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LỜI GIỚI THIỆU 

Giáo viên là m�t trong nh�ng nhân t� quan tr�ng quy�t ��nh ch�t l��ng 

giáo d!c và �ào t"o ngu#n nhân l$c cho ��t n�%c. Do v(y, *+ng, Nhà n�%c 

ta �-c bi/t quan tâm ��n công tác xây d$ng và phát tri3n ��i ng4 giáo viên. 

M�t trong nh�ng n�i dung ���c chú tr�ng trong công tác này là b#i d�7ng 

th�8ng xuyên (BDTX) chuyên môn, nghi/p v! cho giáo viên. 

BDTX chuyên môn, nghi/p v! cho giáo viên là m�t trong nh�ng mô hình 

nh?m phát tri3n ngh@ nghi/p liên t!c cho giáo viên và ���c xem là mô 

hình có �u th� giúp s� �ông giáo viên ���c ti�p c(n v%i các ch�Dng trình 

phát tri3n ngh@ nghi/p.  

Ti�p n�i chu kì II, chu kì III BDTX giáo viên mGm non, phH thông, B� 

Giáo d!c và *ào t"o �ã xây d$ng ch�Dng trình BDTX giáo viên và quy 

ch� BDTX giáo viên theo tinh thGn �Hi m%i nh?m nâng cao ch�t l��ng và 

hi/u qu+ cJa công tác BDTX giáo viên trong th8i gian t%i. Theo �ó, các 

n�i dung BDTX chuyên môn, nghi/p v! cho giáo viên �ã ���c xác ��nh, 

c! th3 là: 

—  B#i d�7ng �áp Mng yêu cGu th$c hi/n nhi/m v! nNm h�c theo c�p h�c 

(n�i dung b#i d�7ng 1); 

—  B#i d�7ng �áp Mng yêu cGu th$c hi/n nhi/m v! phát tri3n giáo d!c ��a 

ph�Dng theo nNm h�c (n�i dung b#i d�7ng 2); 

—  B#i d�7ng �áp Mng nhu cGu phát tri3n ngh@ nghi/p liên t!c cJa giáo viên 

(n�i dung b#i d�7ng 3). 

Theo �ó, h?ng nNm mSi giáo viên ph+i xây d$ng k� ho"ch và th$c hi/n 

ba n�i dung BDTX trên v%i th8i l��ng 120 ti�t, trong �ó: n�i dung b#i 

d�7ng 1 và 2 do các cD quan qu+n lí giáo d!c các c�p chV �"o th$c hi/n 

và n�i dung b#i d�7ng 3 do giáo viên l$a ch�n �3 t$ b#i d�7ng nh?m 

phát tri3n ngh@ nghi/p liên t!c cJa mình. 

B� Giáo d!c và *ào t"o �ã ban hành Ch�Dng trình BDTX giáo viên mGm 

non, phH thông và giáo d!c th�8ng xuyên v%i c�u trúc g#m ba n�i dung 

b#i d�7ng trên. Trong �ó, n�i dung b#i d�7ng 3 �ã ���c xác ��nh và th3 

hi/n d�%i hình thMc các module b#i d�7ng làm cD sX cho giáo viên t$ l$a 

ch�n n�i dung b#i d�7ng phù h�p �3 xây d$ng k� ho"ch b#i d�7ng h?ng 

nNm cJa mình. 

*3 giúp giáo viên t$ h�c, t$ b#i d�7ng là chính, B� Giáo d!c và *ào t"o  

�ã giao cho C!c Nhà giáo và Cán b� qu+n lí cD sX giáo d!c chJ trì xây 
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d$ng b� tài li/u g#m các module t�Dng Mng v%i n�i dung b#i d�7ng 3 

nh?m ph!c v! công tác BDTX giáo viên t"i các ��a ph�Dng trong c+ 

n�%c. Z mSi c�p h�c, các module ���c x�p theo các nhóm t�Dng Mng v%i 

các chJ �@ trong n�i dung b#i d�7ng 3. 

MSi module b#i d�7ng ���c biên so"n nh� m�t tài li/u h�%ng d[n t$ h�c, 

v%i c�u trúc chung g#m: 

—  Xác ��nh m!c tiêu cGn b#i d�7ng theo quy ��nh cJa Ch�Dng trình BDTX 

giáo viên;  

—  Ho"ch ��nh n�i dung giúp giáo viên th$c hi/n nhi/m v! b#i d�7ng; 

—  Thi�t k� các ho"t ��ng �3 th$c hi/n n�i dung;  

—  Thông tin cD b+n giúp giáo viên th$c hi/n các ho"t ��ng; 

—  Các công c! �3 giáo viên t$ ki3m tra, �ánh giá k�t qu+ b#i d�7ng. 

Tuy nhiên, do �-c thù n�i dung cJa t]ng l^nh v$c cGn b#i d�7ng theo 

Chu_n ngh@ nghi/p giáo viên nên m�t s� module có th3 có c�u trúc khác. 

Tài li/u ���c thi�t k� theo hình thMc t$ h�c, giúp giáo viên có th3 h�c X 

m�i lúc, m�i nDi. B?ng các ho"t ��ng h�c t(p chJ y�u trong mSi module 

nh�: ��c, ghi chép, làm bài th$c hành, bài t(p t$ �ánh giá, bài ki3m tra 

nhanh, bài t(p tình hu�ng, tóm l��c và suy ng[m,… giáo viên có th3 t$ 

l^nh h�i ki�n thMc cGn b#i d�7ng, �#ng th8i có th3 th+o lu(n nh�ng v�n 

�@ �ã t$ h�c v%i �#ng nghi/p và t(n d!ng cD h�i �3 áp d!ng k�t qu+ 

BDTX trong ho"t ��ng gi+ng d"y và giáo d!c cJa mình. 

Các tài li/u BDTX này sb ���c bH sung th�8ng xuyên h?ng nNm �3 ngày 

càng phong phú hDn nh?m �áp Mng nhu cGu phát tri3n ngh@ nghi/p �a 

d"ng cJa giáo viên mGm non, giáo viên phH thông và giáo viên t"i các 

trung tâm giáo d!c th�8ng xuyên trong c+ n�%c. 

B� tài li/u này lGn �Gu tiên ���c biên so"n nên r�t mong nh(n ���c ý ki�n 

�óng góp cJa các nhà khoa h�c, các giáo viên, các cán b� qu+n lí giáo d!c 

các c�p �3 tác gi+ c(p nh(t, bH sung tài li/u ngày m�t hoàn thi/n hDn. 

M�i ý ki�n �óng góp xin gdi v@ C!c Nhà giáo và Cán b� qu+n lí cD sX  

giáo d!c — B� Giáo d!c và *ào t"o (Toà nhà 8C — Ngõ 30 — T" Quang Bdu — 

P. Bách Khoa — Q. Hai Bà Tr�ng — TP. Hà N�i) ho-c Nhà xu�t b+n *"i h�c 

S� ph"m (136 — Xuân Thul — P. D�ch V�ng — Q. CGu Gi�y — TP. Hà N�i). 

C�c Nhà giáo và Cán b� qu�n lí c� s� giáo d�c — B� Giáo d�c và �ào t�o
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 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

NNng l$c hi3u h�c sinh là nNng l$c thi�t y�u trong d"y h�c và giáo d!c. 

Ng�8i giáo viên chV có th3 l$a ch�n, sd d!ng các ph�Dng pháp d"y h�c 

và giáo d!c có hi/u qu+ khi hi3u ���c các �-c �i3m tâm lí cJa h�c sinh. 

MSi giai �o"n xã h�i — l�ch sd, tâm lí cJa h�c sinh có nh�ng �i3m khác 

bi/t nh�t ��nh, do v(y vi/c hi3u các �-c �i3m tâm lí cJa h�c sinh th(t 

không dn dàng. Tuy v(y, trong quá trình phát tri3n tâm lí lMa tuHi, s$ v(n 

��ng, bi�n �Hi cJa nh�ng m-t cD b+n luôn dinn ra theo nh�ng chi@u 

h�%ng nh�t ��nh, có tính quy lu(t. Nh8 �ó, vi/c nom v�ng các chi@u 

h�%ng v(n ��ng và phát tri3n tâm lí cJa h�c sinh, �-c bi/t các v�n �@ nHi 

b(t cJa t]ng giai �o"n lMa tuHi có th3 giúp ng�8i giáo viên có ���c các 

�i3m m�c �3 xem xét và nh(n bi�t tâm lí h�c sinh trong nh�ng b�i c+nh 

xã h�i khác nhau.  

V%i ��nh h�%ng �ó, module này sb làm rõ hoàn c+nh xã h�i cJa s$ phát 

tri3n tâm lí lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông, các �-c �i3m tâm lí 

cJa h�c sinh trung h�c phH thông v@ các m-t: nh(n thMc — trí tu/, tình 

c+m, nhân cách. Các y�u t� +nh h�Xng ��n tâm lí cJa lMa tuHi này c4ng 

���c �@ c(p ��n.  

 B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU 

Sau khi h�c xong module này, ng�8i h�c có th3: 

— Xác ��nh ���c hoàn c+nh xã h�i cJa s$ phát tri3n tâm lí h�c sinh trung 

h�c phH thông, v� trí, vai trò cJa giai �o"n lMa tuHi trung h�c phH thông 

trong toàn b� quá trình phát tri3n tâm lí cJa cá nhân. 

— Nom ���c các �-c �i3m tâm lí cJa h�c sinh trung h�c phH thông X các 

ph�Dng di/n: nh(n thMc — trí tu/, tình c+m — ý chí, nhân cách; m�t s� v�n 

�@ tâm lí nHi b(t cJa giai �o"n lMa tuHi trung h�c phH thông (các v�n �@ 

v@ quan h/ gi%i tính: tình d!c; cNng thqng tâm lí; m�t s� các r�i nhinu có 

th3 có: ch�ng ��i xã h�i, t$ td, l"m d!ng ch�t…). 

— V(n d!ng các �-c �i3m tâm lí cJa h�c sinh trung h�c phH thông �3 tH 

chMc d"y h�c và giáo d!c có hi/u qu+. 

— Có thái �� khách quan và khoa h�c trong vi/c nhìn nh(n, �ánh giá h�c 

sinh trung h�c phH thông. 
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 Ho�t ��ng 

1) Th8i kì trung h�c phH thông trong toàn b� quá trình phát tri3n tâm lí cá 

nhân: Chia thành các ho"t ��ng nhr 

+ Xác ��nh gi%i h"n �� tuHi trung h�c phH thông: Nh�ng cách xác ��nh 

khác nhau. 

+ Xác ��nh hoàn c+nh xã h�i cJa s$ phát tri3n. 

+ Các d"ng ho"t ��ng m%i: Ho"t ��ng h�c t(p, ho"t ��ng xã h�i. 

+ Ý ngh^a cJa giai �o"n trung h�c phH thông trong toàn b� cu�c �8i cá nhân. 

2) Nh(n thMc và trí tu/ cJa h�c sinh trung h�c phH thông 

+ Nh(n bi�t các ki3u trí tu/, các giai �o"n phát tri3n trí tu/. 

+ *-c �i3m nh(n thMc và phát tri3n trí tu/ X h�c sinh trung h�c phH thông. 

3) *8i s�ng tình c+m — ý chí cJa h�c sinh trung h�c phH thông 

+ Tình c+m X h�c sinh trung h�c phH thông: M�t s� tình c+m c�p cao (tình 

c+m th_m m^, tình c+m �"o �Mc, tình c+m trí tu/) tình b"n, tình yêu. 

+ *-c �i3m ý chí cJa h�c sinh trung h�c phH thông. 

4) Các �-c �i3m nhân cách cJa h�c sinh trung h�c phH thông 

+ T$ ý thMc và hình thành “cái tôi” cJa h�c sinh trung h�c phH thông. 

+ *�nh h�%ng giá tr� cJa h�c sinh trung h�c phH thông. 

+ T$ xác ��nh xã h�i — hình thành th� gi%i quan và “k� ho"ch cu�c �8i”. 

+ Tính tích c$c xã h�i cJa h�c sinh trung h�c phH thông: các vai xã h�i và 

ho"t ��ng xã h�i. 

5) M�t s� v�n �@ tâm lí X h�c sinh trung h�c phH thông: Tình d!c, cNng 

thqng tâm lí, ch�ng ��i xã h�i, t$ td, l"m d!ng ch�t gây nghi/n... 

Ho�t ��ng t
ng k�t 



10 | MODULE THPT 1 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

THyI KÌ TRUNG H}C PH~ THÔNG TRONG TOÀN B� QUÁ TRÌNH 

PHÁT TRI�N TÂM LÍ CÁ NHÂN 

MỤC TIÊU 

Ho"t ��ng này giúp ng�8i h�c nom ���c nh�ng �-c �i3m, tính ch�t  

cJa các m�i quan h/ t"o ra hoàn c+nh xã h�i cho s$ phát tri3n tâm lí X 

tuHi h�c sinh trung h�c phH thông. Ng�8i h�c có th3 hi3u ���c v� trí cJa 

giai �o"n lMa tuHi trung h�c phH thông, b�i c+nh xã h�i, các y�u t� +nh 

h�Xng t%i dinn bi�n tâm lí cJa lMa tuHi này, t] �ó có ���c nh�ng ��nh 

h�%ng cho vi/c ti�p c(n và tìm hi3u tâm lí cJa h�c sinh trung h�c phH thông. 

TEST ĐẦU VÀO 

Ho"t ��ng này ���c bot �Gu v%i vi/c h�c viên nh% l"i và k3 tên các giai 

�o"n trong toàn b� quá trình phát tri3n tâm lí cJa cá nhân. 

1) Theo s$ phân chia cJa Tâm lí h�c, toàn b� quá trình phát tri3n tâm lí cá 

nhân ���c chia thành bao nhiêu th8i kì? Tên g�i cJa mSi th8i kì? 

2) Tên g�i cJa mSi th8i kì có th3 g�i ý nh�ng �i@u gì v@ �-c �i3m tâm lí nHi 

b(t cJa mSi lMa tuHi? 

NỘI DUNG 

Tâm lí h�c phân chia toàn b� quá trình phát tri3n tâm lí cá nhân thành 

các th8i kì (hay các giai �o"n), mSi giai �o"n ���c xác ��nh bXi các d�u 

m�c t�Dng ��i v@ th8i gian. Có nhi@u cách phân chia các th8i kì tu� 

thu�c vào các tiêu chí cJa mSi tác gi+, tuy nhiên hi/n nay m�t cách phân 

chia ���c ch�p nh(n r�ng rãi nh� sau: 

— TuHi hài nhi: 0 — 1 tuHi. 

— TuHi �u nhi: 1 — 3 tuHi. 

— TuHi m[u giáo: 3 — 6 tuHi. 

— TuHi nhi �#ng: 6 — 11, 12 tuHi. 

— TuHi thi�u niên: 11, 12 — 13, 14. 

— TuHi thanh niên: 14, 15 — 25. 
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— TuHi tr�Xng thành: 25 — 40. 

*i3m phân bi/t v@ b+n ch�t gi�a các giai �o"n chính là nh�ng �-c tr�ng 

tâm lí phH bi�n X �� tuHi �ó ���c hình thành trên cD sX ho"t ��ng chJ �"o. 

Hoạt động 1. Xác định giới hạn độ tuổi trung học phổ thông. 

B"n �ã t]ng ��c nh�ng tài li/u vi�t v@ tâm lí tuHi h�c sinh trung h�c phH 

thông, �ã có nhi@u tr+i nghi/m v@ lMa tuHi này, hãy nh% l"i và vi�t ra hi3u 

bi�t cJa mình, b?ng cách tr+ l8i m�t s� câu hri sau �ây: 

Câu 1. Theo phân %&nh c'a tâm lí h*c, tu,i h*c sinh trung h*c ph, 

thông trùng v0i %� tu,i nào? 

 

 

 

 

Câu 2. D4u m5c v6 th7i gian c'a tu,i h*c sinh trung h*c ph, thông? 

 

 

 

 

 

 

 

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

�ây và t� hoàn thành n�i dung tr� l i các câu h"i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

D$a trên các giai �o"n lMa tuHi nêu X phGn trên, có nh�ng cách xác ��nh 

tuHi trung h�c phH thông khác nhau: 

— TuHi v� thành niên bao hàm c+ tuHi thi�u niên và tuHi �Gu thanh niên:  

t] 10, 12 tuHi ��n 19 tuHi. Nh� v(y, theo cách phân ��nh này, tuHi trung 

h�c phH thông n?m trong �� tuHi v� thành niên và là giai �o"n cu�i cJa 

tuHi v� thành niên. 
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— TuHi thanh niên là tuHi chuy3n ti�p t] tuHi thD sang tuHi tr�Xng thành, 

bao g#m c+ tuHi thi�u niên (giai �o"n s%m cJa thanh niên), bot �Gu t] 

thi�u niên và k�t thúc khi b�%c vào tuHi tr�Xng thành. Theo cách này, 

h�c sinh trung h�c phH thông là giai �o"n gi�a cJa tuHi thanh niên. 

