi trong vị thế xã hội, sự thách thức khách quan của cuộc sống sẽ làm nảy sinh ở 

lứa tuổi học sinh THPT những khó khăn về tâm lý, tình cảm của lứa tuổi, vướng mắc 

trong học tập, hướng nghiệp,… cần được người lớn quan tâm, chia sẻ. Thực hiện tốt công 

tác tư vấn tâm lý cho học sinh, người GVCN đã đóng góp một phần công sức không nhỏ 

vào sự nghiệp trồng người./. 

***Sự cần thiết của tư vấn tâm lý học đường 

Khi đối mặt với các sang chấn tâm lý, học sinh cần được quan tâm, chia sẻ để giải 

tỏa mọi áp lực, căng thẳng, suy nghĩ tiêu cực. 

Chị Ly Nguyễn là thạc sĩ khoa học về tư vấn học đường, cử nhân nghệ thuật tâm 

lý, đảm nhận vị trí tư vấn viên cho học sinh gặp vấn đề về xã hội, tình cảm và học hành. 

Chị chia sẻ sự cấp thiết của việc tư vấn tâm lý. “Vì sao cần được tư vấn?", một câu hỏi 

được nêu ra bởi sự thắc mắc của rất nhiều người, bất cứ khi nào tôi tiết lộ chuyên môn 

của mình. 

Trẻ em Việt Nam hay nhiều nước châu Á khác có xu hướng nối bước công việc 

của cha mẹ mình. Nhiều em chọn cách nỗ lực để thành công trong lĩnh vực vốn luôn 

được xã hội coi trọng như kinh doanh hay y tế. Tuy nhiên, sự thành công với tôi chính là 

trở thành một tư vấn tâm lý học đường. Công việc này có thể giúp các em vấn đề thường 

nhật, hay đưa ra lời khuyên giúp các em trong những quyết định dài hạn, có thể ảnh 

hưởng đến tương lai của chính mình. 

Trong suốt quá trình làm việc và tư vấn cho học sinh ở nhiều độ tuổi và bối cảnh 

văn hoá khác nhau, tôi nhận thấy hầu hết các em đều có ước mơ và tham vọng ở độ tuổi 

rất trẻ. Nhưng bước vào trung học cơ sở hoặc phổ thông, động lực thành công của các em 

bắt đầu sụp đổ khi gặp trở ngại nhất định. Đó có thể là kỳ vọng từ phía gia đình, một tai 

nạn nào đó, xung đột hoặc cạnh tranh trong học tập. Những điều này dẫn đến sự căng 

thẳng cao độ, khiến các em luôn cố gắng đấu tranh để tìm ra sự cân bằng giữa việc học 

trên lớp và nỗi sợ hãi khi đến trường. 

Trên hết, nỗi sợ hãi khi thất bại hoặc bị thất vọng có thể làm các em cảm thấy chán 

nản và mất niềm tin về tương lai. Khi đối mặt với áp lực bên trong lẫn bên ngoài, nhiều 

người trong số những học sinh này bắt đầu e dè với bố mẹ, thậm chí cả giáo viên. 

Khi các em bắt đầu xao lãng và mất tập trung trong lớp học, dù đã có sự hỗ trợ của 

cố vấn học tập và giáo viên hướng dẫn, lúc này tư vấn tâm lý học đường thật sự cần thiết. 

Ví dụ, một học sinh gặp vấn đề về thể chất, sẽ hoàn toàn bình thường khi em ấy đến gặp 

y tá của trường hoặc được phép nghỉ học để hồi phục lại vết thương. Khái niệm tương tự 

áp dụng khi các em gặp vấn đề về sức khoẻ, tinh thần và cảm xúc. Nếu vấn đề cá nhân 

của các em không được hỗ trợ kịp thời, triệu chứng sẽ trở nên trầm trọng và ảnh hưởng rõ 



rệt đến thành tích học tập. Nhưng không may, không phải ai cũng mạnh dạn đến gặp 

chuyên gia tâm lý bởi e ngại bị chế giễu, kỳ thị từ bạn bè. 

Theo định nghĩa của Hiệp hội Tư vấn Mỹ, tư vấn là "một mối quan hệ chuyên 

nghiệp, trao quyền cho cá nhân, gia đình và nhóm khác nhau để đạt được mục tiêu về sức 

khoẻ tinh thần, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và mục tiêu nghề nghiệp”. Đây là quá trình 

cộng tác và biến đổi, nơi nhân viên tư vấn trợ giúp khách hàng thực hiện những thay đổi 

cần thiết trong cách họ suy nghĩ, cảm nhận và ra quyết định. 

