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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

H!c sinh ti)u h!c là nh-ng ng/0i 1ang 3 trong giai 1o6n liên t8c phát 

tri)n và thay 1=i v> th) ch?t, tâm lí và quan hE xã hHi trong sI t/Jng tác 

vKi thL giKi ngày càng 1a d6ng, vKi nh-ng cJ hHi m3 rHng nh/ng cNng 

1Oy rPi ro, cám dQ. Ngoài nhu cOu h!c tTp vUn hoá, tiLp thu nh-ng kiLn 

thWc khoa h!c, h!c sinh ti)u h!c cNng có nhu cOu chUm sóc v> mYt tâm 

lí, 1/Zc trang b\ nh-ng k] nUng s^ng 1) s^ng an toàn, biLt kh_c ph8c 

nh-ng khó khUn trong h!c tTp và cuHc s^ng. ViEc chUm sóc sWc khoa 

tinh thOn mHt cách toàn diEn cho h!c sinh ngay tb c?p Ti)u h!c bên 

c6nh viEc trang b\ kiLn thWc là yêu cOu hàng 1Ou 1^i vKi gia 1ình, nhà 

tr/0ng và xã hHi.  

ThIc tL trong các nhà tr/0ng ViEt Nam hiEn nay là ch/a có mHt 1Hi ngN 

các nhà t/ v?n v> tâm lí — xã hHi cho h!c sinh. B3i vTy, cùng vKi tác 1Hng 

cPa chính sách giáo d8c, ch/Jng trình giáo d8c, cJ s3 vTt ch?t cPa nhà 

tr/0ng thì ch?t l/Zng giáo d8c ph8 thuHc phOn lKn vào trình 1H chuyên 

môn, trình 1H nghiEp v8 s/ ph6m và nUng lIc trZ giúp, t/ v?n tâm lí cho 

h!c sinh cPa giáo viên. Trong nh-ng nUm vba qua hE th^ng các tr/0ng 

s/ ph6m 1ào t6o giáo viên các c?p ch/a 1áp Wng 1/Zc yêu cOu t/ v?n 

tâm lí cho h!c sinh. Tài liEu này nhjm h/Kng dkn, hQ trZ giáo viên ti)u 

h!c tI bli d/mng 1) tiLp cTn vKi công tác t/ v?n h!c sinh ti)u h!c. nây là 

mHt trong nh-ng nHi dung cOn thiLt 1ã 1/Zc BH Giáo d8c và nào t6o 

khpng 1\nh trong công tác bli d/mng th/0ng xuyên, phát tri)n ngh> 

nghiEp cPa các giáo viên ti)u h!c.  

Module “T/ v?n cho h!c sinh ti)u h!c” là mHt module tI h!c có h/Kng 

dkn. Các nHi dung h!c tTp 1/Zc thiLt kL theo mHt c?u trúc th^ng nh?t 1) 

ng/0i h!c dv dàng tiLp cTn. Các ho6t 1Hng trong tbng v?n 1> dkn d_t 

ng/0i h!c 1i tb nh-ng kinh nghiEm 1ã có 1Ln tiLp thu nh-ng cái mKi 

bjng cách tI nghiên cWu các thông tin 1/Zc cung c?p trong phOn Ph8 l8c 

và trao 1=i, thxo luTn vKi 1lng nghiEp. Nh-ng câu hyi, bài tTp và thông 

tin phxn hli 1/Zc cung c?p xuyên su^t trong tài liEu nhjm giúp ng/0i 

h!c tI nhTn th?y nh-ng tiLn bH cPa mình trong quá trình bli d/mng 

th/0ng xuyên. Nh-ng bài tTp phát tri)n k] nUng giúp ng/0i h!c áp d8ng 

nh-ng 1i>u 1ã h!c vào thIc tL công tác t/ v?n cho h!c sinh ti)u h!c 

cNng nh/ công tác chP nhiEm. 
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B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU 

 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

B!"c %&u trang b. cho giáo viên ti5u h6c m8t s: ki<n th=c và k? n@ng t! 

vAn %5 h6 có th5 vCn dEng trong hoFt %8ng dFy h6c, giáo dEc và trI giúp 

tâm lí cho h6c sinh ti5u h6c. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

2.1. Kiến thức 

—  Xác %.nh %!Ic %Rc %i5m nhCn th=c, m8t s: nét nhân cách, nhu c&u và 

khó kh@n cTa h6c sinh ti5u h6c. 

—  Phân biVt %!Ic khái niVm t! vAn và h!"ng dWn; xác %.nh %!Ic mEc tiêu, 

nhiVm vE, các k? n@ng và hình th=c t! vAn cho h6c sinh ti5u h6c. 

2.2. Kĩ năng 

—  T\ rèn luyVn m8t s: k? n@ng t! vAn c^ b_n nh!: k? n@ng lang nghe tích 

c\c, k? n@ng hci, k? n@ng ph_n hdi, k? n@ng thAu c_m. 

—  Hình thành n@ng l\c t! vAn cá nhân và t! vAn nhóm cho h6c sinh ti5u h6c. 

2.3. Thái độ 

—  Có nhCn th=c %úng %an vg t&m quan tr6ng cTa viVc rèn luyVn nâng cao 

n@ng l\c t! vAn cho h6c sinh cTa ng!ii giáo viên ti5u h6c. 

—  Tôn tr6ng các thân chT (h6c sinh) khi t! vAn cho các em. 
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C. NỘI DUNG 

TT 

N#i dung Th*i gian 

1 
H#c sinh ti*u h#c và s. c/n thi0t nâng cao n5ng 

l.c t7 v8n cho giáo viên ti*u h#c  

3 ti0t 

2 T7 v8n h#c >7?ng 

4 ti0t 

3 MBt sC kE n5ng t7 v8n cF bHn cho h#c sinh ti*u h#c 

4 ti0t 

4 T7 v8n cá nhân và t7 v8n nhóm 

4 ti0t 

 T,ng c#ng 

15 ti1t 

 

Nội dung 1 

HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO  

NĂNG LỰC TƯ VẤN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC (3 tiết) 

Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm nhận thức và một số nét nhân 

cách của học sinh tiểu học  

Là giáo viên ti*u h#c, mMi chúng ta không chP làm nhiQm vR h7Sng dUn, 

giHng dVy cho h#c sinh, mà còn phHi th7?ng xuyên “t7 v8n” giúp các em 

v7^t qua nh`ng khó kh5n caa mình. MuCn làm tCt >7^c nh`ng công viQc 

>ó chúng ta c/n phHi có hi*u bi0t nh8t >dnh ve >fc >i*m nhgn thhc, 

nhân cách và nh`ng khó kh5n ve h#c tgp và tâm lí caa h#c sinh ti*u h#c. 

HoVt >Bng này >òi hji tr7Sc h0t mMi ng7?i phHi làm viQc >Bc lgp vSi 

nh`ng bài tgp d7Si >ây. Sau >ó, mMi ng7?i có th* chia sm k0t quH vSi các 

bVn >nng nghiQp trong nhóm và >Ci chi0u vSi >áp án o mRc Thông tin 

ph)n h*i cho ho-t ./ng 1. 

Bài t4p 1. D.a vào hi*u bi0t caa bVn (có th* tham khHo M3c 1. M/t s5 .6c 

.i7m tâm lí nh<n th=c thuBc M3c I. H@c sinh ti7u h@c trong NBi dung I  

o ph/n E. PhR lRc trang 40) >* hoàn thành bHng 1 d7Si >ây. 
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Bảng 1. Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học 

 !"u c%p (l)p 1, l)p 2) Cu/i c%p (l)p 4, l)p 5) 

Nh"n th&c c(m tính: Tri giác 

  

Nh"n th&c lí tính:  

T" duy 

Ngôn ng* 

Chú ý 

Trí nh1 

  

Bài t6p 2. Hãy 4i6n các t: cho tr"1c trong khung vào ch? tr@ng trong  

4oAn vBn nói v6 4Dc 4iEm hình thành nhân cách cIa hKc sinh tiEu hKc 

d"1i 4ây. 

tính +ang hình thành, tính ch0nh th1 và h3n nhiên, tính ti5m 7n 

“Nhìn chung viOc hình thành nhân cách cIa hKc sinh tiEu hKc mang 

nh*ng 4Dc 4iEm cP bRn sau:  

Nhân cách cIa các em lúc này mang ........................................................, 

trong quá trình phát triEn hKc sinh luôn bYc lY nh*ng nhZn th[c, t" 

t"\ng, tình cRm, ý ngh] cIa mình mYt cách vô t", h^n nhiên, thZt thà và 

ngay th`ng; nhân cách cIa các em lúc này còn mang ................................ 

.........., nh*ng nBng lcc, t@ chdt cIa các em còn ch"a 4"ec bYc lY rõ rOt, 

ngu có 4"ec tác 4Yng thích [ng chúng sh bYc lY và phát triEn; và 4Dc biOt 

nhân cách cIa các em còn mang ........................................................, viOc 

hình thành nhân cách không thE diin ra mYt s1m mYt chi6u, v1i hKc 

sinh tiEu hKc còn 4ang trong quá trình phát triEn toàn diOn v6 mKi mDt, 

vì thg mà nhân cách cIa các em sh 4"ec hoàn thiOn djn cùng v1i tign 

trình phát triEn cIa mình”. 

Bài t6p 3. Hãy trình bày mYt s@ nét nhân cách cIa hKc sinh l1p bAn 4ang 

dAy theo gei ý sau:  
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—  Tính cách: 

 

 

 

—  H*ng thú: 

 

 

 

—  ./c m1 (lí t45ng): 

 

 

 

—  Xúc c8m — tình c8m:  

 

 

 

Hãy <=i chi?u v/i các thông tin d4/i <ây <E tFng thêm hiEu bi?t vI vJn 

<I này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

 áp án bài t)p 1: 

B!ng 1. '(c *i,m tâm lí nh3n th4c c5a h7c sinh ti,u h7c 

  ,u c/p (l2p 1, l2p 2) Cu7i c/p (l2p 4, l2p 5) 

Nh3n th4c 

c!m tính: 

Tri giác 

— MNi thE, ít chi ti?t. 

— Mang tính không Sn <Tnh. 

— GVn v/i hành <Wng trYc quan. 

— Mang tính xúc c8m, thích 

quan sát các hi]n t4^ng, sY v_t 

có màu sVc sac sb, hJp ddn. 

— Mang tính mec <ích (bi?t l_p 

k? hoNch hgc t_p, làm các bài 

t_p th di <?n khó,…). 
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 !"u c%p (l)p 1, l)p 2) Cu/i c%p (l)p 4, l)p 5) 

Nh"n th&c 

lí tính: 

T! duy 

 

 

— T# duy tr)c quan hành 01ng 

chi4m #u th4. 

 

 

— Các ph:m ch;t t# duy chuy<n 

d=n t> c? th< sang tr>u t#Ang. 

— B#Cc 0=u bi4t khái quát hoá.  

Ngôn ng* 

— Có ngôn ngI nói thành thJo. 

— Xu;t hiLn ngôn ngI vi4t. 

— Ngôn ngI vi4t 0ã thành thJo 

và bPt 0=u hoàn thiLn vQ mRt 

ngI pháp, chính tU và ngI âm. 

Chú ý 

— Chú ý không chY 0Znh chi4m 

#u th4 h[n chú ý có chY 0Znh. 

— Chú ý có chY 0Znh còn y4u, 

khU n]ng ki<m soát, 0iQu khi<n 

chú ý còn hJn ch4. 

— Chú ý có chY 0Znh phát tri<n 

d=n và chi4m #u th4, 0ã có s) 

n^ l)c vQ ý chí trong hoJt 01ng 

h`c tap nh# h`c thu1c m1t bài 

th[, m1t công thbc toán hay 

m1t bài hát dài... 

Trí nh1 

— Ghi nhC máy móc phát tri<n 

t#[ng 0di tdt và chi4m #u th4 

h[n so vCi ghi nhC có ý nghea. 

— Ghi nhC có ý nghea và ghi nhC 

t> ngI 0#Ac t]ng c#fng. Ghi 

nhC có chY 0Znh 0ã phát tri<n. 

!áp án bài t8p 2: 

“Nhìn chung viLc hình thành nhân cách cYa h`c sinh ti<u h`c mang 

nhIng 0Rc 0i<m c[ bUn sau:  

Nhân cách cYa các em lúc này mang tính ch4nh th5 và h8n nhiên, trong 

quá trình phát tri<n h`c sinh luôn b1c l1 nhIng nhan thbc, t# t#kng, 

tình cUm, ý nghe cYa mình m1t cách vô t#, hln nhiên, that thà và ngay 

thnng; nhân cách cYa các em lúc này còn mang tính ti;m =n, nhIng 

n]ng l)c, td ch;t cYa các em còn ch#a 0#Ac b1c l1 rõ rLt, n4u có 0#Ac tác 

01ng thích bng chúng sq b1c l1 và phát tri<n; và 0Rc biLt nhân cách cYa 

các em còn mang tính >ang hình thành, viLc hình thành nhân cách 

không th< dirn ra m1t sCm m1t chiQu, vCi h`c sinh ti<u h`c còn 0ang 

trong quá trình phát tri<n toàn diLn vQ m`i mRt, vì th4 mà nhân cách cYa 

các em sq 0#Ac hoàn thiLn d=n cùng vCi ti4n trình phát tri<n cYa mình”. 

Bài t8p 3. Không có 0áp án (BJn có th< tham khUo m1t sd nét nhân cách 

nxi bat cYa h`c sinh ti<u h`c k n1i dung I, ph=n E, ph? l?c trang 40). 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu nhu cầu và một số khó khăn trong học 

tập của học sinh tiểu học  

Giáo d&c con ng*+i mu.n thành công c3n 4*5c ti6p c8n theo nhu c3u 

c:a ng*+i h<c. N6u các em 4*5c 4áp ?ng các nhu c3u sA tBo cho h<c 

sinh 4iCu kiEn thu8n l5i 4G phát triGn. LBm d&ng hoJc ng*5c 4ãi 4.i vMi 

h<c sinh sA tBo cNn trO nghiêm tr<ng cho khN nQng thoN mãn các nhu c3u 

cRng nh* sS phát triGn c:a h<c sinh. Trong hoBt 4Ung này chúng ta c3n 

làm sáng tX nhYng nhu c3u cQn bNn c:a h<c sinh O l?a tu[i tiGu h<c cRng 

nh* nhYng khó khQn thách th?c th*+ng gJp c:a các em. 

Làm viEc cá nhân. 

Bài t%p 1. BBn hãy vi6t ra suy ngh_ c:a mình 4G trN l+i nhYng câu hXi sau: 

—  H<c sinh tiGu h<c cRng là con ng*+i, các em 4Cu có nhYng nhu c3u bNn 

thân. Theo bBn, 4ó là nhYng nhu c3u gì?  

 

 

 

 

 

 

 

 

— HiGu bi6t vC nhu c3u c:a con ng*+i theo thang nhu c3u c:a Maslow có 

thG 4em lBi l5i ích gì trong công tác t* vhn tâm lí cho h<c sinh tiGu h<c 

c:a giáo viên? 
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Bài t%p 2. Qua kinh nghi)m d,y h.c và làm công tác ch6 nhi)m, theo 

b,n, h.c sinh ti<u h.c th=>ng g?p nhAng khó khCn gì? Nêu ít nhIt mJt ví 

dK cK th<. 

 

 

 

 

 

B,n hãy O.c nhAng thông tin d=Pi Oây O< tCng thêm hi<u biRt vS nhAng 

khó khCn trong h.c tUp c6a h.c sinh ti<u h.c. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

G*i ý tr- l/i bài t%p 1: 

Câu 1. Các nhu cWu c6a h.c sinh ti<u h.c  

1.  Nhu cWu sinh lí: cWn O=Zc Cn no, m?c Im, ng6 yên, O=Zc vUn OJng (nhu 

cWu \ bUc thIp nhIt, t]i thi<u c6a con ng=>i O< t^n t,i). 

2.  Nhu cWu giao l=u tình cam: O=Zc ng=>i khác yêu th=bng, O=Zc yêu th=bng 

ng=>i khác; nhu cWu hoà nhUp cJng O^ng: cam thIy mình gdn bó vPi mJt 

tUp th<, là thành viên c6a mJt tUp th<, không s]ng le loi Obn chiRc. 

3.  Nhu cWu an toàn: cam thIy cuJc s]ng không bg Oe do,, không nhAng vS 

vUt chIt mà ca vS m?t tinh thWn và các m]i quan h) xã hJi. 

4.  Nhu cWu tk khlng Ognh ban thân O=Zc dimn O,t b\i tình cam riêng, O=Zc 

ho,t OJng phát huy tiSm lkc vS nhiSu m?t, có mJt c=bng vg, mJt vai trò 

trong xã hJi (nhu cWu \ bUc cao nhIt). 