Theo cách xác ��nh phH bi�n và ���c th]a nh(n trong tâm lí h�c, tuHi 

thanh niên ���c xác ��nh t] 15 ��n 25 tuHi, v%i hai th8i kì: 

— TuHi �Gu thành niên: t] 15 ��n 18 tuHi (còn g�i là thanh niên h�c sinh). 

— Thanh niên tr�Xng thành t] 18 ��n 25 tuHi. 

D�u m�c v@ th8i gian cJa tuHi thanh niên r�t �-c bi/t v%i tính t�Dng ��i 

cJa chúng. *i3m bot �Gu �� tuHi này n?m X m-t ch�t l��ng phát tri3n  

cD th3: sau khi k�t thúc d(y thì, tMc là h�c sinh có ���c s$ tr�Xng thành 

và hoàn thi/n v@ cD th3. *i3m m�c bot �Gu này có th3 d�ch chuy3n ngày 

m�t s%m hDn cùng v%i gia t�c phát tri3n v@ m-t sinh h�c — t�c �� phát 

tri3n cD th3 ngày càng nhanh do s$ c+i thi/n cJa �i@u ki/n s�ng và �8i 

s�ng xã h�i. Ng��c l"i, d�u m�c k�t thúc cJa tuHi thanh niên và bot �Gu 

cJa tuHi tr�Xng thành c4ng ít xác ��nh bXi tính ch�t xã h�i cJa th8i �i3m 

tr�Xng thành.  

Nh� v(y, lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông n?m trong th8i kì �Gu 

cJa tuHi thanh niên hay còn g�i là thanh niên h�c sinh.  

 

Hoạt động 2. Xác định hoàn cảnh xã hội của sự phát triển. 

B"n hãy vi�t ra suy ngh^, hi3u bi�t cJa mình �3 tr+ l8i m�t s� câu hri sau: 

Câu 1. B�n hi8u th9 nào là hoàn c�nh xã h�i c'a s< phát tri8n? �=c 

%i8m quan tr*ng trong hoàn c�nh xã h�i c'a h*c sinh trung h*c ph, 

thông  

là gì? Nhà giáo d�c c?n ph�i bi9t làm gì %8 tìm hi8u tâm lí h*c sinh? 

— Hoàn c+nh xã h�i cJa s$ phát tri3n là: 
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— *-c �i3m quan tr�ng trong hoàn c+nh xã h�i cJa h�c sinh trung h�c phH 

thông là: 

 

 

 

 

 

 

— *3 tìm hi3u tâm lí h�c sinh, nhà giáo d!c cGn: 

 

 

 

 

 

 

Câu 2. Quan hA c'a h*c sinh trung h*c ph, thông v0i gia %ình có %i8m gì 

%=c biAt? Ph� huynh c?n có thái %� nhE th9 nào trong Fng xG v0i con � 

%� tu,i trung h*c ph, thông? 

— *-c �i3m nHi b(t trong quan h/ cJa h�c sinh trung h�c phH thông v%i gia �ình: 
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— Thái �� cGn ph+i có X ph! huynh trong Mng xd v%i con X �� tuHi trung 

h�c phH thông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3. Quan hA c'a h*c sinh trung h*c ph, thông v0i b�n bè có %i8m gì 

n,i bJt? Giáo viên c?n có thái %� nhE th9 nào v0i các nhóm b�n c'a h*c 

sinh trung h*c ph, thông? 

— *-c �i3m nHi b(t trong quan h/ v%i b"n bè cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 
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— Thái �� cJa giáo viên ��i v%i nh�ng nhóm b"n cJa h�c sinh trung h�c 

phH thông: 

 

 

 

 

 

 

 

Câu hLi 4. Quan hA xã h�i c'a h*c sinh trung h*c ph, thông có %i8m gì 

n,i bJt? H*c sinh trung h*c ph, thông có kh� nPng nhJn bi9t các quan 

hA xã h�i c'a b�n thân không? 

— *-c �i3m nHi b(t trong quan h/ xã h�i cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 

 

 

 

 

 

 

— Kh+ nNng nh(n bi�t các quan h/ xã h�i cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 
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B�n hãy �	i chi�u nh�ng n�i dung v�a vi�t ra v�i thông tin d��i �ây và t� 

hoàn thành n�i dung tr� l i các câu h"i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Khái ni/m hoàn c�nh xã h�i c%a s� phát tri(n: Hoàn c+nh xã h�i cJa s$ 

phát tri3n ���c hi3u là tH h�p các m�i quan h/ và tính ch�t các m�i quan 

h/ m%i mà tr� tham gia vào c4ng nh� tính ch�t cJa s$ t�Dng tác gi�a tr� 

v%i các quan h/ xã h�i �ó. Hoàn c+nh xã h�i cJa s$ phát tri3n, do v(y, 

không chV ���c hi3u �Dn gi+n là các �i@u ki/n bên ngoài th3 hi/n trong 

các m�i quan h/ xã h�i và s$ tác ��ng cJa các y�u t� bên ngoài mà ph+i 

hi3u là s$ tác ��ng cJa các �i@u ki/n bên ngoài thông qua các thu�c tính 

tâm lí bên trong xu�t hi/n tr�%c �ó, bao g#m c+ các �-c �i3m lMa tuHi và 

s$ tác ��ng cJa chJ th3 t%i các �i@u ki/n �ó. 

Z các th8i kì phát tri3n lMa tuHi, hoàn c+nh xã h�i cJa s$ phát tri3n ���c 

th3 hi/n X các m�i quan h/ và tính ch�t các m�i quan h/ cD b+n cJa  

cá nhân: quan h/ gia �ình, quan h/ b"n bè, quan h/ v%i giáo viên,  

quan h/ xã h�i. *-c bi/t cGn chú ý t%i s$ t�Dng tác cJa h�c sinh trong 

nh�ng m�i quan h/ này. Thông qua s$ t�Dng tác cJa h�c sinh v%i các 

chJ th3 khác trong các m�i quan h/ �ó mà hoàn c+nh xã h�i có th3  

tác ��ng theo các chi@u h�%ng khác nhau ��i v%i s$ phát tri3n tâm lí cJa 

h�c sinh: t"o �i@u ki/n thúc �_y s$ phát tri3n ho-c làm phát sinh các trX 

ng"i ��i v%i s$ phát tri3n.  

*-c tr�ng l%n nh�t cJa hoàn c+nh xã h�i cJa s$ phát tri3n X lMa tuHi h�c 

sinh trung h�c phH thông là các quan h/ có tính m� và s$ chuy�n �
i vai 

trò và v� th� xã h�i. *-c tr�ng này ���c th3 hi/n c! th3 nh� sau: 

Z lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông, các m�i quan h/ ít tính mâu 

thu[n hDn so v%i �� tuHi tr�%c �ó. Quan h/ v%i cha m�, thGy cô, b"n bè 

�ã trX nên thu(n l�i hDn do s$ tr�Xng thành nh�t ��nh trong nh(n thMc 

cJa h�c sinh và s$ thay �Hi trong cách nhìn nh(n cJa ng�8i l%n. Tuy v(y, 

tính ch�t ít xác ��nh v@ quan h/ xã h�i v[n còn. M�t m-t h�c sinh �ã  

có nh�ng s$ ��c l(p nh�t ��nh trong t� duy, trong hành vi Mng xd, m-t 

khác h�c sinh l"i ch�a có ���c s$ ��c l(p v@ kinh t� do v[n ph! thu�c 

vào gia �ình. 
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+ Quan h/ v%i ph! huynh. Trong gia �ình, h�c sinh có th3 có ���c quan h/ 

t�Dng ��i dân chJ hDn, ���c tôn tr�ng và long nghe. H�c sinh có th3 t$ 

quy�t ��nh m�t s� v�n �@ cJa b+n thân ho-c ���c tham gia vào vi/c ra 

các quy�t ��nh �ó nh� l$a ch�n ngh@ nghi/p, h�c hành, tình c+m.  

Vi/c can thi/p tr$c ti�p theo ki3u “ra l/nh”, “ép bu�c” cJa cha m� v%i tr� 

không phù h�p và c4ng không th3 hi/u qu+ n�a. GGn �ây có s$ ki/n h�c 

sinh trung h�c phH thông t$ td vì cha m� ép bu�c l$a ch�n ngh@ em không 

yêu thích. *i@u này cho th�y nhu cGu ���c th$c hi/n các mong mu�n, ý 

��nh cJa b+n thân X h�c sinh trung h�c phH thông r�t m"nh, ng�8i l%n 

cGn hi3u �i@u này �3 có th3 Mng xd phù h�p. S$ tôn tr�ng và trò chuy/n 

cJa ph! huynh v%i h�c sinh có th3 t"o ���c m�i quan h/ t�t gi�a cha m� 

và con cái. S$ tin c(y, thqng thon t] phía ph! huynh giúp các em có th3 

nhanh chóng tr�Xng thành theo chi@u h�%ng tích c$c. MMc �� �#ng nh�t 

hoá cJa h�c sinh v%i cha m� X tuHi này th�p hDn X tr� nhr. Nói �Dn gi+n, 

t�m g�Dng cJa cha m� không ���c ch�p nh(n m�t cách tuy/t ��i và 

không phê phán nh� X tr� nhr. H�c sinh �ã có kh+ nNng nh�t ��nh trong 

vi/c nhìn nh(n �ánh giá hành vi cJa cha m� và �ôi khi có th3 b�c l� thái 

�� phê phán m�t s� hành vi nào �ó. Do v(y, vi/c ph! huynh áp �-t các 

hành vi và cách suy ngh^ cJa mình có th3 gây ra ph+n Mng cJa các em. 

H�c sinh l%n chJ y�u mong mu�n cha m� là nh�ng ng�8i b"n, ng�8i  

“c� v�n” bXi bên c"nh mong mu�n và xu h�%ng t$ l(p h�c sinh v[n r�t 

cGn ��n nh�ng kinh nghi/m s�ng và s$ giúp �7 cJa ng�8i l%n. Nh�ng 

ng�8i cha m� t�t v[n là nh�ng khuôn m[u hành vi quan tr�ng ��i v%i tr�. 

N�u thi�u s$ ��nh h�%ng và nh�ng khuôn m[u hành vi t] phía cha m�, 

các em có th3 tìm ki�m các khuôn m[u khác ngoài môi tr�8ng gia �ình 

�3 làm theo bXi các m�i quan h/ xã h�i và kh+ nNng ti�p xúc v%i nh�ng 

ng�8i khác �ã mX r�ng hDn. 

+ Trong quan h/ v%i b"n bè, h�c sinh trung h�c phH thông có th3 tham gia 

vào nhi@u nhóm b"n �a d"ng hDn. Nhóm b"n có các ��nh h�%ng giá tr� 

rõ r/t hDn và có �i@u ki/n t#n t"i lâu dài hDn. *-c �i3m này không rõ X 

h�c sinh trung h�c cD sX. H�c sinh trung h�c phH thông có th3 v]a tham 

gia vào các nhóm có tH chMc nh� l%p h�c, chi �oàn v]a tham gia vào các 

nhóm b"n bè t$ phát, trong �ó có nh�ng nhóm th�8ng xuyên, Hn ��nh 

và các nhóm t"m th8i tình hu�ng. Các nhóm th�8ng xuyên có s$ phân 

hoá vai trò Hn ��nh hDn và m�t s� tr�8ng h�p có s$ c� k�t r�t m"nh,  
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ví d! các nhóm b� tam, b� tM… các nhóm này hình thành do nhi@u lí do, 

tuy nhiên lí do l%n nh�t là s$ thân thi/n, chia s� và �#ng c+m l[n nhau. 

Y�u t� v� th� trong nhóm có +nh h�Xng nhi@u ��n h�c sinh. V� th� không 

thu(n l�i trong các nhóm có tH chMc (không ���c các b"n th]a nh(n, 

không ���c nhìn nh(n tích c$c t] các b"n, không có b"n �3 chia s�, 

không có �i@u ki/n �3 ���c th3 hi/n hay khqng ��nh b+n thân...) dn làm 

các em rDi vào vòng +nh h�Xng x�u t] các nhóm b"n bên ngoài. M�t 

trong s� các nguyên nhân d[n t%i vi/c h�c sinh tham gia vào các nhóm 

bên ngoài là nhóm ���c tH chMc m�t cách chính thMc trong nhà tr�8ng 

không �J sMc h�p d[n và không giúp tho+ mãn các nhu cGu tâm lí xã h�i 

cJa h�c sinh. Do v(y, tH chMc các nhóm ho"t ��ng cho h�c sinh có hi/u 

qu+ chính là m�t trong nh�ng nhi/m v! quan tr�ng và khó khNn cJa 

ng�8i làm công tác giáo d!c. 

Trong các nhóm b"n, nhu cGu giao ti�p — m�t nhu cGu l%n X thanh niên 

h�c sinh — có �i@u ki/n �3 ���c tho+ mãn. Khi mà các hình thMc tH chMc 

giao ti�p trong nhà tr�8ng khá h"n ch� thì nhóm b"n là nDi có ���c s$ 

thu hút r�t l%n ��i v%i h�c sinh thanh niên. Z �ây, h�c sinh có th3 bày tr 

tho+i mái các ý t�Xng cJa mình, chia s� các v�n �@ h�c sinh quan tâm... 

S$ g-p g7, ti�p xúc có th3 �em l"i nh�ng xúc c+m tích c$c X thanh niên. 

Trong xã h�i hi/n nay, v%i s$ phát tri3n cJa công ngh/ thông tin,  

vi/c tham gia vào các nhóm trên m"ng, “nhóm +o” trX nên r�t phH bi�n. 

*ây là m�t môi tr�8ng nhóm h�t sMc phMc t"p v%i nh�ng �u th� v��t tr�i 

so v%i các nhóm t#n t"i th(t xung quanh h�c sinh nh� tính mX cJa 

nhóm, tính ��c l(p cJa các thành viên, tính �a chi@u cJa các quan �i3m, 

s$ t$ do bày tr suy ngh^… Bên c"nh �ó, các nhóm +o c4ng chMa �$ng 

nhi@u thách thMc, rJi ro ch�a th3 hình dung tr�%c ��i v%i h�c sinh. 

Vi/c tham gia vào các nhóm t$ phát �ôi khi còn th3 hi/n “tính hi/n �"i” 

cJa thanh niên. S$ tôn sùng m�t ki3u Nn m-c, m�t phong cách cJa 

nhóm thanh niên cho h� c+m giác h� thu�c v@ m�t nhóm nHi b(t so v%i 

nh�ng cá nhân riêng l� khác.  

Trong các nhóm b"n bè, nhu cGu t"o ra s$ khác bi/t r�t l%n và ���c b�c 

l� rõ ràng. M�t nhóm h�c sinh mu�n mình khác bi/t v%i ng�8i l%n, 

mu�n mình khác v%i các nhóm b"n khác nên có th3 hình thành m�t  

m�t chung, m�t thGn t��ng chung, m�t cách sd d!ng ngôn ng� chung 
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nào �ó. Nh�ng �i@u này làm cho h�c sinh ���c nhìn nh(n không thi/n 

c+m t] phía ng�8i l%n, tuy v(y t"o ra cái gì �ó “cJa mình” khác v%i ng�8i 

tr�Xng thành là nhu cGu bên trong cJa thanh niên, vi/c d�p br chúng là 

không h�p quy lu(t. Chính vì v(y quan h/ b"n bè, nhóm có th3 +nh 

h�Xng r�t m"nh ��n tâm lí cJa h�c sinh. 

+ Các quan h/ xã h�i. H�c sinh trung h�c phH thông có �i@u ki/n �3 tham 

gia vào nhi@u quan h/ xã h�i �a d"ng và phMc t"p hDn. Xu�t hi/n nhi@u 

vai trò xã h�i m%i mà tr�%c �ây các em ch�a có. H�c sinh �ang trX thành 

m�t công dân, có các quy@n và ngh^a v! nh�t ��nh, ph+i ch�u trách 

nhi/m v@ hành vi cJa b+n thân (ví d!: các hành vi hình s$..). V� trí xã h�i 

cJa h�c sinh trung h�c phH thông không �#ng nh�t. Giai �o"n �Gu cJa tuHi 

thanh niên (14,15 — 18) còn ���c g�i là giai �o"n cu�i cJa quá trình “xã 

h�i hoá ban �Gu”. *"i �a s� thanh niên còn là h�c sinh.  

