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LỜI NÓI ĐẦU 

Hướng Dẫn Đại Cương Về Việc Dạy Giáo Lý cho thấy: Dạy 

giáo lý cho những lứa tuổi khác nhau là một sự cần thiết 

chủ yếu trong các cộng đoàn Kitô hữu. Việc dạy giáo lý như 

thế đòi hỏi phải có những chương trình đa dạng tùy theo 

các độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau sao cho phù hợp với 

từng lứa tuổi của đối tượng học viên. 

Điều này đòi hỏi giáo lý viên khi trình bày giáo lý phải chú 

ý đến nhiều yếu tố: về mặt nhân chủng học, xã hội học, khoa 

học nhân văn, về thần học và mục vụ, về sư phạm và tâm lý 

đi liền với mỗi lứa tuổi. 

Đó là lối sư phạm “trung thành với Thiên Chúa và trung 

thành với con người” mà Huấn Giáo đề nghị. Đó là cách 

“loan báo Tin Mừng bằng giáo dục và giáo dục bằng loan 

báo Tin Mừng.” 

Với mục tiêu ấy, những bài viết được góp nhặt và biên soạn 

để trình bày cho các nhóm giáo lý viên, nay sưu tập lại 

thành tài liệu cùng với sự đóng góp của các học viên lớp 

Thần Học năm 1 tại Học Viện La San, với mong muốn được 

góp phần vào việc giúp giáo lý viên những phương tiện 

thích hợp để thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng qua việc 

dạy giáo lý. Do nhu cầu và không đủ thời gian, tài liệu chỉ 

trình bày chi tiết các lứa tuổi học đường. Hy vọng sẽ bổ túc 

cho đầy đủ sau. 

Nguyện cho Lời Chúa được phổ biến và được tôn vinh (nơi 

mọi người ở mọi lứa tuổi) (2 Tx 3,1). 
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BÀI 1 

VAI TRÒ GIÁO DỤC  

TRONG VIỆC HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH 

I. Khái Niệm Về Nhân Cách 

Nhân cách là tư cách và phẩm giá của con người. Tư cách là 

cách ăn ở, giao tiếp, cư xử của một người trong xã hội; phẩm giá 

là những tính chất tốt đẹp và giá trị riêng của con người1. Cách ăn 

ở, cư xử của mỗi người là nên giá trị của họ. Người có nhân cách 

là người biết ăn ở cư xử tốt đẹp đúng với phẩm giá con người, làm 

cho mình có giá trị hay phẩm chất. 

Theo tâm lý học, “nhân cách là tổ hợp những thái độ, những 

đặc điểm, những thuộc tính tâm lý riêng trong quan hệ hành động 

của từng người với thế giới tự nhiên, thế giới đồ vật, với xã hội 

con người và với bản thân”2 

Nhân cách được hình thành dần dần bằng các hoạt động và 

giao lưu của từng người trong suốt cuộc đời.  

Những giá trị thường được nhấn mạnh khi nói đến nhân cách 

đó là: giá trị tư tưởng như lý tưởng, niềm tin, tự do, hoà bình; giá 

trị đạo đức như lương tâm, trách nhiệm, khoan dung, trung 

thực…; giá trị nhân văn như nghề nghiệp, thời trang… Trong đó 

niềm tin là cơ sở nền tảng định hướng các giá trị, đề ra con đường 

và các biện pháp nhằm hình thành và phát triển nhân cách con 

người 

Để xứng đáng là người có nhân cách, “những gì là chân thật 

cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì đáng mến và 

 

1 Nguyễn Như Ý (chủ biên), “Từ Điển Bách Khoa Tiếng Việt”, nxb Văn hoá 

Thông Tin, 1998 
2 Phạm Minh Hạc, Vấn Đề Con Người Trong Công Cuộc Đổi Mới, nxb Hà Nội, 

1994, trang 16 (Xem Đặng Vũ Hoạt – Nguyễn Huy Sinh – Hà Thị Đức, Giáo 

Dục Học, trang 31) 
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đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh đáng khen thì 

anh em hãy để ý đem ra thực hành” (Pl 4,8).  

II. Vai Trò Giáo Dục Trong Sự Hình Thành Và Phát Triển 

Nhân Cách 

1. Cơ Cấu Cái Ngã 

1.1. Ý Thức, Vô Thức, Tiềm Thức Là Gì ? 

-  Ý thức là trạng thái khi làm việc gì mà biết rõ mình đang làm 

việc đó.  

-  Vô thức là trạng thái khi làm việc theo sự thúc đẩy mù quáng 

nào đó mà mình không biết được. 

- Tiềm thức là trạng thái khi làm việc theo sự thúc đẩy mù 

quáng nào đó mà mình không biết, nhưng có thể sẽ biết hoặc đã 

biết trong quá khứ. 

Con người thường hành động theo những thúc đẩy vô thức, 

theo những ẩn ức chất chứa trong lòng từ thời thơ ấu. Những khát 

vọng ấu thơ không được thoả mãn, bị dồn nén một lúc nào đó sẽ 

bừng dậy, lôi cuốn con người hành động theo sự thúc đẩy của nó. 

Những khát vọng vô thức này thường xuất hiện trong những giấc  

mơ, trong những hành động vô ý thức như : lầm lẫn, nói hớ,... 

những thói quen đặc biệt như lắc đầu, cắn mómg tay, mút móng 

tay, đái dầm, cà lăm... hoặc những tâm bệnh lạ lùng. Qua những 

hành vi đó, ta sẽ hiểu được tâm lý sâu xa của một người, cùng 

những chấn động tâm lý ấu thời đã định hình cho tính nết và thái 

độ sống của cả đời họ như thế nào. 

1.2. Tự Ngã, Siêu Ngã,  Bản Ngã 

Tâm lý học chiều sâu cho thấy con người có: 

Tự ngã (id): Bản năng hay ước muốn hướng con người đến 

thoả mãn những nhu cầu sinh lý và nó được hình thành theo sự 

phát triển sinh lý. 

Siêu ngã (superego): Những chuẩn mực xã hội (có thể chống 

lại bản năng) được con người tiếp nhận và lấy làm của mình. Theo 
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sự phát triển nhận thức, con người hình thành nơi mình ý thức về 

những điều cần tránh và chiến lược cần theo, để đánh giá những 

hành động của mình (và của người khác), cũng như để chế ngự 

bản năng. Đó chính là siêu ngã. 