(B,n có th< tìm hi<u thêm vS thang nhu cWu c6a Maslow trong nJi  

dung I phWn E, phK lKc, trang 40). 

Câu 2. BiRt O=Zc các tht bUc vS nhu cWu con ng=>i (theo Maslow) giúp 

ng=>i t= vIn xác Ognh O=Zc nhu cWu hi)n t,i c6a h.c sinh ti<u h.c \ tht 

bUc nào và các em cWn t= vIn gì. Tw Oó, giáo viên xây dkng chiRn l=Zc 

giúp Ox cho các em. Myi cá nhân trong quá trình t^n t,i và phát tri<n c6a 

mình OSu trai qua mtc OJ phát tri<n nhu cWu khác nhau, Oi tw thIp ORn 

cao. Sk không Oáp tng c6a mJt bUc thang nhu cWu nào c{ng có anh 

h=\ng mIt cân b|ng trong quá trình phát tri<n, hoàn thi)n nhân cách 

c6a cá nhân. }ó c{ng là nguyên nhân gây ra khó khCn tâm lí cho ng=>i 

O=Zc t= vIn. 
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Bài t%p 2. Không có (áp án (B-n có th/ tham kh3o m5t s7 khó kh8n v: 

h;c t<p và tâm lí cAa h;c sinh ti/u h;c D n5i dung I, phHn E, phJ lJc 

trang 40). 

Hoạt động 3. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực tư vấn cho 

giáo viên tiểu học  

Trong ho-t (5ng này, t7t nhRt là b-n hãy làm viUc theo cWp hoWc theo 

nhóm (/ cùng nhau th3o lu<n các câu hYi sau khi (;c thông tin dZ[i (ây.  

“Ngày 7/4/2005, trong m5t cu5c h;p (ánh giá mô hình tZ vRn tâm lí h;c 

(Zcng t-i 19 trZcng THCS D TP. Hj Chí Minh có ý kimn (ã phát bi/u: 

“Moi thHy cô là m5t nhà tZ vRn”, (ó là phZqng châm cAa m5t s7 trZcng. 

TZ vRn viên là m5t ngZci bimt tôn tr;ng, lsng nghe và giúp “thân chA” cAa 

mình tu luc gi3i quymt khó kh8n. Nguyên tsc này có th/ và ph3i áp dJng 

trong m;i ho-t (5ng giáo dJc…” (theo báo PhJ nx TP. Hj Chí Minh).  

Câu 1. Theo b-n, trong nhà trZcng ti/u h;c hiUn nay, moi giáo viên  

(ã (A n8ng luc (/ trD thành m5t nhà tZ vRn cho h;c sinh cAa mình chZa? 

T-i sao? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2. Theo b-n, phzm chRt mong mu7n cAa nhà tZ vRn cho h;c sinh 

ti/u h;c là gì? 
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Câu 3. Hãy $%a ra nh*ng lí do $0 nêu lên s4 c6n thi9t ph;i nâng cao n=ng 

l4c t% v?n c@a giáo viên cho hBc sinh ti0u hBc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

G"i ý tr' l)i câu h.i 1: 

Câu tr; lEi này không có $úng hay sai, tuL theo góc nhìn và s4 lOp luOn 

c@a mQi ng%Ei vì trong th4c t9, có ng%Ei ch%a $%Rc $ào tSo nghT t% v?n 

mUt cách khoa hBc, nh%ng hB vVn $áp Wng $%Rc yêu c6u $Xi vYi ng%Ei 

làm công tác trR giúp Z hBc $%Eng, do mUt m[t hB có mUt sX t% ch?t nh?t 

$\nh, m[t khác do hB có quá trình t4 hBc h^i, tích l_y kinh nghi`m sXng. 

Nh%ng theo chúng tôi, trong nhà tr%Eng ti0u hBc hi`n nay, các giáo viên 

ch%a $@ n=ng l4c $0 trZ thành mUt nhà t% v?n tâm lí. b0 t% v?n có hi`u 

qu; cho hBc sinh, ng%Ei giáo viên ngoài vi`c có hi0u bi9t vT $[c $i0m 

tâm lí hBc sinh còn c6n $%Rc rèn luy`n các kf n=ng cg b;n c@a nhà t% v?n 

nh% kf n=ng thi9t lOp mXi quan h`, kf n=ng lhng nghe, kf n=ng th?u c;m, 

kf n=ng h^i chuy`n, kf n=ng si djng trhc nghi`m $0 hQ trR $ánh giá,…  

L!u ý: l Hoa Kì, mUt ng%Ei muXn trZ thành nhà t% v?n hBc $%Eng ph;i 

$%Rc hBc các ch%gng trình chuyên sâu riêng, có bnng thSc sf và có 3 n=m 

kinh nghi`m làm vi`c $%Rc giám sát tSi các cg sZ. 
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G!i ý tr' l)i câu h.i 2: 

 ! làm vi(c v*i h,c sinh ti!u h,c, thì nhà t3 v4n tr3*c tiên ph8i yêu 

ngh;, có s= hi!u bi?t sâu sAc v; BCi t3Dng h,c sinh ti!u h,c, tôn tr,ng và 

giF bí mHt và có các kK nLng cM b8n cNn thi?t cOa nhà t3 v4n. 

Câu 3. BSn có th! BCi chi?u câu tr8 lTi cOa nhóm bSn v*i mUc II, nWi 

dung I, phNn E, phU lUc trang 40. 

 

Nội dung 2 

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG (4 tiết) 

Hoạt động 1. Tìm hiểu một số khái niệm  

Hãy d=a vào kinh nghi(m cá nhân B! làm các bài tHp sau, chúng s` giúp 

bSn trình bày B3Dc khái ni(m v; t3 v4n và h3*ng dan, Bbng thTi gi8i thích 

B3Dc mCi quan h( giFa t3 v4n và h3*ng dan trong công tác giáo dUc.  

Bài t3p 1.  ,c các ví dU d3*i Bây và cho bi?t tr3Tng hDp nào là t3 v4n, 

tr3Tng hDp nào là h3*ng dan. Gi8i thích tSi sao? 

Ví d$ 1. Có mWt h,c sinh m*i chuy!n B?n, em Bó ch3a quen v*i n; n?p 

sinh hoSt cOa l*p. Giáo viên chO nhi(m l*p Bã lHp k? hoSch B! giúp Bh 

em Bó trong mWt thTi gian ngAn nh4t có th! thích ing B3Dc v*i môi 

tr3Tng h,c tHp m*i. 

Ví d$ 2. GNn Bây cô giáo chO nhi(m l*p 5B phát hi(n em Hoa, mWt h,c 

sinh hi;n lành, chLm h,c có thái BW lo lAng, bubn rNu, có hôm nghk h,c 

không có lí do. Cô giáo Bã glp riêng Hoa vài lNn, qua nhFng câu hmi gDi 

mn, ân cNn, Hoa Bã nói cho cô giáo bi?t lí do khi?n em nghk h,c và lo 

lAng: Hoa Bã bp m4y h,c sinh l*n hMn n tr3Tng c4p 2 trêu ch,c. Có hôm 

trên B3Tng Bi h,c, trông th4y m4y h,c sinh Bó tr xa, em Bã tránh mlt 

btng cách quay v; nhà. Sau khi B3Dc Hoa chia sv, cô giáo và Hoa Bã cùng 

th8o luHn v; các cách khAc phUc hi(n t3Dng em bp các bSn h,c sinh l*n 

bAt nSt. Sau khi cân nhAc, so sánh mlt lDi và b4t lDi cOa mxi cách, Hoa Bã 

ch,n gi8i pháp t= mình BCi mlt v*i m4y bSn h,c sinh nói trên và nói rõ, 

n?u các bSn còn trêu ch,c em mWt lNn nFa, em s` b8o v*i cô giáo cOa các 

bSn Bó và nói v*i bC m{ mình B! bC m{ Hoa glp bC m{ cOa các bSn. V4n 

B; B3Dc gi8i quy?t, Hoa trn nên vui vv và t= tin hMn. 
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Ví d$ 3. Cô giáo l(p 4A tr./ng… là ng./i bi4t khá rõ n8ng l9c, s= thích và 

phong cách h@c tAp cBa h@c sinh trong l(p. Vì vAy, cô Hã H.a ra H.Jc 

nhKng l/i khuyên, nhKng bài tAp phù hJp v(i các nhóm HQi t.Jng h@c 

sinh, nh/ vAy, h@c sinh cBa cô Hã có nhiRu ti4n bS và HTt H.Jc thành tích 

h@c tAp cao so v(i các h@c sinh l(p 4 khác. 

Bài t%p 2: 

2.1. BTn hiXu h.(ng dZn là gì? T. v]n là gì? 

2.2. Hãy li_t kê t` hai H4n ba hoTt HSng bTn Hã th9c hi_n trong công tác dTy 

h@c và chB nhi_m mang thuSc tính cBa: 

a.  HoTt HSng h.(ng dZn. 

b.  HoTt HSng t. v]n. 

2.3. Qua hoTt HSng h.(ng dZn, t. v]n mà bTn Hã th9c hi_n, k4t hJp v(i hiXu 

bi4t vR khái ni_m h.(ng dZn và t. v]n trong giáo ddc, theo bTn h.(ng 

dZn và t. v]n có quan h_ v(i nhau nh. th4 nào?  

— Làm vi_c cá nhân. 

—  Làm vi_c nhóm: 

+  Các cá nhân trao Hki k4t qul bài tAp sQ 1 và sQ 2. 

+  Phát hi_n nhKng quan HiXm khác nhau vR t. v]n, h.(ng dZn d9a trên k4t qul 

cBa bài tAp 1 và 2 cBa mni cá nhân. Nêu nhKng nhAn xét vR các quan HiXm Hó. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

G*i ý tr- l/i bài t%p 1: 

Ví d5 Lo8i ho8t :;ng Gi-i thích 

1 H.(ng dZn 

Trong ví dd 1, giáo viên Hã h()ng d,n, giúp em Hó 

HiRu chsnh nRn n4p sinh hoTt cBa mình HX thích 

nghi H.Jc v(i môi tr./ng h@c tAp m(i.  

2 T. v]n 

Trong ví dd 2, giáo viên Hã th9c hi_n s9 t.tng tác v(i 

Hoa qua nhiRu lun ti4p xúc nói chuy_n. Thông qua 

kv n8ng trao Hki chia sw và tâm tình cBa cô giáo, Hoa 

Hã nhAn ra v]n HR cBa mình, em Hã t9 l9a ch@n gili 

pháp HX th9c hi_n gili quy4t v]n HR cBa chính mình. 
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Ví d$ Lo'i ho't +,ng Gi0i thích 

3 H#$ng d(n 

Trong ví d. 3, giáo viên 3ã th7c hi9n t:t nhi9m v. 

h#$ng d(n h<c sinh h<c t>p. ABc bi9t giáo viên 3ã sD 

d.ng t:t chiEn l#Gc dHy h<c phân hoá 3K giúp các 

nhóm 3:i t#Gng h<c sinh có trình 3O, sP thích khác 

nhau cùng tiEn bO. 

Bài t4p 2: 

2.1. BHn có thK 3#a ra các 3Xnh nghYa vZ t# v[n và h#$ng d(n theo cách hiKu 

c^a mình và 3:i chiEu v$i thông tin trong M!c I. M&t s) khái ni/m thuOc 

N&i dung 2 6 m!c E. Ph! l!c (trang 44).  

2.2. Không có 3áp án chung. 

2.3. Xem thông tin cho N&i dung 2. M!c 2.3. M)i quan h/ giAa hBCng dDn và 

tB vGn 6 phIn E. Ph! l!c (trang 46). Có thK tóm tct nh# sau: 

H#$ng d(n và t# v[n là quá trình 3#Gc sD d.ng 3K gifi quyEt các v[n 3Z 

c^a cuOc s:ng, 3Zu 3óng vai trò quan tr<ng giúp vi9c h<c c^a h<c sinh 

trP nên thành công. S7 khác bi9t ci bfn là trong cách tiEp c>n.  

—  H#$ng d(n (Guidance) là mOt quá trình liên t.c. Các hoHt 3Ong h#$ng 

d(n mang tính c. thK, có kE hoHch và phát triKn 3K 3fm bfo hi9u quf 

ch#ing trình. H#$ng d(n là quá trình h<c t>p, là giáo d.c, nh#ng không 

phfi t[t cf giáo d.c là h#$ng d(n.  

—  T# v[n (Counseling) hay còn 3#Gc g<i là tham v[n: Aó là vi9c ng#ni t# 

v[n (NTV) sD d.ng nhqng ph#ing pháp tâm lí giúp ng#ni 3#Gc t# v[n 

(NATV) l7a ch<n gifi pháp t:t nh[t cho mOt v[n 3Z thông qua quá trình 

lcng nghe và 3Bt câu hri. AiZu quan tr<ng csn l#u ý là NTV không 3#Gc 

3#a ra ý kiEn ch^ quan c^a mình mà chu giúp NLTV nhìn vGn PQ nhB nó 

v)n có. Giúp hT tU giVi quyXt vGn PQ cYa mình. Nói cách khác, t# v[n là 

mOt nghZ giúp ng#ni khác giúp 3v chính h<. 

Hoạt động 2. Tìm hiểu về hoạt động tư vấn học đường (tham vấn 

học đường)  

HoHt 3Ong này giúp các bHn có hiKu biEt vZ hoHt 3Ong t# v[n trong 

tr#nng h<c P mOt s: n#$c trên thE gi$i và mOt s: tr#nng phw thông P Vi9t 

Nam 3K tx 3ó 3Z xu[t 3#Gc m.c tiêu, nhi9m v. và nOi dung t# v[n cho 

h<c sinh tiKu h<c tHi tr#nng c^a bHn.  
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Bài t%p 1. Hãy $%c M(c II. T$ v&n h)c +$,ng . m0t s3 n$4c trên th7 gi4i 

và m0t s3 tr$,ng ph; thông Vi>t Nam thu,c N0i dung 2. T$ v&n h)c 

+$,ng - phDn E. PhG lGc (trang 48)  k/t h0p v3i các ngu8n thông tin khác 

mà b=n s?u t@m $?0c (n/u có) $D trF lHi các câu hJi d?3i $ây. 

Câu 1. Theo b=n, t? vQn h%c $?Hng là gì?  

Câu 2. Nhà t? vQn h%c $?Hng v3i khF nUng nghV nghiWp cXa mình có thD 

giúp nhà tr?Hng giFi quy/t nh\ng vQn $V gì? 

Bài t%p 2. Hãy $%c MGc 1. MGc tiêu t$ v&n cho h)c sinh tiRu h)c trong m(c 

III, thu,c N,i dung 2. T? vQn h%c $?Hng - ph@n E. Ph( l(c (trang 49) $D 

làm bài tcp này.  

Câu 1. Hãy $V xuQt m(c tiêu t? vQn cho h%c sinh tiDu h%c - tr?Hng b=n. 

Câu 2. Hãy khoanh vào câu trF lHi phù h0p v3i ý ki/n cXa b=n.  

Khi có h%c sinh (ng?Hi $?0c t? vQn: NjTV) tìm $/n b=n v3i vai trò là nhà 

t? vQn (NTV), theo b=n ai là ng?Hi xác $mnh m(c tiêu t? vQn? 

A. jó chính là trách nhiWm cXa NjTV. 

B. jó chính là trách nhiWm cXa NTV. 

C. jó là sr h0p tác gi\a NjTV và NTV. 

GiFi thích vV sr lra ch%n cXa b=n  .................................................................  

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

Bài t%p 3. Nghiên ctu m(c 2. Nhi>m vG cSa t$ v&n, trong m(c III,  

thu,c N0i dung 2. T$ v&n h)c +$,ng - phDn E. PhG lGc (trang 49) $D làm 

bài tcp này.  

Trên cu s- hiDu bi/t vV nhiWm v( cXa NTV, theo b=n NTV nên và không 

nên làm nh\ng viWc nào trong bFng d?3i $ây. GiFi thích t=i sao và vi/t 

vào d?3i $ây: 

Vi,c làm c0a NTV Nên 

Không 

nên 

Gi;i thích lí do 

1. Lxng nghe, tôn tr%ng, chQp nhcn thái 

$, cXa NjTV. 

    

2. j?a ra lHi khuyên hay chy cho NjTV 

cách giFi quy/t vQn $V. 
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Vi"c làm c(a NTV Nên 

Không 

nên 

Gi3i thích lí do 

3. Ch%t v%n N*TV -. khai thác thông 

tin, c7 g8ng làm cho v%n -= c>a N*TV 

sáng t@. 

     

4. Trò chuyFn vGi N*TV và nhHng ngIJi 

có liên quan (nOu cPn) -. thu thRp thông 

tin, sàng lTc các nguyFn vTng, nhu cPu 

c>a N*TV; cung c%p thông tin -. giVm 

thi.u nhHng quan niFm lFch lWc, nhHng 

suy nghX không -úng c>a N*TV. 