Nh� v(y, tính MX trong hoàn c+nh xã h�i t"o �i@u ki/n cho s$ mX r�ng 

và thay �Hi tính ch�t cJa các m�i quan h/. *ây là �i@u ki/n t�Dng  

��i thu(n l�i cho s$ phát tri3n cJa h�c sinh, nó cho phép h�c sinh có th3 

b�c l� tính tích c$c cao hDn, b�c l� nh�ng cái riêng cJa b+n thân. Nh�ng 

hoàn c+nh xã h�i này c4ng ti@m _n nh�ng thách thMc và rJi ro nh�t ��nh 

��i v%i h�c sinh. 

Hoạt động 3. Các dạng hoạt động: hoạt động học tập, hoạt 

động xã hội. 

B"n �ã t]ng tH chMc ho"t ��ng h�c t(p, ho"t ��ng xã h�i cho h�c sinh, 

�ã ��c các tài li/u v@ �-c �i3m các ho"t ��ng này cJa h�c sinh trung h�c 

phH thông. B"n hãy nh% l"i và vi�t ra suy ngh^, hi3u bi�t cJa mình b?ng 

cách tr+ l8i hai câu hri sau �ây: 

Câu 1. �=c %i8m ho�t %�ng h*c tJp c'a h*c sinh trung h*c ph, thông 

nhE th9 nào? 
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Câu 2. �=c %i8m ho�t %�ng xã h�i c'a h*c sinh trung h*c ph, thông nhE 

th9 nào? 

 

 

 

 

 

 

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

và t� hoàn thi)n n�i dung tr� l i các câu h"i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Z lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông, ho"t ��ng h�c t(p có nh�ng 

�i3m khác bi/t cD b+n v%i ho"t ��ng h�c t(p X lMa tuHi thi�u niên. Ho"t 

��ng h�c t(p có ��ng cD gon li@n v%i vi/c l$a ch�n ngh@ nghi/p t�Dng 

lai. H�c sinh c4ng ý thMc rõ hDn v@ ��ng cD h�c t(p cJa b+n thân. H/ qu+ 

cJa �i@u này là tính th$c d!ng cJa vi/c h�c c4ng rõ nét hDn. H�c sinh có 

xu h�%ng br qua, ít quan tâm ��n các môn h�c không ph!c v! tr$c ti�p 

cho m!c �ích thi vào các tr�8ng Cao *qng, *"i h�c. Do v(y, vi/c ít chú ý 

��n môn h�c này hay môn h�c khác không hqn là s$ coi th�8ng thGy cô 

hay coi th�8ng môn h�c mà �Dn gi+n là s$ l$a ch�n mang tính th$c 

d!ng cJa h�c sinh. *-c �i3m này có th3 coi là �-c �i3m mang “tính l�ch 

sd” trong toàn b� l�ch sd ��8ng �8i cJa mSi cá nhân. Nhìn r�ng hDn, 

hi/n t��ng này là s$ ph+n ánh cJa c+ xã h�i. Rõ ràng, khó có th3 khoc 

ph!c chV b?ng cách thuy�t ph!c hay cH v4 chung chung mà ph+i có s$ 

�i@u chVnh mang tính h/ th�ng. 
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Bên c"nh ho"t ��ng h�c t(p, ho"t ��ng xã h�i c4ng dGn có vai trò  

l%n hDn. H�c sinh tích c$c tham gia vào các ho"t ��ng xã h�i nh� là bi3u 

hi/n v@ s$ tr�Xng thành dGn v@ nhân cách — công dân. *ây là ho"t ��ng 

có nhi@u ý ngh^a, m�t m-t giúp cho h�c sinh có s$ tr�Xng thành v@ ý 

thMc công dân, m-t khác giúp h�c sinh th3 hi/n ���c các quan �i3m, 

thái �� cJa b+n thân tr�%c các v�n �@ xã h�i. GGn �ây nh�ng ho"t ��ng 

nh� Jng h� Tr�8ng Sa trên m"ng, các ho"t ��ng b+o v/ môi tr�8ng th3 

hi/n r�t rõ �i@u này. T"o �i@u ki/n, khuy�n khích các ho"t ��ng xã h�i 

tích c$c chính là cách thMc quan tr�ng �3 phát tri3n và hình thành nhân 

cách lành m"nh cho h�c sinh. 

Hoạt động 4. Ý nghĩa của giai đoạn trung học phổ thông 

trong toàn bộ cuộc đời của cá nhân. 

B"n có th3 vi�t m�t cách khái quát ý ngh^a cJa giai �o"n tuHi trung h�c 

phH thông trong toàn b� cu�c �8i cJa cá nhân. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau �ó b�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( t.ng thêm hi(u bi�t v1 ý 

ngh3a c%a giai �o�n tu4i h-c sinh trung h-c ph4 thông trong toàn b� cu�c � i 

con ng� i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Giai �o"n này có s$ ch�a trùng kh%p gi�a s$ phát tri3n cá th3 và giai 

�o"n ��8ng �8i. S$ phát tri3n cá th3 (sinh h�c) �"t t%i mMc tr�Xng thành, 

trong khi s$ tr�Xng thành v@ xã h�i — nhân cách �òi hri ph+i có thêm 
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th8i gian. S$ ch�a trùng kh%p này c4ng làm n+y sinh m�t s� v�n �@ nh� 

t#n t"i m�t s� các hành vi ch�a phù h�p v%i các chu_n m$c xã h�i X h�c 

sinh. H�c sinh ch�a hoàn toàn làm chJ ���c hành vi cJa b+n thân, vi/c 

chJ ��ng và tích c$c tham gia vào các ho"t ��ng xã h�i còn h"n ch�. H�c 

sinh X lMa tuHi này �Mng tr�%c m�t quy�t ��nh quan tr�ng cJa cu�c �8i: 

l$a ch�n ngh@ nghi/p t�Dng lai. *ây th$c s$ là m�t thd thách l%n. 

Tính d� th8i trong lMa tuHi quá �� có th3 làm n+y sinh nh�ng mâu thu[n 

cD b+n trong tâm lí cJa thanh niên. 

TuHi �Gu thanh niên là tuHi cJa nh�ng ng�8i �ang l%n nh�ng ch�a thành 

ng�8i l%n, nh�ng ng�8i thu nh(n nhi@u thông tin nh�ng ch�a ph+i là 

ng�8i uyên bác, nh�ng ng�8i ham mê nh�ng ch�a ph+i là say mê — �ây 

là �-c �i3m lMa tuHi cJa thanh niên m%i l%n. 

THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG 1 

Th+o lu(n: Hãy xác ��nh s$ khác bi/t gi�a h�c sinh trung h�c phH thông 

hi/n nay và th� h/ các anh (ch�), khi anh (ch�) X vào �� tuHi �ó. Gi+i thích 

t"i sao có s$ khác bi/t �ó. 

Nội dung 2 

NH�N TH�C VÀ TRÍ TU� C�A H}C SINH TRUNG H}C PH~ THÔNG 

MỤC TIÊU 

Ho"t ��ng này giúp ng�8i h�c nom ���c nh�ng quan ni/m khác nhau v@ 

trí tu/, xác ��nh ���c s$ phát tri3n nh(n thMc cJa h�c sinh, t] �ó có ��nh 

h�%ng thích h�p cho vi/c d"y h�c, phát tri3n nNng l$c cho h�c sinh hay 

��nh h�%ng cho h�c sinh ch�n ngh@. 

TEST ĐẦU VÀO  

1) T] kinh nghi/m d"y h�c cJa b+n thân, hãy cho bi�t anh ch� th�8ng xác 

��nh trình �� nh(n thMc cJa h�c sinh b?ng cách nào? Theo các tiêu chí nào? 

2) Anh (ch�) th�8ng quan tâm ��n các nNng l$c trí tu/ nào cJa h�c sinh 

trong môn h�c mà anh/ ch� gi+ng d"y? T"i sao anh/ ch� quan tâm ��n 

các nNng l$c trí tu/ �ó? 

Vai trò cJa d"y h�c ��i v%i s$ phát tri3n trí tu/ �ã ���c th]a nh(n r�ng 

rãi trong khoa h�c giáo d!c. Hình thMc, tính ch�t, ph�Dng pháp tH chMc 
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d"y h�c có ý ngh^a quan tr�ng ��i v%i s$ phát tri3n trí tu/. Cùng v%i s$ 

phát tri3n cJa khoa h�c tâm lí, khái ni/m trí tu/ �ã có nhi@u thay �Hi, 

cách ��nh d"ng trí tu/ ngày càng �a d"ng hDn. Do v(y, vi/c d"y h�c 

nh?m thúc �_y s$ phát tri3n các nNng l$c trí tu/ và nh(n thMc cJa h�c 

sinh c4ng dGn thay �Hi theo. 

Hoạt động 1. Nhận biết các kiểu trí tuệ, các giai đoạn phát 

triển trí tuệ. 

Trong sách báo, trong cu�c s�ng h?ng ngày, ng�8i ta th�8ng nói ��n trí 

tu/. V(y trí tu/ là gì? Các giai �o"n phát tri3n cJa trí tu/? H�c sinh trung 

h�c phH thông n?m trong giai �o"n nào cJa s$ phát tri3n trí tu/? B"n hãy 

vi�t ra suy ngh^, cách hi3u cJa mình �3 tr+ l8i nh�ng câu hri �ó.  

— Trí tu/ là: 

 

 

 

 

 

— Các giai �o"n phát tri3n trí tu/: 

 

 

 

 

 

— H�c sinh trung h�c phH thông n?m trong giai �o"n: 
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— Ý ngh^a cJa giai �o"n �ó: 

 

 

 

 

 

 

— Trong d"y h�c và giáo d!c, h�c sinh cGn: 

 

 

 

 

 

 

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

�ây và t� hoàn thi)n n�i dung tr� l i các câu h"i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Có nhi@u cách hi3u v@ trí tu/ trong tâm lí h�c: 

— Truy@n th�ng: trí tu/ là t� duy lôgíc. 

— Trí tu/ là kh+ nNng h�c t(p t�t, th3 hi/n X k�t qu+ h�c t(p. 

— Trí tu/ là kh+ nNng thích Mng chung nh�t cJa cá nhân v%i các �i@u ki/n 

s�ng bi�n �Hi. 

Hi/n nay, trong Tâm lí h�c, lí thuy�t *a trí tu/ ���c quan tâm và ���c 

coi là cách hi3u �Gy �J hDn và bao quát hDn v@ trí tu/. Lí thuy�t này cho 

r?ng có th3 có nhi@u ki3u trí tu/ khác nhau: Trí tu/ ngôn ng� — th3 hi/n 

kh+ nNng ngôn ng�; Trí tu/ lôgíc — th3 hi/n kh+ nNng t� duy lôgíc 

khoa h�c; Trí tu/ không gian — kh+ nNng nom bot không gian; Trí tu/  

v(n ��ng — “s$ thông thái cJa cD th3”; Trí tu/ t�Dng tác — s$ t�Dng tác v%i 

ng�8i khác, xã h�i; Trí tu/ âm nh"c — kh+ nNng âm nh"c, Trí tu/ n�i tâm — 

kh+ nNng nh(n thMc b+n thân. MSi cá nhân có th3 có m�t ki3u trí tu/ nào 
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�ó nHi tr�i hDn so v%i các ki3u trí tu/ khác. Nh8 �ó, các cá nhân có th3 có 

kh+ nNng ho"t ��ng và thành công X các l^nh v$c không gi�ng nhau. 

Cách hi3u này v@ trí tu/ cho phép nhìn nh(n các nNng l$c �a d"ng cJa 

con ng�8i, cung c�p m�t cách hi3u và ti�p c(n nhân vNn, t] �ó là các tác 

��ng �a d"ng kích thích s$ phát tri3n ��c �áo cJa mSi cá nhân.  

Nh� v(y, ng�8i giáo viên cGn có cách nhìn nh(n h�p lí, t] �ó xác ��nh và 

giúp h�c sinh có th3 xác ��nh ���c ki3u trí tu/ nHi tr�i cJa mình. *ây là 

cD sX cho hàng lo"t các ��nh h�%ng th$c tinn nh� l$a ch�n ngh@ nghi/p, 

rèn luy/n và phát tri3n kh+ nNng riêng cJa h�c sinh. 

V@ các giai �o"n phát tri3n trí tu/ c4ng có nhi@u quan �i3m khác nhau. 

M�t quan �i3m khá phH bi�n là quan �i3m cJa Piaget v%i các giai �o"n sau: 

— Giác ��ng: t] 0 — 2 tuHi. 

— Ti@n thao tác : t] 2 — 6 tuHi. 

— Thao tác c! th3 6 — 11, 12 tuHi. 

— Thao tác hình thMc: 11, 12, ��n 14, 15 tuHi. 

— H�c sinh trung h�c phH thông có s$ phát tri3n trí tu/ X giai �o"n sau thao 

tác hình thMc — lo"i trí tu/ ���c coi là ngang b?ng v%i ng�8i l%n. 

Hoạt động 2. Đặc điểm nhận thức và phát triển trí tuệ ở 

học sinh trung học phổ thông. 

Qua th$c tinn d"y h�c, b"n hãy nêu nh�ng �-c �i3m nHi b(t v@ nh(n 

thMc và trí tu/ cJa h�c sinh trung h�c phH thông. Nh�ng �-c �i3m �ó có 

liên quan gì ��n ho"t ��ng d"y h�c? 

— Nh�ng �-c �i3m nHi b(t trong nh(n thMc cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 
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— Nh�ng �-c �i3m nHi b(t v@ s$ phát tri3n trí tu/ cJa h�c sinh trung h�c 

phH thông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Nh�ng l�u ý khi tH chMc ho"t ��ng d"y h�c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

t� hoàn thi)n n�i dung tr� l i câu h"i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nh(n thMc cJa h�c sinh trung h�c phH thông có nhi@u �-c �i3m nHi b(t: 

Ph"m vi nh(n thMc: r�ng hDn r�t nhi@u. H�c sinh quan tâm nhi@u ��n 

các v�n �@ ngoài n�i dung h�c t(p, các v�n �@ xã h�i, các v�n �@ t$ nhiên. 

Tuy v(y, nh(n thMc còn t+n m"n, ít h/ th�ng. 

H/ th�ng các tri thMc, hi3u bi�t: r�ng hDn, phong phú hDn. 
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Tính ��c l(p, sáng t"o th3 hi/n rõ nét. H�c sinh �ã có th3 nhìn nh(n, 

�ánh giá v�n �@ m�t cách phê phán t] nh�ng góc �� khác nhau.  

H�c sinh c4ng �ã có ���c kh+ nNng nh�t ��nh trong vi/c phát hi/n ra các 

v�n �@ cGn gi+i quy�t. H�c sinh có th3 tr ra nghi ng8 v@ tính ch�t �Gy �J 

và �úng �on cJa các l8i gi+i thích. Trong th8i gian gGn �ây, m�t s� h�c 

sinh trung h�c phH thông �ã tham gia vào vi/c nghiên cMu khoa h�c, t"o 

ra các sáng ch� có ích cho cu�c s�ng. 

S$ phân hoá hMng thú nh(n thMc rõ nét và Hn ��nh hDn. HMng thú có 

tính Hn ��nh và sâu soc hDn �óng vai trò quan tr�ng trong vi/c thúc �_y 

ho"t ��ng nh(n thMc cJa h�c sinh, giúp h�c sinh có ���c s$ b@n bV,  

say s�a và kh+ nNng v��t qua nh�ng khó khNn trong h�c t(p. S$ khác bi/t 

cá nhân trong trình ��, nNng l$c và khuynh h�%ng nh(n thMc r�t rõ.  

M�t s� h�c sinh trung h�c phH thông hMng thú v%i các môn khoa h�c xã 

h�i, s� h�c sinh khác hMng thú v%i khoa h�c t$ nhiên, s� khác cho r?ng 

nh�ng môn h�c trong nhà tr�8ng bu#n t� và kém thú v� so v%i nh�ng gì 

�ang dinn ra trong cu�c s�ng. S� khác n�a th3 hi/n s$ lãnh �"m, chán n+n 

v%i h�c t(p. 

S$ phát tri3n trí tu/ �ã �"t ��n mMc cao. M�t s� nhà nghiên cMu cho r?ng 

v@ cD b+n, trí tu/ cJa h�c sinh trung h�c phH thông ngang b?ng v%i ng�8i 

l%n trên ph�Dng di/n thao tác. Các thao tác trí tu/ nh� so sánh, phân tích, 

tHng h�p, �-c bi/t là thao tác tr]u t��ng hoá và khái quát hoá X mMc cao. 

Tuy nhiên, có ý ki�n cho r?ng nNng l$c phát hi/n và �-t v�n �@ cJa h�c 

sinh trung h�c phH thông còn ch�a phát tri3n �Gy �J. 