Bản ngã (self) hay còn gọi là “Cái Tôi” (ego) 3: Con người tự ý 

thức về mình. 

Trong môi trường xã hội, khi đi tìm những giải đáp cho bài toán 

về việc đáp ứng cho bản năng đồng thời thoả mãn theo những 

chuẩn mực xã hội, tự trong con người phải giải quyết sự xung khắc 

giữa siêu ngã và bản năng, tức là những trở ngại và những hỗ trợ do 

các chuẩn mực xã hội. Dần dần con người hiểu biết, nhận thức về 

mình. Từ đó hình thành một nhân cách riêng biệt, một “Cái Tôi”. 

Đó chính là bản ngã. 

1.3. Giáo Dục Giúp Trưởng Thành Và Phát Triển Nhân Cách 

Bản ngã bị chi phối nhiều bởi những xung động của bản năng tự 

nhiên nghiêng về, chiều theo những xung động của bản năng, con 

người ấy sống không khác gì con thú, chỉ biết thỏa mãn cho những 

nhu cầu sinh lý của thể xác giống như con thú. Giáo dục gọi đó là 

“con người thứ nhất có tính tự nhiên”. Đó là người chưa trưởng 

thành nhân cách, thiếu quân bình trong việc đối nhân xử thế. 

Ngược lại, bản ngã lành mạnh, con người sử dụng khả năng 

tinh thần, trí tuệ, thể chất một cách đầy đủ, hợp lý theo những 

chuẩn mực xã hội, giữ được thế quân bình trong hành vi, lời nói, 

ứng xử... của mình. Con người ấy có nhân cách trưởng thành.  

Con người không thể tự mình phát triển toàn diện nhân cách, 

mà cần phải được giáo dục. 

Giáo dục đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành và phát triển 

nhân cách con người. Giáo dục là tác động làm cho người được giáo 

dục biết các chuẩn mực xã hội (mục tiêu tri thức), tập cho họ sống và 

 

3 Chú thích: Jung - nhà tâm lý học chiều sâu còn phân biệt Cái Ngã (self) là 

toàn thể  cái tâm linh của ta; còn Cái Tôi (ego) là trung tâm ý thức được của cái 

ngã  (d’Apice, Noon to Nightfall, 1989, p. 64) 
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biến các chuẩn mực ấy trở thành của mình (mục tiêu thái độ), và thể 

hiện trong cuộc sống qua các hành vi giao tiếp ứng xử (mục tiêu 

hành vi). Giáo dục là tác động giúp cho người được giáo dục không 

sống theo bản năng tự nhiên như con thú, nhưng là định hướng giúp 

họ sử dụng tiềm năng bẩm sinh của mình để phát triển nhân cách trở 

thành “con người thứ hai”, sống đúng với nhân phẩm, có khả năng 

sống chung.  

(Xem Bảng Tổng Quan Sự Hình Thành Và Phát Triển Nhân 

Cách) 

2. Chiều Kích Nhân Bản Trong Sự Trưởng Thành Nhân 

Cách:  

có 3 mức độ: 

2.1/ Vượt Qua Bản Năng Để Sống Một Tình Yêu 

Sống theo bản năng là sống theo những xung động bên trong 

để thảo mãn chính mình, chỉ biết yêu mình, thích chiếm đoạt, 

sống vị kỷ, thu gom về mình và không chấp nhận người khác. 

Sống như vậy con người không có tự do. 

Để trưởng thành nhân cách, con người cần vượt qua bản năng, 

nhờ giáo dục mà tập luyện cho mình một tình yêu biết chia sẻ, biết 

cho đi, biết trao ban. Nhờ thế con người ngày càng làm cho mình 

hiểu biết về thế giới tự nhiên, về người khác và về chính mình, 

làm cho mình thành người có lương tri hơn. 

2.2/ Vượt Qua Hiểu Biết Bằng Giác Quan Để Đạt Tới Sự Hiểu 

Biết Bằng Lý Trí 

Theo tự nhiên, con người tiếp xúc và nhận biết thế giới bên 

ngoài bằng ngũ quan: thị giác, vị giác, thính giác, khứu giác, xúc 

giác. Nhận biết của con người như vậy chỉ là mức độ tư duy cụ 

thể (= thấy gì nói vậy, thích gì nói đó, muốn sao thì làm vậy) 

Để trưởng thành nhân cách, con người cần được giáo dục để 

đạt tới tư duy trừu tượng, đạt tới sự hiểu biết của lý trí, biết nhận 

định, lý luận, phán đoán trước một vấn đề, một sự vật hay một sự 
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việc…, biết nỗ lực vươn lên chứ không thỏa mãn hay chấp nhận 

thực tại. 

2.3/ Vượt Qua Sự Lệ Thuộc Để Sống Tự Do 

Sống tự do đích thực là khả năng nhận biết điều tốt điều xấu và 

chọn lựa làm điều tốt, không làm điều xấu. Càng làm điều thiện 

con người càng có tự do. 

Khi sống trong sự lệ thuộc, con người chưa có khả năng quyết 

định chọn lựa làm điều tốt, chưa dám lãnh trách nhiệm về những 

quyết định chọn lựa của mình. Họ chịu sự lệ thuộc của những sức 

mạnh, những quyến rũ bên ngoài … và thường đổ lỗi về những sai 

trái, lầm lỗi của mình. 

Để trưởng thành trong nhân cách, con người cần được giáo dục 

biết phân định các điều tốt xấu, lành dữ, đâu là giả tạo, đâu là sự 

thật để vượt qua sự lệ thuộc của các sức mạnh bên ngoài, dám 

chọn lựa làm điều tốt và lãnh trách nhiệm về sự chọn lựa của 

mình. 
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BÀI 2 

TÂM LÝ CHUNG 

 
Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý con người, nên 

chúng ta chỉ lướt qua để đi thẳng đến điều cần xem kỹ là:  

Tâm lý chung theo từng lứa tuổi (và đặc biệt quan tâm đến 

lứa tuổi thanh thiếu niên hơn). 

I. Tâm Lý Chung Của Trẻ Từ 3 -6 Tuổi 

#  Đây là lứa tuổi đơn sơ, hồn nhiên và dễ thương nhất, 

nhưng dạy giáo lý cho lứa tuổi này không phải là chuyện dễ. 