     

5. Ch[ tRp trung vào v%n -= khó kh\n c>a 

N*TV mà không -. ý nhi=u -On con 

ngIJi tWo ra khó kh\n -ó.  

    

6. Cùng N*TV phân tích nhHng khó 

kh\n, tìm ra nhHng giVi pháp thay thO; 

sàng lTc hRu quV c>a mci quyOt -dnh 

-Iec -Ia ra và sf thay thO các giVi pháp.  

    

7. KhuyOn khích N*TV thfc hiFn các kO 

hoWch hT -= ra. Trang bd cho N*TV các 

kX n\ng s7ng phù hep -. có th. thích 

nghi vGi hành vi hay -i=u kiFn mGi. 

    

8. ThuyOt phkc, áp -lt ý kiOn lên N*TV.      

Bài t9p 4. *Tc thông tin tham khVo v= nhHng nmi dung có th. tI v%n cho 

hTc sinh ti.u hTc, trên co sp thfc tiqn nhu cPu c>a hTc sinh trIJng bWn, 

bWn hãy -= xu%t các nmi dung có th. tI v%n cho hTc sinh trIJng bWn. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

G=i ý tr3 l@i bài t9p 1: 

Câu 1. BWn có th. -Ia ra -dnh nghXa v= tI v%n hTc -IJng theo quan niFm 

c>a bWn holc có th. tham khVo các -dnh nghXa v= tI v%n hTc -IJng c>a 

mmt s7 nIGc trong Nmi dung 2. TI v%n hTc -IJng p phPn E. Phk lkc (trang 

44). *yng thJi bWn czng có th. tham khVo thêm -dnh nghXa dIGi -ây. 
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“T" v%n h(c *"+ng là t%t c0 nh1ng ho3t *4ng liên quan *:n công tác tr> 

giúp gi1a nhà t" v%n h(c *"+ng vAi h(c sinh, sinh viên, phD huynh h(c 

sinh,… nhGm mDc *ích giúp h(c sinh có *iKu kiMn, cN h4i phát triOn tPt 

nh%t, hay giúp phD huynh có cách nhìn nhRn, d3y dT, qu0n lí con em 

mình trong ho3t *4ng h(c tRp, vui chNi gi0i trí,… m4t cách khoa h(c, 

hiMu qu0 nh%t” (XK tài nghiên cYu: Nghiên c(u các mô hình tham v1n 

h2c 345ng trên th7 gi8i và 3: xu1t mô hình < Vi>t Nam. Mã sP: 

Q.TTPN.08.02. Trung tâm nghiên cYu vK phD n1, trang 18).  

Câu 2. Nhà t" v%n h(c *"+ng sg dDng nh1ng ki:n thYc tâm lí h(c và các 

kh ning t" v%n có thO giúp nhà tr"+ng gi0i quy:t các v%n *K sau: 

—  HT tr> h(c sinh gi0i quy:t nh1ng khó khin trong viMc phát triOn nhân 

cách, ning llc và kh ning h(c tRp, *mnh h"Ang nghK nghiMp, lPi sPng 

khon m3nh, các mPi quan hM liên nhân cách và nh1ng rPi lo3n c0m xúc 

và nhân cách. 

—  HT tr> phD huynh trong viMc quan tâm, chim sóc và giáo dDc con cái, phát 

triOn mPi quan hM vAi nhà tr"+ng m4t cách tích clc, phát hiMn nh1ng khó 

khin cpa con cái và phPi h>p vAi nhà tr"+ng trong viMc giáo dDc. 

—  HT tr> giáo viên và nh1ng thành viên khác cpa nhà tr"+ng trong viMc 

giao ti:p và ti:p cRn vAi h(c sinh, kmp th+i phát hiMn nh1ng nhu cqu và 

v%n *K cqn sl can thiMp cpa nhà t" v%n. 

—  HT tr> nhà tr"+ng trong viMc ho3ch *mnh các chi:n l">c giáo dDc toàn 

diMn cho h(c sinh, cách thYc phPi h>p vAi phD huynh trong viMc giáo 

dDc, cách thYc tr chYc các ho3t *4ng nhGm phát triOn và ngin ngsa các 

hành vi nguy cN trong tr"+ng h(c cpa h(c sinh. 

—  PhPi h>p vAi các tr chYc liên quan trong viMc hT tr> và can thiMp trong 

tr"+ng h>p h(c sinh có nh1ng v%n *K liên quan *:n nh1ng ho3t *4ng 

bên ngoài nh" các v%n *K pháp luRt, các v%n *K vK bMnh tâm lí… L"u gi1 

hv sN nh1ng h(c sinh có v%n *K vK tâm lí *O có thO sg dDng trong nh1ng 

tr"+ng h>p cqn thi:t sau này. 

G!i ý tr' l)i bài t,p 2: 

Câu 1. Không có *áp án. 

Câu 2. Xáp án: A. 

MDc tiêu t" v%n cho h(c sinh tiOu h(c luôn *">c xác *mnh ts nhu cqu cpa 

chính các em — NXTV và NTV cqn nzm rõ nhu cqu t" v%n cpa NXTV. VAi 
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m!t s% tr'(ng h,p, /0n thu2n các em ch6 mong mu%n /',c gi9i to9 b;t 

c9m xúc tiêu c?c. Vì vDy, viFc lHng nghe các em và sJ dLng kN nOng thPu 

c9m (xem N!i dung 3. M!t s% k' n)ng t+ v-n c/ b1n T mLc E. Ph4 l4c, 

trang 50) là NZTV thPy /',c tôn tr]ng, /',c chPp nhDn là /^. Nh'ng v;i 

m!t s% tr'(ng h,p khác, mLc tiêu t' vPn không /0n gi9n ch6 là gi9i to9 

c9m xúc, nhDn bi_t vPn /` c^a mình, hay bi_t cách /%i phó mà các em 

c2n thay /bi hành vi. Do /ó, NTV ph9i dành nhi`u th(i gian và cân nhHc 

các ph'0ng pháp ti_p cDn /e giúp NZTV /ft /',c c9 b%n mLc tiêu t' 

vPn c^a h].  

G!i ý tr' l)i bài t,p 3: 

Vi1c làm c4a NTV Nên 

Không 

nên 

Gi'i thích lí do 

1. LHng nghe, tôn tr]ng, 

chPp nhDn thái /! c^a 

NZTV. 

X  

Làm th' giãn, gi9i to9 c9m xúc c^a 

NZTV; giúp NZTV h]c cách b!c l! 

c9m xúc tiêu c?c và t? ch^ hành vi. 

2. Z'a ra l(i khuyên hay 

ch6 cho NZTV cách gi9i 

quy_t vPn /`. 

 X 

Có the giúp NZTV gi9i thoát /',c 

s? /%i mot v;i cOng thpng tfm th(i 

nh'ng khi_n NZTV không nhDn ra 

vPn /` c^a mình m!t cách rõ ràng. 

V` lâu dài NZTV khó có kh9 nOng 

/'0ng /2u v;i vPn /` c^a mình, 

d2n trT nên không chru trách 

nhiFm v` b9n thân và hành /!ng 

c^a mình mà lF thu!c vào NTV. 

3. ChPt vPn NZTV /e khai 

thác thông tin, c% gHng 

làm cho vPn /` c^a 

NZTV sáng ts. 

 X 

Làm nh' vDy, vô tình NTV /ã b!c l! 

s? không chPp nhDn, không hài lòng 

v` vPn /` và con ng'(i c^a NZTV. 

S? chPt vPn có the còn gây ra thái /! 

/e dof làm tOng lo lHng, s, hãi cho 

NZTV. Có the làm cho NZTV co 

mình lfi, dvn /_n s? phòng vF và 

ti_n trình t' vPn sw br dxng lfi. 

4. Trò chuyFn v;i NZTV 

và nhzng ng'(i có liên 

X  

Giúp NZTV nhDn diFn /',c vPn 

/`, c9i thiFn /',c nhzng suy nghN 
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Vi"c làm c(a NTV Nên 

Không 

nên 

Gi3i thích lí do 

quan (n&u c(n) *+ thu 

th.p thông tin, sàng l7c 

các nguy:n v7ng, nhu 

c(u c<a N>TV; cung cBp 

thông tin *+ giCm thi+u 

nhEng quan ni:m l:ch 

lFc, nhEng suy nghG 

không *úng c<a N>TV. 

tiêu cLc không hMp lí, chOu trách 

nhi:m trQRc vBn *S c<a mình, 

nh.n bi&t tiSm nVng cWng nhQ hFn 

ch& c<a mình. 

5. ChZ t.p trung vào vBn 

*S khó khVn c<a N>TV 

mà không *+ ý nhiSu *&n 

con ngQ^i tFo ra khó 

khVn *ó.  

 X 

Vi:c làm này gi`ng nhQ bác sG chZ 

t.p trung chEa tri:u chang cb th+ 

c<a b:nh nhân. Beng mft s` tác 

*fng, tri:u chang có th+ tFm th^i 

lgng xu`ng nhQng nguyên nhân 

gây ra nó vin còn *By và khi có 

*iSu ki:n nó lFi tái phát. NhQ v.y 

NTV sk không giúp *QMc cho N>TV 

có cl hfi tL khám phá bCn thân 

mình, h7 không ý thac *QMc con 

ngQ^i mình có liên quan nhQ th& 

nào *&n vBn *S khó khVn *ó. L(n 

sau h7 lFi l: thufc vào sL giúp *n. 

6. Cùng N>TV phân tích 

nhEng khó khVn, tìm ra 

nhEng giCi pháp thay th&; 

sàng l7c h.u quC c<a mqi 

quy&t *Onh *QMc *Qa ra và 

sL thay th& các giCi pháp.  

X  

Giúp N>TV tL tìm ra *QMc các giCi 

pháp hi:u quC, *Qa ra các quy&t 

*Onh hành *fng cb th+ và bi&t cách 

quCn lí vBn *S. 

7. Khuy&n khích N>TV 

thLc hi:n các k& hoFch h7 

*S ra. Trang bO cho N>TV 

các kG nVng s`ng phù hMp 

*+ có th+ thích nghi vRi 

hành vi hay *iSu ki:n mRi. 

X  

Giúp N>TV có k& hoFch thay *ui 

hành vi; giúp h7 *ánh giá *QMc 

nhEng thay *ui trong nh.n thac và 

hành vi. 



  |  MODULE TH 9  

28

Vi"c làm c(a NTV Nên 

Không 

nên 

Gi3i thích lí do 

8. Thuy't ph*c, áp ./t ý 

ki'n lên N7TV. 

 X 

Khi NTV có xu h=>ng thuy't ph*c 

N7TV sA tin t=Bng vào quan .iHm 

và kinh nghiJm cKa bMn thân, nên 

dP phK nhQn hay bR qua quy't .Snh 

cKa N7TV. Nguyên tTc .Uo .Vc là 

NTV không .=Xc .=a ra lZi thuy't 

ph*c .H N7TV làm theo ý mu\n, 

quan .iHm chK quan cKa mình. 

 

Bài t9p 4. Không có .áp án. 

Nội dung 3 

MỘT SỐ KĨ NĂNG TƯ VẤN CƠ BẢN (4 tiết) 

Hoạt động 1. Tìm hiểu lí thuyết về một số kĩ năng tư vấn cơ bản 

HoUt ._ng này giúp bUn có hiHu bi't va m_t s\ kb ncng t= vdn ce bMn nh= kb 

ncng lTng nghe tích cgc, kb ncng hRi, kb ncng phMn hhi, kb ncng thdu cMm. 

7ây là hành trang quan tring trong b=>c .ju phdn .du .H trB thành NTV 

hic .=Zng. SMn phlm cKa bUn trong hoUt ._ng này sA là m_t “bVc tranh 

tnng thH” cKa riêng bUn ho/c nhóm bUn mô tM va kb ncng lTng nghe tích cgc. 

Các b%&c ti)n hành trong ho0t 12ng này: 

B%&c 1. BUn hãy .ic thQt kb N2i dung 3. M2t s> k@ nAng t% vCn cD bEn 

trong phjn E. Ph* l*c (trang 50) và gUch d=>i nhxng c*m ty chK ch\t 

trong mzi m*c. 

B%&c 2. Hãy chuln bS gidy A4 ho/c A3 và các bút màu .H “ghi lUi m_t cách 

sáng tUo” phjn lí thuy't va “m_t s\ kb ncng t= vdn” bUn vya nghiên cVu. 

B%&c 3. VA “se .h t= duy” .H xây dgng m_t “bVc tranh tnng thH” mô tM va 

kb ncng lTng nghe tích cgc. 

L%u ý: HoUt ._ng này bUn có thH làm viJc cá nhân ho/c theo c/p hay nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

H=>ng d~n lQp se .h t= duy va “M_t s\ kb ncng t= vdn ce bMn” 
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B!"c 1. ! v# trí trung tâm s- ./ v0 m1t hình 4nh th5 hi7n NTV .ang trò 

chuy7n v?i N@TV (là hDc sinh) hay viFt cGm tH “M1t sK kM nNng tO vPn 

c- b4n”. 

B!"c 2. TH hình 4nh hay cGm tH nêu trên U trung tâm s0 .OVc phát tri5n 

bYng các nhánh chính nKi v?i các cGm tH hay hình 4nh cPp 1. Ví dG các 

cGm tH cPp 1 trong s- ./ tO duy này là: “KM nNng l_ng nghe tích cac”, “KM 

nNng .ct câu hdi”, “KM nNng ph4n h/i”, “KM nNng thPu hi5u”. 

B!"c 3. TH các cGm tH hay hình 4nh cPp 1 lei .OVc phát tri5n thành các 

nhánh phG dfn .Fn các cGm tH hay hình 4nh cPp 2, cPp 3,… 

Hình thkc th5 hi7n: 

—  Mmi tH, cGm tH/4nh/ý nên .kng .1c lpp và .OVc nYm trên m1t nhánh. 

Các nhánh chính crn .OVc tô .pm, các nhánh cPp 2, cPp 3 m4nh drn. 

—  Teo ra m1t ki5u s- ./ riêng cho mình (ki5u .Otng ku, màu s_c,…). BK trí 

thông tin .wu quanh hình 4nh trung tâm.  

—  TH cGm tH/hình 4nh trung tâm to4 .i các nhánh nên sy dGng các màu 

s_c khác nhau. Màu s_c cza các nhánh chính .OVc duy trì t?i các 

nhánh phG. 

—  Nên dùng các .Otng ku cong thay vì các .Otng th|ng vì các .Otng cong 

.OVc t} chkc rõ ràng s0 thu hút .OVc sa chú ý cza m_t h-n rPt nhiwu. 

Hoạt động 2. Thực hành một số kĩ năng tư vấn cơ bản 

Bài t%p 1. Hãy .Dc kM ví dG vw m1t cu1c trò chuy7n cza NTV v?i hDc sinh 

chOa thành niên vi phem pháp lupt (trong cuKn K* n,ng tham v3n cho 

ng!5i ch!a thành niên vi ph:m pháp lu>t cza GS.TS. Trrn Th# Minh 

@kc) và daa vào nh�ng hi5u biFt vw m1t sK kM nNng tO vPn c- b4n .ã tìm 

hi5u U hoet .1ng 1. B:n hãy ABt mình là NTV AG bình lu>n và A!a ra cách 

Jng xL vM ngôn ngO không l5i và có l5i qua ví dU này. 

—  NTV: Chúng ta s0 b_t .ru trò chuy7n vw m� em. M� em là ngOti nhO 

thF nào? 

(Bình lupn: …) 

—  N@TV: M� em nNm nay 42 tu}i, m� em ít nói, có l0 vì bK em hay nói 

nhiwu, bK hay say rOVu và chyi m� em, còn m� thì hiwn. Em nh? nhPt cái 

lrn .i làm ./ng vw m� nhct .OVc 50.000. ai .ánh r-i, m� cho em luôn. 

Có vu m� c�ng chiwu em. M� rPt muKn em .OVc hDc hành .5 thoát khdi 
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c! c#c nh& m(, nh&ng nhà em c-ng nghèo l1m, có 34 cao c-ng ch6 có 

ti9n 3i h:c. Hôm nào 3&>c 3i?m cao em ch@ muBn v9 nhà thDt nhanh 3? 

khoe m( em ngay, em biHt là m( em sJ vui l1m. 

(L&a ra nhNng ngôn ngN không lOi và bPng lOi 3? chQng tR NTV 3ang 

l1ng nghe tích c#c: …) 

—  NTV: Có lJ em r\t quý m( em, vì khi em làm cho m( vui em c-ng th\y 

mình vui và em cho rPng m( em sJ sBng tBt h!n nHu em ngoan, h:c 

hành tBt. Li9u gì làm em hài lòng nh\t v9 m( mình? 