S$ phát tri3n trí tu/ liên quan ch-t chb v%i nNng l$c sáng t"o. NNng l$c 

này th3 hi/n X chS h�c sinh không chV l^nh h�i thông tin mà còn ph+i t"o 

ra cái m%i nào �ó. Theo I.A. Ponomarev, nNng l$c sáng t"o hình thành 

mu�n hDn so v%i s$ phát tri3n trí tu/ nói chung, chV khi h�c sinh có th3 

có ���c kh�i l��ng l%n tri thMc, kinh nghi/m s�ng và các ph_m ch�t khác. 

Tuy nhiên, X lMa tuHi này khi h�c sinh �ã bot �Gu va ch"m v%i nhi@u v�n 

�@ cJa cu�c s�ng th$c tinn hDn thì nh�ng ti@m nNng sáng t"o bot �Gu 

���c “kích ho"t”. SX d^ có th3 nói ti@m nNng sáng t"o X lMa tuHi này ���c 

kích ho"t bXi lb các v�n �@, các mâu thu[n �a d"ng trong cu�c s�ng cho 

phép có th3 có nhi@u câu tr+ l8i �úng — �ây là �-c tr�ng cJa t� duy phân 



28 | MODULE THPT 1 

kì (m�t b� ph(n quan tr�ng nh�t cJa nNng l$c sáng t"o), chM không ph+i 

chV có m�t câu tr+ l8i duy nh�t �úng — �-c tr�ng cJa t� duy h�i t!. 

S$ phát tri3n nh(n thMc và trí tu/ không gi�ng nhau X mSi cá nhân, �-c 

bi/t tính ch�t cJa s$ phát tri3n �ó ph! thu�c nhi@u vào cách d"y h�c. 

D"y h�c có th3 quy�t ��nh m"nh mb ��n s$ phát tri3n trí tu/ và  

nh(n thMc. Ví d!, d"y h�c theo ki3u áp �-t �Dn thuGn khó có th3 phát 

tri3n tính ��c l(p và sáng t"o cJa h�c sinh; ng��c l"i, d"y h�c b?ng 

khuy�n khích t� duy sáng t"o giúp h�c sinh có th3 có s$ phát tri3n t� duy 

nhanh và hi/u qu+. 

THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG 2 

1) Xác ��nh nh�ng h�c sinh có khó khNn trong h�c t(p môn h�c cJa b"n. 

Gi+i thích nguyên nhân có th3 có liên quan ��n m-t nh(n thMc cJa  

h�c sinh. 

2) Hãy nh(n di/n và phân lo"i h�c sinh trên cD sX các ki3u trí tu/ �ã ���c 

trình bày. 

Nội dung 3  

*yI S�NG TÌNH C�M — Ý CHÍ C�A H}C SINH TRUNG H}C PH~ THÔNG 

MỤC TIÊU 

Ho"t ��ng này giúp ng�8i h�c nom ���c nh�ng �-c �i3m trong �8i s�ng 

tình c+m, ý chí cJa h�c sinh trung h�c phH thông, hi3u ���c nh�ng nét 

cD b+n trong nh�ng d"ng tình c+m phMc t"p và m%i l" xu�t hi/n X h�c 

sinh trung h�c phH thông nh� tình b"n, tình yêu, các tình c+m c�p cao... 

T] �ó có thái �� và cách Mng xd �úng ��i v%i h�c sinh. 

TEST ĐẦU VÀO 

Hãy quan sát, suy ng[m và chia s� v@ s$ b�c l� xúc c+m, tình c+m cJa 

nh�ng h�c sinh khác nhau: s$ �a d"ng, muôn màu muôn v� cJa các  

xúc c+m, tình c+m, s$ khác bi/t rõ nét X các cá nhân. Hãy tìm nh�ng  

ví d! v@ các hành vi th3 hi/n ngh� l$c, ý chí và m!c �ích s�ng cJa h�c sinh.  
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Hoạt động 1. Tình cảm ở học sinh trung học phổ thông: 

một số tình cảm cấp cao (tình cảm thẩm mĩ, tình cảm 

đạo đức, tình cảm trí tuệ) như tình bạn, tình yêu. 

*8i s�ng tình c+m cJa h�c sinh trung h�c phH thông khá phMc t"p, nó 

+nh h�Xng khá nhi@u ��n h�c t(p và cu�c s�ng tinh thGn cJa các em. 

B"n hãy cho bi�t thái �� cJa mình v@ m�t s� hi/n t��ng trong �8i s�ng 

tình c+m cJa h�c sinh: 

— Tình b"n cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Tình yêu cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 
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— T"i sao b"n l"i có thái �� nh� v(y? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

�( t.ng thêm hi(u bi�t v1 � i s	ng tình c�m c%a h-c sinh trung h-c ph4 thông.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

*8i s�ng tình c+m cJa h�c sinh trung h�c phH thông �ã �"t t%i mMc �� 

cao v%i các �-c �i3m nHi b(t: 

— So v%i lMa tuHi thi�u niên, các xúc c+m X lMa tuHi thanh niên có tính phân 

hoá sâu, tính t$ chJ và ���c �i@u chVnh t�t hDn. Z lMa tuHi thi�u niên,  

do các tác ��ng cJa s$ phát tri3n sinh lí (d(y thì, s$ thay �Hi các 

hoócmôn…), thi�u niên có xu h�%ng tNng h�ng ph�n nh�, cNng thqng 

xúc c+m �"t t%i �Vnh �i3m vào kho+ng 14, 15 tuHi. Xu h�%ng này bot �Gu 

gi+m �i khi b�%c vào tuHi trung h�c phH thông. S$ b�c l� cJa tính xã h�i 

trong các xúc c+m, tình c+m ngày càng rõ nét hDn tính sinh h�c. Nh�ng 

xúc c+m X các cá nhân có s$ phân hoá rõ r/t v@ ph"m vi, ��i t��ng, 

c�8ng ��. Có nh�ng h�c sinh trung h�c phH thông có th3 dn rung c+m 

tr�%c các hành vi �"o �Mc cJa ng�8i khác, s� khác l"i có th3 ddng d�ng. 

M�t s� h�c sinh có các tr+i nghi/m sâu soc v@ các s$ ki/n xung quanh, s� 

khác không �3 tâm t%i b�t kì �i@u gì không liên quan ��n b+n thân. S$ 

phân hoá xúc c+m lúc này là k�t qu+ cJa các �i@u ki/n giáo d!c t] tr�%c 

�ó chM không ph+i là k�t qu+ ng[u nhiên cJa m�t giai �o"n lMa tuHi này. 

— Các tình c+m c�p cao — nh�ng tình c+m liên quan ��n các nhu cGu tinh 

thGn cJa con ng�8i nh� tình c+m �"o �Mc, tình c+m trí tu/, tình c+m 

th_m m^, tình c+m trách nhi/m, lòng yêu n�%c, tình b"n, tình yêu... ���c 
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b�c l� m�t cách rõ ràng. M�t h�c sinh l%n vi ph"m nh�ng chu_n m$c 

hành vi mà b+n thân �ã ch�p nh(n sb gây ra X b+n thân s$ con rMt,  

c+m giác lSi lGm. Có s$ mX r�ng rõ r/t ph"m vi cJa tình c+m th_m m^. 

H�c sinh trung h�c phH thông có th3 b+o v/ m�t cách m"nh mb thái �� 

cJa mình ��i v%i vi/c l$a ch�n cách Nn m-c, gu th_m m^. Các em c4ng 

s�n sàng b�c l� thái �� v%i các hành vi �"o �Mc cJa ng�8i khác, �ôi khi 

m�t cách thái quá. *-c bi/t, h�c sinh trung h�c phH thông r�t nh"y c+m 

v%i s$ t�Dng ph+n, v%i cái m%i. Z lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông, 

cùng v%i s$ phát tri3n cJa trí tu/, �-c bi/t là tính phê phán cJa t� duy,  

óc hài h�%c, châm bi�m, mVa mai b�c l� rõ nét. Nh�ng bi3u hi/n cJa s$ 

châm bi�m X �ây cGn ���c nhìn nh(n nh� là hi/n t��ng bình th�8ng 

chM không nên v�i vàng quy k�t nh� là m�t v�n �@ �"o �Mc. 

H�c sinh c4ng có s$ nh(n bi�t v@ các ��i t��ng tình c+m cJa mình rõ 

ràng hDn. H�c sinh say s�a v%i h�c t(p, v%i vi/c tìm ki�m tri thMc. Các em 

có th3 gi+i thích khá rõ t"i sao các em th$c hi/n nh�ng vi/c nh� v(y,  

�i@u gì �em l"i cho các em các tình c+m m"nh mb. Z m�t s� h�c sinh,  

s$ tò mò ngây thD �ã chuy3n thành s$ ham mu�n sáng t"o. 

S$ phát tri3n tình c+m không dinn ra m�t cách �Dn gi+n, theo ki3u ��8ng 

thqng và gi�ng nhau X các cá nhân bXi vì n�i dung cJa các tình c+m �ó 

ph! thu�c r�t l%n vào các �-c �i3m và thu�c tính khác cJa nhân cách,  

ví d!: ��nh h�%ng giá tr� cJa cá nhân, t$ ý thMc cá nhân… 

Tình b�n:  

Tình b"n là m�t d"ng quan tr�ng nh�t cJa s$ gon bó xúc c+m và quan h/ 

liên nhân cách X tuHi thanh niên. Tình b"n X tuHi trung h�c phH thông 

phát tri3n m"nh X c+ ba d�u hi/u: mMc �� l$a ch�n, �� b@n v�ng và �� 

thân. Các quan h/ b"n bè càng ���c l$a ch�n bao nhiêu thì càng b@n 

v�ng b�y nhiêu, mMc �� hi3u nhau càng cao (�� thân v@ tâm lí), �� b@n 

v�ng càng cao.  

Tình b"n cJa h�c sinh trung h�c phH thông không còn �Dn gi+n là cùng 

tính cách, cùng thói quen hay sX thích mà �ã có nh�ng cD sX tâm lí sâu 

soc hDn, �ó là s$ t�Dng �#ng v@ các ��nh h�%ng giá tr� s�ng, t�Dng �#ng 

trong các m!c �ích s�ng và s$ t�Dng �#ng hoàn c+nh s�ng. Dn dàng 

nh(n th�y các nhóm b� tam, b� tM và “di/n m"o tâm lí” cJa các nhóm �ó. 

Có nh�ng nhóm ��ng viên giúp �7 nhau h�c t(p, l"i có nh�ng nhóm 
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khác theo �uHi s$ sành �i/u th3 hi/n �qng c�p. *?ng sau s$ t�Dng �#ng 

�ó chính là nh(n thMc cJa h�c sinh v@ các giá tr� mà h�c sinh theo �uHi, 

vì th� vi/c tìm ki�m và k�t b"n khó hDn nh�ng khi �ã k�t b"n thì s$ Hn 

��nh và b@n v�ng cJa tình b"n cao hDn so v%i lMa tuHi thi�u niên. Tình 

b"n h�c sinh trung h�c phH thông có th3 �i su�t c+ cu�c �8i. Tình b"n 

chi�m m�t v� trí �u tiên trong các quan h/ gon bó X tuHi thanh niên. TuHi 

thanh niên ���c coi là tuHi dành cho tình b"n. H�c sinh tìm ki�m và 

khao khát tình b"n chân chính. H#i t�Xng v@ tuHi thanh niên h�c sinh 

cJa nh4ng ng�8i �ã tr�Xng thành, không ph+i ng[u nhiên, nhoc nhi@u 

��n b"n bè chM không ph+i gia �ình. M-c dù có th3 xu�t hi/n tình yêu t] 

tình b"n, tình b"n có th3 làm n+y nX tình yêu X h�c sinh trung h�c phH 

thông nh�ng không ph+i tình yêu mà tình b"n m%i là chJ �"o trong �8i 

s�ng cJa h�c sinh trung h�c phH thông. 

Tình yêu 

*ây là d"ng tình c+m nam — n� lGn �Gu xu�t hi/n theo �úng ngh^a cJa nó 

X lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông. T] tr�%c �ó, khi b�%c vào tuHi 

d(y thì, X h�c sinh THCS �ã có nh�ng tr+i nghi/m, rung c+m ��i v%i b"n 

khác gi%i nh�ng tính xã h�i và �� Hn ��nh, rõ ràng cJa các tr+i nghi/m 

tình yêu ch�a có. H�c sinh THCS có th3 �Dn gi+n th�y thích m�t b"n 

khác gi%i, �3 ý ��n b"n �ó và r#i xúc c+m �ó có th3 qua nhanh. 

Tình yêu X tuHi trung h�c phH thông là m�t t�t y�u cJa s$ phát tri3n c+ 

v@ cD th3, th3 ch�t, c+ v@ xã h�i. Nó xu�t hi/n trên n@n t+ng nhu cGu ���c 

chia s�, ���c quan tâm, th�Dng yêu ng�8i khác, ���c ng�8i khác quan 

tâm và c+ s$ cu�n hút v@ th3 ch�t. Tính ch�t cJa tình yêu, cách thMc Mng 

xd cJa h�c sinh �ang yêu ph! thu�c r�t nhi@u vào b�i c+nh xã h�i mà 

h�c sinh �ang s�ng. Tuy v(y, có nh�ng bi3u hi/n cD b+n v@ m-t tâm lí 

th�8ng xu�t hi/n X nh�ng h�c sinh �ang yêu nh�: quan tâm ��n ng�8i 

yêu, có mong mu�n ���c X bên c"nh ng�8i yêu, mong mu�n ���c giúp 

�7 ng�8i yêu, khoan dung, �� l��ng, dn dàng ch�p nh(n và br qua các 

sai lGm, khuy�t �i3m cJa ng�8i yêu, mong mu�n th3 hi/n và khqng ��nh 

tình c+m cJa mình tr�%c ng�8i khác. Các hi/u Mng khi yêu c4ng b�c l� rõ r/t: 

“hi/u Mng nhinm soc”— chV nhìn th�y nét ��p cJa ng�8i yêu, “hi/u Mng 

phi cá tính hoá” — dn dàng t] br cái tôi, cái riêng �3 làm ��p lòng ng�8i 

yêu. *ôi khi các hi/u Mng này làm h�c sinh có các hành vi l/ch l"c. 
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V�n �@ Mng xd cJa ng�8i l%n v%i tình c+m này X h�c sinh cGn r�t tinh t� vì 

�ây là d"ng quan h/ nh"y c+m. M�t m-t cGn tôn tr�ng tình c+m này X 

h�c sinh, không th3 ngNn c�m, can thi/p thô b"o vào tình yêu cJa h�c sinh, 

m-t khác không th3 buông lrng hay không �3 ý ��n quan h/ này. Do v(y, 

ng�8i l%n m�t m-t tr thái �� tôn tr�ng, �@ cao nh�ng tình c+m ��p giúp 

h�c sinh ��nh h�%ng �úng trong tình yêu, m-t khác cGn có s$ chú ý, 

nhoc nhX �3 �i@u chVnh m�t cách h�p lí, tránh �3 quan h/ tình yêu cJa 

h�c sinh trX nên l/ch l"c và +nh h�Xng ��n h�c t(p c4ng nh� cu�c s�ng 

cJa h�c sinh sau này. 

Hoạt động 2. Đặc điểm ý chí của học sinh trung học phổ thông. 

B"n có th3 nói gì v@ ý chí X h�c sinh trung h�c phH thông hi/n nay?  

Hãy vi�t ra suy ngh^ cJa b"n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( t.ng thêm hi(u bi�t v1 �8c �i(m 

ý chí c%a h-c h-c sinh trung h-c ph4 thông. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Z tuHi thanh niên, xu h�%ng nhân cách, ph_m ch�t ý chí b�c l� rõ ràng. 

C�8ng �� cJa ý chí phát tri3n cao. H�c sinh có th3 quy�t tâm v��t qua 

nhi@u trX ng"i �3 �"t t%i các m!c �ích �ã �-t ra. Nh�ng t�m g�Dng v@ 

h�c sinh có hoàn c+nh khó khNn nh�ng nS l$c lâu dài �3 thi �S �"i h�c 

hay s�n sàng hi sinh nh�ng sX thích, nh�ng mong mu�n riêng cJa 

mình �3 giúp �7 gia �ình là không hi�m. C�8ng �� cJa ý chí không chV 

th3 hi/n X vi/c h�c sinh có kh+ nNng nS l$c v��t qua khó khNn bên 

ngoài mà còn th3 hi/n X vi/c ��u tranh ��ng cD, ki@m ch� hay thay �Hi 

chính b+n thân. 
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Tính �"o �Mc cJa các hành ��ng ý chí c4ng ���c h�c sinh ý thMc hDn. 