Một trong nhiều niềm tin sai lầm là tư vấn chỉ dành cho trường hợp "cực đoan". 

Trong thực tế, tư vấn dành cho bất cứ ai gặp vấn đề, từ nhẹ đến khó khăn. Một số vấn đề 

cuộc sống mà tư vấn viên có thể hỗ trợ gồm trầm cảm, lòng tự trọng, các vấn đề điều 

chỉnh, ví dụ như điều chỉnh cuộc sống mới ở trường, lo lắng, kiềm chế cảm xúc, kiềm chế 

xung đột về mối quan hệ. Mục tiêu cuối cùng của tư vấn tâm lý học đường là giúp học 

sinh từ mọi lứa tuổi có khả năng đối phó khó khăn theo cách tích cực. 

Khi nhu cầu cảm xúc hoặc các vấn đề gây căng thẳng của học sinh không được 

quan tâm, có thể dẫn tới việc không kiềm chế được bản thân, gây nên sự tức giận, các 

cuộc tấn công hoảng loạn hoặc suy nghĩ tự sát. 

Một nghiên cứu trước đây có tên “ Học sinh dưới sự áp lực” do Trung tâm sức 

khỏe tâm lý học đường (Mỹ) tiến hành năm 2012 - 2013 cho thấy những vấn đề mà học 

sinh gặp phải có nguy cơ dẫn đến việc cho thôi học hoặc bỏ học. Dữ liệu còn chỉ ra 

48,6% số sinh viên tìm kiếm trợ giúp tư vấn ở các trường cao đẳng và đại học liên quan 

đến vấn đề sức khoẻ tâm lý. Tỷ lệ này cho thấy sự báo động về hỗ trợ tư vấn tâm lý trong 

môi trường giáo dục. 

Nhưng vì sao chúng ta chờ đợi đến khi học sinh vào đại học mới được nhận dịch 

vụ có giá trị này? Khi tư vấn tình cảm xã hội được đề cập trong hệ thống giáo dục, từ 

mầm non đến lớp 12, học sinh có thể trang bị tốt hơn để giải quyết khó khăn nảy sinh 

trong bất kỳ thời gian và bất kỳ tình huống cụ thể nào. 

Với sự hỗ trợ về hai phía tư vấn học tập và tâm lý, cha mẹ và học sinh có thể nhận 

được tư vấn nhiệt tình, đầy đủ cho khó khăn gặp phải. Lợi ích của việc tiếp nhận tư vấn 

tại trường là nhu cầu cá nhân và khẩn cấp của học sinh có thể xác định ngay lập tức. Học 

sinh cảm nhận về tình cảm, xã hội, trí tuệ và sự hỗ trợ tinh thần sẽ tìm thấy nhiều động 

lực. Đổi lại, phụ huynh, giáo viên, hiệu trưởng, và cố vấn trường có thể chứng kiến sự 

phát triển và nỗ lực học tập của học sinh, giúp các em đạt được mục tiêu trong tương lai. 

***Vai trò của tổ tư vấn tâm lý cho học sinh trong nhà trường 

Tổ tư vấn tâm lý sẽ giúp học sinh phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp khi gặp phải khó 

khăn về tâm lý trong học tập, cuộc sống. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý 

cho học sinh trong trường phổ thông. Theo quy định, nhà trường phải có tổ tư vấn để hỗ 

trợ và can thiệp giúp đỡ khi học sinh gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập, cuộc 

sống. 

Học sinh sẽ được tư vấn về tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe 

sinh sản vị thành niên; giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống bạo 

lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện... 

Các em cũng được tư vấn để tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh 

trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. Những kỹ 



năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp (tùy theo cấp học) cũng 

sẽ được tổ tư vấn tham vấn. 

Trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý, nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường, 

tổ tư vấn sẽ giới thiệu, hỗ trợ đưa đến chuyên gia điều trị. 

Có nhiều hình thức tư vấn cho học sinh, nhà trường có thể áp dụng như: xây dựng 

chuyên đề về tư vấn tâm lý và bố trí thành bài giảng riêng, hoặc lồng ghép trong tiết sinh 

hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ; dạy tích hợp nội dung tư vấn tâm lý trong các môn học chính 

khóa và hoạt động trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp. Nhà trường cũng có thể tổ 

chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ về chủ đề liên 

quan đến nội dung cần tư vấn... 