(Bình luDn: …) 

—  NLTV: M( hi9n và không bao giO 3ánh em. Còn bB em thì hay 3ánh em làm 

em chán n6n cheng thiHt h:c gì nNa. Em r\t muBn h:c hành chgm ch@ 3? m( 

em vui nh&ng th lin không thi 3&>c vào c\p 3, em bR h:c luôn theo chúng 

bmn h&, th 3ó trong gia 3ình em x6y ra l1m chuyon, vì em mà m( em khp… 

—  NTV: Ý em là gì khi nói vì em mà m( em khp? 

(Bình luDn: …) 

—  NLTV: Là em nói em 3i theo chúng bmn gn trsm 3ion thomi 3? ch!i 3ion 

tt rui bv b1t. Công an g:i m( em lên b1t kí vào nhi9u tO gi\y và nsp phmt. 

Th 3ó lúc nào bB c-ng chti m( em, cho rPng m( nuông chi9u em nên 

mxi làm em h& hRng, nh&ng không ph6i là vDy, khi em vào tr&Ong thì 

nghe m( nói bB 3ã bR nhà 3i luôn. Th khi vào 3ây bB c-ng ch&a lên thgm 

em lin nào, mà c-ng tmi em c6 thôi. 

—  NTV: Sau t\t c6 nhNng gì em chia s|, cô có c6m nhDn rPng câu chuyon 

c}a em g1n li9n vxi n4i nhx m( và em 3ang ân hDn vì cho rPng vioc h:c 

hành ch?nh m6ng và theo chúng bmn l\y trsm 3u 3ã làm 6nh h&~ng 3Hn 

tình c6m c}a bB vxi m(. Ch@ có nhNng ng&Oi con thDt s# có tình yêu 

th&!ng cha m( mxi có n4i lòng day dQt nh& thH.  

(Bình luDn: …) 

Bài tâp 2. D#a vào ví d� m�u trên, bmn hãy cùng vxi thành viên trong 

nhóm l#a ch:n mst tình huBng th#c trong lxp c}a mình 3? th#c hành 

mst sB k� ngng t& v\n c! b6n bPng cách: 

—  Xây d#ng kvch b6n. 

—  Phân vai 3óng tht, lin l&>t hai ng&Oi là mst c�p. Các thành viên khác 

quan sát, d#a vào các k� ngng t& v\n c! b6n 3? góp ý cho nhau. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Bài t%p 1. G"i ý bình lu+n di-n bi.n c0a ví d4 v5 m7t cu7c trò chuy<n c0a 

NTV v@i hAc sinh chCa thành niên vi phGm pháp lu+t. 

—  NTV: Chúng ta sO bPt QRu trò chuy<n v5 mS em. MS em là ngCVi nhC 

th. nào? 

(Bình lu+n: NTV Q[t m7t câu h]i bao quát nh_t). 

—  NaTV: MS em nbm nay 42 tuei, mS em ít nói, có lO vì bh em hay nói 

nhi5u, bh hay say rC"u và chii mS em, còn mS thì hi5n. Em nh@ nh_t cái 

lRn Qi làm Qkng v5 mS nh[t QC"c 50.000Q ai Qánh rni, mS cho em luôn. 

Có vp mS cqng chi5u em. MS r_t muhn em QC"c hAc hành Qr thoát kh]i 

cn ctc nhC mS, nhCng nhà em cqng nghèo lPm, có Qv cao cqng chw có 

ti5n Qi hAc. Hôm nào QC"c Qirm cao em chy muhn v5 nhà th+t nhanh Qr 

khoe mS em ngay, em bi.t là mS em sO vui lPm. 

(Bình lu+n: Khi NaTV nói NTV bày t] nh{ng tín hi<u Qáp |ng thi thiru 

nhC g+t QRu, nói “~”, thc Q7 và giAng nói phù h"p v@i st bày t] c0a 

NaTV; NTV nh_n mGnh Qi5u mà NaTV Qang nói Q.n b�ng cách Qáp |ng 

nhC “�, cô cqng th_y nhC v+y!” khi NaTV nói “có vp mS cqng chi5u em”) 

—  NTV: Có lO em r_t quý mS em, vì khi em làm cho mS vui em cqng th_y 

mình vui và em cho r�ng mS em sO shng tht hnn n.u em ngoan, hAc 

hành tht. ai5u gì làm em hài lòng nh_t v5 mS mình? 

(Bình lu+n: NTV phwn hki t+p trung vào thái Q7 c0a NaTV v@i mS và 

Qr NaTV hiru là Qã QC"c lPng nghe tht. NTV ti.p t4c QCa câu h]i 

khích l< — khám phá nh{ng st ki<n, ý tC�ng, khuy.n khích NaTV ti.p 

t4c nói v5 mS.) 

—  NaTV: MS hi5n và không bao giV Qánh em. Còn bh em thì hay Qánh em 

làm em chán nwn ch�ng thi.t hAc gì n{a. Em r_t muhn hAc hành chbm 

chy Qr mS em vui nhCng t~ lRn không thi QC"c vào c_p 3, em b] hAc luôn 

theo chúng bGn hC, t~ Qó trong gia Qình em xwy ra lPm chuy<n, vì em mà 

mS em khe… 

—  NTV: Ý em là gì khi nói vì em mà mS em khe? 

(Bình lu+n: NTV lCu ý Qi5u m+p mV, không rõ ràng trong câu nói c0a 

NaTV) 

—  NaTV: Là em nói em Qi theo chúng bGn bn tr7m Qi<n thoGi Qr chni Qi<n 

ti rki b� bPt. Công an gAi mS em lên bPt kí vào nhi5u tV gi_y và n7p phGt. 
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T! #ó lúc nào b, c-ng ch0i m3 em, cho r7ng m3 nuông chi:u em nên 

m<i làm em h= h>ng, nh=ng không phAi là vCy, khi em vào tr=Fng thì 

nghe m3 nói b, #ã b> nhà #i luôn. T! khi vào #ây b, c-ng ch=a lên thLm 

em lMn nào, mà c-ng tNi em cA thôi. 

—  NTV: Sau tTt cA nhUng gì em chia sW, cô có cAm nhCn r7ng câu chuyXn 

cYa em gZn li:n v<i n[i nh< m3 và em #ang ân hCn vì cho r7ng viXc h\c 

hành ch]nh mAng và theo chúng bNn lTy tr^m #_ #ã làm Anh h=`ng #an 

tình cAm cYa b, v<i m3. Chc có nhUng ng=Fi con thCt sd có tình yêu 

th=eng cha m3 m<i có n[i lòng day dht nh= tha.  

(Bình luCn: NTV tóm l=kc câu chuyXn ` dNng thTu cAm, nhTn mNnh vTn 

#: chính cYa NmTV.) 

Bài tâp 2. Không có #áp án. 

Nội dung 4 

TƯ VẤN CÁ NHÂN VÀ TƯ VẤN NHÓM CHO HỌC SINH  

TIỂU HỌC (4 tiết) 

Hoạt động 1. Tìm hiểu về tư vấn cá nhân  

Các câu h>i và bài tCp trong hoNt #^ng này nh7m giúp bNn cYng c, 

nhUng hi]u biat v: khái niXm t= vTn #ã #=kc tìm hi]u ` N!i dung 2.  

T+ v-n h/c 1+2ng và các kian thhc, kq nLng #ã thu #=kc trong N!i dung 3. 

M!t s7 k9 n:ng t+ v-n c; b=n. 

Bài t)p 1. Làm viXc cá nhân 

BNn hãy nghiên chu M>c I. T+ v-n cá nhân thu^c N^i dung 4 trong phMn 

E. Phv lvc (trang 55), kat hkp v<i nhUng kian thhc và kq nLng #ã h\c #=kc 

trong các hoNt #^ng ` N^i dung 3, theo bNn #] #Nt #=kc các yêu cMu 

trong m[i b=<c cYa quy trình t= vTn cá nhân, NTV cMn áp dvng nhUng kq 

nLng ce bAn nào?  

Bài t)p 2. Làm viXc theo nhóm 

Lda ch\n m^t tình hu,ng thdc trong l<p cYa mình #] thdc hành ít nhTt 2 

trong 5 b=<c cYa quy trình t= vTn cá nhân b7ng cách: 

—  Xây ddng k}ch bAn. 
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—  Phân vai )óng th-, l0n l12t hai ng13i là m6t c8p. Các thành viên khác 

quan sát, dCa vào nhEng kF nGng cH bJn c0n áp dKng cho mLi b1Mc cNa 

quy trình t1 vRn cá nhân )S góp ý cho nhau. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Bài t%p 1: 

G!i ý tr' l)i: 

1.  NhEng kF nGng c0n có cNa NTV trong b1Mc tiYp cZn ban )0u là nhóm các 

kF nGng giao tiYp, trong )ó )8c bi[t l1u ý: 

—  Các kF nGng ]ng x-, xây dCng m_i quan h[ tin cZy l`n nhau bang ngôn 

ngE nói và ngôn ngE không l3i, bang cJm nhZn, sC thông cJm và 

khuyYn khích. 

—  KF nGng leng nghe tích cCc, kF nGng lCa chgn, g2i mh, kF nGng hL tr2 

khuyYn khích )S NiTV kS chuy[n cNa hg m6t cách chi mh. 

2.  Trong b1Mc tZp h2p khai thác thông tin, NTV c0n xác )knh rõ ràng các 

thY mmnh, tinm nGng, m8t tích cCc cNa NiTV. iây là b1Mc quan trgng, vì 

vZy NTV nYu cho thông qua ngôn ngE khô c]ng th13ng khó có tác dKng 

khai thác thông tin tp các em. i8c bi[t h l]a tuqi tiSu hgc, khJ nGng dirn 

)mt cNa các em còn yYu ho8c có em do quá phinn mu6n hay bk r_i lomn 

cJm xúc, các em không có )N v_n tp )S dirn )mt vRn )n cNa mình. Trong 

nhEng tr13ng h2p nh1 vZy, NTV c0n s- dKng các hình th]c khác nh1 kS 

chuy[n, trò chHi, )óng vai ho8c vu tranh. VMi các hình th]c nêu trên có 

thS giúp NTV tiYp cZn vMi NiTV dr dàng hHn. Ví dK:  

—  Yêu c0u NiTV vu nhà, vu gia )ình, tp )ó NTV d0n d0n trò chuy[n, g2i mh 

)S NiTV giJi thích ý t1hng cNa mình qua hình vu. 

—  Nên nhM rang khi có ph1Hng ti[n và trò chHi thích h2p, hgc sinh có thS 

b6c l6 câu chuy[n cNa mình. 

—  Qua kS chuy[n, hgc sinh làm sáng tx vn sC ki[n. B6c l6 rõ tâm trmng, tiYn 

sâu vào quá trình t1 vRn. 

—  Quá trình t1 vRn có thS làm cho NiTV xáo tr6n vn tâm lí, x- sC không qn 

)knh, khó phân bi[t, khó biSu l6 cJm xúc cNa mình ho8c khó tC chN vi[c 

kinm chY xung )6ng ho8c phân tán chú ý. 

—  Nên dùng các câu giJn dk, dr hiSu, tránh các khái ni[m trpu t12ng. Có 

NTV hxi: “Em hãy nói rõ tâm trmng và cJm xúc cNa em khi sC vi[c Ry xJy 
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ra(!)”. H)c sinh ti0u h)c hi0u sao 345c “c7m xúc… tâm tr=ng...”. NTV có 

th0 dùng lFi lG 3Hn gi7n hHn. Ví dJ: Khi sM viOc x7y ra em thRy thS nào?... 

Ngoài nhVng 3iWu trên, trong b4[c 2, còn c^n chú ý v`n dJng các kc ndng 

thu th`p thông tin, các câu hgi g5i mh, hO thing hoá l=i sM kiOn, ph7n 

ánh tình c7m. 

3.  NhVng kc ndng c^n có cla NTV trong b4[c xác 3mnh mJc tiêu c^n 3=t là: 

—  Kc ndng 3ot kS ho=ch hành 3png. 

—  Các câu hgi g5i mh, hO thing hoá l=i mJc tiêu, npi dung cla các vRn 3W, 

ph7n ánh tình c7m.  

4.  NhVng kc ndng c^n có cla NTV trong b4[c tìm kiSm gi7i pháp là các  

kc ndng: 

—  Gi7i quySt vRn 3W. 

—  Tìm kiSm và xác 3mnh các ph4Hng án tii 4u. 

—  V`n dJng các kc ndng sing khác. 

—  Xác 3mnh hO thing hv tr5… 

L!u ý: NTV c^n hi0u rwng, NxTV có nhVng cách quySt 3mnh riêng. xiWu 

NTV cho rwng 3úng, có khi l=i trh thành sai 3ii v[i NxTV. Nhìn chung, 

NTV lyng nghe và 30 NxTV dzn dyt tìm kiSm vRn 3W, hãy luôn luôn thông 

c7m v[i NxTV. xây là mpt giai 3o=n mRt nhiWu thFi gian nhRt, giúp NxTV 

hình dung ra 345c cái gì sG 3Sn nSu h) làm theo cách a, b, c,… n. 

Khi làm viOc v[i h)c sinh ti0u h)c, NTV c^n giúp các em chia nhVng vRn 3W 

ph|c t=p thành t}ng b4[c nhg có th0 thMc hiOn 345c. Giúp các em có vi~n 

c7nh vW t4Hng lai và hình dung 345c kSt qu7 vW mot tinh th^n cla các gi7i 

pháp sG thMc hiOn. Làm nh4 v`y có th0 34a l=i kSt qu7 cho quá trình t4 vRn. 

5.  NhVng kc ndng c^n có cla NTV trong b4[c theo dõi, xem xét l=i quá trình 

thMc hiOn gi7i pháp là các kc ndng:  

—  Clng ci và lng hp nhVng thay 3�i 3ã làm 345c.  

—  Xác 3mnh l=i mJc tiêu nSu không phù h5p. 

—  Giúp các em nym 345c các kc ndng c^n thiSt. 

—  Chu�n bm kSt thúc ca t4 vRn. 

Bài t%p 2. Không có 3áp án 



TƯ VẤN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  |    35

Hoạt động 2. Tìm hiểu về tư vấn nhóm  

Bài t%p 1. Làm vi&c cá nhân 

B-n hãy nghiên c2u M!c II.1. T( v*n nhóm là gì? và M!c II.2. M!c 5ích 4 

M!c II. T( v*n nhóm thu6c N6i dung 4 trong ph=n E. PhA lAc (trang 56, 

57) JK làm bài tMp này. 

Hãy JiOn các cAm tP thích hRp vào chS trTng trong Jo-n vUn dVWi Jây 

cho phù hRp. 

TV vZn nhóm là m6t ……………. mà các vZn JO c]a …………… JVRc JO 

cMp J^n trong ph-m vi ……… Nó là m6t bi&n pháp JK giúp J`, tác J6ng 

J^n cu6c sTng c]a …………… cùng m6t lúc. TV vZn nhóm là m6t li&u 

pháp rZt tTt, giúp cho các em …………………………. c]a mình bdng cách 

nói ra nheng JiOu bUn khoUn, trUn tr4. 

TV vZn nhóm luôn luôn phAc vA cho ………… làm th^ nào Jó JK giúp các 

……………………… c]a nhóm vVRt qua khó khUn c]a hi bdng sj hS trR 

c]a các ……………………. khác. 

Bài t%p 2: 

—  B-n hãy nghiên c2u M!c II.3. Các giai 5o=n c>a t( v*n nhóm 4 M!c II. T( 

v*n nhóm thu6c N6i dung 4 trong ph=n E. PhA lAc (trang 57), k^t hRp vWi 

nheng ki^n th2c và kl nUng Jã hic JVRc trong các ho-t J6ng 4 N6i dung 

3, theo b-n JK thjc hi&n tTt mSi bVWc c]a các giai Jo-n tV vZn nhóm, 

NTV c=n áp dAng nheng kl nUng nào?  

Bài t%p 3. Thjc hành kl nUng tV vZn nhóm theo các bVWc sau: 

B(Ac 1. Churn bs  

Lja chin tình huTng, xây djng ksch bun. LVu ý trong ksch bun c=n có các 

mAc sau: 

—  wxt mAc tiêu c=n J-t cho tPng phiên làm vi&c vWi nhóm; nheng l=n tV 

vZn sau nên xem xét các mAc tiêu Jxt ra tP l=n gxp g` trVWc. 

—  Dj ki^n sT lVRng các thành viên Jóng vai hic sinh (tP 6 J^n 12 ngV~i). 

Có thK chia theo giWi tu� theo ch] JO JVRc lja chin. 