1- Đây là lứa tuổi mà thế giới bị thu gọn tối đa trong một 

cặp “mẹ-con, con-mẹ” (do đó ta thấy phần đông là các cô dạy 

Mẫu giáo). Lứa tuổi này là lứa tuổi phó thác, tin tưởng hoàn 

toàn nơi cha mẹ. (Vì lẽ đó mà Chúa Giêsu đã nói: “Nước Trời 

dành cho những ai giống như chúng ” Mc 10.14 - giống ở 

việc phó thác và tin tưởng tuyệt đối.) 

2- Lứa tuổi này sống trong sự thần tiên huyền diệu, trong 

một thế giới mà ý muốn là toàn năng. Thích làm trò vui và 

pha trò duyên dáng, rất đỗi trẻ con. 

3- Chính vì sự thần tiên đó mà lứa tuổi này muốn là trung 

tâm điểm của vũ trụ muốn người khác chú ý, vì vậy rất độc 

tài; hay ganh tỵ và hờn mát nếu không thỏa mãn tự ái. 

4- Lứa tuổi này hay bắt chước, nhất là bắt chước cha mẹ, 

(bắt chước cả lời ăn tiếng nói lẫn hành vi cử chỉ) đồng thời rất 

hay đặt câu hỏi “tại sao?”. 

# Tóm lại: Lứa tuổi này như một tờ giấy trắng, rất dễ ghi 

lên đó những gì ta muốn; tuy nhiên, phải hết sức thận trọng : 
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những lời nói hay cử chỉ của ta (dù là vô tình) đều được trẻ 

con copy nhanh chóng. 

II. Tâm Lý Chung Của Trẻ Từ 6 -9 Tuổi 

#  Đã bắt đầu vào ‘tuổi khôn’ mà theo qui định của Giáo 

Hội, trẻ đã có thể nhận lãnh các bí tích Giải Tội, Thánh Thể, 

Thêm Sức. 

1- Lứa tuổi này trẻ đã nhanh chóng phân biệt được chuyện 

thần tiên và chuyện thật cũng như phân biệt được điều thiện 

và điều ác. 

2- Lứa tuổi đã biết suy nghĩ, chín chắn hơn một chút dù 

còn rất ham vui. Thích tìm hiểu và đã biết so sánh (so sánh 

các ý kiến với nhau, so sánh những gì đã học được với thực 

tế, so sánh lời nói với việc làm của người khác). 

3- Lứa tuổi đã bắt đầu đi học nên tính cộng đoàn, đồng 

đội, bạn bè cũng bắt đầu phát triển. Dễ sống hòa đồng nhưng 

cũng muốn biết người khác nghĩ gì về mình. 

4- Lứa tuổi thích thưởng thức các vẻ đẹp thiên nhiên, biết 

hướng nội.  Các cảm quan về tôn giáo đã trỗi dậy nên nhạy 

cảm với những vấn đề thiêng liêng, mầu nhiệm. 

# Tóm lại: Ở lứa tuổi này, tâm tình tôn giáo đã chớm nở.  

Những gì thuộc về đức tin mà trẻ học được hầu như sẽ được 

nó mang theo rất lâu sau này.  Đây là một giai đoạn rất quan 

trọng đối với các giáo lý viên (nhất là các giáo lý viên phụ 

trách các lớp xưng tội rước lễ vỡ lòng) trong việc dạy cho các 

em tôn thờ và tin yêu Chúa Giêsu Thánh Thể. 

III. Tâm Lý Chung Của Thiếu Nhi Từ 9 -11 Tuổi 

#  Đây là lứa tuổi mà chúng ta dễ nhận ra tâm tính, tánh 

tình của chúng nhất. 
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1- Lứa tuổi này thường hướng ngoại, thích hoạt động và 

khám phá, do đó dễ bị ngoại cảnh lôi cuốn. 

2- Lứa tuổi chú trọng đến chuyện công bằng nên thiên về 

luật lệ (khi chơi thì chú trọng luật chơi, khi học thì để ý đến 

tính toán, văn phạm...) Vì vậy trẻ đã bỏ hẳn những chuyện 

thần tiên nhưng đồng thời lại ưa thích chuyện phiêu lưu mạo 

hiểm. 

3- Lứa tuổi này trí nhớ đã phát triển mạnh bên cạnh những 

vấn đề thuộc phái tính. Tuy nhiên, chúng thường đánh giá 

nhau theo những tiêu chuẩn phụ thuộc bên ngoài (con trai: 

học giỏi, khỏe mạnh, chơi hay, ... con gái: tóc dài, mắt to ...). 

4- Lứa tuổi đã có bạn thân, thường tụ tập thành nhóm chơi 

với nhau và rất dễ bị ảnh hưởng nhau.  Thích làm nổi (dù là 

tiêu cực) để khẳng định cái tôi của mình trong nhóm hoặc 

trong một cộng đoàn. 

#  Tóm lại : Phải hết sức tránh để trẻ bị bất mãn, vì lứa 

tuổi này là thế. Các cử điệu không còn phù hợp nữa (đôi khi 

còn là điều cấm kỵ đối với một số em có tính mắc cỡ). Cần 

hướng dẫn trẻ đi vào chiều sâu hơn là hình thức bên ngoài để 

các em có thể tự mình khám phá ra Thiên Chúa. 

IV. Tâm Lý Chung Của Thiếu Niên Từ 11 -16 Tuổi 

#  Đây là một lứa tuổi chuyển tiếp giữa trẻ con và người 

lớn.  Ưa kể chuyện mới xảy ra hôm qua bằng câu mở đầu: 

“Hồi đó mình còn nhỏ...” Lứa tuổi này nổi tiếng là khó dạy và 

vô kỷ luật, đòi hỏi các nhà giáo dục phải hết mực lạc quan, 

khéo léo và thạo tâm lý. 

1- Lứa tuổi này vì không còn là trẻ nhỏ, nhưng lại chưa 

phải là người lớn. Mặt khác, sự phát triển mau chóng về mặt 

sinh lý làm cho trẻ mất quân bình về tâm lý. Bên cạnh đó, ý 

thức về tự do cũng chớm nở nhưng lại còn vụng về nên 



Tâm Lý Sư Phạm  19 

thường tự vệ, bào chữa..., cố vươn lên để chứng tỏ mình khác 

với trẻ nhỏ nên sinh ra phê phán, chống đối (có khi chống đối 

công khai và rất có hệ thống). 