Các em �ã có kh+ nNng hi3u và l$a ch�n �i@u gì cGn nS l$c và �i@u gì thì 

không. Tính �"o �Mc cJa hành ��ng ý chí ���c th3 hi/n X các m!c �ích 

mà các em �-t ra cho b+n thân. M�t s� h�c sinh có ��nh h�%ng và m!c 

�ích r�t rõ nh� l$a ch�n ngh@ nào, ��nh làm gì trong t�Dng lai. V%i nh�ng 

h�c sinh này, nhu cGu thành �"t nHi b(t: h�c sinh bi�t �-t cho mình m!c 

tiêu, bi�t nS l$c, bi�t lên k� ho"ch và phân ph�i sMc l$c �3 th$c hi/n. Nói 

cách khác, s$ nS l$c ý chí b�c l� rõ nét. Nh�ng c4ng có nh�ng h�c sinh 

không �-t ra cho mình các m!c �ích, không ngh^ t%i t�Dng lai, th! ��ng 

ch8 ��i. Nh�ng h�c sinh này th�8ng không có ��ng cD và khó có th3 

thành �"t trong cu�c s�ng. *áng ti�c là v[n còn nh�ng h�c sinh trung 

h�c phH thông b� lôi kéo vào các nhóm tiêu c$c, không tuân thJ các 

chu_n m$c, giá tr� xã h�i, coi s$ th3 hi/n tính ngang ng��c, xâm h"i 

ng�8i khác, ch�ng ��i xã h�i là b+n l^nh, là ý chí.  

THỰC HÀNH CHO HOẠT ĐỘNG 3 

1) Hãy xác ��nh trong l%p h�c b"n �ang d"y có nh�ng nhóm b"n thân nào? 

*-c �i3m cJa nh�ng nhóm b"n �ó? Có nhóm nào cGn chú ý �-c bi/t? 

2) Tìm ki�m m�t tình hu�ng trong �ó ng�8i giáo viên có cách Mng xd v%i 

nh�ng “c-p �ôi” h�c sinh trong l%p mà b"n cho là h�p lí và có hi/u qu+. 

Phân tích tình hu�ng �ó. 

3) Hãy trò chuy/n v%i m�t vài h�c sinh �3 tìm hi3u: m!c �ích t�Dng lai cJa 

các em là gì? Các em có k� ho"ch hay d$ ki�n th$c hi/n nh� th� nào?  

Khó khNn mà các em g-p ph+i là gì? 

Nội dung 4  

CÁC *�C *I�M NHÂN CÁCH C�A H}C SINH TRUNG H}C PH~ THÔNG 

MỤC TIÊU  

Ho"t ��ng này giúp ng�8i h�c nom ���c nh�ng v�n �@ cD b+n trong 

nhân cách cJa h�c sinh trung h�c phH thông mà nhà giáo d!c cGn tìm 

hi3u. Ng�8i h�c ���c cung c�p nh�ng �-c �i3m nHi b(t trong nhân cách 

cJa h�c sinh trung h�c phH thông nh� kh+ nNng t$ ý thMc cJa h�c sinh, 

hình +nh cái tôi, ��nh h�%ng giá tr�… nh�ng v�n �@ c�t lõi cJa nhân 

cách. T] �ó có th3 gi+i thích, d$ báo hành vi và xu h�%ng phát tri3n nhân 

cách cJa h�c sinh. 
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TEST ĐẦU VÀO 

Hãy xác ��nh: Trong s� h�c sinh X l%p các anh (ch�) �ang d"y, có h�c sinh 

nào có th3 coi là ng�8i h�%ng n�i? H�%ng ngo"i? Ai là ng�8i lí thuy�t,  

ai là ng�8i th$c t�?... T] �-c �i3m nào cJa mSi h�c sinh �ó mà anh (ch�) 

cho r?ng h� thu�c ki3u này hay ki3u kia? 

Z lMa tuHi trung h�c phH thông, nhân cách �ã khá Hn ��nh và b�c l� khá rõ. 

Nhân cách th3 hi/n X hình +nh tHng th3 và th�ng nh�t cJa mSi h�c sinh 

mà ta có th3 quan sát và nh(n bi�t ���c: s$ khác bi/t, d�u �n riêng v@ 

hành vi, cách Mng xd v%i ng�8i khác, ho"t ��ng, xu h�%ng ho"t ��ng, các 

xúc c+m, tình c+m, cách suy ngh^ gi+i quy�t v�n �@, cách quan h/ v%i 

chính b+n thân… �ã trX thành Hn ��nh và có th3 d$ �oán ���c X mMc �� 

nh�t ��nh. 

Hoạt động 1. Tự ý thức và hình thành “cái tôi” của học sinh 

trung học phổ thông. 

Các nhà tâm lí h�c khqng ��nh r?ng, ��n tuHi h�c sinh trung h�c phH 

thông, t$ ý thMc và “cái tôi” ���c b�c l� khá rõ nét. Qua nghiên cMu các 

tài li/u, giáo trình v@ tâm lí h�c lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông, 

qua ti�p xúc tr$c ti�p v%i h�c sinh, b"n hãy vi�t ra cách hi3u cJa mình v@ 

t$ ý thMc và “cái tôi” cJa h�c sinh trung h�c phH thông, b?ng cách tr+ l8i 

m�t s� câu hri sau: 

Câu 1. T< ý thFc là gì? NhRng %=c %i8m n,i bJt v6 t< ý thFc c'a h*c sinh 

trung h*c ph, thông? 

— T$ ý thMc là: 
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— Nh�ng �-c �i3m nHi b(t v@ t$ ý thMc cJa h�c sinh trung h�c phH thông là: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2. “Cái tôi” trong tâm lí h*c có %i8m gì khác v0i cái tôi thE7ng %EUc 

sG d�ng trong cu�c s5ng hVng ngày. T�i sao c?n ph�i quan tâm %9n s< 

hình thành “cái tôi” � h*c sinh trung h*c ph, thông? 

— “Cái tôi” trong tâm lí h�c: 
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— “Cái tôi” trong cu�c s�ng h?ng ngày: 

 

 

 

— CGn ph+i quan tâm ��n s$ hình thành “cái tôi” X h�c sinh trung h�c phH 

thông vì: 

 

 

 

 

 

 

 

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

và t� hoàn thi)n n�i dung tr� l i câu h"i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Trong tâm lí h�c, có nhi@u cách hi3u khác nhau v@ khái ni/m “t$ ý thMc” 

và “cái tôi”, tu� thu�c vào cách ti�p c(n khác nhau. Tuy v(y, có th3 hi3u 

chung nh�t nh� sau: 

T� ý th:c là kh+ nNng h�c sinh trung h�c phH thông t$ tách ra khri b+n 

thân, l�y b+n thân mình làm ��i t��ng �3 nh(n thMc, �3 �ánh giá, t] �ó 

hình thành nên bi3u t��ng khái quát v@ chính b+n thân. Bi3u t��ng Hn 

��nh cJa cá nhân v@ chính b+n thân có th3 g�i là cái tôi. Kh+ nNng t$ ý 

thMc giúp h�c sinh có th3 hình thành bi3u t��ng �úng hay sai, �Gy �J 

hay thi�u h!t v@ b+n thân mình. Ng��c l"i, khi cái tôi ���c hình thành, 

nó l"i �óng vai trò ��nh h�%ng, thúc �_y và �i@u chVnh hành vi cJa h�c sinh. 

Nh� v(y, h�c sinh có th3 t$ nh(n thMc b+n thân và hình thành hình +nh 

cJa b+n thân X nhi@u ph�Dng di/n: bên ngoài, bên trong, thân th3 hay 

nNng l$c, nNng l$c hay ph_m ch�t; và nhi@u mMc ��: �Dn gi+n hay  

phMc t"p, �Gy �J hay phi�n di/n... T$ �ánh giá là m�t kh+ nNng ���c 

hình thành trong su�t quá trình phát tri3n nhân cách và ���c coi là m�t 

d�u hi/u cD b+n �3 nh(n bi�t mMc �� tr�Xng thành cJa nhân cách. 
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Z lMa tuHi h�c sinh trung h�c phH thông t$ �ánh giá có nh�ng �i3m nHi b(t, 

th3 hi/n s$ tr�Xng thành nh�t ��nh v@ nhân cách: 

— H�c sinh trung h�c phH thông �ã có s$ ��i chi�u b+n thân v%i các chu_n 

m$c xã h�i và có quan �i3m riêng cJa mình.  

— S$ �ánh giá cJa h�c sinh trung h�c phH thông có tính phê phán và �òi 

hri cao v%i b+n thân. H�c sinh có th3 bNn khoNn trNn trX v%i câu hri: 

“Mình là ai? Mình là ng�8i nh� th� nào? Mình mu�n trX thành ng�8i 

nh� th� nào?”. *-t câu hri và tr+ l8i câu hri b?ng cách phân tích so sánh 

��i chi�u b+n thân v%i ng�8i khác là cD sX quan tr�ng �3 h�c sinh có th3 

t$ tu d�7ng, t$ �i@u chVnh b+n thân. Nhu cGu “trò chuy/n v%i chính 

mình” �3 khám phá phát hi/n ra mình là m�t nhu cGu nHi b(t. Nh�ng 

nhu cGu �ó ���c th3 hi/n trong các trang nh(t kí, ho-c hi/n �"i hDn và 

�a d"ng hDn v%i blog ho-c m"ng xã h�i. 

— T$ �ánh giá X h�c sinh trung h�c phH thông có chi@u sâu và khái quát 

hDn so v%i h�c sinh trùn h�c cD sX. *i@u này liên quan t%i vinn c+nh cu�c 

s�ng mà h�c sinh trung h�c phH thông �ang l$a ch�n và h�%ng t%i,  

�-c bi/t liên quan ��n các hình m[u ngh@ nghi/p, v� trí xã h�i trong 

t�Dng lai. H�c sinh không chV t$ �ánh giá b+n thân trong hi/n t"i mà còn 

t"o ra cái tôi lí t�Xng, so sánh ��i chi�u cái tôi hi/n t"i v%i cái tôi lí t�Xng. 

Các em c4ng không chV d]ng l"i X vi/c �ánh giá m�t s� nét nhân cách 

riêng l� mà �ánh giá m�t cách tHng th3 v@ b+n thân, so sánh ��i chi�u 

v%i m�t hình m[u nào �ó.  

— T$ �ánh giá cJa h�c sinh trung h�c phH thông ���c th$c hi/n theo ba cách: 

+ So sánh mMc �� kì v�ng v%i k�t qu+ cJa b+n thân. Do v(y các em s�n sàng 

th$c hi/n các hành ��ng, th(m chí các hành ��ng nguy hi3m �3 khqng 

��nh nNng l$c cJa mình. Xu h�%ng này làm các em �ôi khi coi nh� nh�ng 

vi/c làm th�8ng ngày, có xu h�%ng c�8ng �i/u hoá m�t s� ho"t ��ng... 

+ *�i chi�u so sánh v%i ý ki�n cJa ng�8i khác v@ b+n thân. H�c sinh trung 

h�c phH thông nh"y c+m v%i ý ki�n cJa ng�8i khác và th�8ng có xu 

h�%ng khái quát hoá các ý ki�n �ó. M�t nh(n xét v@ m�t công vi/c c! th3 

có th3 ���c khái quát cho toàn b� con ng�8i. Do v(y, khi nh(n xét h�c 

sinh trung h�c phH thông cGn th(n tr�ng, theo h�%ng phát tri3n, không 

nên quy k�t. 
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+ M�t s� th�%c �o m%i ���c sd d!ng trong t$ �ánh giá nh� s$ thành th"o 

trong công vi/c, s$ h�p d[n trong tình yêu và tình b"n thân thi�t.  

Các y�u t� này �óng góp quan tr�ng cho vi/c thanh niên �ánh giá tHng 

th3 v@ b+n thân. 

—  *ánh giá cJa h�c sinh trung h�c phH thông còn mang tính chJ quan và 

có xu h�%ng cao hDn hi/n th$c. Nguyên nhân cJa hi/n t��ng này là do 

nh(n thMc cJa các em v@ các v�n �@ xã h�i ch�a sâu, s$ va ch"m và tr+i 

nghi/m trong cu�c s�ng ch�a nhi@u. Bên c"nh �ó, mD �%c, hoài bão cJa 

các em r�t l%n nh�ng ch�a ���c ki3m chMng. Do v(y, không nên �@ cao 

thái quá nNng l$c nào �ó cJa h�c sinh (nh� s$ lNng xê thái quá cJa báo 

chí v%i m�t s� v(n ��ng viên m%i nHi chqng h"n). Th]a nh(n, tôn tr�ng 

và khuy�n khích các em khqng ��nh và b�c l� các nNng l$c cJa b+n thân 

nh�ng cGn có ch]ng m$c. 

Quá trình hình thành nhân cách bao g#m c+ vi/c hình thành “cái tôi” — 

m�t quan ni/m, hình +nh v@ b+n thân — t�Dng ��i b@n v�ng. Cái tôi 

không chV là bi3u t��ng v@ nh�ng thu�c tính �ã ���c cá nhân xây d$ng 

nên mà còn là tâm th� xã h�i, bao g#m: nh(n thMc v@ b+n thân, xúc c+m 

v%i b+n thân và hành vi — thái �� th$c t� v%i b+n thân. Cái tôi hay hình 

+nh v@ cái tôi có nhi@u n�i dung và nhi@u mMc �� nh� cái tôi th3 ch�t,  

cái tôi hi/n th$c, cái tôi lí t�Xng... 

Hình +nh v@ thân th3: Thanh niên r�t quan tâm ��n hình +nh thân th3 

cJa mình trong mot ng�8i khác và có ý thMc rèn luy/n ho-c t"o ra các 

�i/u b�, cd chV �3 t"o ra hình +nh h�p d[n. M�t trong nh�ng m�i quan 

tâm cJa h�c sinh trung h�c phH thông là v� b@ ngoài cJa h� phù h�p nh� 

th� nào v%i m[u ng�8i cJa “phái nam” hay “phái n�”. Nam h�c sinh 

quan tâm ��n tGm vóc: cao — th�p, dáng hình nam tính. N� sinh quan 

tâm ��n làn da, �� béo gGy... V� b@ ngoài trX thành m�t ph�Dng di/n cJa 

cu�c s�ng. Vi/c bot ch�%c cách Nn m-c hay cd chV cJa nhân v(t nào �ó 

c4ng không n?m ngoài hi/n t��ng này. 

Hình +nh cái tôi ���c �ánh giá qua nhi@u tiêu chí khác nhau: tính b@n v�ng, 

tính t�Dng ph+n, mMc �� rõ ràng. Z h�c sinh trung h�c phH thông, tính 

b@n v�ng cao hDn lMa tuHi thi�u niên, tuy v(y v[n có th3 thay �Hi nhanh. 

Tính t�Dng ph+n: s$ khác bi/t cJa b+n thân v%i ng�8i khác. Z h�c sinh 

trung h�c phH thông, nh�ng ph_m ch�t bên trong ���c chú ý nh�ng 

���c nh(n thMc ch(m hDn nh�ng ph_m ch�t bên ngoài. H�c sinh có th3 
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lo long v@ �n t��ng mà mình có th3 gây ra ��i v%i ng�8i khác, th3 hi/n X 

“tính c+ th�n”.  

— S$ c�8ng �i/u tính ��c �áo riêng cJa mình là �-c �i3m cJa nhi@u h�c 

sinh trung h�c phH thông. M-c dù hình +nh cJa h�c sinh v@ b+n thân 

bao gi8 c4ng t�Dng quan v%i hình t��ng nhóm “chúng tôi”— nh�ng 

ng�8i cùng tuHi cJa gi%i mình — nh�ng không bao gi8 trùng v%i cái 

“chúng tôi” �y m�t cách hoàn toàn. 

— Cái tôi cJa n� và nam có s$ khác bi/t. N� gi%i có xu h�%ng h�%ng n�i và 

nh"y c+m hDn, xu h�%ng tìm ki�m s$ t�Dng �#ng v%i vai trò gi%i rõ nét hDn.  

Hoạt động 2. Định hướng giá trị của học sinh trung học 

phổ thông. 

B"n hãy vi�t ra suy ngh^ cJa mình �3 tr+ l8i m�t s� câu hri sau: 

Câu 1. �&nh hE0ng giá tr& là gì? Vai trò c'a %&nh hE0ng giá tr&? 