Công tác tham vấn, tư vấn có thể thực hiện với từng cá nhân hoặc theo nhóm, trực 

tiếp tại phòng tư vấn hoặc trực tuyến qua mạng nội bộ, email… Tuy nhiên, Bộ quy định, 

"nhà trường phải bố trí phòng tư vấn tâm lý riêng để đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, dễ 

tiếp cập và phù hợp để tổ chức hoạt động tư vấn". 

Tổ tư vấn tâm lý của các trường có đại diện lãnh đạo nhà trường làm tổ trưởng; 

thành viên là cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường 

học, cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, đại diện cha mẹ học sinh và một số 

học sinh là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội. 

"Cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn cho học sinh phải có kinh nghiệm 

và được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn tâm lý (có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn 

tâm lý học đường theo chương trình do Bộ Giáo dục ban hành). Giáo viên kiêm nhiệm 

công tác tư vấn tâm lý được hưởng định mức giảm tiết dạy theo quy định của Bộ", công 

văn nêu r . 

Trước đó từ đầu năm học 2017-2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu 

cầu triển khai mô hình phòng tham vấn học đường trong tất cả trường phổ thông trên địa 

bàn. Tuy nhiên nhiều trường học, phòng giáo dục lo lắng việc sử dụng giáo viên kiêm 

nhiệm trong khi thầy cô đều thiếu chuyên môn tư vấn tâm lý lại quá tải vì giảng dạy, sẽ 

khiến công tác này kém hiệu quả. Việc bố trí một phòng hoặc khu vực riêng để phục vụ 

việc tư vấn cũng là khó khăn, nhất là với các trường vốn thiếu phòng học, học sinh phải 

học 2 ca.  

Thành lập tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường 

Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy đa phần HS, sinh viên mong muốn 

trong nhà trường có cán bộ chuyên trách tư vấn tâm lý được đào tạo bài bản, có chuyên 

môn về tâm lý học đường để các em chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc 

sống. Một số HS, sinh viên bày tỏ khi chia sẻ với cán bộ tư vấn tâm lý chuyên trách, các 

em đỡ e ngại hơn so với thầy cô chủ nhiệm, cán bộ quản lý hay giáo viên kiêm nhiệm. 

Thực tế, việc chăm sóc sức khỏe tâm lý HS hiện còn mang tính hình thức và tự 

phát. Phần lớn các trường không có biên chế riêng cho giáo viên tư vấn tâm lý HS mà sử 

dụng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm như giáo viên bộ môn, giám thị… 

Để tháo gỡ và giải quyết khó khăn cho HS cũng như các trường, Thứ trưởng Bộ 

GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư 

vấn tâm lý cho HS trong trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng các trường có trách 

nhiệm thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ HS của trường; chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, tổ chức 

các hoạt động tư vấn tâm lý cho HS. Ngoài ra, tổ chức khảo sát, xây dựng dữ liệu tâm lý 



ban đầu đối với HS đầu cấp học; phân loại, theo dõi, cập nhật thường xuyên đặc điểm, 

diễn biến tâm lý của HS. Theo bà Nghĩa, nội dung tư vấn bao gồm tư vấn tâm lý lứa tuổi, 

giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho phù hợp với lứa tuổi; 

giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực, xâm hại… 

Bên cạnh đó là tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh 

trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; tư vấn các 

kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp; tham vấn tâm lý đối 

với HS gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. 

Tổ tư vấn tâm lý cũng phải giới thiệu, hỗ trợ, đưa HS đến các cơ sở, chuyên gia 

điều trị tâm lý đối với các trường hợp bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của 

nhà trường… 

Trong hành trình phát triển và hoàn thiện, con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn 

phát triển về cả thể chất và tâm lý. Với mổi giai đoạn phát tiển sẽ có những xáo trộn về 

tâm lý được xem là những khủng hoảng lứa tuổi mang tính quyết định cho sự “lớn lên”. 