2- Là lứa tuổi dậy thì nên phái tính phát triển mạnh, tâm lý 

hay thay đổi (có khi là một đứa trẻ dễ bảo dễ thương, nhưng 

có khi làm ra vẻ người lớn bằng cách bướng bỉnh, bất tuân, 

chống đối ... ), trẻ nam thì hướng ngoại: thích lao động sáng 

tạo, rèn thể lực và ý chí, tập tính can đảm ..., các em nữ thì lại 

hướng nội: mộng mơ, tình cảm và hay làm dáng. 

3- Lứa tuổi này thường sống với những ước mơ màu hồng 

và dám hy sinh quảng đại để biến những ước mơ đó thành 

hiện thực; nhưng lại cũng rất dễ nản lòng khi thấy thực tế 

khác xa với những gì mình mơ ước; ham thích nghệ thuật. 

Hay thần thánh hoá nên có những thần tượng, những siêu sao 

điện ảnh, ca nhạc, thể thao ..., vì vậy có thể ‘chết được’ nếu 

thần tượng của mình bị sụp đổ. 

4- Lứa tuổi này cũng có những hoài bão, những lý tưởng 

cao cả; vì vậy cũng rất phù hợp để ươm trồng và phát triển ơn 

gọi (dù quan niệm về Thiên Chúa ở lứa tuổi này nhìn chung 

còn hời hợt và nông cạn). 

#  Tóm lại: Lứa tuổi này đòi giảng viên phải có một sự 

mạch lạc trong giáo lý, đồng thời chính bản thân giáo lý viên 

phải tỏ ra mình cũng đang theo đuổi một lý tưởng cao cả mới 

có thể khuyến khích được các em. Bên cạnh đó bớt nhấn 

mạnh đến kỷ luật, vâng lời... Sẽ rất nguy hiểm cho lứa tuổi 

này nếu ở xứ đạo nào mà sau khi đã Thêm Sức xong, không 

có chương trình giáo lý tiếp theo hoặc không có hội đoàn, 

đoàn thể nào cho các em tham dự, tham gia. 

V. Tâm Lý Chung Tuổi Vị Thành Niên Từ 16 -18 Tuổi 

#  Đây là lứa tuổi đã biết suy nghĩ, chín chắn, ham hiểu 

biết, tự chủ và lựa chọn. Do đó đức tin ở trẻ đã có ý thức hơn; 
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tuy nhiên cũng vì vậy mà trẻ gặp khó khăn thường xuyên hơn 

- có khi rất trầm trọng - trong lãnh vực đức tin. 

1- Lứa tuổi này thường hay đặt vấn đề và chỉ thỏa mãn khi 

nào được giải đáp thật hợp lý và khúc chiết.  Những gì mà trẻ 

ở tuổi này khám phá ra thì quan trọng hơn những gì mà chúng 

được học, bởi vậy ưa phê phán người khác, nhưng sự phê 

phán đó lại bị tình cảm chi phối. 

2- Lứa tuổi này hay tuyệt đối hoá vấn đề và hay tự tín.  

Hướng về tương lai hơn là chú ý đến thực tế thường nhật. Các 

thần tượng đã bớt đi tầm ảnh hưởng, nhưng nơi trẻ lại có óc 

thủ lãnh; đồng thời ở lứa tuổi này nam nữ đã bắt đầu biết tán 

tỉnh nhau để tiến tới tình yêu phái tính. 

3- Ở lứa tuổi này trẻ vẫn rất kính phục những tấm gương 

sống tỏa sáng nhân đức, nhưng người có học vấn, tri thức lại 

rất quan trọng đối với trẻ. Chúng chỉ chịu phục những ai hơn 

hẳn chúng về tri thức. Hành động mà không nghĩ xa, không 

cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra cũng là đặc trưng của 

tâm lý trẻ ở tuổi này. 

4- Lứa tuổi này đã có ý thức được cái ‘tôi’ của mình cùng 

với trách nhiệm và quyền lợi. Hiểu chính xác hơn về tội lỗi và 

luật lệ, nhất là luật luân lý tự nhiên. Nơi trẻ đã phát sinh 

những ước vọng hội nhập xã hội. Thích tìm hiểu quá khứ, 

lịch sử; nhưng lại chỉ nhìn những biến cố xảy ra bằng đôi mắt 

chủ quan ...  

#  Tóm lại: Ở lứa tuổi này, thích hợp nhất vẫn là những 

giáo lý viên có được một tính cách tổng hợp: vừa là cha mẹ, 

vừa là thầy, vừa là một thủ lãnh nhưng đồng thời là một 

người bạn tri kỷ của trẻ. Các em rất cần được cảm thông, hiểu 

rõ tâm tình và nguyện vọng của chúng cũng như rất cần sự 

khích lệ, chia sẻ và nhất là gương sáng của ta. Tuy nhiên 

người làm gương phải kín đáo, tế nhị, xóa bỏ mình đi, nhất là 
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tránh gây ảnh hưởng cá nhân hoặc biến mình thành thần 

tượng cho trẻ (x. Jn 3. 30 : “Đức Kitô phải lớn lên, còn tôi 

phải nhỏ lại”). 

VI. Tâm Lý Chung Của Lứa Tuổi Thanh Niên (18 -25 Tuổi) 

#  Lứa tuổi này dài hay ngắn rất khó xác định vì còn phải 

tùy thuộc vào hai yếu tố quyết định: sự trưởng thành nội giới 

của mỗi người (chủ quan) và điều kiện xã hội (khách quan). 

1- Ở tuổi này, bằng con đường văn hoá, thanh niên đã ý 

thức được rằng sự hiểu biết của họ chỉ là tương đối; bằng sự 

va chạm thực tế, họ cũng chân nhận: những mộng mơ và thực 

tế thì khác xa nhau... Do đó thanh niên đã dần dần sáng suốt 

hơn, thực tế và cũng giàu nghị lực hơn. 

2- Thanh niên cũng là tuổi thường muốn tự khẳng định 

mình, thích tự lập, không ngại khó khăn, dễ thích ứng, nhưng 

có nhiều tham vọng. Họ muốn được người lớn tôn trọng và 

công nhận những giá trị mà họ mến chuộng. Họ thích chinh 

phục nhưng không hề muốn muốn bị chinh phục. Nơi họ, tình 

bạn không chỉ đơn thuần chỉ là qua lại nhà nhau chơi. 

3- Cũng ở tuổi này, đa số thanh niên thường có những âu 

lo trên con đường hôn nhân và chức nghiệp. Cũng chính các 

hoạt động này đã choán hết chỗ đứng của các hoạt động tôn 

giáo, nên vì thế mà thanh niên là lứa tuổi hay bị võ đoán rằng 

rất “khô đạo”. 