—  BT trí phòng hip phù hRp vWi không khí c4i m4, tin cMy l�n nhau (có thK 

v� s� J� bT trí chS ng�i, khoung không gian trTng JK Jum buo t� ch2c 

các trò ch�i,…); churn bs vUn phòng phrm, tranh unh,… n^u c=n. 
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B!"c 2. Th"c hành  

L(n l*+t thay nhau 0óng vai NTV (m9i giáo viên ch= th"c hành m>t 

b*@c trong sC các giai 0oDn t* vEn nhóm), nhHng thành viên khác 0óng 

vai hJc sinh. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Bài t%p 1: 

T* vEn nhóm là m>t hình thMc mà các vEn 0N cOa cá nhân 0*+c 0N cQp 

0Sn trong phDm vi nhóm. Nó là m>t biTn pháp 0U giúp 0W, tác 0>ng 0Sn 

cu>c sCng cOa nhiNu em cùng m>t lúc. T* vEn nhóm là m>t liTu pháp rEt 

tCt, giúp cho các em b>c l> nhHng cZm xúc cOa mình b\ng cách nói ra 

nhHng 0iNu b]n kho]n, tr]n tr^. 

T* vEn nhóm luôn luôn ph`c v` cho m`c tiêu làm thS nào 0ó 0U giúp 

các thành viên cOa nhóm v*+t qua khó kh]n cOa hJ b\ng s" h9 tr+ cOa 

các thành viên khác. 

Bài t%p 2: 

1.  M>t sC kd n]ng t* vEn nhóm ^ giai 0oDn hình thành 

—  NTV có thU bft 0(u b\ng nhHng trò chhi “phá b+ng” có liên quan 0Sn n>i 

dung cOa buli giao l*u homc thông qua hoDt 0>ng t" gi@i thiTu 0U tDo nên 

không khí g(n goi, thoZi mái, gây quan hT thân mQt giHa các thành viên, 

thu hpp khoZng cách. NTV g+i ý 0U mJi ng*ri t" gi@i thiTu mình, càng nói 

rõ (không phZi nói nhiNu) càng tCt. Trong tr*rng h+p các em t" 0ánh giá 

khft khe vN mình, NTV có thU phát huy tính hài h*@c. Ví d1: Có em t" gi@i 

thiTu r\ng: “cá tính c4a tôi là hay c1c c;n, cáu b>n…”, NTV nói 0W: “nh!ng 

ch!a ABn nCi thành Giám AFc công ti mGm tôm phHi không?”. 

—  wU có thU tDo không khí c^i m^, tin t*^ng, thoZi mái, NTV ch= 0xnh m>t 

nhóm tr*^ng 0iNu khiUn. NTV khéo giúp nhóm tr*^ng, không nôn 

nóng làm thay, 0U các em chia sz v@i bDn, h9 tr+ cho các em t" x{ lí các 

vEn 0N và nhHng thách thMc 0mt ra cho hJ. Trong tr*rng h+p các em 

gmp phZi vEn 0N tS nhx không thU chia sz v@i nhóm, NTV s| làm viTc 

riêng v@i em 0ó. 

2.  M>t sC kd n]ng t* vEn nhóm ^ giai 0oDn xung 0>t 

Trong t* vEn nhóm, có thU gmp nhHng tr*rng h+p quQy phá, chS nhDo, 

ph= báng l~n nhau, không chEp nhQn s" phZn h�i, b� nhóm… Khi 0ó, 
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NTV c%n khéo +ng x. l0y l2i không khí hoà d8u, ;8nh h<=ng v0n ;?, 

h<=ng vào n@i dung c%n thiBt. Khi gEp m@t tr<Ing hJp “phá ;ám”, nBu 

c%n, NTV khuyBn khích nhóm “;Oi mEt” v=i sQ thRt, khSi gJi ;T các em 

th0y Vnh h<Wng cXa hành vi thái ;@ ;ó nh< thB nào? Và các em nên hay 

không nên có thái ;@ 0y?… NTV c]ng có thT dùng thông ;i_p không lIi 

;T ;i?u khiTn các em thay ;`i hành vi. 

3.  M@t sO kc ndng t< v0n nhóm W giai ;o2n hoà hJp 

—  Ho2t ;@ng t< v0n có thT dign ra theo h<=ng gJi mW, có thT là ;Oi tho2i 

cùng nhau, NTV ;i?u khiTn thB nào ;ó ;T các em trong nhóm có sQ hh 

trJ khuyBn khích, phVn hii cVm xúc. Th<Ing ;Oi v=i l+a tu`i hkc sinh 

tiTu hkc, các em có thT b@c l@ nhmng lIi ln chân thQc, có nhmng phVn 

hii, hoEc ý kiBn ;? xu0t r0t cq thT, thrng thsn hSn ng<Ii l=n. NTV 

không ;óng vai trò giáo viên, không xu0t hi_n nh< ng<Ii ch+c trkng, 

quy?n cao, lên mEt kv b? trên, rao giVng… mà nh< ng<Ii ;ing hành 

v=i các em.  

—  T0t cV mki ;i?u, vi_c làm các em nói ra ;?u có thT ;<Jc ch0p nhRn nh< 

thQc tB vOn có mà không b8 phê phán ;ánh giá v? ;2o ;+c. Nhmng thông 

tin trong t< v0n c%n ;<Jc NTV gim kín.  

—  NTV phVi nsm chsc nhmng thông tin cXa nhóm hkc sinh ;<Jc t< v0n, 

thúc ;wy nhmng mEt tích cQc cXa các thành viên. NTV c%n tránh “nhmng 

vBt th<Sng không thT hàn gsn”. PhVi giúp các em tQ chX sau khi ;ã hii 

t<Wng, b@c l@ cVm xúc — không ;<Jc ;T các em quzn trí thêm. 

4.  M@t sO kc ndng t< v0n nhóm W giai ;o2n thQc hi_n 

—  KhuyBn khích mhi ng<Ii thT hi_n n@i tâm. 

—  Chwn ;oán, ;ánh giá m+c ;@ tiBn b@ cXa nhóm và cá nhân. 

—  Phát huy nhmng kBt quV cXa các thành viên ;T hk t2o ra nhmng Vnh 

h<Wng tOt ;Oi v=i nhmng b2n có cùng hoàn cVnh.  

5.  M@t sO kc ndng t< v0n nhóm W giai ;o2n kBt thúc 

NTV tr<=c khi kBt thúc c%n cVm Sn các em vì ;ã chia sv cùng nhau, 

khuyBn khích hk vì ;ã d]ng cVm nói lên nhmng v0n ;? khó nói và b+c 

xúc cXa hk, và ch� ra r�ng cVm xúc cXa các em ;ang trVi qua là bình 

th<Ing và có thT hiTu ;<Jc. 

Bài t%p 3. Không có ;áp án. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE 

Bài t%p 1. L"a ch&n (úng/sai 

.&c các phát bi3u d67i (ây, theo b=n ý ki@n nào (úng, ý ki@n nào sai? 

Hãy (ánh dEu x vào cHt phù hJp v7i ý ki@n cKa b=n. 

Phát bi-u /úng Sai 

1. T6 vEn là quá trình lSng nghe, trao (Ti và giúp (U, cùng phân 

tích diWn ti@n cKa s" viXc xYy ra, cùng bàn b=c, phân tích cách 

xZ lí khác nhau (3 giúp N.TV thêm nh_n th`c, ngha l"c và s`c 

m=nh (3 tin t6bng t" ch&n quy@t (anh và giYi pháp hành (Hng 

thích hJp cho hoàn cYnh cKa h&. 

  

2. T6 vEn là cho ldi khuyên, giYng giYi vEn (e d"a vào kinh 

nghiXm cá nhân và chufn m"c xã hHi (3 giúp N.TV thay (Ti 

hành vi ch6a tgt thành hành vi tgt gigng nh6 giáo viên giáo dhc, 

d=y di h&c sinh, hojc gigng nh6 cha mk d=y bYo con em mình. 

  

3. NTV luôn luôn ghi nh7 rnng, thay (Ti (3 cYi thiXn tr=ng thái 

tâm lí tiêu c"c, thay (Ti (3 (6ong (pu tgt hon v7i cuHc sgng là 

trách nhiXm cKa N.TV. NTV hi trJ và h67ng dqn N.TV (3 t=o 

ra nhrng thay (Ti tích c"c, nh6ng s" l"a ch&n cugi cùng nnm b 

chính N.TV. 

  

4. ThEu cYm có nghua là s" (vng cYm cKa NTV v7i N.TV.   

5. ThEu cYm có nghua là s" thông cYm, tôn tr&ng, chEp nh_n và 

hi3u bi@t (ieu N.TV (ang trYi nghiXm. 

  

Bài t%p 2. Bài t_p ve mHt sg ku nyng t6 vEn co bYn 

1.  MHt h&c sinh (@n nhd b=n t6 vEn, em (ó t{ ra lúng túng, nói không có 

(pu, có (uôi. 

B=n có th3 nói gì v7i em (ó và/hojc (6a ra câu h{i nào? 

2.  Sau khi mHt h&c sinh k3 l=i câu chuyXn em (ã ba b=n khác do= n=t, trEn 

lHt nhieu lpn v7i thái (H lo lSng, bEt an. 

B=n có th3 nói gì v7i em (ó và/hojc (6a ra nhrng câu h{i nào? 
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3.  Sau khi )*+c h-c sinh nói rõ lí do em mu9n xin );i l<p vì m@t s9 bCn 

trong l<p hay trêu ch-c, chH giIu mình, bCn có thJ nói gì v<i em )ó 

và/hoMc )*a ra nhNng câu hPi nào? 

Bài t%p 3. TS )ánh giá 

BCn lVng nghe nh* thH nào? 

Hãy khoanh tròn vào ô t*[ng \ng v<i m]i câu hPi d*<i )ây. 

N*i dung 

Luôn 

luôn 

Th45ng 

xuyên 

Th9nh 

tho;ng 

R=t ít 

khi 

1. M-i ng*`i can phbi nhVc lCi thông 

tin cho tôi. 

1 2 3 4 

2. Tôi ch` h- nói xong ý cfa h- m<i 

nói cho h- nghe ý kiHn cfa mình. 

4 3 2 1 

3. M-i ng*`i nói v<i tôi là tôi là ng*`i 

biHt nghe chuygn. 

4 3 2 1 

4. Tôi thhy khó nghe m@t ng*`i nào )ó 

mà tôi bht )ing ý kiHn v<i h-. 

1 2 3 4 

5. Tôi thhy không có vhn )k gì khi tlp 

trung lVng nghe ng*`i khác nói chuygn. 

4 3 2 1 

6. Tôi gib v` lVng nghe nh*ng không 

chú ý t<i h- nói gì. 

1 2 3 4 

7. M]i khi có ai )ó nói chuygn v<i tôi, 

tôi bP công vigc )ang làm )J tlp trung 

chú ý t<i h-. 

4 3 2 1 

8. Khi có )iku gì )ó quan tr-ng, ng*`i 

ta không nói v<i tôi mà viHt gihy )*a 

cho tôi xem. 

1 2 3 4 

9. Khi nghe ng*`i khác nói chuygn tôi 

dI bt )ãng trí vì có tiHng nhCc hay nhìn 

thhy ai )ó. 

1 2 3 4 

10. Tôi th*`ng là ng*`i nói nhiku 

trong cu@c nói chuygn. 

1 2 3 4 
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T! #ánh giá: 

— T+ 30 #i.m tr2 lên: Nghe t7t. 

— T+ 20 #:n 29 #i.m: Nghe trung bình. 

— T+ 10 #:n 19 #i.m: Nghe y:u. 

E. PHỤ LỤC 

Nội dung 1 

HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO  

NĂNG LỰC TƯ VẤN CỦA GIÁO VIÊN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  

I. HỌC SINH TIỂU HỌC 

1. Một số đặc điểm tâm lí nhận thức  

Tri giác: Tri giác cBa hDc sinh ti.u hDc mang tính #Gi th., ít #i vào chi ti:t 

và mang tính không Nn #Onh: 2 #Pu tuNi ti.u hDc, tri giác thQRng gSn vTi 

hành #Ung tr!c quan, #:n cu7i tuNi ti.u hDc, tri giác bSt #Pu mang tính 

xúc cYm, các em thích quan sát các s! vZt, hi[n tQ\ng có màu sSc s^c s_, 

h`p dcn, tri giác cBa hDc sinh #ã mang tính mec #ích, có phQfng hQTng 

rõ ràng — tri giác có chB #Onh (các em bi:t lZp k: hoGch hDc tZp, bi:t sSp 

x:p công vi[c nhà, bi:t làm các bài tZp t+ di #:n khó...). 

T( duy: Tính ch`t tr!c quan, ce th. chuy.n dPn sang tính ch`t tr+u 

tQ\ng. HoGt #Ung tr+u tQ\ng hoá và khái quát hoá. HoGt #Ung phán 

#oán, suy luZn phát tri.n. 

Ngôn ng/: 

Ng/ âm: Ngôn ngl nói #ã thành thGo, tuy nhiên vcn còn mUt s7 t+ phát 

âm chQa #úng. 

Ng/ pháp: oã hoàn chpnh hfn mcu giáo nhQng vcn còn vi:t câu cet, 

chQa bi:t #^t câu. 

T4 ng/: Trong sáng, giàu hình Ynh, tuy nhiên cách dùng t+ chQa h\p lí. 

Chú ý: Do yêu cPu hoGt #Ung hDc tZp là phYi tZp trung nên chú ý có chB 

#Onh phát tri.n (chú ý không chB #Onh vcn chi:m Qu th:). Phân ph7i chú 

ý còn hGn ch: (tZp vi:t, quên tQ th: ngui). Di chuy.n chú ý cBa hDc sinh 
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nhanh h$n ng&'i l*n do có kh0 n1ng h&ng ph3n và 6c ch7 r3t linh ho:t 

(d< dàng chuy?n @Ai, tuC m6c @E h3p dFn mà quên nhiIm vJ hKc tLp). 

Trí nh&: Lo:i trí nh* trQc quan hình t&Sng chi7m &u th7 h$n trí nh* lôgic 

trUu t&Sng. 

Giai +o-n l&p 1, 2, ghi nh* máy móc phát tri?n t&$ng @Wi tWt và chi7m &u 

th7 h$n so v*i ghi nh* có ý nghZa. Nhi\u hKc sinh ch&a bi7t tA ch6c viIc 

ghi nh* có ý nghZa, ch&a bi7t dQa vào các @i?m tQa @? ghi nh*, ch&a bi7t 

cách khái quát hoá hay xây dQng dàn bài @? ghi nh* tài liIu. 

Giai +o-n l&p 4, 5, ghi nh* có ý nghZa và ghi nh* trUu t&Sng @&Sc t1ng 

c&'ng. Ghi nh* có cha @bnh @ã phát tri?n. Tuy nhiên, hiIu qu0 caa viIc 

ghi nh* có cha @bnh còn phJ thuEc vào nhi\u y7u tW nh& m6c @E tích 

cQc tLp trung trí tuI caa các em, s6c h3p dFn caa nEi dung tài liIu, y7u tW 

tâm lí tình c0m hay h6ng thú caa các em... 

2. Một số nét nhân cách nổi bật 

Tính cách: Tính cách @ang dhn @&Sc hình thành, @ic biIt trong môi 

tr&'ng nhà tr&'ng còn m*i l:, hKc sinh có th? nhút nhát, rJt rè, ckng có 

th? sôi nAi, m:nh d:n... Sau 5 n1m hKc, "tính cách hKc @&'ng" m*i dhn 

An @bnh và b\n vong p hKc sinh. Bi?u hiIn rõ nh3t là tính xung @Eng 

(hành @Eng ngay). SQ @i\u chsnh ý chí v*i hành vi còn y7u (do tính hi7u 

@Eng). tã có thái @E @Wi v*i mKi ng&'i xung quanh và @Wi v*i b0n thân, 

bi7t @ánh giá b0n thân nh&ng còn ph0i dQa vào ý ki7n ng&'i khác. 

H8ng thú: B&*c @hu h&*ng @7n h6ng thú nhLn th6c và hKc tLp. 

Lí t=>ng: Tun t:i d&*i d:ng &*c m$ nh&ng ch&a b\n vong. Ví dA: M$ &*c 

trp thành ho: sZ,… 

Xúc cCm — tình cCm: Tình c0m là @ic tính c$ b0n, các em sWng bxng tình c0m 

(các xúc c0m byt @hu phát tri?n cao h$n mFu giáo nh&ng ch&a b\n vong). 

Tình c0m @:o @6c phát tri?n khá m:nh, trong @ó tình c0m gia @ình gio 

vai trò quan trKng trong @'i sWng caa hKc sinh. 