— *�nh h�%ng giá tr� là: 

 

 

 

 

 

 

— Vai trò cJa ��nh h�%ng giá tr�: 
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Câu 2. �=c %i8m %&nh hE0ng giá tr& c'a h*c sinh trung h*c ph, thông? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 �;nh h��ng 

giá tr; và �8c �i(m �;nh h��ng giá tr; c%a h-c sinh trung h-c ph4 thông. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

*�nh h�%ng giá tr� ���c hi3u là thái ��, s$ l$a ch�n cJa cá nhân v%i các 

giá tr� v(t ch�t hay tinh thGn nào �ó có ý ngh^a v%i cá nhân, �ã ���c cá 

nhân nh(n thMc. Nh� v(y, các cá nhân khác nhau có th3 có các ��nh 

h�%ng giá tr� không gi�ng nhau. V%i các cá nhân này, m�t ��i t��ng v(t 

ch�t hay tinh thGn này có th3 ���c nh(n thMc là có ý ngh^a, tMc là có giá 

tr� ��i v%i h�. H� ho"t ��ng �3 �"t t%i các giá tr� �ó. V%i các cá nhân 

khác, ��i t��ng v(t ch�t hay tinh thGn khác m%i có giá tr� v%i h�...  

Trong �8i s�ng có các giá tr� mang tính phH bi�n, c4ng có các giá tr� chV 

có m�t s� ít ng�8i nào �ó theo �uHi. Do v(y, bên c"nh tính chung cJa 

các ��nh h�%ng giá tr�, màu soc chJ quan và tính ch�t cá nhân cJa ��nh 

h�%ng giá tr� c4ng r�t rõ nét. 

*�nh h�%ng giá tr� �óng vai trò quan tr�ng trong cu�c s�ng cJa  

con ng�8i. ThM nh�t, ��nh h�%ng giá tr� là m�t trong các y�u t� quy�t 

��nh m!c �ích ho"t ��ng mà con ng�8i h�%ng t%i. *�nh h�%ng giá tr� 

���c c! th3 hoá trong các m!c �ích ho"t ��ng c! th3 và chi ph�i xu 

h�%ng ho"t ��ng chung cJa con ng�8i. Ví d!, m�t cá nhân có ��nh 
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h�%ng giá tr� cD b+n là ti@n b"c, ng�8i �ó sb có xu h�%ng ti�n hành các 

ho"t ��ng c! th3 nh?m �em l"i ti@n b"c và xu h�%ng ho"t ��ng chung 

cJa ng�8i �ó c4ng nh?m t%i giá tr� này. 

ThM hai, ��nh h�%ng giá tr� thúc �_y cá nhân th$c hi/n các ho"t ��ng 

h�%ng t%i giá tr� �ó. 

ThM ba, ��nh h�%ng giá tr� c4ng �óng vai trò tiêu chu_n, nguyên toc cJa 

hành vi. Do v(y, tìm hi3u ��nh h�%ng giá tr� cJa cá nhân nói chung và 

h�c sinh nói riêng là vô cùng quan tr�ng. Hi3u ���c ��nh h�%ng giá tr� 

cJa h�c sinh, ng�8i giáo viên có th3 hi3u ���c ��ng cD nào thúc �_y h�c 

sinh th$c hi/n ho"t ��ng này hay ho"t ��ng khác, xu h�%ng ho"t ��ng 

cJa h�c sinh và nh�ng �i3m có th3 tác ��ng ��n �3 mang l"i hi/u qu+. 

Có th3 phân lo"i nhi@u ��nh h�%ng giá tr� khác nhau, tuy nhiên có m�t s� 

lo"i ��nh h�%ng giá tr� hay ���c �@ c(p t%i: 

— CNn cM vào ý ngh^a xã h�i hay ý ngh^a cá nhân cJa các m!c �ích: ��nh 

h�%ng giá tr� xã h�i — khi cá nhân h�%ng t%i các m!c �ích vì xã h�i,  

vì ng�8i khác; ��nh h�%ng giá tr� cá nhân — khi cá nhân h�%ng t%i các 

m!c �ích vì b+n thân. 

— CNn cM vào ��i t��ng cJa ��nh h�%ng giá tr�: ��nh h�%ng giá tr� v(t ch�t, 

��nh h�%ng giá tr� tinh thGn. 

— CNn cM vào ý ngh^a, tính ch�t cJa giá tr�: ��nh h�%ng giá tr� tiêu c$c,  

��nh h�%ng giá tr� tích c$c. 

S$ hình thành ��nh h�%ng giá tr� là quá trình lâu dài, �ó là k�t qu+ cJa 

m�i quan h/ t�Dng hS gi�a các y�u t� riêng cJa cá nhân và các y�u t�  

xã h�i. Z giai �o"n trung h�c phH thông, ��nh h�%ng giá tr� v]a ���c b�c 

l� rõ nét, v]a có �i@u ki/n �3 hình thành nhanh chóng, v]a có tác ��ng 

m"nh mb ��n �8i s�ng cJa h�c sinh. *3 hình thành ��nh h�%ng giá tr�, X 

h�c sinh ph+i có h/ th�ng nh�ng hi3u bi�t v@ th� gi%i xung quanh, ph+i 

có nh�ng tr+i nghi/m nh�t ��nh v@ các quan h/ xã h�i. Nh�ng �i@u ki/n 

này �ã bot �Gu hi/n di/n X lMa tuHi trung h�c phH thông v%i các quan h/ 

xã h�i m%i. Trong quá trình t�Dng tác v%i các vai xã h�i, nh(n bi�t các 

quan h/ và các giá tr� trong �8i s�ng xã h�i, X h�c sinh trung h�c phH 

thông hình thành và cJng c� cho b+n thân nh�ng giá tr� nh�t ��nh. Có th3 
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�ó là nh�ng giá tr� ���c nhi@u ng�8i �@ cao, có th3 �ó là nh�ng giá tr� 

riêng m-c dù có th3 ch�a ���c h�c sinh trung h�c phH thông nh(n thMc 

m�t cách �Gy �J. Chính vì v(y, các giá tr� X h�c sinh trung h�c phH thông 

có th3 mang tính tích c$c nh�ng c4ng có c+ nh�ng giá tr� tiêu c$c.  

Vi/c bot �Gu va ch"m v%i cu�c s�ng, hMng thú v%i �8i s�ng xã h�i mX 

r�ng có th3 d[n t%i vi/c h�c sinh trung h�c phH thông ti�p nh(n m�t s� 

giá tr� nào �ó không th$c s$ phù h�p và thi�u nh(n thMc c-n kb. Trong 

giai �o"n xã h�i hi/n nay, �i@u này th3 hi/n khá rõ khi h�c sinh trung h�c 

phH thông bot ch�%c, ch"y theo các giá tr� ngo"i lai, th8i th��ng mà br 

quên các giá tr� truy@n th�ng nhân b+n. *3 h�c sinh hi3u ���c các “chân 

giá tr�” không h@ dn dàng trong b�i c+nh các giá tr� cJa xã h�i c4ng �ang 

ch�a ��nh hình rõ nét. 

*�nh h�%ng giá tr� cJa h�c sinh phH thông ���c th3 hi/n qua các ho"t 

��ng và các m�i quan h/ cD b+n cJa các em. 

Trong ho"t ��ng h�c t(p, ��nh h�%ng giá tr� cD b+n cu�c s�ng cJa h�c 

sinh trung h�c phH thông ���c th3 hi/n trong m!c �ích gGn là thi ���c 

vào các tr�8ng cao �qng và �"i h�c. Nói cách khác, ��nh h�%ng giá tr� 

phH bi�n X h�c sinh trung h�c phH thông trong h�c t(p là các giá tr� cá 

nhân. H�c sinh mong mu�n h�c t(p �3 có ���c cu�c s�ng cJa b+n thân 

t�t ��p hDn. *i@u này có tính l�ch sd cJa nó trong quá trình phát tri3n cá 

nhân. C4ng vì ��nh h�%ng giá tr� này mà nh�ng h�c sinh trung h�c phH 

thông �ã nh(n thMc ���c ý ngh^a cJa vi/c h�c t(p, sb nS l$c không bi�t 

m/t mri �3 �"t ���c m!c �ích �ó. Ng��c l"i, nh�ng h�c sinh không có 

��nh h�%ng giá tr� gon v%i vi/c h�c hành sb th8 D, ch3nh m+ng và có thái �� 

thi�u tích c$c v%i vi/c h�c t(p. Vi/c h�c t(p �3 có ki�n thMc, �3 trX thành 

ng�8i có tri thMc ph!c v! xã h�i trX thành giá tr� n@n X phía xa. 

Trong các quan h/, ��nh h�%ng giá tr� cJa h�c sinh trung h�c phH thông 

c4ng th3 hi/n rõ nét. Trong quan h/ gia �ình, m-c dù v[n còn là thành 

viên ph! thu�c vào gia �ình nh�ng h�c sinh trung h�c phH thông �@ cao 

và mong mu�n có ���c s$ t$ l(p và ��c l(p trong vi/c gi+i quy�t các v�n 

�@ cJa b+n thân, mong mu�n khqng ��nh b+n thân. Trong quan h/ v%i 

b"n bè, giá tr� mà các em �@ cao là s$ tôn tr�ng, bình �qng, s$ th]a nh(n 

l[n nhau. 
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Hoạt động 3. Tự xác định xã hội – hình thành thế giới quan 

và “kế hoạch cuộc đời”. 

Theo b"n, th� gi%i quan là gì? *-c �i3m nHi b(t v@ th� gi%i quan cJa h�c 

sinh trung h�c phH thông là gì? B"n hãy vi�t ra quan �i3m cJa mình v@ 

v�n �@ này. 

— Th� gi%i quan là: 

 

 

 

 

— *-c �i3m hình thành th� gi%i quan X h�c sinh trung h�c phH thông: 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	i chi�u nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 th� gi�i 

quan và �8c �i(m hình thành th� gi�i quan = h-c sinh trung h-c ph4 thông. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Th� gi%i quan là h/ th�ng nh�ng quan �i3m chung v@ th� gi%i ���c hình 

thành t] các tri thMc mà cá nhân có ���c, �3 có ���c th� gi%i quan  

cGn có: h/ th�ng các tri thMc nh�t ��nh ���c cá nhân l^nh h�i và kh+ 

nNng t� duy �3 gon các tri thMc thành h/ th�ng. Tuy v(y, th� gi%i quan 

không �Dn thuGn là h/ th�ng tri thMc mà còn là h/ th�ng các ni@m tin, 

nói lên thái �� và ��nh h�%ng cJa con ng�8i ��i v%i th� gi%i. Th� gi%i 

quan có th3 sâu hay nông, �úng hay sai, khoa h�c hay tôn giáo. 

TuHi thanh niên là giai �o"n c$c kì quan tr�ng ��i v%i vi/c hình thành 

th� gi%i quan vì X lMa tuHi này, các ti@n �@ nhân cách và nh(n thMc cJa 

th� gi%i quan �ang chín mu#i. Các ti@n �@ nhân cách th3 hi/n X chS 
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thanh niên h�c sinh có nhu cGu r�t l%n là nhu cGu tìm ki�m ý ngh^a  

cu�c s�ng, l$a ch�n con ��8ng cu�c �8i m�t cách có ý thMc. Các ti@n �@ 

nh(n thMc th3 hi/n X chS tGm nhìn trí tu/ không chV ���c mX r�ng mà còn 

theo h�%ng lí lu(n hoá các kinh nghi/m thành các nguyên toc chung. 

TuHi thanh niên th3 hi/n thái �� ��i v%i th� gi%i v%i màu soc nhân cách 

rõ r/t. S$ tìm tòi th� gi%i quan bao g#m ��nh h�%ng xã h�i cJa nhân cách — 

nh(n bi�t b+n thân nh� là m�t b� ph(n, m�t thành t� cJa c�ng �#ng và 

s$ l$a ch�n ví trí xã h�i t�Dng lai cho b+n thân và các ph�Dng thMc �"t 

��n m!c �ích �y. 

V�n �@ ý ngh^a cJa cu�c s�ng là m�t trong nh�ng tiêu �i3m cJa s$ hình 

thành th� gi%i quan. “Ai cGn tôi? Tôi sinh ra �3 làm gì?...” là câu hri thanh 

niên h�c sinh t$ �-t cho b+n thân. *a s� h�c sinh trung h�c phH thông 

có khuynh h�%ng s�ng cu�c s�ng tích c$c có ích cho b+n thân và xã h�i. 

Bên c"nh �ó c4ng có m�t s� h�c sinh trung h�c phH thông ch�a xác ��nh 

���c ý ngh^a cu�c s�ng cJa b+n thân và có thái �� b� ��ng “sau hãy 

hay”. Tâm th� b� ��ng này là nguyên nhân cJa s$ l l"i, thi�u ý chí và 

thi�u nS l$c. 

S$ hình thành th� gi%i quan �òi hri k�t h�p vinn c+nh gGn và vinn  

c+nh xa, k�t h�p cái có th3 và cái mong mu�n. M�t thanh niên chV bi�t 

h�%ng t%i cái mong mu�n mà không bi�t v@ th$c t"i thì có th3 không bao 

gi8 �"t ���c mong mu�n �ó. M�t thanh niên không có hoài bão �%c mD 

c4ng không ph+i là thanh niên. 

Hoạt động 4. Kế hoạch cuộc đời và xác định nghề nghiệp. 

Qua th$c tinn d"y h�c và giáo d!c h�c sinh, b"n hãy chV ra nh�ng �-c 

�i3m trong vi/c xác ��nh, l$a ch�n ngh@ nghi/p cJa h�c sinh trung h�c 

phH thông? 
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B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 “k� ho�ch 

cu�c � i” và xác �;nh ngh1 nghi)p c%a h-c sinh trung h-c ph4 thông. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nét nHi b(t cJa tuHi thanh niên là xác ��nh k� ho"ch cu�c �8i. *i@u này 

có ���c là do các nguyên nhân: 

1) S$ tr�Xng thành nh�t ��nh v@ nhân cách.  

2) S$ c! th3 hoá ít nhi@u có tính hi/n th$c các �%c mD, lí t�Xng. 

K� ho"ch cu�c �8i v]a là hi/n t��ng xã h�i v]a là hi/n t��ng có tính  

�"o �Mc. Khái ni/m này bao hàm t] s$ xác ��nh các giá tr� �"o �Mc, mMc �� 

kì v�ng vào t�Dng lai, ngh@ nghi/p, cu�c s�ng sau này. K� ho"ch cu�c �8i 

th�8ng hình thành m�t cách mD h# cu�i tuHi thi�u niên, dGn có ��8ng 

nét rõ hDn X tuHi thanh niên và ��n cu�i tuHi thanh niên có th3 ���c 

��nh hình và trX thành lb s�ng X h�.  

V�n �@ b(n tâm nh�t ��i v%i thanh niên h�c sinh trong k� ho"ch ��8ng 

�8i là ch�n ngh@. Vi/c ch�n ngh@ chính là m�t khâu trong k� ho"ch cu�c 

�8i cJa các em. Vi/c xác ��nh ngh@ nghi/p là quá trình có nhi@u mMc ��, 

nhi@u tGng b(c, ch�u +nh h�Xng cJa nhi@u y�u t� và ���c h�c sinh trung 

h�c phH thông quan tâm. Xu h�%ng và hMng thú ngh@ có th3 �ã xu�t hi/n 

X tuHi thi�u niên nh�ng chV trX thành c�p thi�t và mang tính hi/n th$c 

hDn X h�c sinh trung h�c phH thông bXi th8i gian ph+i ��a ra quy�t ��nh 

c! th3 không còn nhi@u. 

Vi/c ch�n ngh@ �òi hri ph+i k�t h�p ���c nhi@u y�u t�: nhu cGu xã h�i, 

nNng l$c, sX thích cJa b+n thân và yêu cGu �òi hri cJa ngh@. Th� nh�ng 
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X h�c sinh trung h�c phH thông ch�a có ���c thông tin v@ c+ ba y�u t� 

này. *a phGn cD sX cJa thái �� l$a ch�n ngh@ nghi/p cJa h�c sinh d$a 

trên các khái quát mang tính kinh nghi/m h�c ���c t] nh�ng ng�8i 

xung quanh, còn tr]u t��ng ch�a ���c tr+i nghi/m. Do v(y, vi/c ch�n 

ngh@ cJa h�c sinh trung h�c phH thông mang tính t$ phát, theo trào l�u 

xã h�i mà ch�a có cD sX choc chon. H�c sinh trung h�c phH thông 

th�8ng ch�a có cái nhìn �Gy �J v@ ngh@. Ngh@ t�t thì m�i thM �@u hay, 

ngh@ x�u thì m�i thM �@u dX. 

H�c sinh trung h�c phH thông th�8ng có ít thông tin v@ ngh@ và v@ b+n 

thân. H� bi�t ít v@ các �-c �i3m cJa ngh@, v@ m"ng l�%i ngh@ có trong xã 

h�i. H�c sinh c4ng ch�a phân bi/t rõ ngh@ và tr�8ng �ào t"o ngh@. 