4- Nếu thành công trên đường hôn nhân và chức nghiệp thì 

người thanh niên kể như đã trưởng thành và đã khẳng định 

được chỗ đứng của mình trong xã hội. Ngược lại, khi bị thất 

bại, thanh niên sẽ chán nản buông xuôi, rơi vào tuyệt vọng. 

Đây chính là một nguyên nhân chủ chất trong việc “khô đạo” 

nơi đa số thanh niên. 
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#  Tóm lại: Đây là lứa tuổi thật khó để đưa ra một đường 

lối thích hợp cho việc dạy giáo lý, nhất là trong việc tổ chức, 

tìm gặp... Vì lẽ đó mà nhiều nơi, cho tới nay, giáo lý thanh 

niên vẫn chưa được chú trọng đúng mức. 

Một cách chung, thanh niên chỉ quan tâm đến những gì có 

liên quan thực sự và trực tiếp đến chính cá nhân họ và những 

vấn đề thuộc về họ mà thôi. 

VII. Tâm Lý Chung Của Lứa Tuổi Thành Niên (25 - 45 

Tuổi) 

#  Đây là tuổi của lao động sáng tạo, biến đổi xã hội và thế 

giới. Tâm lý của tuổi này đã khá bình ổn vì hôn nhân, nghề 

nghiệp và nhiều mặt khác đã được định vị trong cuộc sống. 

1- Ở tuổi này, những hoạt động không còn tự phát nữa 

nhưng theo phán đoán, suy nghĩ và lựa chọn chín chắn. Dù 

theo đuổi một lý tưởng, tuổi thành niên vẫn căn cứ vào thực 

tế mà phấn đấu và hành động. Tuổi này đã tích lũy được khá 

nhiều kinh nghiệm về hạnh phúc và đau khổ, thất bại và thành 

công . . . 

2- Lứa tuổi này, đôi khi vì hăng say hoạt động mà bỏ qua 

hoặc xao lãng yếu tố tinh thần; hay là chỉ căn cứ trên yếu tố 

hoạt động mà đánh giá con người. Cũng có khi vì hoạt động 

trên nhiều lĩnh vực nên khó dung hoà được những đòi hỏi đặc 

thù của từng lãnh vực (khoa học với đức tin; hoạt động với 

cầu nguyện...) 

3- Đa phần những người ở tuổi thành niên sống theo thói 

quen và hình thức. Một lối sống, một tục lệ, một trật tự, một 

nếp suy nghĩ... được duy trì và bảo vệ; do đó họ dễ trở nên 

thành kiến, cầu an. Chính vì lý do này mà thanh niên thường 

bất mãn với các bậc phụ huynh (tuổi này) vì không đồng tình 

hay khuyến khích họ trong những sáng kiến đổi mới táo bạo 

của họ. 
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4- Tuổi thành niên được kể là đã hoà nhập hoàn toàn vào 

đời sống xã hội, do vậy, nghề nghiệp chiếm phần lớn đời 

sống của họ.  Nhờ làm việc cùng với người khác và hiểu 

người khác nên bản ngã của họ cũng được thăng hoa; đồng 

thời với họ, ngoài mục đích sinh nhai, nghề nghiệp còn là 

phương thế để viên thành những ước mơ và lý tưởng, để xây 

dựng một trật tự xã hội. 

#  Tóm lại: Ở tuổi này, ít ai còn ham thích được thụ huấn 

giáo lý nữa (có lẽ một phần nào là do tâm lý đã ổn định và 

cho rằng “bấy nhiêu là đủ rồi”?) Do vậy phải giúp họ thấy 

rằng: Đức tin luôn luôn phải được giáo dục và bồi dưỡng dù 

là ở tuổi nào, vì đức tin vượt lên trên mọi khó khăn đồng thời 

phát huy tối đa các tiềm năng của lứa tuổi. Mặt khác, cũng 

giúp cho tuổi thành niên thấy rằng: Đức tin không làm giảm 

các khả năng tự nhiên hay hạn chế các hoạt động trần thế của 

con người, mà ngược lại còn thăng tiến chúng. 

VIII. Tâm Lý Chung Của Lứa Tuổi Trung Niên (45 - 65 

Tuổi) 

#  Đây là lứa tuổi có tâm lý đặc biệt : như mặt trăng tròn 

rồi lại khuyết, con nước lớn lại ròng... tuổi trung niên cũng 

vậy: sau khi leo lên đỉnh dốc ở tuổi trung niên, tuổi trung niên 

tự cảm thấy rằng mình đã bắt đầu đi xuống theo dốc bên kia... 

1- Tuổi này, sức tranh đấu giảm dần, cảm thấy mình mệt 

mỏi, đuối sức và nhận rõ giới hạn của mình. Không còn chạy 

theo những cái mới lạ nữa nhưng vô tư, bình tâm hơn trước 

vấn đề.  Tuổi này không còn ảo tưởng nữa vì đã thấy rõ sự 

khác biệt giữa lý tưởng và thực tế nên khó lòng thay đổi tập 

quán và tính tình. 

2- Tuổi trung niên suy tư nhiều hơn nhưng cảm thấy 

không thể hiểu nổi thế hệ sau. Dù chỗ đứng trong xã hội đã 

được định đoạt nhưng họ vẫn biết rằng sắp đến lúc phải 
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nhường chỗ lại cho bọn trẻ. Họ ít có sáng kiến  hơn nhưng lại 

rất tin tưởng vào kinh nghiệm bản thân . 

3- Tuổi nầy thể lực và tinh thần đã suy giảm nên những 

cám dỗ về sự hoài nghi dẫn tới khủng hoảng (trước đây chỉ 

ngấm ngầm) đã bộc phát và công khai đe dọa, do đó dễ bị mất  

quân bình và thường hay đặt lại vấn đề (người ta nói ‘già đổi 

tính’ là vì vậy). Có người dừng lại an phận: tiêu khiển, nghỉ 

ngơi, ẩn dật, nhưng số khác lại không chấp nhận tuổi già, vẫn 

tiếp tục lăn xả. 

4- Tuổi trung niên nghĩ đến lợi ích chung hơn là lợi ích cá 

nhân, chú trọng đến việc phục vụ nên có thể trở thành những 

nhà lãnh đạo uy tín, thực tế và kinh nghiệm. Tuổi nầy cũng là 

tuổi thuận tiện để trở thành người vợ người chồng tốt.  Mặc 

dù tình yêu  không còn sôi nổi, rạo rực như trước đây nhưng 

lại rất chất lượng, sâu lắng và thâm trầm. 