3. Nhu cầu của con người 

Theo nhà tâm lí hKc MZ Abraham Maslow, con ng&'i ai ckng nh& ai khi 

sinh ra, @\u giWng nhau v\ mit sinh hKc, trhn trJi, y7u *t nh&ng @i?m k7t 

thúc caa con ng&'i l:i không giWng nhau. Có nhi\u y7u tW và các bi7n cW 

khi7n cho m}i ng&'i có thân phLn không giWng nhau. MEt trong nhong 
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y!u t% c'n )*+c chú ý là trong quá trình phát tri9n, m<c )= )áp <ng nhu 

c'u có liên quan )!n sB phát tri9n cCa cá nhân. HG th%ng cHp bJc nhu 

c'u cCa Maslow th*Mng )*+c th9 hiGn d*Oi dPng m=t hình kim tB tháp, 

các nhu c'u R bJc thHp (nhu c'u tTn tPi) thì x!p phía d*Oi, trong khi 

nhXng nhu c'u cho sB phát tri9n, sB hoàn thiGn cá nhân )*+c coi là quan 

trYng hZn, giá tr[ hZn, chúng )*+c x!p R các thang bJc trên cao cCa kim 

tB tháp. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

S! #$ “Các b*c thang nhu c1u” c3a Maslow 

4. Một số khó khăn về học tập và tâm lí của học sinh tiểu học 

Khó kh%n v( h)c t,p: HYc )Yc, hYc vi!t, hYc chính t], hYc toán; hYc sinh 

c_ng có th9 b[ r%i loPn ngôn ngX hoac có khó khbn trong các hoPt )=ng 

tâm vJn )=ng... 

Khó kh%n v/i môi tr45ng h)c t,p 7 tr45ng: Chd ngTi không de ch[u, tho]i 

mái, không nhìn rõ chX vi!t trên b]ng, không nghe rõ lMi nói cCa giáo 

viên, không ghi nhO k[p lMi dan dò cCa giáo viên nên không thBc hiGn 

)úng yêu c'u, thi!u hoac )ánh mHt ding ci hYc tJp nh*ng không bi!t 

báo vOi cha mj,… 

Khó kh%n v( hành vi 9ng x;: HYc sinh có vHn )l vl hành vi <ng xm, chnng 

hPn trong lOp các em không bao giM ngTi yên, hay gây go vOi bPn, các em 

thi!u tJp trung chú ý, không ch[u tham gia các hoPt )=ng cCa lOp, hoac 

thJm chí có nhXng hYc sinh “chnng nói chnng rqng” gì c]. THt c] các 

thông tin này )lu quan trYng vì st là cbn c< )[nh h*Ong cho viGc can 

thiGp tâm lí )%i vOi hYc sinh. 

Nhu cầu được tôn trọng 

 và sự quan tâm của xã hội 

Tự nhận thức được hết khả năng của mình 

để đóng góp cho xã hội 

Tự trọng và được người khác 

tôn trọng 

 Nhu cầu giao lưu tình cảm 

 

Nhu cầu được trở thành một thành 

viên của cộng đồng 

Nhu cầu an toàn 

Nhu cầu thiết yếu để che chở như 

không bị xâm hại, tai nạn 

Nhu cầu 

phát triển 

nhân cách 

 

 

Nhu cầu thiết yếu để sống: nơi ở, thức 

ăn, nước uống, không khí,…. 

Nhu cầu vật chất để tồn tại 
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Khó kh%n trong quan h. v0i b3n bè: Không bi(t làm quen v1i b2n nên l4 

loi không có b2n ch9i cùng, b< b2n t=y chay, e dè, thB CDng nên b< b2n 

lEn lF1t… 

Khó kh%n do kì v8ng c:a cha m<: Nghiên cIu cJa ViLn Tâm lí hPc ViLt 

Nam v1i 270 phB huynh có con Cang hPc l1p 3 và l1p 4 t2i mDt sX 

trFZng ti[u hPc \ Hà NDi cho thEy, viLc kì vPng quá l1n vào các em Cã 

gây ra mDt sX hiLu Ing tiêu cac nhF t2o ra sIc ép vc hPc tdp. Ngay tf 

khi hPc mgu giáo các em Cã phhi hPc quá nhicu môn nhF: hPc vj, hPc 

nh2c, hPc chk… ViLc hPc trF1c chF9ng trình hiLn nay Cang tr\ thành 

phl bi(n CXi v1i mDt sX hPc sinh \ các thành phX l1n. D<p hè thay vì 

nghn ng9i thì l2i là d<p ch2y Cua CXi v1i các em b\i l<ch hPc kín mít mà 

bX mo Cã x(p sqn.  

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN CỦA GIÁO VIÊN CHO 

HỌC SINH TIỂU HỌC 

r ViLt Nam hiLn nay chFa hình thành CFsc mDt phân ngành tâm lí hPc 

CFZng chính thIc, chFa Cào t2o CFsc nhicu các nhà tF vEn hPc CFZng 

chuyên nghiLp, mô hình tF vEn trong nhà trFZng chFa CFsc xác C<nh cB 

th[, thXng nhEt; trong khi Có nhkng vEn Cc tâm lí hPc CFZng vgn tun t2i 

khách quan, hiLn diLn hàng ngày trong cuDc sXng gia Cình, nhà trFZng 

và xã hDi, vì vdy, viLc nâng cao nvng lac tF vEn cJa giáo viên cho hPc sinh 

ti[u hPc nói riêng và hPc sinh các cEp nói chung là quan trPng và cwn 

thi(t v1i mong muXn: 

—  HPc sinh có th[ tìm C(n giáo viên C[ CFsc tF vEn v1i bEt kì khó khvn nào 

liên quan C(n vEn Cc hPc tdp, tâm lí và các vEn Cc khác xung quanh cuDc 

sXng cJa hPc sinh. 

—  Giáo viên CFsc tvng cFZng khh nvng giao ti(p và ti(p cdn v1i hPc sinh, 

k<p thZi phát hiLn nhkng nhu cwu và nhkng vEn Cc cwn CFsc can thiLp 

tF vEn.  

—  Giáo viên có khh nvng hz trs hPc sinh gihi quy(t nhkng khó khvn trong 

viLc phát tri[n nhân cách, nvng lac và k{ nvng hPc tdp, lXi sXng kho4 

m2nh, C<nh hF1ng nghc nghiLp,… Hz trs phB huynh trong viLc chvm 

sóc và giáo dBc con cái, phát tri[n mXi quan hL v1i nhà trFZng mDt cách 

tích cac, phát hiLn nhkng khó khvn cJa con cái và phXi hsp v1i nhà 

trFZng trong viLc giáo dBc. 
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Nội dung 2 

TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG  

(School counseling còn được dịch là Tham vấn học đường) 

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1. Tư vấn là gì? 

Có nhi&u ()nh ngh+a v& t/ v0n (thu2t ng3 “t/ v0n” trong tài li:u này (/<c 

hi>u nh/ thu2t ng3 “tham v0n” trong m@t sB tài li:u khác — (/<c d)ch tG 

thu2t ng3 tiHng Anh là “counseling”), d/Mi (ây là m@t sB ()nh ngh+a (/<c 

sO dPng trong tài li:u này.  

Thu2t ng3 “t/ v0n” (/<c hi>u là sS “(óng góp ý kiHn v& nh3ng v0n (& 

(/<c hVi (Hn, nh/ng không có quy&n quyHt ()nh”, Hoàng Phê, T! #i%n 

ti(ng Vi+t, NXB _à N`ng, 2000. 

—  T/ v0n là m@t quá trình t/dng tác gi3a nhà t/ v0n vMi N_TV. Thông qua 

k+ nfng trao (gi chia sh và tâm tình, N_TV hi>u và ch0p nh2n thSc tH cia 

mình, tS tìm l0y ti&m nfng bkn thân (> giki quyHt v0n (& cia chính mình 

(Trmn Th) Minh _oc, Bàn v0 thu3t ng4 t5 v6n, Tpp chí _pi hqc và Giáo 

dPc chuyên nghi:p, 2000). 

—  Theo Mielke J. (1999), yHu tB tâm lí là (@ng cd rõ r:t thúc (xy con ng/yi 

tìm (Hn t/ v0n. Do (ó khái ni:m t/ v0n nói (Hn sS tr< giúp tâm lí, cho 

không (dn thumn là sS hVi (áp v& thông tin, kiHn thoc (theo Tài li+u v0 

công tác tham v6n, Hà N@i, UNICEF Vi:t Nam, 2002).  

—  P.K. Onner cho r�ng t/ v0n là quá trình, vì v2y (òi hVi nhà t/ v0n phki 

dành thyi gian nh0t ()nh và sO dPng các k+ nfng m@t cách thumn thPc (> 

giúp (� (Bi t/<ng tìm hi>u xác ()nh v0n (& và tri>n khai các giki pháp 

trong (i&u ki:n cho phép. 

—  T/ v0n là khoa hqc thSc ti�n nh�m giúp (� N_TV v/<t qua khó khfn cia 

hq, cki thi:n tình huBng n�ng n& mà N_TV (ang gánh ch)u, ch3a tr) 

nh3ng rBi nhi�u tâm lí, phòng ngGa nh3ng hành vi sai l:ch có th> xky ra. 

—  T/ v0n là “ngh0 tr? giúp” cho ng/yi khác (> hq tS giúp bkn thân. 

2.  Hướng dẫn là gì? 

Thu2t ng3 “h/Mng d�n” (/<c hi>u là: 

—  Hành #Dng hoFc chGc nHng h5Ing dKn, lãnh #Mo, chN #Mo. 



TƯ VẤN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  |    45

—  T# v%n ho)c t# v%n v, các v%n ., giáo d2c, d4y ngh, ho)c tâm lí. 

(Theo T; .i<n ti=ng Anh 1986 @ Harper Collins, xu2t b5n n6m 1998, 2000, 

2003, 2005, 2006, 2007, 2009). 

HCDng dGn là quá trình tác MNng có chP MQnh cPa ng#Di h#Eng dFn MRn 

quá trình phát triSn tT nhiên cPa .Gi t#Hng .#Hc h#Eng dFn/giúp .L nhVm 

làm cho ngCWi Mó hiSu, ch2p nhXn và sZ d[ng MC\c nh]ng n6ng lTc, kh5 

n6ng và nh]ng m_i quan tâm cPa mình trong viac Mbt MRn các m[c tiêu 

ph5i thTc hian (m[c tiêu do ngCWi MC\c hCDng dGn tT Mct ra, hocc MC\c 

Mct ra td bên ngoài nhCng ngCWi MC\c hCDng dGn ph5i Mbt MC\c). 

e bình dian xã hNi, hCDng dGn có thS MC\c xem nhC mNt chCgng trình 

trong s_ nh]ng dQch v[ tr\ giúp con ngCWi dTa trên nhu ciu cPa mji cá 

nhân. Nó giúp cho ngCWi ta hiSu vl môi trCWng xung quanh mình, vl 

5nh hCnng cPa nh]ng yRu t_ môi trCWng MRn mji cá nhân và vl nh]ng 

Mcc MiSm riêng cPa môi trCWng. Hobt MNng hCDng dGn MC\c thiRt lXp MS 

giúp mji ngCWi Milu chpnh theo môi trCWng cPa cá nhân, phát triSn kh5 

n6ng Mct ra nh]ng m[c tiêu thiRt thTc cho b5n thân hq, và MS hoàn 

thian kR hobch trng thS cPa ngCWi Mó. VDi tC cách là mNt quá trình, hobt 

MNng hCDng dGn không ph5i là mNt viac làm Mgn gi5n mà bao gtm hàng 

lobt các hành MNng và các bCDc tiRn hành t6ng din hCDng theo mNt 

m[c Mích.  

Trong lvnh vTc giáo d[c n tdng cg sn giáo d[c, sT hCDng dGn, vDi tC cách 

là mNt kiRn tbo giáo d[c, Mòi hxi ph5i có nh]ng ngCWi có nhilu kinh 

nghiam (cán bN qu5n lí cg sn giáo d[c, giáo viên có kinh nghiam) MS giúp 

cho mji ngCWi khác (Mtng nghiap, hqc sinh) tT hiSu MC\c mình, biRt 

ch2p nhXn mình và biRt s_ng mNt cách có ích trong môi trCWng hobt 

MNng cPa mình. yilu Mó czng giúp cho nh]ng ngCWi MC\c hCDng dGn có 

nh]ng kinh nghiam s_ng, kinh nghiam hobt MNng và kinh nghiam vl các 

m_i quan ha xã hNi mà hq tham gia. 

Tóm lbi, hCDng dGn là mNt thuXt ng] khái quát MC\c áp d[ng cho các 

chCgng trình hobt MNng và các dQch v[ cPa nhà trCWng nhVm giúp M{ hqc 

sinh lXp ra và thTc hian nh]ng kR hobch thích h\p, giúp hq có MC\c sT 

Milu chpnh h\p lí trong cuNc s_ng. 

ST hCDng dGn trong giáo d[c thCWng MC\c xác MQnh theo ba hobt MNng 

chính, Mó là sT hCDng dGn vl giáo d[c (theo nghva rNng cPa thuXt ng] 

giáo d[c), vl nghl nghiap và vl }ng xZ gi]a cá nhân và xã hNi. 
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H!"ng d'n v) giáo d-c (ngh1a r4ng): H!"ng d'n v) giáo d-c liên quan 

45n vi6c cung c7p s: giúp 4< cho các h>c sinh trong nhAng l:a ch>n cBa 

h> và 4i)u chDnh theo ch!Fng trình giHng dIy cBa nhà tr!Kng và cuLc 

sMng tr!Kng h>c nói chung. BQi vRy, h!"ng d'n h>c tRp là chB y5u nh7t 

trong hoIt 4Lng h!"ng d'n giáo d-c.  

H!"ng d'n v) ngh) nghi7p: H!"ng d'n v) ngh) nghi6p bao gUm h!"ng 

d'n cho giáo viên (4Ung nghi6p) và h!"ng d'n cho h>c sinh. 

Khi giáo viên là 4Mi t!Zng 4!Zc h!"ng d'n/giúp 4<, nLi dung s: h!"ng 

d'n tRp trung giúp giáo viên giHi quy5t 4!Zc nhAng v!"ng m\c, khó 

kh^n trong quá trình lao 4Lng ngh) nghi6p cBa h> (dIy h>c và giáo d-c 

h>c sinh).  

_Mi v"i h>c sinh (4`c bi6t h>c sinh THPT), h!"ng d'n v) ngh) nghi6p có 

nLi hàm là quá trình h!"ng nghi6p. H!"ng nghi6p là quá trình giúp 4< 

các cá nhân l:a ch>n cF hLi, chudn be và b!"c vào ngh) cfng nh! ti5n bL 

trong ngh) nghi6p.  

H!"ng d'n 9ng x; cá nhân và c4ng >?ng: H!"ng d'n gng xi cá nhân và 

cLng 4Ung là quá trình giúp 4< mLt cá nhân v) cách c! xi có quan tâm 

45n ng!Ki khác. Tr!"c h5t, h!"ng d'n gng xi cá nhân và cLng 4Ung giúp 

cho mji ng!Ki hiku 4!Zc bHn thân mình, cách sMng cùng v"i m>i ng!Ki, 

cách xi s: và phép xã giao, các hoIt 4Lng lúc rHnh rji, các ko n^ng xã hLi, 

gia 4ình và các mMi quan h6 gia 4ình và hiku bi5t v) vai trò cBa nam gi"i 

và cBa nA gi"i. 

3. Quan hệ giữa tư vấn và hướng dẫn trong trường học 

Tq hiku bi5t v) các thuRt ngA “h!"ng d'n” và “t! v7n” có thk rút ra mMi 

quan h6 giAa h!"ng d'n và t! v7n: H!"ng d'n và t! v7n có quan h6 mRt 

thi5t v"i nhau vì cùng th:c hi6n m-c 4ích tIo ra mLt cF hLi cho mLt 

ng!Ki nào 4ó th7y 4!Zc nhi)u l:a ch>n có thk và sau 4ó giúp ng!Ki 4ó có 

4!Zc s: l:a ch>n sáng suMt. S: khác bi6t cF bHn là trong cách ti5p cRn. 