Nhi@u h�c sinh ngay c+ khi �ã vào tr�8ng v[n ch�a hi3u rõ ngh@ cJa 

mình sau này sb làm gì. 

Ch�n ngh@ là quá trình phMc t"p và lâu dài. Có hai c$c cJa quá trình này 

X h�c sinh trung h�c phH thông: m�t là t"m gác hay kéo dài vi/c ch�n 

ngh@ do không có hMng thú rõ r/t và Hn ��nh. S$ ch(m trn này th�8ng �i 

�ôi v%i s$ ch�a tr�Xng thành nói chung, v%i tính tr� con trong ��nh 

h�%ng xã h�i. C$c khác cJa quá trình ch�n ngh@ là áp �-t s%m t] phía 

ph! huynh. Cách này th�8ng �em l"i s$ s� hãi, t] ch�i m�t cách tiêu c$c 

t] phía h�c sinh. Do v(y, tH chMc �3 giúp h�c sinh có �i@u ki/n ti�p c(n, 

tìm hi3u, mX r�ng nhãn quan và có th3 có ���c s$ l$a ch�n phù h�p 

công vi/c h�t sMc cGn thi�t.  

THỰC HÀNH HOẠT ĐỘNG 4 

1) Hãy gi+i thích nh�ng tr�8ng h�p h�c sinh quá t$ ti ho-c t$ kiêu.  

Theo anh (ch�) có th3 làm gì giúp các em có ���c s$ nh(n thMc và �ánh 

giá �úng v@ b+n thân? 

2) Hãy xác ��nh các ��nh h�%ng giá tr� phH bi�n X h�c sinh trung h�c phH 

thông mà anh (ch�) �ang d"y h�c. Anh (ch�) suy ngh^ gì v@ các ��nh 

h�%ng giá tr� �ó? 

3) N�u ���c chia s� v%i h�c sinh trung h�c phH thông v@ vi/c l$a ch�n ngh@ 

và k� ho"ch cu�c �8i. Anh (ch�) sb chia s� �i@u gì? 
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Hoạt động 5. Tính tích cực xã hội của học sinh trung học 

phổ thông: các vai trò và hoạt động xã hội. 

B?ng kinh nghi/m công tác giáo d!c h�c sinh và qua các tài li/u �ã ��c, b"n 

hãy vi�t ra hi3u bi�t cJa mình v@: 

— *-c �i3m tính tích c$c xã h�i cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 

 

 

 

 

 

 

 

— Các ho"t ��ng xã h�i mà h�c sinh trung h�c phH thông tham gia: 

 

 

 

 

 

 

— Vai trò cJa h�c sinh trung h�c phH thông trong các ho"t ��ng xã h�i: 
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B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 tính tích 

c�c xã h�i c%a h-c sinh trung h-c ph4 thông. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tính tích c$c xã h�i cJa thanh niên r�t cao nh� là h/ qu+ cJa v� th� xã h�i 

m%i và tính mX trong các quan h/ xã h�i. *Mng tr�%c ng�7ng cda cJa ho"t 

��ng xã h�i và �8i s�ng xã h�i, thanh niên có nhi@u cD h�i �3 tham gia vào 

nhi@u ho"t ��ng xã h�i khác nhau. Qua �ó thanh niên không chV có ���c các 

kinh nghi/m xã h�i mà còn có cD h�i �3 th3 hi/n nNng l$c cJa b+n thân, 

th3 hi/n ���c vai trò cJa mình trong các ho"t ��ng xã h�i. Thông qua 

các ho"t ��ng xã h�i, h�c sinh trung h�c phH thông hoàn thi/n và cJng 

c� nhân cách. 

Tính tích c$c xã h�i cJa h�c sinh trung h�c phH thông ���c thúc �_y bXi 

các nhân t� sau: 

— Nhu cGu tìm hi3u, nom bot các s$ ki/n trong �8i s�ng xã h�i �ã rõ nét. 

H�c sinh có s$ quan tâm ��n các s$ ki/n kinh t�, chính tr� cJa ��t n�%c, 

có nhu cGu th3 hi/n quan �i3m cJa b+n thân v@ các v�n �@ �ó. V%i nhu 

cGu này, h�c sinh trung h�c phH thông không còn �Dn thuGn chV gon bó 

v%i ho"t ��ng h�c t(p mà dGn th3 hi/n d�u hi/u ng�8i công dân. 

— Các hMng thú liên quan ��n �8i s�ng xã h�i, các ho"t ��ng xã h�i  

mX r�ng. H�c sinh ngày nay có th3 tham gia vào các nhóm trên m"ng r�t 

khác nhau: nhóm b+o v/ môi tr�8ng, nhóm cH ��ng viên th3 thao,  

các dinn �àn v@ r�t nhi@u các v�n �@ cJa xã h�i. *ây là môi tr�8ng thu(n 

l�i cho vi/c bày tr quan �i3m, �@ xu�t các ý t�Xng và nh(n ���c s$ ph+n 

h#i r�ng rãi. 

Tính tích c$c xã h�i — ���c hi3u X ngh^a r�ng v%i c+ chi@u h�%ng tích c$c 

và tiêu c$c có th3 ���c th3 hi/n trong các nhóm xã h�i mà h�c sinh 

trung h�c phH thông tham gia. Có th3 �ó là các nhóm Jng h� xã h�i: th$c 

hi/n các ho"t ��ng v%i m!c �ích xã h�i t�t ��p nh� các nhóm t] thi/n, 

nhóm vì môi tr�8ng, nhóm hi�n máu nhân �"o. D"ng nhóm này thúc 

�_y s$ phát tri3n tích c$c cJa thanh niên, �#ng th8i �óng góp vào s$ 

phát tri3n cJa xã h�i. T#n t"i c+ nh�ng nhóm khác: các nhóm phi xã h�i 

(v@ mMc �� �óng góp và ý ngh^a ��i v%i s$ phát tri3n cJa xã h�i) nh� các 

nhóm cùng vui chDi, gi+i trí v%i s$ gon bó b@ ngoài mang tính xúc c+m 

�Dn thuGn. Các nhóm này có th3 coi là trung tính, tuy v(y, có nh�ng 
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nguy cD nh�t ��nh. Nhóm ch�ng ��i xã h�i: càn qu�y, vi ph"m tr(t t$ xã 

h�i, say r��u, c8 b"c, cá ��... Các nhóm d"ng này th�8ng hình thành 

ngoài nhà tr�8ng (còn g�i là nhóm ��8ng ph�) là nguy cD ��i v%i xã h�i, 

cGn ���c quan tâm �3 h"n ch�. 

H�c sinh trung h�c phH thông r�t quan tâm ��n các vai xã h�i, �-c bi/t 

t] khía c"nh các chu_n m$c hành vi, thái �� cJa các vai xã h�i. H�c sinh 

th�8ng nhìn nh(n �ánh giá các vai xã h�i m�t cách khá nghiêm khoc và 

cMng nhoc. Vai xã h�i ���c quan tâm nhi@u hDn c+ là vai ngh@ nghi/p 

t�Dng lai mà h� ch�n l$a. Vai ng�8i công dân c4ng ���c chú ý. Do tính 

ch�t cMng nhoc trong cách nhìn nh(n v@ các vai xã h�i mà thanh niên 

h�c sinh ch�a có ���c s$ linh ho"t khi tham gia các vai. H�c sinh th�8ng 

khó chuy3n t] vai này sang vai khác. 

 

Nội dung 5 

M�T S� V�N *� TÂM LÍ Z H}C SINH TRUNG H}C PH~ THÔNG: 

TÍNH D�C, C�NG TH�NG TÂM LÍ, L�M D�NG CH�T, CH�NG *�I  

XÃ H�I, T  T¡... 

MỤC TIÊU 

Giúp ng�8i h�c ti�p c(n v%i m�t s� v�n �@ tâm lí c! th3 �-c tr�ng X h�c sinh 

trung h�c phH thông nh� v�n �@ tính d!c, cNng thqng tâm lí... hi3u ���c 

các nguyên nhân, t] �ó xác ��nh ���c thái �� �úng và có cách Mng xd 

thích h�p. 

TEST ĐẦU VÀO 

Hãy k3 l"i nh�ng tr�8ng h�p h�c sinh trung h�c phH thông g-p các v�n 

�@ v@ tâm lí liên quan ��n tính d!c, l"m d!ng ch�t, ch�ng ��i xã h�i hay t$ 

td mà anh ch� bi�t. 

Cách xd lí �ã ���c th$c hi/n trong các tr�8ng h�p �ó. *ánh giá cJa anh 

(ch�) v@ cách xd lí �ó. 

Z b�t kì �� tuHi nào c4ng có nh�ng v�n �@ tâm lí cGn quan tâm v%i mMc 

�� và bi3u hi/n khác nhau. Xác ��nh ���c nh�ng v�n �@ c! th3 xu�t hi/n 

X t]ng �� tuHi giúp ng�8i làm công tác giáo d!c có ���c s$ chJ ��ng 

trong vi/c phòng ng]a, ngNn ch-n và xd lí v�n �@ khi chúng n+y sinh. 



ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG | 51  

Hoạt động 1. Tính dục ở tuổi trung học phổ thông. 

Các nhà tâm lí h�c khqng ��nh r?ng �a s� h�c sinh trung h�c phH thông 

�ã tr+i qua th8i kì d(y thì, tính d!c X các em �ang phát tri3n m"nh và 

phMc t"p. B?ng hi3u bi�t cJa mình, b"n hãy vi�t ra suy ngh^ cJa mình v@: 

— *-c �i3m tính d!c cJa h�c sinh trung h�c phH thông: 

 

 

 

 

 

— H(u qu+ cJa vi/c quan h/ tình d!c s%m: 

 

 

 

 

 

— Ng�8i l%n cGn có thái �� nh� th� nào ��i v%i các bi3u hi/n tính d!c X h�c 

sinh trung h�c phH thông? 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 �8c �i(m 

tính dAc = h-c sinh trung h-c ph4 thông. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Phát d!c là quá trình trung tâm cJa tuHi thi�u niên. S$ ti�t hoóc môn 

androgen gia tNng làm tNng xu h�%ng tính d!c, làm gia tNng s$ quan tâm 
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v@ tính d!c cJa b+n thân. *ây là hi/n t��ng sinh h�c — xã h�i phMc t"p,  

là s+n ph_m cJa s$ tác ��ng cJa các l$c l��ng sinh h�c và l$c l��ng xã h�i. 

B�%c vào tuHi thanh niên, �a s� h�c sinh �ã tr+i qua th8i kì d(y thì, do v(y 

xét v@ ph�Dng di/n cD th3, h�c sinh �ã có s$ tr�Xng thành, tMc là �ã có 

kh+ nNng th$c hi/n chMc nNng duy trì nòi gi�ng. Xét v@ ph�Dng di/n  

xã h�i, s$ �#ng nh�t gi%i tính (nh(n bi�t gi%i tính và l^nh h�i ���c các 

hành vi t�Dng Mng, hình thành tâm th� và ��nh h�%ng tâm lí — tính d!c) 

thì v[n ti�p dinn. Do v(y, hi/n t��ng tính d!c X tuHi thanh niên h�c sinh 

có c+ tính ch�t cJa c+ hai m-t này. *i@u �ó bu�c ng�8i l%n, các nhà giáo 

d!c ph+i có cách nhìn �úng �on và khách quan. *-c bi/t, khi cu�c s�ng 

hi/n nay �ã �-t ra m�t lo"t các v�n �@ �"o �Mc và th$c tinn liên quan ��n 

�8i s�ng tính d!c cJa h�c sinh mà nhà tr�8ng không th3 không quan tâm. 

*�i v%i v�n �@ tính d!c X trung h�c phH thông có ba m-t cGn quan tâm: 

— Hành vi tính d!c: các cd chV, hành vi th3 hi/n và th$c hi/n các nhu cGu 

tính d!c (khi nào bot �Gu quan h/ tình d!c, các giai �o"n phát tri3n, 

c�8ng ��...). 

— Các ��nh h�%ng và tâm th� tính d!c: thái �� ��i v%i các v�n �@ gi%i tính, 

các chu_n m$c �"o �Mc. 

— Các c+m nghi/m và +o t�Xng tính d!c. 

Các nhà giáo d!c quan tâm nhi@u ��n các chu_n m$c lMa tuHi cJa hành 

vi tính d!c: khi nào h�c sinh quan tâm ��n v�n �@ gi%i tính, khi nào bot 

�Gu có quan h/… không có câu tr+ l8i chung cho các v�n �@ này. Có th3 

có các bi�n d"ng cá th3, các chu_n vNn hoá, các b�i c+nh xã h�i khác 

nhau chi ph�i hi/n t��ng này X h�c sinh. Xu h�%ng chung hi/n nay là 

v�n �@ gi%i tính và các hành vi quan h/ gi%i tính ngày càng ���c bot �Gu 

s%m hDn. Nguyên nhân cJa th$c tr"ng này chính là s$ tr�Xng thành s%m 

hDn v@ m-t cD th3 và s$ phMc t"p cJa các m[u hành vi tính d!c ���c lan 

truy@n trong các ph�Dng ti/n thông tin �"i chúng. 

Hi/n t��ng trào dâng tình d!c X thanh niên có th3 gon v%i hi/n t��ng 

thJ dâm. S$ chín mu#i sinh d!c s%m th�8ng gon v%i thJ dâm. *ây là 

ph�Dng ti/n làm gi+m b%t cNng thqng tính d!c X thanh niên do các 

nguyên nhân sinh lí gây ra. Hi/n t��ng này có hai m-t: M�t m-t có th3 

coi �ây là hi/n t��ng bình th�8ng do tác ��ng cJa y�u t� sinh lí và tâm lí 

(mu�n có s$ tho+ mãn cD th3, ki3m tra nNng l$c cJa b+n thân), m-t khác 

m�t s$ thái quá có th3 làm y�u cD th3 và t"o ra các r�i nhinu tâm lí.  
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Vi/c c�m �oán thái quá, coi �ó là hi/n t��ng t�i lSi và h� hrng có th3 gây 

ra m-c c+m X thanh niên h�c sinh, gây ra s$ hoài nghi v@ giá tr� cJa  

b+n thân. Do v(y, cách Mng xd ���c coi là phù h�p không ph+i là nh#i 

nhét vào �Gu óc h�c sinh r?ng �ây là hi/n t��ng không ch�p nh(n ���c 

mà là khéo léo giúp h�c sinh có thêm các ho"t ��ng, cD h�i giao l�u,  

các công vi/c h�p d[n, t] �ó hi/n t��ng này sb dGn qua �i. 

Hi/n t��ng tính d!c gon li@n v%i vi/c l^nh h�i vai trò gi%i. M-c dù s$ 

nh(n d"ng gi%i tính bot �Gu t] r�t s%m, khi tr� ���c vài tuHi nh�ng �ó là 

s$ nh(n d"ng b@ ngoài. Z tuHi trung h�c phH thông, s$ nh(n d"ng vai trò 

gi%i mang tính ch�t tâm lí xã h�i sâu soc hDn. *ó là s$ phân c$c “�àn 

ông” — “ �àn bà”. Trong �ó �àn ông — chJ ��ng hDn và �àn bà — b� ��ng. 

B�i c+nh xã h�i v%i mMc �� bình �qng gi%i cao hDn dGn xoá b%t s$ phân 

c$c, tuy nhiên s$ phân c$c gi%i trong hành vi xã h�i v[n t#n t"i.  