Một hành trình dài đủ để con người ” nhặt nhạnh những mãnh ghép” cho bức ảnh cuộc 

đời của mổi người với những gam màu sáng tối xen kẽ – gam màu đó chính là những trải 

nghiệm thú vị có, đau buồn có; gam màu tối sẽ làm cho bức tranh được “nâng tầm giá trị” 

với việc đương đầu với các biến cố, thách thức/khó khăn mang tính trặc trưng của mổi cá 

nhân qua từng giai đoạn phát triển nhất định. Sự đương đầu này sẽ là những thách thức 

giúp cho mỗi cá nhân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn bản lĩnh hơn đó chính là giá trị 

tuyệt vời từ những gam màu tối; bên cạnh đó không ít “bức tranh” tràn ngập trong gam 

màu tối khi bản thân cứ mãi loay hoay trong vòng xoáy cảm xúc tiêu cực, gục ngã trước 

những thách thức trong cuộc sống và các mối quan hệ. 

Quá trình phát triển có sự song hành và đồng thời về thể chất và tâm lý  sẽ diễn ra; 

điều này tạo nên tính hài hòa trong phát triển. Sự tác động mang tính tương hỗ giữa hai 

yếu tố này đóng một vai trò quan trọng, tạo nên những thách thức nhất định mà các bạn ở 

lứa tuổi vị thành niên phải đối diện và vượt qua. 

Trong toàn bộ quá trình phát triển tâm lý cá nhân thì giai đoạn tuổi học sinh trung 

học cơ sở (THCS) là giai đoạn phát triển tâm lý rất phức tạp. Một giai đoạn mang tính 

bùng nổ và có phần nổi loạn khi mà mổi cá nhân chịu sự tác động cộng hưởng do những 

thay đổi về mặt sinh lý cùng các tác động từ môi trường xung quanh như: gia đình, nhà 

trường, xã hội cùng các mối quan hệ từ các bạn đồng trang lứa. Sự thiếu kém về kỹ năng 

ứng phó và thích nghi với môi trường cũng như sự hạn chế trong các mối quan hệ xã hội 

mang tính hỗ trợ – nâng đỡ tâm lý (nhóm bạn thân, gia đình, những người mà bản than 

tin tưởng và chia sẻ những vấn đề khó khăn đang gặp phải) là những ” hố đen” làm cho 

cá nhân trở nên khó khăn hơn, vất vả hơn trong việc chấp nhận, ứng phó và vượt qua các 

thách thức. 

 

Là Giáo viên, tôi được giúp đỡ như thế nào? Dù là GV bộ môn hay cố vấn trường 

học, thầy/cô đều được tư vấn để có thể giao tiếp tốt nhất với Học sinh và Phụ huynh phù 

hợp với mỗi vai trò của mình. Cụ thể: Với tư cách GV bộ môn, cố vấn trường học, Giáo 

viên là người làm việc thường xuyên với Học sinh và cũng là người có tương tác nhiều 

nhất với HS tại trường học. Vì thế, GV bộ môn, cố vấn trường học cũng là người sẽ phát 

hiện được những khó khăn bất thường của HS không chỉ về vấn đề nhận thức mà cả cảm 



xúc, hành vi hay thể chất. GV bộ môn, cố vấn trường học sẽ được hỗ trợ để tạo ra môi 

trường thuận lợi nhất để học sinh ứng phó một cách lành mạnh trước những khó khăn 

này. Với tư cách cố vấn trường học, Giáo viên là người lớn gần gũi nhất và cũng là người 

bảo hộ của Học sinh tại trường học. Advisor nhận sự điều phối của Văn phòng Tư vấn, 

thực hiện các hoạt động với học sinh và được tư vấn thường xuyên trong công tác liên hệ 

với phụ huynh. Mọi tư vấn của Học sinh đều sẽ được chia sẻ lại phần nhiều với cố vấn 

trường học và mọi trợ giúp từ văn phòng Tư vấn sẽ cần đến sự hợp tác rất lớn từ cố vấn 

trường học. Trong nhiều trường hợp, Văn phòng Tư vấn tâm lý chỉ đóng vai trò cố vấn để 

cố vấn trường học hỗ trợ tốt nhất cho học sinh trong nhóm của mình.Không được tư vấn 

tâm lý để giải tỏa những áp lực của mình, nhiều học sinh (HS) đã bị trầm cảm, thậm chí 

tìm đến cái chết. 

 

IV.NỘI DUNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH 

Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành 

niên phù hợp với lứa tuổi. Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, 

chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia 

đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. 

Phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh để nâng cao nhận thức về đặc điểm tâm, 

sinh lý học sinh.  

Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp (tùy 

theo cấp học). Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải 

quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý 

đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của trường. 

1-HÌNH THỨC TƯ VẤN 

Xây dựng các chuyên đề về tư vấn tâm lý cho học sinh và bố trí thành các bài 

giảng riêng hoặc lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ. Tổ chức dạy 

tích hợp các nội dung tư vấn tâm lý cho học sinh trong các môn học chính khóa và hoạt 

động trải nghiệm, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các buổi nói chuyện 

chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, diễn đàn về các chủ đề liên quan đến nội 

dung cần tư vấn cho học sinh. 

Thiết lập kênh thông tin, cung cấp tài liệu, thường xuyên trao đổi với cha mẹ học 

sinh về diễn biến tâm lý và các vấn đề cần tư vấn, hỗ trợ cho học sinh. Tư vấn, tham vấn 

riêng, tư vấn nhóm, trực tiếp tại phòng tư vấn; tư vấn trực tuyến qua mạng nội bộ, trang 

thông tin điện tử của trường, email, mạng xã hội, điện thoại và các phương tiện thông tin 

truyền thông khác. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức các hoạt động tư 

vấn tâm lý cho học sinh. 

2-PHỐI HỢP TRONG TƯ VẤN TÂM LÝ 

Phối hợp trong nhà trường: Cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý cho 

học sinh phối hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, giáo viên bộ môn khi triển khai các hoạt động tư vấn 

tâm lý cho học sinh. 

Phối hợp giữa nhà trường với các lực lượng bên ngoài: Phối hợp với cha mẹ học 

sinh: Thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh; nâng cao nhận thức của cha mẹ học 



sinh về đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và tác động của những thay đổi đó đối với 

học sinh; thường xuyên quan tâm, phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối 

với những biểu hiện bất thường của học sinh. Phối hợp với các chuyên gia, trung tâm tư 

vấn tâm lý chuyên nghiệp, cơ sở y tế, cơ quan tư pháp và bảo vệ pháp luật để trị liệu tâm 

lý, xử lý kịp thời các trường hợp học sinh cần can thiệp chuyên sâu; 

Phối hợp các cơ quan, tổ chức về khoa học tâm lý giáo dục, các trường sư phạm đủ 

điều kiện, chuyên gia, nhà khoa học nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ tư vấn 

tâm lý về kiến thức, kỹ năng, thái độ đúng đắn, cần thiết để thực hiện công tác tư vấn, 

tham vấn tâm lý trong nhà trường. Phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác để 

tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý. Phối hợp các cá nhân, cơ quan, tổ chức có chức 

năng để tổ chức hoạt động tư vấn tâm lý phù hợp với nhu cầu của học sinh và yêu cầu 

giáo dục của trường. 

3-Nguyên tắc làm việc của tổ Tư vấn Tâm lý tại trường THPT 

Chúng tôi làm việc theo nguyên tắc: 

a/Nguyên tắc số 1: Lắng nghe và tôn trọng 

Lắng nghe, tôn trọng là thầy/cô, anh/chị và các con sẽ được chia sẻ bất cứ điều gì 

mình muốn, chúng tôi không đánh giá đúng hay sai và hoàn toàn chấp nhận và tôn trọng 

quan điểm cũng như chính con người bạn. 

b/Nguyên tắc số 2: Bảo mật thông tin 

Phòng Tư vấn tâm lý luôn tôn trọng sự riêng tư của mỗi người vì vậy chúng 

tôi cam kết mọi vấn đề thầy/ cô, anh/chị và học sinh chia sẻ với chúng tôi sẽ được giữ bí 

mật. Cụ thể: 

Trong trường hợp học sinh tự mình tới phòng tư vấn, mọi vấn đề học sinh chia sẻ 

với nhà tư vấn sẽ được giữ bí mật. 

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin của học sinh với những người có trách nhiệm (phụ 

huynh học sinh, cố vấn…) trong ba trường hợp sau: 1) Học sinh đang có ý định gây hại 

cho bản thân hoặc gây nguy hiểm cho người khác ; 2) Học sinh đồng ý chia sẻ  thông tin 

với những người liên quan để được hỗ trợ tốt hơn; 3) Học sinh báo cáo về việc đang bị đe 

dọa. 