# Tóm lại: Đức tin của tuổi trung niên là một đức tin tổng 

hợp, mang tính cộng đồng và thấm nhuần hy vọng. Làm sao 

để cho họ thấy rằng họ đang cùng những người khác soi rọi 

lại toàn bộ cuộc sống của họ, từ các biến cố đến các kinh 

nghiệm, các giá trị... dưới tình thương của Thiên Chúa - một 

tình thương lớn hơn những yếu đuối, lỗi phạm của họ trước 

đây ... 

Với một giáo lý như thế chắc chắn tuổi trung niên sẽ dễ 

dàng đón nhận vì giải thoát họ khỏi lo âu, kiêu căng hay ảo 

tưởng, nhưng mang lại bình an cho tâm hồn  họ. 

IX. Tâm Lý Chung Của Lứa Tuổi Lão Niên (Trên 65 

Tuổi) 

# Ở Á Đông thì khá hơn một chút so với Tây phương về 

những thành kiến khắt khe dành cho người già, nhưng không 

phải vì vậy mà không có những lời than phiền. Người ta cho 

rằng tuổi già thường là vô dụng, gây bận rộn, phiền toái và 
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mất thời giờ cho người khác; người già chẳng giúp gì cho 

việc tông đồ nên người già chẳng cần phải được dạy dỗ gì 

thêm. (Đây cũng chính là suy nghĩ chủ quan của một số lão 

niên yếm thế). 

1- Tới tuổi nầy, người già đã có tạm đủ dữ kiện để nhận 

định cuộc đời của mình. Không những các vị ấy  biết rằng 

mình sắp chết, sẽ phải chết, mà sự chết còn là một cái gì gần 

gũi và cụ thể. Hiện tại thì cận kề cái chết, tương lai thì kể như 

không có gì nên người già thường quay về quá khứ, sống 

bằng những kỷ niệm và hay kể chuyện ‘hồi xưa’, ‘còn trẻ’ ... 

2- Tâm lý là do tuổi tác gây ra nên vì đó người già có thể 

có những thái độ không đúng mức: chua cay, oán hờn, khép 

kín, chỉ trích, công kích giới trẻ về mọi cái mới; bám víu 

tuyệt vọng vào cuộc đời với những thú vui của nó, có những 

hành vi ngang ngạnh để tỏ ra mình còn trẻ, mình chưa già ...  

3- Nhưng tuổi già cũng là tuổi tỏa sáng các nhân đức. 

Nghệ thuật làm nội ngoại của họ chỉ đơn giản là ít đòi hỏi 

nhưng sẵn sàng phục vụ cho con cháu, và còn phục vụ trên 

khả năng cho phép ngay cả khi chưa được yêu cầu. Các cụ 

cũng rất khoan dung (vì đã ý thức được những lỗi lầm, yếu 

đuối và khó khăn mà các ngày đã trải qua) đồng thời lại cũng 

biết kiên tâm, chấp nhận những thiếu thốn, bệnh tật, cô đơn, 

bị bỏ rơi và cả sự chết nữa ... 

4- Đây cũng là tuổi mà con người sống chiều sâu của đời 

sống nội tâm thiêng liêng nhiều nhất. Siêng năng cầu nguyện, 

tham dự thánh lễ và nhận lãnh các bí tích là đặc điểm nổi bật 

cuả các bô lão Kytô giáo.  Chính các ngài cũng là mực thước 

về đời sống luân lý cho thế hệ trẻ đồng thời cũng là bật thầy 

về kinh nghiệm (sống, suy tư, nghề nghiệp...) 

# Tóm lại: Tuổi già không phải là lúc học thêm những 

điều mới hay theo đuổi những khoá giáo lý dài hạn với những 
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lý luận phức tạp hay lời giảng dài dòng. Nên nuôi dưỡng tâm 

hồn các cụ bằng một đức tin hướng về tương lai (không phải 

là sự chết nhưng là cõi vĩnh hằng), phó thác trong tay Chúa 

và tỏa sáng các nhân đức. Cố gắng đến thăm họ, cho họ biết 

những tin tức trong Giáo hội, tìm cho họ việc tông đồ thích 

hợp (nhất là cầu nguyện cho việc truyền giáo), chuyện vãn 

thường xuyên với họ về các chủ đề: mầu nhiệm sự chết, hữu 

dụng của tuổi già, chấp nhận đau khổ để cứu chuộc mình và 

người khác (anh em, con cháu mình) đồng thời đừng quá lo 

lắng về những lỗi lầm trong quá khứ xa xưa... 

Làm được như vậy là giúp cho tuổi lão niên rất nhiều, và 

ngược lại, người già cũng có thể làm ích cho Giáo Hội rất 

nhiều. 

Theo Gomez, “Đức Kitô Lữ Hành Và Phúc Nhân” 

- Nguồn Internet - 
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BÀI 3 

NHỮNG LỨA TUỔI TIỀN HỌC ĐƯỜNG 

I. Giáo Dục Trẻ Em Theo Lứa Tuổi 

Tuổi làm cho con người ra khác. Mỗi giai đoạn (lứa tuổi) 

có một chyển biến tâm tính khác nhau. 

Trẻ me lớn dần về thể xác và tinh thần, nghĩa là nó được 

cấu tạo hình thành và phát triển từ từ, không bao giờ thành 

nhân ngay lập tức. 

Giáo dục trẻ em cũng phải theo từng giai đoạn tuổi. Cách 

chung có thể chia thành từng lứa tuổi: 

- Dưới 6 tuổi: gồm 2 giai đoạn: Dưới 3 tuổi và từ 3 đến 6 

tuổi 

- Từ 6 tuổi đến 11 tuổi. 

- Từ 11 tuổi đến 15 tuổi 

- Từ 15 tuổi đến 18 tuổi 

- Từ 18 đến 25 tuổi... 

Tuy nhiên, tâm tính không phải trẻ nào cũng phát triển như 

nhau, tuỳ thuộc nhiều yếu tố khác nhau sẽ có những phát triển 

nhanh chậm khác nhau. Sự phân chia này chỉ là để giúp 

chúng ta dễ định hướng giáo dục và ứng xử thích hợp với tâm 

lý của các em. 
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II. Đặc điểm Tâm Lý Giai Đoạn Tuổi Tiền Học Đường. 