Cùng v%i quá trình �ô th� hoá, gia t�c phát tri3n, s$ du nh(p vNn hoá 

ngo"i lai, tính t$ l(p cJa thanh niên... cu�c s�ng tình d!c, hMng thú tình 

d!c có xu h�%ng s%m hDn X thanh niên và cách nhìn nh(n v@ cu�c s�ng 

tình d!c c4ng có phGn tho+i mái hDn. Nghiên cMu t"i các n�%c châu Âu 

cho th�y thanh niên ngày nay có thái �� t$ do hDn ��i v%i tình d!c,  

dù v(y quan �i3m chung cJa thanh niên v[n cho r?ng l"m d!ng tình d!c 

ho-c tình d!c ng[u nhiên là sai trái. Bên c"nh �ó, nguyên nhân d[n ��n 

vi/c sinh ho"t tình d!c lGn �Gu tiên có th3 là do tò mò ho-c mu�n khqng 

��nh b+n thân. Thái �� ��i v%i v�n �@ tình d!c ph+n ánh s$ lúng túng 

cJa xã h�i ��i v%i các chu_n m$c tình d!c. Thanh niên có th3 nh(n ���c 

nh�ng thông �i/p trái ng��c nhau v@ v�n �@ này: M�t m-t, b� m� — thGy 

cô và nhà tr�8ng khuyên h�c sinh nên nêu cao giá tr� cJa s$ trinh trong, 

m-t khác phim +nh và các thông tin cu�c s�ng l"i cho th�y quan h/ tình 

d!c tr�%c hôn nhân là hi/n t��ng không còn quá hi�m. *i@u này �-t 

thanh niên vào tình hu�ng ph+i t$ mình quy�t ��nh và �i@u khi3n hành 

vi cJa b+n thân. Có s$ khác bi/t nh�t ��nh v@ thái �� gi�a nam và n� 

trong v�n �@ tình d!c. N� sinh th�8ng �òi hri tình d!c và tình yêu gon 

li@n nhau và mong mu�n có s$ b@n v�ng trong quan h/ v%i ng�8i yêu 

�Gu tiên khi �ã có quan h/ tình d!c. Nam sinh th�8ng không mu�n có s$ 

ràng bu�c và �ôi khi không cGn tình yêu. S$ khác bi/t này có th3 làm tHn 

th�Dng n� gi%i và t"o ra s$ hi3u lGm gi�a hai bên. 

Nh�ng h(u qu+ có th3 có liên quan ��n ho"t ��ng tình d!c X tuHi thanh niên: 

*a phGn thanh niên khi bot �Gu ho"t ��ng tình d!c không bi�t cách sd 

d!ng các ph�Dng ti/n tránh thai vì h� không có ���c các hi3u bi�t v@ cD 
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ch� sinh s+n. M-t khác, do ch�a có s$ tr�Xng thành v@ nh(n thMc xã h�i 

�3 hi3u ���c r?ng hành vi cJa mình có th3 t"o ra h(u qu+ nghiêm tr�ng 

và lâu dài, s� ng�8i khác ngh^ r?ng mình “có kinh nghi/m” trong quan h/ 

tình d!c n�u sd d!ng các ph�Dng ti/n tránh thai... Tình d!c không an 

toàn sb �-t thanh niên tr�%c các nguy cD b� lây nhinm các b/nh tình d!c, 

mang thai v� thành niên và sau �ó là các h/ l!y lâu dài không th3 l�8ng h�t. 

*�i v%i v�n �@ tính d!c X h�c sinh trung h�c phH thông, c�m �oán không 

ph+i là bi/n pháp h�u hi/u. V�n �@ cGn t(p trung là thuy�t ph!c, giúp 

h�c sinh hi3u ���c các nguy cD có th3 có và ngNn ng]a các h(u qu+ tiêu 

c$c. Giáo d!c gi%i tính và sMc kho� sinh s+n h�t sMc cGn thi�t trong giai 

�o"n này. Hi/n t��ng quan h/ tình d!c s%m là �i@u không mong mu�n 

nh�ng khi ph+i ��i m-t v%i s$ gia tNng cJa xu h�%ng này thì ph+i ��i 

di/n v%i v�n �@ này và tìm ki�m cách Mng xd phù h�p, ví d! nh� phH bi�n 

ki�n thMc v@ tình d!c an toàn. 

Hoạt động 2. Hiện tượng lạm dụng chất và chống đối xã hội. 

L"m d!ng ch�t (c#n, ch�t gây nghi/n…) là hành vi nguy hi3m ��n cá nhân 

h�c sinh và gia �ình, xã h�i. B"n hãy chV ra nh�ng y�u t� thúc �_y h�c 

sinh trung h�c phH thông có hành vi l"m d!ng ch�t hay ch�ng ��i xã h�i. 

— Nh�ng y�u t� thúc �_y h�c sinh trung h�c phH thông l"m d!ng ch�t: 

 

 

 

 

 

— Nh�ng y�u t� thúc �_y h�c sinh trung h�c phH thông có hành vi ch�ng 

��i xã h�i: 
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— Vai trò cJa ng�8i l%n trong vi/c ngNn ng]a nh�ng hành vi trên X h�c sinh: 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 vBn �1 này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hi/n t��ng l"m d!ng ch�t là hi/n t��ng gon li@n v%i s$ phát tri3n nhanh 

và phân hoá xã h�i. Thanh niên có th3 l"m d!ng ch�t (các ch�t c#n,  

ch�t gây nghi/n) có th3 vì các nguyên nhân sau: 

— Mu�n chMng tr b+n thân là ng�8i l%n; 

— B� lôi kéo bXi các nhóm b"n x�u; 

— G-p ph+i các th�t b"i trong cu�c s�ng, có tâm tr"ng chán n+n buông xuôi, 

tuy/t v�ng... 

— Tò mò thd và không có b+n l^nh �3 d]ng l"i. 

Vi/c l"m d!ng ch�t �em l"i các h(u qu+ tiêu c$c v%i các mMc �� r�t khác nhau.  

Hành vi ch�ng ��i xã h�i có th3 xu�t hi/n X cu�i tuHi thiêu niên và b�c l� 

X tuHi thanh niên. Hành vi ch�ng ��i xã h�i có th3 ���c hi3u là nh�ng 

hành vi �i ng��c l"i các chu_n m$c hành vi cJa xã h�i, xâm ph"m l�i ích 

ng�8i khác và �em l"i thi/t h"i cho ng�8i khác. N�u hành vi ch�ng ��i xã 

h�i dinn ra th�8ng xuyên và khó lo"i br thì ���c g�i là r�i nhinu nhân 

cách ch�ng ��i xã h�i. 

Các hành vi ch�ng ��i xã h�i th�8ng n+y sinh trong nhóm. Các y�u t� rJi 

ro cao là hoàn c+nh gia �ình nh� gia �ình không �Gy �J (không có c+ b� 

và m�), không có s$ quan tâm và ki3m soát t] gia �ình, các thành viên 

trong gia �ình có các hành vi ch�ng ��i xã h�i, vi/c tham gia vào các 

nhóm b"n x�u... 
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Hoạt động 3. Căng thẳng tâm lí. 

B?ng hi3u bi�t và kinh nghi/m giáo d!c cJa mình, b"n hãy vi�t ra suy 

ngh^ cJa mình v@ nh�ng nguyên nhân gây cNng thqng tâm lí X h�c sinh 

trung h�c phH thông? Cách thMc gi+m b%t cNng thqng? 

— Nh�ng nguyên nhân gây cNng thqng tâm lí: 

 

 

 

 

 

— Cách thMc gi+m b%t cNng thqng: 

 

 

 

 

 

B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 vBn �1 này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

CNng thqng (stress) là tr"ng thái tâm lí khá phH bi�n X h�c sinh trung h�c 

phH thông. Khác v%i h�c sinh THCS, stress xu�t hi/n do các mâu thu[n 

hay xung ��t trong quan h/ v%i ng�8i l%n, X tuHi trung h�c phH thông 

stress liên quan chJ y�u ��n vi/c thi �"i h�c và ch�n ngh@. Nh�ng y�u t� 

cD b+n tham gia vào vi/c gây ra stress là sMc ép cJa b+n thân và cJa ng�8i 

khác v@ vi/c thi �"i h�c và ch�n ngh@ t�Dng lai. Áp l$c thi �"i h�c càng gia 

tNng ��i v%i các l%p cu�i c�p, hi/n t��ng stress càng phH bi�n. Tr"ng thái 

stress có th3 làm h�c sinh mri m/t, m�t sMc l$c v@ cD th3, kéo theo �ó là s$ 

m�t t(p trung, không có kh+ nNng duy trì chú ý, ho"t ��ng trí tu/ kém hi/u 

qu+. Quan tâm, chú ý giúp h�c sinh gi+i to+ stress là r�t quan tr�ng. 

Có th3 có các cách thMc gi+i to+ stress nh�: giúp h�c sinh �i@u chVnh 

nh(n thMc cJa b+n thân, suy ngh^ tích c$c, t"o s$ t$ tin, có k� ho"ch h�c 

t(p h�p lí, không gây sMc ép thái quá lên h�c sinh, thay �Hi các ho"t ��ng 

gây stress. 
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Hoạt động 4. Hiện tượng tự tử ở học sinh trung học phổ thông. 

Chúng ta �ã t]ng nghe, chMng ki�n nh�ng c+nh �au bu#n v@ h�c sinh t$ 

td. B?ng hi3u bi�t cJa mình b"n hãy chV ra nh�ng d�u hi/u có th3 có X 

h�c sinh trung h�c phH thông có ý ��nh t$ td? Cách Mng xd cJa ng�8i l%n 

�3 ngNn ch-n? 

— Nh�ng d�u hi/u có th3 có X h�c sinh trung h�c phH thông có ý ��nh t$ td: 

 

 

 

 

 

— Cách Mng xd cJa ng�8i l%n �3 ngNn ch-n: 

 

 

 

 

 

B�n hãy �-c nh�ng thông tin d��i �ây �( có thêm hi(u bi�t v1 vBn �1 này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hi/n t��ng t$ td �ã ���c quan tâm t] r�t lâu trên th� gi%i vì ng�8i t$ td 

là thanh niên chi�m tV l/ l%n. *�i v%i �a s� m�i ng�8i, nh�ng ng�8i 

không bao gi8 có ý ngh^ và hành ��ng t$ td thì t$ td là �i@u khó có th3 

hi3u ���c. Hi/n t��ng này khá phH bi�n X các n�%c nh� M^, Nh(t và �ã 

���c các nhà nghiên cMu c+nh báo. Z n�%c ta gGn �ây c4ng xu�t hi/n các 

tr�8ng h�p r�t �áng ti�c X h�c sinh trung h�c phH thông. Nhìn chung t$ 

td X n� nhi@u hDn nam, tuy nhiên nam thanh niên ���c cMu s�ng sau khi 

t$ td l"i ít hDn n� do các hành vi t$ td cJa nam thanh niên mang tính 

b"o l$c hDn. T$ td X thanh niên phGn l%n các tr�8ng h�p có th3 ���c coi 

là s$ kêu cMu. H� sd d!ng t$ td nh� là cách thMc �3 nh�ng ng�8i khác chú 

ý, xem xét v�n �@ cJa h� m�t cách nghiêm túc, hành ��ng t$ td dinn ra 

theo m�t xung ��ng nh�t th8i và hành ��ng kêu cMu �y r�t không may là 

không th3 sda ch�a ���c. Hi/n r�t khó có th3 nh(n bi�t ���c nh�ng 

thanh niên có ý ��nh t$ sát. Hi/n t��ng t$ td có th3 dinn ra X m�i giai 

tGng và ít có s$ khu trú X m�t nhóm xã h�i c! th3. Tuy nhiên, có th3 có 
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m�t s� bi3u hi/n không rõ r/t nh�: nh�ng thanh niên có th3 t$ sát 

th�8ng b� trGm c+m nghiêm tr�ng, sd d!ng các ch�t gây nghi/n ho-c có 

hành ��ng ch�ng ��i xã h�i. H� th�8ng có quan h/ x�u v%i b� m�,  

b"n bè ho-c ng�8i yêu, có k�t qu+ h�c t(p t#i và không còn quan tâm 

c4ng nh� hMng thú v%i các ho"t ��ng gi+i trí và m�i vi/c xung quanh.  

H� b� phân rã nhân cách và c+m th�y không v��t qua ���c các v�n �@ 

cJa b+n thân. Nh(n bi�t ���c các d�u hi/u �áng ng"i, b"n bè, xã h�i có 

th3 giúp ngNn ng]a hành ��ng t$ td cJa thanh niên. M�t trong các cách 

thMc ngNn ng]a quan tr�ng là giúp thanh niên b� trGm u�t nói ra các v�n 

�@ cJa h�, quan tâm và chia s� các xúc c+m cJa h�. N�u thanh niên bày 

tr ý ��nh t$ td thì b"n bè, ng�8i l%n cGn khuyên gi+i và chV ra cho h� 

nh�ng cách gi+i quy�t v�n �@ khác. Cha m� c4ng cGn có thái �� nghiêm 

túc và chú ý t%i nh�ng ý ��nh t$ td có th3 ���c thanh niên nói ra theo 

nh�ng cách khác nhau: �e do" ho-c t$ phát. Nên có nh�ng s$ tr� giúp 

tâm lí nh� tr� li/u tâm lí khi thanh niên có ý �# t$ td không thành vì 

thanh niên v[n có th3 ti�p t!c hành vi t$ td n�u v�n �@ cJa h� không 

���c gi+i quy�t. 

THỰC HÀNH NỘI DUNG 5 

1) Tìm ki�m và �@ xu�t các bi/n pháp giúp h�c sinh trung h�c phH thông có 

th3 tránh ���c tình tr"ng cNng thqng có h"i. 

2) Hãy xây d$ng nh�ng câu hri theo chJ �@ quan h/ tình d!c X h�c sinh 

trung h�c phH thông cho m�t buHi sinh ho"t ngo"i khoá. 

3) Tìm hi3u hi/n t��ng l"m d!ng ch�t X h�c sinh trong tr�8ng cJa anh ch�. 

Nội dung 6 

HO�T *�NG T~NG K¢T 

MỤC TIÊU 

CJng c�, khoc sâu và v(n d!ng nh�ng ki�n thMc cD b+n v@ �-c �i3m tâm 

lí cJa h�c sinh trung h�c phH thông. 

Th+o lu(n và ghi l"i d�%i d"ng sD �# các n�i dung tr+ l8i cho nh�ng câu 

hri sau �ây. 

CÂU HỎI 

1) Th� nào là tính ch�t mX và s$ chuy3n �Hi vai trò, v� th� trong hoàn c+nh 

xã h�i cJa h�c sinh trung h�c phH thông? 
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2) Nh(n di/n v@ trí tu/ và nh(n thMc cJa h�c sinh nh� th� nào?  

3) Nh�ng �i3m tích c$c và tiêu c$c trong �8i s�ng tình b"n, tình yêu cJa 

h�c sinh trung h�c phH thông? 

4) Kh+ nNng t$ �ánh giá cJa h�c sinh trung h�c phH thông X mMc �� nào? 

Có �-c �i3m gì? 

5) *�nh h�%ng giá tr� và ��nh h�%ng ngh@ nghi/p th3 hi/n trong các ho"t 

��ng và quan h/ cJa h�c sinh trung h�c phH thông nh� th� nào? 

6) Có nh�ng v�n �@ tâm lí nào cGn chú ý X h�c sinh trung h�c phH thông 

hi/n nay? 

Th�c hành 1: Xây d$ng H# sD tâm lí cJa m�t h�c sinh trung h�c phH 

thông v%i các n�i dung sau: 

1) Tên 

2) TuHi 

3) Gi%i tính 

4) Hoàn c+nh gia �ình:  

+ B� m�: Gia �ình �Gy �J hay không �Gy �J? Có bao nhiêu anh (ch�) em?  

Là con thM m�y? 

+ Trình ��, ngh@ nghi/p cJa b� m�? 

+ *i@u ki/n kinh t�, �i@u ki/n s�ng? 

+ Quan h/ gi�a b� — m� — con cái?  

+ S$ quan tâm cJa b� m� v%i con cái? 

5) Các �-c �i3m ti3u sd 

+ L$c h�c các c�p tr�%c: 

+ H"nh ki3m: 

+ Các s$ ki/n �-c bi/t trong ti3u sd (tâm lí, sinh lí): 

6) Trình �� nh(n thMc — trí tu/ hi/n nay 

+ L$c h�c: 

+ NNng l$c nHi tr�i (so v%i chính b+n thân h�c sinh) trong m�t l^nh v$c nào �ó: 

+ HMng thú nh(n thMc trong l^nh v$c nào: 

7) C+m nh(n v@ b+n thân: T$ tin hay t$ ti trong quan h/ v%i b"n bè, v%i giáo viên? 

MMc �� th3 hi/n b+n thân: m"nh mb hay e ng"i? 

8) Quan h/ v%i b"n bè — tình c+m 
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9) Xu h�%ng và ý ��nh ch�n ngh@ 

10)  Các v�n �@ tâm lí 

+ MMc �� cNng thqng:  

+ Bi3u hi/n v@ l"m d!ng ch�t: 

+ Bi3u hi/n v@ trGm c+m: 

NHẬN ĐỊNH CHUNG  

— Tính cách, ph_m ch�t nhân cách, d$ báo xu h�%ng phát tri3n. 

— N�u cGn ti�p c(n ho-c tác ��ng, cách ti�p c(n và tác ��ng nào là phù h�p. 

— Có các v�n �@ ho-c các nguy cD cGn quan tâm t] phía ng�8i l%n hay không? 

— CGn hS tr� gì? 

THỰC HÀNH 2 

Th+o lu(n v%i �#ng nghi/p và xác ��nh các nguyên toc làm vi/c v%i h�c 

sinh trung h�c phH thông. 
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