H!"ng d'n và t! v7n th!Kng có quan h6 v"i hoàn cHnh và 4i)u ki6n môi 

tr!Kng. H!"ng d'n là quá trình mang tính tr:c ti5p, th!Kng dixn ra tIi 

thKi 4ikm xác 4enh mà Q 4ó cyn có mLt s: ch>n l:a… Trong khi 4ó, t! 

v7n là quá trình mang tính khái quát hFn, không be hIn ch5 v) cH không 

gian và thKi gian. T! v7n 4!Zc hiku là s: giúp 4< v"i s: quan tâm 45n 

m>i m`t cBa mLt l:a ch>n ti)m tàng, ngay cH tr!"c khi l:a ch>n 4ó 4!Zc 

4!a ra, thRm chí cH khi mLt l:a ch>n cyn phHi sia 4{i, cBng cM ho`c tq 

b| (không 4!a ra lKi khuyên, n`ng v) cung c7p thông tin 4k t: giHi quy5t 



TƯ VẤN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  |    47

v!n $%…). Ho+t $-ng t/ v!n t0p trung vào giúp $7 cá nhân ho<c nhóm 

$/?ng $@u vAi nhBng khó khDn trong viEc tF quyIt, tính $-c l0p... NhBng 

l/u ý $/Oc $/a ra nhQm làm rõ nhBng sT tr/Ung, nhBng kV nDng, nhBng 

$iWm m+nh và nhBng ti%m nDng cá nhân cXa m-t ng/Ui liên quan $In sF 

phát triWn vai trò cá nhân. Ph/?ng th\c t/ v!n $/Oc dFa nhi%u vào viEc 

nh!n m+nh nhBng t/ liEu rõ ràng hiEn có (t/ liEu s_n có trong nh0n th\c 

cXa cá nhân). 

II. TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ  

TRƯỜNG PHỔ THÔNG VIỆT NAM 

1. Tư vấn học đường ở một số nước trên thế giới 

*  T+i MV: Theo HiEp h-i T/ v!n trong tr/Ung hec MV (ASCA, 1990): “T/ v!n 

hec $/Ung là công viEc giúp $7 t!t cn các hec sinh trong hec t0p, trong 

quan hE xã h-i, trong công viEc, trong viEc nâng cao nDng lFc cá nhân và 

giúp he trT thành ng/Ui có trách nhiEm và hBu ích. Nhà t/ v!n trong 

tr/Ung hec trO giúp hình thành và tr ch\c t!t cn nhBng ch/?ng trình 

này, csng nh/ cung c!p các ho+t $-ng can thiEp t/ v!n thích hOp”.  

T/ v!n T tr/Ung tiWu hec: NTV T tr/Ung quan sát hec sinh trong ho+t 

$-ng hec t0p và vui ch?i. H-i ý vAi giáo viên và cha mv hec sinh $W $ánh 

giá $iWm m+nh, các v!n $% cXa hec sinh, ho<c các nhu c@u $<c 

biEt. Cùng vAi giáo viên và cán b- qunn lí $nm bno ch/?ng trình ginng 

d+y phù hOp vAi viEc hec t0p và các nhu c@u phát triWn cXa hec sinh. Các 

nhà t/ v!n T tr/Ung tiWu hec t/ v!n ngh% và hec t0p ít h?n so vAi các nhà 

t/ v!n T tr/Ung trung hec. 

* T+i Pháp: Ch\c nDng và nhiEm vy cXa nhà tâm lí hec $/Ung $/Oc lu0t 

pháp quy $znh, vAi các ho+t $-ng bao g{m: Phòng ng|a các khó khDn 

hec $/Ung; TriWn khai và $ánh giá công tác h~ trO tâm lí, chDm sóc s\c 

kho� tinh th@n cho hec sinh; Cùng nhà tr/Ung xây dFng các kI ho+ch s/ 

ph+m và h~ trO thFc hiEn; H~ trO hoà nh0p cho hec sinh tàn t0t.  

*  T+i Singapore: Các nhà t/ v!n hec $/Ung làm viEc trFc tiIp vAi nhBng 

ng/Ui qunn lí nhà tr/Ung $W thiIt kI các dzch vy t/ v!n hec $/Ung cho 

hec sinh, ${ng thUi trFc tiIp t/ v!n, trz liEu cá nhân, nhóm, gia $ình cho 

hec sinh có khó khDn tâm lí và cn nhân viên trong tr/Ung. Các nhà t/ v!n 

csng $nm nhiEm viEc thiIt kI ch/?ng trình và t0p hu!n cho giáo viên, 

hec sinh v% sF phát triWn tâm lí, xã h-i và nhân cách con ng/Ui, v% các 

v!n $% s\c kho� tâm th@n, thiIt kI và triWn khai các ch/?ng trình $áp \ng 

các nhu c@u xã h-i và tình cnm cXa hec sinh. �{ng thUi NTV csng thFc 
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hi"n nhi"m v' h()ng nghi"p. T( v.n h/c 1(2ng 1(3c th5c hi"n trong 

các tr(2ng t9 ti:u h/c 1<n c.p THPT v)i các m'c tiêu, chi<n l(3c khác 

nhau, phù h3p v)i t9ng 1E tuFi. M'c tiêu chung cHa hoIt 1Eng t( v.n là 

giKi toK nhLng ch()ng ngIi, khó khNn cHa h/c sinh trong vi"c h/c tPp, 

giúp quan h" tSt hTn v)i bIn bè, thWy cô, 1Si phó v.n 1Z cHa bKn thân, 

phát huy tSi 1a khK nNng h/c tPp và giKm nh\ nhLng cNng th]ng trong 

th2i kì chuy:n ti<p cHa tuFi thanh thi<u niên.  

*  L!u ý: ` mEt sS n()c, t( v.n tr(2ng h/c do các chuyên gia giáo d'c 1Km 

nhPn (ví d', Botswana, Trung QuSc, PhWn Lan, Israel, Malta, Nigeria, 

Romania, lài Loan, ThF Nhm Kì, Hoa Kì). Trong tr(2ng h3p khác, t( v.n 

tr(2ng h/c 1(3c th5c hi"n bpi các giáo viên dIy ngay trong l)p h/c hoqc 

các giáo viên trong tr(2ng làm nhi"m v' kiêm nhi"m (ví d' nh( rn lE, 

NhPt BKn, Mexico, Hàn QuSc, Zambia).  

2. Tư vấn học đường ở một số trường phổ thông Việt Nam 

` Vi"t Nam, t( v.n h/c 1(2ng còn khá m)i mw. Hi"n nay tIi mEt sS 

tr(2ng THPT, THCS hay Ti:u h/c 1ã có phòng t( v.n và 1Si t(3ng 1(3c 

t( v.n chH y<u là h/c sinh. Tuy nhiên, mEt sS tr(2ng nh( tr(2ng THPT 

linh Tiên Hoàng (Hà NEi), tr(2ng THPT Nguy{n T.t Thành (Hà NEi) 1Si 

t(3ng 1(3c t( v.n mp rEng 1<n ph' huynh và giáo viên. M'c 1ích t( v.n 

cHa các tr(2ng c|ng không hoàn toàn giSng nhau. Ví d': 

M'c )ích t! v.n c0a tr!3ng THPT 8inh Tiên Hoàng là:  

—  Tìm hi:u 1qc 1i:m tâm lí cHa h/c sinh, 1qc bi"t là nhLng h/c sinh có khó 

khNn h/c 1(2ng (khó khNn trong h/c tPp, trong quan h" bIn bè, thWy cô 

và cán bE nhà tr(2ng, trong vi"c thích nghi v)i nEi quy nhà tr(2ng…); 

—  TIo ra mEt môi tr(2ng 1: h/c sinh bEc lE bKn thân, chia sw khó khNn, 

bNn khoNn th�c m�c, suy nghm;  

—  Cung c.p cho h/c sinh mEt sS km nNng, thông tin và ph(Tng pháp 1(Tng 

1Wu v)i các tình huSng trong cuEc sSng nói chung và trong nhà tr(2ng 

nói riêng nh�m giúp h/c sinh v(3t qua vZ mqt tâm lí trong h/c tPp;  

—  Cung c.p thông tin vZ tâm lí h/c sinh 1: giáo viên, gia 1ình h/c sinh hi:u 

h/c sinh hTn, t9 1ó 1(a ra ph(Tng pháp giáo d'c thích h3p; 

—  Rút ra nhLng tr(2ng h3p 1i:n hình ph'c v' cho nghiên c�u khoa h/c. 

M'c )ích t! v.n c0a tr!3ng THPT Tr>n Nhân Tông là: 

—  T( v.n h()ng nghi"p cho h/c sinh, ph(Tng pháp h/c tPp; 
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—  T# v%n tình c+m; 

—  Giúp th2y cô qu+n lí l9p, qu+n lí h;c sinh; 

—  Tham gia ho@t ABng ngo@i khoá: TF chGc các ho@t ABng giáo dIc h#9ng 

nghiJp; sGc khoK sinh s+n; kL nMng sNng… 

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CHO HỌC SINH 

TIỂU HỌC  

1. Mục tiêu tư vấn cho học sinh tiểu học 

MIc tiêu t# v%n cho h;c sinh tiRu h;c luôn A#Sc xác AUnh tV nhu c2u 

cWa các em. D#9i Aây là mBt sN mIc tiêu t# v%n ] các c%p AB tV th%p 

A^n cao: 

—  Giúp h;c sinh gi+m b9t các c+m giác tiêu c`c. 

—  Giúp h;c sinh tMng thêm hiRu bi^t va b+n thân và hoàn c+nh cWa các em. 

—  Giúp h;c sinh A#a ra các quy^t AUnh lành m@nh, hiJu qu+.  

—  H#9ng ddn h;c sinh thi hành các quy^t AUnh mà các em Aã l`a ch;n. 

2. Nhiệm vụ tư vấn cho học sinh tiểu học 

*  NhiJm vI chung nh%t cWa t# v%n là: 

—  Xác AUnh v%n Aa và nguyên nhân gây ra. 

—  Chjn Aoán, Aánh giá, phân lo@i v%n Aa. 

*  NhiJm vI cI thR cWa t# v%n là: 

—  Làm th# giãn c+m xúc cWa NlTV. 

—  Giúp NlTV nhnn diJn v%n Aa, c+i thiJn nhong suy nghL tiêu c`c không 

hSp lí. 

—  Giúp NlTV A#a ra các quy^t AUnh #u tiên. 

—  Giúp NlTV A#a ra các quy^t AUnh thay AFi hành vi. 

3. Nội dung hoạt động tư vấn ở trường tiểu học 

Ho@t ABng t# v%n ] tr#png tiRu h;c khác v9i tr#png trung h;c, trong Aó, 

t# v%n ] tr#png tiRu h;c quan tâm A^n sGc khoK tâm th2n khi phát triRn 

chi^n l#Sc. Các mIc Aích cWa nhà t# v%n v9i h;c sinh tiRu h;c là giúp các 

em phát triRn nhnn thGc lành m@nh, tin vào chính mình, tin vào nMng l`c 

cWa mình. Nhìn chung nBi dung ho@t ABng t# v%n trong các tr#png tiRu 

h;c trên th^ gi9i nh%n m@nh A^n ho@t ABng “phòng, chNng các nguy ct 

có thR x+y ra v9i h;c sinh” và chú tr;ng A^n viJc can thiJp s9m. D#9i Aây 
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là t$ng h(p thông tin v- n.i dung ho2t 3.ng t4 v5n t2i m.t s8 tr4:ng ti;u 

h<c c>a MA. 

—  Quan sát ho2t 3.ng h<c tFp c>a h<c sinh trong lGp và trong các ho2t 3.ng 

khác I tr4:ng. ThKo luFn vGi giáo viên, cha mN h<c sinh 3; 3ánh giá 3i;m 

m2nh cOng nh4 v5n 3- khó khQn, nhu cRu 3Sc biUt c>a h<c sinh.  

—  Xác 3Wnh và can thiUp sGm các nguy cY, lo2i bZ các rào cKn 38i vGi viUc 

h<c tFp, phát tri;n ki[n th\c, kA nQng, thái 3. 38i vGi h<c sinh 3; các em 

có th; phát tri;n nhân cách lành m2nh nh4 là n-n tKng cho s_ thành 

công t4Yng lai. 

—  Ha tr( h<c tFp, bao gbm cK nghiên c\u, t$ ch\c và kA nQng làm bài thi. 

—  Giáo ddc các kA nQng s8ng nh4 các kA nQng 3St mdc tiêu, ra quy[t 3Wnh, t_ 

nhFn th\c, giao ti[p, quan hU vGi b2n cùng l\a, các chi[n l4(c \ng phó 

vGi nhgng nguy cY bW xâm h2i, l2m ddng và các kA nQng xã h.i khác nh4 

giKi quy[t v5n 3-, giKi quy[t xung 3.t. 

Nội dung 3 

MỘT SỐ KĨ NĂNG TƯ VẤN CƠ BẢN  

I. KĨ NĂNG LẮNG NGHE TÍCH CỰC  

1. Lắng nghe tích cực là gì? 

Lkng nghe tích c_c là không chm nghe bnng tai, trí tuU mà nghe bnng cK trái 

tim. S_ lkng nghe th; hiUn I viUc tFp trung vào các tp ngg NrTV nói ra mà 

không cRn xem xét các m8i quan hU khác, nghe mà không g(i ý, không 

khuyên, không hZi vSn và phKn hbi bnng nhgng tp ngg khách quan. 

2. Các bước lắng nghe tích cực 

NTV 3St m.t câu hZi chung 3; NrTV trò chuyUn. Trong khi NrTV trò 

chuyUn, NTV th_c hiUn các b4Gc sau: 

—  Hoà nhFp nhgng bi;u hiUn phi ngôn ngg c>a mình vGi nhgng bi;u cKm 

cY th; c>a NrTV (th; hiUn s_ t4Yng h(p trong ánh mkt, gi<ng nói, t8c 3. 

nói, dáng vz, t4 th[…). 

—  S} ddng nhgng câu trK l:i 3áp \ng t8i thi;u (3; tránh làm ngkt quãng 

dòng thông tin c>a NrTV). 

—  Nh5n m2nh 3i;m chính trong câu nói c>a NrTV (thmnh thoKng ch8t l2i 

m.t vài tp ngg chính 3; giúp thân ch> gig m2ch thông tin). 
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—  S# d%ng s) ph,n h-i (khi nghe c3n ph,n h-i 45 thân ch8 bi:t là NTV 

4ang tAp trung vào NFTV, c3n 4Ha ra nhIng ph,n h-i soi sáng). 

—  FMt câu hNi ngOn gPn (khuy:n khích thân ch8 ti:p t%c câu chuySn). 

—  LHu ý 4iVu thi:u sót (khi nhAn thXy thông tin c8a NFTV chHa rõ ràng 

trong câu nói c8a NFTV, c3n hNi l[i, hoMc bình luAn 45 NFTV sáng rõ 

h]n vV thông tin 4ó). 

—  Tóm tOt các ý c] b,n (tAp trung chính vào thái 4_ c,m xúc c8a thân ch8, 

bày tN s) thXu c,m trong thông tin tóm tOt). 

3. Tác dụng của lắng nghe tích cực trong tư vấn 

—  LOng nghe tích c)c giúp NTV 4i vào n_i tâm c8a NFTV.  

—  Khi 4Hcc lOng nghe tích c)c, NFTV sd c,m thXy: 

+  Muhn ti:p t%c chia si, do 4ó hP nói nhiVu h]n, chia si c,m giác c8a 

mình nhiVu h]n. FiVu này làm cho quá trình tH vXn 4Hcc dikn ra theo ý 

muhn c8a NFTV. 

+  Gi,i to, và gi,i phóng 4Hcc b,n thân khNi s) kiVm ch: c8a ngHmi khác, 

khNi s) t) vS “4eo mMt n[”. 

+  Có trách nhiSm và t) lAp luAn vqi vXn 4V c8a mình. 

+  Có ngHmi thông c,m, hi5u mình, tr 4ó có th5 t) tìm ra gi,i pháp cho vXn 

4V c8a mình. 

II. KĨ NĂNG HỎI 

1. Hỏi là gì?  

HNi là cách thtc trong 4ó ngHmi hNi muhn khai thác thông tin tr ngHmi 

4Hcc hNi nhum m%c 4ích nào 4ó. Trong tH vXn, hNi không chv khai thác 

nhIng thông tin bV nwi liên quan 4:n s) kiSn c8a NFTV, mà qua 4ó làm 

toát lên nhIng thông tin yn chta 4ung sau s) kiSn 4ó.  

2. Đặt câu hỏi hiệu quả 

Trong tH vXn, m_t câu hNi 4Mt ra cho NFTV ph,i bao hàm hai khía c[nh 

là kz thuAt 4Mt câu hNi và n_i dung hNi. 

K! thu&t '(t câu h+i: Câu hNi có kz thuAt th5 hiSn ngHmi hNi 4ã làm ch8 

4Hcc các d[ng câu hNi, 4Ha ra nhIng câu hNi thu thAp 4Hcc nhiVu 

thông tin, câu hNi khai thác 4Hcc khía c[nh c,m xúc, nhAn thtc và 

hành vi c8a NFTV, câu hNi 4Mt ra khách quan, logic vqi cách nhìn c8a 
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N!TV và ' d)ng câu h0i m' — câu h0i có t6 78 h0i: Nh" th% nào? Cái gì? 

Bao gi1? 2 3âu? Ai?... 

N8i dung h:i: N:i dung h0i th8 hi;n tính m=c 7ích và 7úng vào trAng 

tâm vBn 7C cDa N!TV. 