1. Giai Đoạn từ 1 – 3  Tuổi 4  

- Tuổi này là giai đoạn ăn uống, vệ sinh. Giáo dục trẻ lúc 

này thông qua việc ăn uống, tiêu tiểu.  

Cha mẹ, vú nuôi cần quan tâm đến việc ăn uống và vệ sinh 

của trẻ. Bị bỏ đói trẻ sẽ bất an rồi sinh ra bất mãn, thèm khát, 

đòi hỏi, có mặc cảm bị bỏ rơi, mất mát. Nếu không giữ vệ 

sinh cần thiết khi tiêu tiểu sẽ làm trẻ có khuynh hướng thoả 

mãn bản năng khoái lạc. 

 
4 Chú thích: Tuổi Miệng Và Hậu Môn (1 – 3 tuổi) 

1. Năm Đầu Tiên  

a) Tuổi miệng: 9 tháng đầu (3 tháng biết hờn dỗi, 7 tháng biết bò, 9 tháng lò dò biết đi). 

Tuổi này có thể phát sinh mặc cảm dứt sữa, mặc cảm mất mát khiến trẻ bất mãn, bất an, đòi 
hỏi... 

b) Tuổi hậu môn: 3 tháng cuối năm: cảm giác khoái lạc ở hậu môn khi tiêu tiểu được mẹ 

rửa ráy và sự chủ động tiêu tiểu để làm vừa lòng hay chọc tức phản đối cha mẹ, thoả mãn 
bản năng quyền lực thống trị của trẻ. Trẻ nghịch phân, coi phân quí hơn đồ chơi vì gắn liền 

với bản thân. 

Nhu cầu để tăng trưởng của tuổi này là trẻ cần được che chở, âu yếm mới lớn được. 
2. Tuổi Bắt Chước: Năm Thứ Hai. 

Đây là tuổi ngôn ngữ, tập nói, dễ thương. Cuối năm hơi thoái hoá một chút. 

3. Tuổi Phân Biệt: Năm Thứ Ba. 

Trẻ dần dần làm chủ được : 

- Đứng lên đi thẳng người, 

- Lời nói: giữa năm nói được tiếng “tôi” cuối năm biết nói tục, sử dụng được nhiều tiếng 

hơn. 

- Sử dụng đồ vật cũng đúng mục đích. 
Ở tuổi này phát sinh những mặc cảm sau :  

- Mặc cảm Cain: cảm thấy bị bỏ rơi, bị thua thiệt khi có đứa em mới, sinh ra ghen tị. 

- Mặc cảm Eudipe (hay Electre): biết phân biệt giới tính, bị thu hút bởi cha mẹ khác 

phái, cảm thấy vừa ghen tuông vừa cảm phục và muốn đồng nhất với cha mẹ cùng 

phái. Nếu cha mẹ không khéo léo, trẻ sẽ mắc phải mặc cảm tự ti, tội lỗi. Lúc này, “siêu 

ngã” bắt đầu hình thành, “bản năng” tự do lớn, thích  gây hấn. 

Nhu cầu để tăng trưởng ở tuổi bắt chước và tuổi phân biệt là ý tự cường. Cha mẹ phải 

biết để cho trẻ tự mình tập đi, tập nói, tập sử dụng đồ vật theo ý trẻ. Nhưng coi chùng tai nạn 
xảy ra làm cho trẻ từ đó về sau đâm ra sợ hoạt động. 

(Theo Gomez, Đức Kitô Lữ Hành Và Phúc Nhân, Nguồn Internet)  
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- Cuối năm tuổi đầu các cơ quan cảm giác phát triển theo 

thứ tự: sờ – ngửi – nghe – nhìn – nói. Sau đó dần dần dung 

hoà các cơ quan cảm giác để nhận diện đúng và đụng chạm 

đúng. 

Trẻ vui thích khi bú, thích thú nhìn màu sắc, hình ảnh 

động và thích nghe những tiếng hát du dương. Những ước 

vọng của trẻ được biểu lộ bằng cảm xúc: vui thì cười, không 

thoả mãn thì mếu, khóc, thét... 

Trẻ biết bò và dần dần đứng thẳng đi được, tập nói rồi bắt 

chước tiếng nói, giọng nói, kiểu nói (bắt đầu bằng việc ghép 

từ –> cụm từ –> câu) 

- Qua những hoạt động này, tâm hồn trẻ lớn lên nhờ ghi lại 

những ký ức, dần dần chúng ý thức về sự vật và các mối quan 

hệ xung quanh. 

Dạy trẻ lúc này qua những tiếng hát lời ru, những hình 

ảnh, tranh ảnh các thánh và Chúa, tập cho trẻ kêu tên Chúa, 

tên Mẹ Maria và các thánh 

- Đến tuổi thứ ba, trẻ nói tiếng “TÔI” – “BÉ”. Đây là hiện 

tượng ý thức đầu tiên trong đời trẻ, nó nhận định được nhân 

vị của nó. 

Khi giúp trẻ cầu nguyện, thì tập cho trẻ xưng hô với Thiên 

Chúa như ngôi thứ nhất (con, bé) với ngôi thứ hai (Chúa) 

- Lúc này sinh ra mặc cảm Eudipe trẻ nam thích mẹ, trẻ nữ 

thích cha. Do vậy có hiện tượng “ghen tuông” với cha mẹ. 

Cha mẹ cần khéo léo trong quan hệ với nhau để tránh trẻ 

khỏi mặc cảm tự ty, bị bất mãn vì cảm thấy không được 

quan tâm sinh ra bất mãn chống đối ảnh hưởng đến sau 

này. 
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- Nhu cầu của trẻ ở giai đoạn 1 -3 tuổi là cần được sự che 

chở, âu yếm bằng tình yêu của cha mẹ. Sự chăm nom ân cần 

của cha mẹ, vú nuôi cũng giúp trẻ tránh những tai nạn có thể 

khiến chúng sợ không dám hoạt động sau này. 

2. Giai Đoạn Từ 4 - 5 Tuổi 5  

- Cuối tuổi thứ ba, ngôn ngữ của trẻ mở rộng, nên nói trở 

thành một đam mê đối với chúng. 

- Khái niệm về nguyên nhân xuất hiện, nên trẻ hay hỏi, 

gặp ai cũng hỏi. Nếu hỏi mà bị người lớn tránh né, trẻ sẽ rất 

lo âu. 

- Ý thức nhân vị ngày càng mạnh nên trẻ thích độc lập và 

chiếm hữu, hay giành giựt đồ chơi với em, với bạn.  