Trong trường hợp học sinh được chuyển tới phòng tư vấn bởi cha mẹ, thầy cô, 

chúng tôi sẽ trao đổi với người đại diện này và những người có liên quan những thông tin 

khái quát về quá trình tư vấn nhằm phối hợp trợ giúp học sinh tốt hơn. 

c/Nguyên tắc số 3: Cung cấp giải pháp 

Đến với phòng Tư vấn tâm lý Olympia thầy/cô, anh/chị và các con không chỉ được 

lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ mà còn được cung cấp những thông tin mới cập nhật cũng 

như trao đổi để tìm ra các giải pháp cho những tình huống cụ thể đang gặp phải. 

d/Nguyên tắc số 4: Làm việc theo qui trình 

Tại phòng Tư vấn tâm lý, các dịch vụ đều được thực hiện theo quy trình năm bước 

khép kín, đảm bảo tính khoa học và tính bảo mật. Quy trình chung như sau: 

Phỏng vấn trực tiếp người phát hiện vấn đề (phụ huynh, học sinh, giáo viên) 

Gặp người cần tư vấn và mở hồ sơ tư vấn 

Sau 2-3 buổi gặp người cần tư vấn, tư vấn viên lên kế hoạch tư vấn (số buổi, tần 

suất, những hỗ trợ cần thiết) và trao đổi với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm. 



Đánh giá mỗi 3 buổi tư vấn và giữ liên hệ thường xuyên với phụ huynh và giáo 

viên (chủ nhiệm và bộ môn) đối với đối tượng tư vấn là học sinh. 

Kết thúc ca tư vấn, đánh giá ca và kế hoạch theo dõi tiếp theo. 

4-Thành lập tổ tư vấn tâm lý trong nhà trường 

Kết quả khảo sát của Bộ GD-ĐT cũng cho thấy đa phần HS, sinh viên mong muốn 

trong nhà trường có cán bộ chuyên trách tư vấn tâm lý được đào tạo bài bản, có chuyên 

môn về tâm lý học đường để các em chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc 

sống. Một số HS, sinh viên bày tỏ khi chia sẻ với cán bộ tư vấn tâm lý chuyên trách, các 

em đỡ e ngại hơn so với thầy cô chủ nhiệm, cán bộ quản lý hay giáo viên kiêm nhiệm. 

Thực tế, việc chăm sóc sức khỏe tâm lý HS hiện còn mang tính hình thức và tự phát. 

Phần lớn các trường không có biên chế riêng cho giáo viên tư vấn tâm lý HS mà sử dụng 

đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm như giáo viên bộ môn, giám thị… 

Để tháo gỡ và giải quyết khó khăn cho HS cũng như các trường, Thứ trưởng Bộ 

GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa vừa ký ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tư 

vấn tâm lý cho HS trong trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng các trường có trách 

nhiệm thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ HS của trường; chỉ đạo và xây dựng kế hoạch, tổ chức 

các hoạt động tư vấn tâm lý cho HS. Ngoài ra, tổ chức khảo sát, xây dựng dữ liệu tâm lý 

ban đầu đối với HS đầu cấp học; phân loại, theo dõi, cập nhật thường xuyên đặc điểm, 

diễn biến tâm lý của HS. 

Theo bà Nghĩa, nội dung tư vấn bao gồm tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn 

nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho phù hợp với lứa tuổi; giáo dục kỹ 

năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng chống bạo lực, xâm hại… 

Bên cạnh đó là tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong 

mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; tư vấn các kỹ 

năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp; tham vấn tâm lý đối với 

HS gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Tổ tư vấn tâm lý cũng phải 

giới thiệu, hỗ trợ, đưa HS đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường 

hợp bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường… 

Trong hành trình phát triển và hoàn thiện, con người sẽ trải qua nhiều giai đoạn 

phát triển về cả thể chất và tâm lý. Với mổi giai đoạn phát tiển sẽ có những xáo trộn về 

tâm lý được xem là những khủng hoảng lứa tuổi mang tính quyết định cho sự “lớn lên”. 