!8 7Ga ra 7GHc câu h0i có hi;u quJ, NTV phJi trJ lNi 7GHc câu h0i sau 

trGPc khi 7Rt câu h0i cho N!TV: 

—  Khi nào nên h0i? 

—  Câu h0i này sX 7em l)i m=c 7ích gì? 

—  Câu h0i này có làm xáo tr:n n:i tâm cDa N!TV không? 

—  NTV có ý th_c 7GHc h`u quJ cDa câu h0i mà mình 7Ga ra không? 

—  Câu h0i th8 hi;n nhG tha nào thì tbt hcn? 

—  Vì sao l)i phJi 7Ga ra câu h0i này? 

—  NTV li;u có ý th_c 7GHc câu h0i này 7Ga ra sX ddn tPi l)c hGPng vBn 7C 

cDa N!TV? 

3. Tác dụng của kĩ năng hỏi trong tư vấn  

H0i là công c= chính 78 thu th`p thông tin cDa NTV, nau 7Ga ra 7GHc câu 

h0i hi;u quJ, NTV không chf làm cho N!TV nói ra nhgng 7iCu mình 

mubn biat, mà còn giúp hA nói ra nhgng 7iCu 7ã bk quên 7i trong quá 

kh_, giúp hA ý th_c tbt hcn vC sl ki;n hi;n t)i.  

III. KĨ NĂNG PHẢN HỒI 

1. Phản hồi là gì? 

PhJn hni là nói l)i bong t6 ngg cDa mình hoRc nhpc l)i lNi cDa N!TV m:t 

cách cô 7Ang nhgng sl ki;n hay cJm xúc, hoRc làm sáng t0 7iCu N!TV 

cJm thBy và 7)t 7GHc sl tán thành cDa N!TV. Trong tG vBn, phJn hni 7)t 

7GHc m:t sl khách quan khi NTV chf 7cn giJn nói l)i nhgng 7iCu mình 

quan sát và nghe thBy liên quan 7an sl ki;n và cJm xúc cDa N!TV mà 

không gpn vPi sl suy lu`n, 7ánh giá vC vBn 7C cDa N!TV và con ngGNi 

cDa N!TV. 

2. Cách phản hồi và các loại phản hồi 

!8 phJn hni 7)t hi;u quJ, câu phJn hni thGNng kèm theo các m;nh 7C 

7ru câu nhG: DGNng nhG…, Có vu nhG…, Hình nhG…, Tôi cJm thBy…, 

Có th8… 
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Có nhi&u lo*i ph,n h-i nh. ph,n h-i l/p l*i, ph,n h-i c,m xúc, ph,n h-i 

soi sáng.  

Ph"n h%i l(p l*i: NTV s< d>ng t@ ngA BCn gi,n BD tóm l.Ec l*i câu chuyHn 

vJi sK sLp xMp nhAng BiDm chính trong Bó. Cách ph,n h-i này th.Qng thiMu 

sK thRu hiDu. Lo*i ph,n h-i này không B.Ec Bánh giá cao; th.Qng B.Ec thKc 

hiHn khi bLt BYu tiMp cZn vJi N[TV, khi NTV còn thiMu hiDu biMt v& N[TV. 

Ph"n h%i c"m xúc: Ph,n h-i c,m xúc thD hiHn nhAng gì NTV nhìn thRy, 

nghe thRy, B.a ra nhAng kMt luZn ho/c gi, thiMt t@ m`t c,m xúc, m`t tình 

huang do N[TV b`c l`. Qua quan sát và lLng nghe câu chuyHn cda N[TV, 

NTV ph,i gei tên B.Ec lo*i c,m xúc, tình c,m N[TV v@a bày tg theo cách 

làm cho N[TV c,m thRy dh chiu, phù hEp vJi sK dihn t, cda N[TV. Ví d>: 

*  [D giúp N[TV nh0n th2c l*i c"m xúc mà he v@a b`c l`, NTV nói: 

—  Có vn nh. em không c,m thRy hài lòng. 

—  D.Qng nh. em có vn không vui. 

*  [D giúp N[TV làm sáng t6 nguyên nhân gây ra c"m xúc, NTV nói: 

—  D.Qng nh. em c,m thRy lo sE mpi khi nhZn B.Ec BiDm kém. 

—  Có vn nh. sLp BMn kì thi là em l*i bi am. 

Ph"n h%i soi sáng: NTV lôi lên b& m/t ý thsc nhAng c,m nhZn vô thsc 

cda N[TV và làm sáng tg chúng t d*ng “cao cRp” hCn ho/c dKa trên 

quan sát nhAng dRu hiHu ngYm wn, không lQi nh.: sK lKa chen t@, m`t 

tiMng tht dài, m`t sK ngZp ng@ng, m`t thoáng nxi giZn trong cái nhìn, 

m`t gieng nói yMu nh.ng quyMt liHt hCn… các dRu hiHu này ch.a B*t lên 

ng.zng ý thsc cda N[TV. Ví d>: 

*  [D giúp N[TV tZp trung vào c,m xúc ngYm wn, ch.a B*t BMn msc nhZn 

biMt, NTV nói: 

—  Em nói sK viHc Bã qua r-i, Bi&u Bó không còn quan treng vJi em nAa, 

nh.ng em Bã nói rRt nhi&u v& chd B& này. Hình nh. em v~n Bang giZn 

các b*n gây ra viHc Bó. 

—  Có vn nh. em Bang c,m thRy rRt cô BCn, vì b*n thân nhRt cda em Bã làm 

em thRt veng. 

*  [D B`ng viên an di, giúp N[TV nhìn nhZn theo chi&u h.Jng tích cKc (mà 

không B.a ra nhZn xét mang tính Bánh giá), NTV nói: 

—  Em Bã ca gLng rRt nhi&u trong kì thi v@a qua, kMt qu, nh. thM nào Bôi khi 

l*i n�m ngoài ý muan cda mình. 
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3. Tác dụng của kĩ năng phản hồi 

—  Ph$n h&i giúp NTV nh.n ra 1i2u mình hi6u là không sai, không suy di?n. 

Trong trCDng hEp nFu NTV hi6u chCa 1úng, NHTV sI gi$i thích 16 NTV 

hi6u 1úng nhKng gì NHTV bày tM. 

—  Ph$n h&i cNa NTV còn giúp NHTV: 

+  C$m thSy có ngCDi lUng nghe và hi6u mình. 

+  C$m thSy 1CEc khích lX, 1CEc tôn trYng. 

+  Ý th[c t\t h]n 1i2u hY v^a nói. 

+  Có trách nhiXm v`i b$n thân mình. 

IV. KĨ NĂNG THẤU CẢM 

1. Thấu cảm là gì? 

ThSu c$m (thSu hi6u) là c$m nh.n 1i2u mà NHTV 1ang c$m nh.n. Hó là 

kh$ ndng hi6u beng c$m xúc cgng nhC beng tC duy thF gi`i bên trong 

cNa NHTV. 

2. Luyện kĩ năng thấu cảm  

—  Hit mình vào hoàn c$nh cNa NHTV 16 c$m nh.n v2 1i2u hY 1ang c$m 

thSy, c$m nh.n nó “nhC th6 cNa mình” — Hây là yêu clu v2 sm tôn trYng, 

chSp nh.n con ngCDi cNa NHTV. 

—  NhUc lni c$m xúc mà NHTV nói và nguyên nhân don 1Fn c$m xúc 1ó. 

—  Nói reng 1i2u hY 1ang c$m thSy là 1úng trong hoàn c$nh cNa hY. 

—  Làm cho NHTV thSy hY có giá trq trong hoàn c$nh cNa hY (1nt m[c 1r 

thSu c$m cao). 

*  L#u ý: Tránh s- d/ng khi nói l5i th7u c9m: 

—  Không 1Ca ra lDi khuyên (hãy, nên) hoic b$o hY làm gì, làm thF nào theo 

ki6u giáo duc chung chung. 

—  Không 1Ca kinh nghiXm cá nhân cNa mình vào câu nói thSu c$m. 

—  Không 1[ng v2 mrt phía nào 1ó — NHTV hay các nhân v.t trong câu 

chuyXn cNa hY 16 bênh hoic chê hY. 

—  Không gi$ng 1no 1[c xã hri, hay bình lu.n vSn 12, con ngCDi NHTV, 

—  Không 1it câu hMi. 
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3. Tác dụng của kĩ năng thấu cảm 

—  Khi NTV bày t, l.i nói th1u c4m giúp thân ch: v<i =i n>i lòng, do c4m 

th1y có ngC.i hiDu mình.  

—  SH bày t, c:a NTV =Jt =CKc mLc =M sâu sOc vP nhQng =iPu NRTV nói tSi 

khi chU ra nhQng giá trX tích cHc c:a NRTV và là NRTV th1y mình có giá trX. 

RiPu này hCSng NRTV =Zn thay =[i hành vi và tình trJng thHc tZ c:a h\. 

—  Khi NTV bày t, th1u c4m mMt cách công thLc, máy móc, cC.ng =i^u, 

không tH nhiên, không kèm vSi thái =M tôn tr\ng NRTV thì hi^u qu4 tác 

=Mng có thD sb bX ngCKc lJi.  

Nội dung 4 

TƯ VẤN CÁ NHÂN VÀ TƯ VẤN NHÓM  

I. TƯ VẤN CÁ NHÂN  

1. Đặc điểm tư vấn cá nhân cho học sinh tiểu học 

Trong xã hMi, khi các cá nhân có nhu ceu =CKc giúp =f h\ sb tìm =Zn các 

trung tâm tC v1n =D =CKc trK giúp. Tuy nhiên, tC v1n h\c =C.ng lJi 

không ph4i nhC vgy. Rhc bi^t vSi h\c sinh tiDu h\c, các em nhiPu khi 

cjng không nhgn ra =CKc v1n =P c:a mình. Ví dk, gen =ây trên internet 

có nêu trC.ng hKp mMt h\c sinh lSp 3 bX mm kZ =ánh bem tím, chU =CKc 

phát hi^n khi mm =n c:a em =Zn thom. Vì vgy, các giáo viên, trong vai trò 

c:a nhà tC v1n cen quan tâm phát hi^n v1n =P c:a h\c sinh mình và ch: 

=Mng =ht kZ hoJch tiZp cgn, trao =[i trò chuy^n vSi các em, cùng các em 

tìm ra phC<ng án tháo gf khó khon.  

L!u ý: Quá trình tC v1n cho các em cjng cen =CKc giQ kín, và có thD 

không =CKc tiZt lM cho cha mm,… ngoJi trs tình trJng khtn c1p. 

2. Quy trình tư vấn cá nhân 

Thông thC.ng, tC v1n cá nhân có thD thHc hi^n theo 5 bCSc: Ti(p c+n ban 

/0u; T+p h3p khai thác thông tin; Xác /:nh m<c tiêu c0n />t; Tìm ki(m 

các gi@i pháp và cuwi cùng là Theo dõi, xem xét l>i các gi@i pháp. DCSi 

=ây là phen tóm tOt các yêu ceu cen =Jt y m>i bCSc. 

2.1. Tiếp cận ban đầu  

—  Xây dHng mMt sH hKp tác giQa NTV và NRTV, giúp h\ có c4m giác tho4i 

mái, tin cgy y NTV. 
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—  Gi$i thích v*i N,TV v/ nh1ng gì s5 x$y ra trong cu<c t= v>n, t@o Ai/u 

kiCn cho cu<c nói chuyCn tEp trung và diIn ra theo dK kiLn. 

—  Nói v*i N,TV v/ viCc A$m b$o tính riêng t= và nguyên tQc b$o mEt gi1 

kín chuyCn cRa các b@n. 

2.2. Tập hợp khai thác thông tin 

—  Xác AUnh ph@m vi v>n A/ AV tránh m>t thì giW v*i nh1ng chR A/ không có 

mYc Aích. 

—  Tìm hiVu nh1ng nhân t[, sK kiCn và $nh h=\ng cRa nó A[i v*i hành vi, 

suy ngh], tình c$m cRa N,TV. 

—  Khai thác thông tin xem A_ng sau v>n A/ còn có nh1ng m[i quan hC nào 

khác dính dáng liên quan ALn v>n A/ cRa N,TV. 

2.3. Xác định mục tiêu cần đạt 

—  Xác AUnh rõ ý Ae cRa N,TV mu[n c$i thiCn hoàn c$nh hiCn t@i cRa hf 

nh= thL nào? 

—  Vai trò là ng=Wi b@n Aeng hành v*i N,TV cRa NTV r>t chn thiLt. 

2.4. Tìm kiếm giải pháp 

—  Giúp N,TV tìm ra kLt qu$ m<t kL ho@ch kh$ thi AV A@t mYc tiêu do hf 

A/ ra. 

—  Giúp N,TV xây dKng, sj dYng các k] nkng có quan hC ALn viCc thay Ali 

hành vi và tK lo cho b$n thân. 

—  Giúp N,TV trong viCc A=a ra các quyLt AUnh. 

—  Xác AUnh nh1ng khó khkn trong khi thKc hiCn các quyLt AUnh. 

2.5. Theo dõi, xem xét lại quá trình thực hiện giải pháp 

—  NTV không A=mc phép kLt thúc m[i quan hC t= v>n khi ch=a giúp A=mc 

N,TV v@ch ra mYc tiêu cY thV chn A@t A=mc và nh1ng công viCc cY thV 

chn làm.  

—  Khi gop bL tQc, NTV có thV “h!n g%p l(i”. 

II. TƯ VẤN NHÓM  

1. Tư vấn nhóm là gì?  

T= v>n nhóm là tl chrc và tEp hmp m<t s[ các em có hoàn c$nh t=sng 

Aeng AV các em trao Ali cùng nhau nh1ng v>n A/ suy ngh], nh1ng c$m 
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xúc, nh'ng tr+i nghi-m c/a các em d45i hình th7c trao 9:i tâm s=, 

không @n ào nh4ng thông c+m chia sB, cCi mC. Tuy nhiên, cIng có thK 

th=c hi-n v5i c+ l5p. 

2. Mục đích 

T4 vOn nhóm 9K giúp hPc sinh hiKu vì sao các em lQi hành 9Rng nh4 vSy. 

Suy nghU, c+m xúc c/a các em 9ã tác 9Rng lên hành vi c/a các em nh4 

thW nào. Làm thW nào 9K tháo gY v4Zt qua nh'ng r/i ro, nh'ng h- qu+ 

xOu do nh'ng hành vi 9ó gây ra. Qua 9ó, hiKu thái 9R, tính cách c/a các 

em. ^@ng th_i cIng xem xét nh'ng dian biWn qua tác 9Rng c/a nhóm và 

ph+n 7ng c/a các thành viên trong nhóm. 

3. Các giai đoạn của tư vấn nhóm 

T4 vOn nhóm d=a trên mô hình t4 vOn 5 giai 9oQn, song không nhOt thiWt 

ph+i theo trình t= máy móc. 

3.1. Giai đoạn hình thành 

Giai 9oQn này, hPc sinh m5i biWt nhau nh4ng ch4a thân, ch4a quen, 

ch4a tho+i mái, còn ng4Zng nghfu, gi' ý, NTV giúp hP làm quen, thu hjp 

kho+ng cách. 

3.2. Giai đoạn xung đột 

Giai 9oQn này phát triKn nh'ng mâu thukn do cách nhìn, s= suy nghU 

khác nhau, có s= khlng 9fnh mình, thách th7c ng4_i khác. Do 9ó có thK 

9ôi khi n+y sinh nh'ng 9Ou tranh xung 9Rt gi'a các thành viên, tun theo 

ý nghU, c+m xúc và s= cQnh tranh gi'a các thành viên. 

3.3. Giai đoạn hoà hợp 

HP hiKu nhau hpn và chia sB nh'ng b7c xúc, các em b5t 9i c+m giác cô 

9pn, có chq d=a tinh thrn C ng4_i cùng chung hoàn c+nh. 

3.4. Giai đoạn thực hiện 

Các thành viên but 9ru có s= sB chia thông c+m và n+y sinh lòng tin C 

nhau cIng nh4 v5i NTV. Tin C b+n thân, mong muvn vSn dwng các kinh 

nghi-m 9ã hPc 94Zc, thái 9R c/a các thành viên thK hi-n ra vB ngoài b5t 

suy t4, b7c xúc, c+m giác tho+i mái, trò chuy-n t= nhiên, h45ng t5i 

nh'ng vian c+nh tvt 9jp. 
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3.5. Giai đoạn kết thúc 

Khi k%t thúc ph*i chia tay nhau. NTV có th4 l6p quy4n s9 ghi nh;, m>i 

trang do mBt ngCDi vi%t. Sau Gó gHi cho các thành viên G4 m>i ngCDi GLu 

có quyLn GCMc ngCDi khác nh; và mình nh; ngCDi khác. 
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