Một hành trình dài đủ để con người ” nhặt nhạnh những mãnh ghép” cho bức ảnh cuộc 

đời của mổi người với những gam màu sáng tối xen kẽ – gam màu đó chính là những trải 

nghiệm thú vị  có, đau buồn có; gam màu tối sẽ làm cho bức tranh được “nâng tầm giá 

trị” với việc đương đầu với các biến cố, thách thức/khó khăn mang tính trặc trưng của 

mổi cá nhân qua từng giai đoạn phát triển nhất định. Sự đương đầu này sẽ là những thách 

thức giúp cho mỗi cá nhân trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn bản lĩnh hơn đó chính là giá 

trị tuyệt vời từ những gam màu tối; bên cạnh đó không ít “bức tranh” tràn ngập trong gam 

màu tối khi bản thân cứ mãi loay hoay trong vòng xoáy cảm xúc tiêu cực, gục ngã trước 

những thách thức trong cuộc sống và các mối quan hệ. 

Quá trình phát triển có sự song hành và đồng thời về thể chất và tâm lý  sẽ diễn ra; 

điều này tạo nên tính hài hòa trong phát triển. Sự tác động mang tính tương hỗ giữa hai 

yếu tố này đóng một vai trò quan trọng, tạo nên những thách thức nhất định mà các bạn ở 

lứa tuổi vị thành niên phải đối diện và vượt qua. 



Trong toàn bộ quá trình phát triển tâm lý cá nhân thì giai đoạn tuổi học sinh trung học cơ 

sở (THCS) là giai đoạn phát triển tâm lý rất phức tạp. Một giai đoạn mang tính bùng nổ 

và có phần nổi loạn khi mà mổi cá nhân chịu sự tác động cộng hưởng do những thay đổi 

về mặt sinh lý cùng các tác động từ môi trường xung quanh như: gia đình, nhà trường, xã 

hội cùng các mối quan hệ từ các bạn đồng trang lứa. Sự thiếu kém về kỹ năng ứng phó và 

thích nghi với môi trường cũng như sự hạn chế trong các mối quan hệ xã hội mang tính 

hỗ trợ – nâng đỡ tâm lý (nhóm bạn thân, gia đình, những người mà bản than tin tưởng và 

chia sẻ những vấn đề khó khăn đang gặp phải) là những ” hố đen” làm cho cá nhân trở 

nên khó khăn hơn, vất vả hơn trong việc chấp nhận, ứng phó và vượt qua các thách thức. 

Cha mẹ đóng vai trò rất lớn trong việc là điểm tựa hay định hướng cho con mình phát 

triển lành mạnh. Tuy thế, khi đối diện với sự trưởng thành của con cái, đặc biệt qua tuổi 

dậy thì và tuổi vị thành niên, việc cha mẹ gặp khó khăn là điều dễ hiểu. Khi cha mẹ gặp 

những vấn đề đó, Văn phòng Tư vấn tâm lý sẵn sàng lắng nghe và cố vấn cho cha mẹ các 

thông tin khoa học về sự phát triển của con cũng như kỹ năng làm cha mẹ tích cực như 

cách thức nói chuyện, giải quyết xung đột với con hay đặt mục tiêu ... 

V/TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ GD-ĐT VÀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tư này tại các trường thuộc phạm vi quản lý. 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tư vấn tâm lý tại các trường thuộc phạm vi quản 

lý. Nghiên cứu, tham mưu UBND các cấp về chế độ chính sách liên quan để hỗ trợ, động 

viên các cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện công tác tư vấn tâm lý, phù hợp với điều 

kiện kinh tế - xã hội của địa phương. 

Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ công tác tư vấn 

tâm lý học sinh đối với cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm, hợp đồng chuyên trách công tác tư 

vấn tâm lý và các cán bộ đoàn, đội, giáo viên chủ nhiệm và các thành viên khác thực hiện 

công tác tư vấn tâm lý trong trường. Tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo cơ quan quản lý 

cấp trên trực tiếp theo định kỳ từng năm học hoặc báo cáo đột xuất về việc thực hiện 

thông tư này trong các trường thuộc phạm vi quản lý. 

Cũng theo thông tư này, trường tổ chức tư vấn, hỗ trợ học sinh và bố trí cán bộ, 

giáo viên kiêm nhiệm để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh. Thành phần tổ tư vấn, hỗ 

trợ học sinh gồm: Đại diện lãnh đạo nhà trường làm tổ trưởng; thành viên là cán bộ, giáo 

viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường học, cán bộ, giáo viên phụ 

trách đoàn, đội, đại diện cha mẹ học sinh và một số học sinh là cán bộ lớp, cán bộ đoàn, 

đội. 

---------------Hết------------- 

 

 

 