Muốn tập cho trẻ biết cho đi phải biết cho trẻ nhiều để trẻ 

không có cảm giác bị thiếu khi cho, bằng không chúng sẽ 

không chịu cho. 

- Giai đoạn này trẻ rất thích hoạt động, chúng chạy chơi, 

leo trèo, cầm nắm, vẽ viết tất  cả những gì trong tầm tay 

chúng. Có khi chơi một mình, khi thì chơi với bạn rất say mê. 

Đối với trẻ lúc này, chơi là cách thức hoạt động và làm phát 

triển con người. 

Cần tập các em làm việc, nhưng muốn chúng làm việc thì 

phải biến việc làm thành trò chơi và người lớn cùng chơi 

với các em. Khi làm xong cần khuyến khích, khen ngợi. 

 
5 Năm thứ 4: đặt câu hỏi luôn miệng (trẻ sẽ lo âu nếu cha mẹ tránh né không trả lời, nhất là 
những câu hỏi về việc sinh đẻ), dễ khuyến dụ, đi vào chiều sâu, thích truyện cổ tích (nhu cầu 

ngông cuồng, phi lý, thần bí do vô thức tập thể của nhân loại). 

Năm thứ 5: thối lui hoạt động, cảm thấy có nhiều sức lực mà không biết cách sử dụng, sinh 
ra bối rối, quá lố, nhiều tưởng tượng. Cá tính riêng của trẻ hình thành rõ rệt. 

(Theo Gomez, Đức Kitô Lữ Hành Và Phúc Nhân, Nguồn Internet) 
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Nếu được giáo dục như thế, lớn lên các em sẽ là những 

người có tinh thần trách nhiệm. 

- Tuổi này các em thích nghe chuyện, thích được xem hình 

ảnh và được cắt nghĩa. Nhân vị của trẻ sẽ nảy nở và bộc lộ 

qua việc bắt chước các hành động của các nhân vật trong 

truyện, trong phim ảnh. Dần dần hình thành cá tính cách rõ 

rệt. 

Trong giáo lý cha mẹ, cô giáo cần kể cho các em nghe 

các chuyện Kinh Thánh, chuyện về các thánh, các gương 

anh hùng, chuyện cổ tích, các mẫu chuyện đời thường và 

rút ra những bài học luân lý, đạo đức. 

Tuổi này các em bắt đầu biết tưởng tượng, đôi khi thuật 

chuyện các em thường đưa thêm vào những chi tiết tưởng 

tượng ngớ ngẩn. Đừng kết án các em “xạo”, làm thế các em 

mất khả năng sáng tạo; chỉ nên hướng dẫn các em thuật đúng 

chuyện. 

Quan niệm của các em về Thiên Chúa như là một “vị 

thần” thông biết hết mọi sự. Việc giáo dục đức tin, luân lý 

cho các em tuổi này là dễ dàng và rất khó phai mờ. 

- Cuối tuổi thứ năm, cá tính hình thành nơi trẻ và tính quy 

ngã, khiến trẻ nảy nở những đam mê thoả mãn cho tấm thân 

và ước vọng nhỏ nhoi của chúng. Vì thế trẻ ở tuổi này rất dễ 

bị kích động, hay muốn ra oai, thích được người khác chú ý, 

đôi khi bất phục với người lớn và hung bạo với em nhỏ. 

Để giáo dục trẻ tuổi 4 – 5, cha mẹ, thầy cô nên tạo những 

thi đua khuyến đức (xem bài 8). Sau mỗi việc các em làm 

cần chú ý rút ra những bài học luân lý và có khen thưởng.  

Nếu giáo dục tốt trẻ ở giai đoạn này, lớn lên trẻ sẽ ít rơi 

vào con đường phạm pháp. Nhưng trong việc giáo dục, 

nếu kỷ luật qua nghiêm khắc, lớn lên các em sẽ trở thành 
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con người nhát đảm, lươn lẹo, nói dối, trốn chạy (trốn 

trách nhiệm). 

- Giai đoạn này cũng khởi sự quan niệm luân lý để hình 

thành nơi trẻ “Cái Tôi Lý Tưởng” – “Siêu Ngã” (Superego) 

(đã bắt đầu từ lúc ba tuổi). Trẻ hoạt động theo bản năng, gặp 

những phản ứng và những nhận định từ phía người lớn khiến 

chúng dần dần ý thức và ngày càng cao những chuẩn mực xã 

hội buộc phải tuân theo; trẻ tiếp nhận dần dần và lấy làm của 

mình. 

Lúc này cha mẹ (hoặc có thể là ông bà), thầy cô là khuôn 

mẫu thôi thúc đứa trẻ “trở thành” - “nên giống”. 

+ Nếu người lớn khắt khe, độc đoán, đàn áp sẽ tạo nên nơi 

trẻ một hình ảnh đáng sợ khiến chúng luôn lo âu, mặc cảm, 

tự ty. 

+ Nếu người lớn đê hèn, xấu nết sẽ tạo nên nơi trẻ hình 

ảnh phóng đãng khiến chúng thất vọng, buông xuôi, vô 

luân. 

+ Người lớn cao thượng, biết thông cảm, quan tâm hướng 

dẫn sẽ tạo nên cho trẻ một hình ảnh thanh cao làm cho trẻ 

sống an bình, nhẹ nhàng, và quân bình đời sống 6. 

+ Nếu người lớn cưng chiều trẻ quá sẽ khiến nó hư hỏng 

sau này, cần biết giúp đỡ chúng, “đồng luận” (xem bài 8) 

để giúp chúng hình thành bản ngã vững mạnh, biết tuỳ 

thuộc, biết vượt qua bản năng để sống một tình yêu, biết 

chọn lựa một cách tự do và chịu trách nhiệm về chọn lựa 

ấy. 

 
6 Sự thường, cha mẹ tự cho mình là toàn thể tình thương đối với trẻ (nhất là nơi những cha 

mẹ có 1 đứa con hoặc con trai duy nhất) , là toàn thể siêu ngã, là “cái Tôi” tuyệt vời hoàn 

hảo của trẻ, nên thường đòi được quyền yêu mến và kính trọng của trẻ cách tuyệt đối, đòi hỏi 
này sẽ gây ra tâm bệnh cho trẻ sau này. 

 (Vũ Công, Phương Pháp Dạy Trẻ, Nhà Sách Thánh Gia, 1963) 
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III. Giáo Dục Tôn Giáo 

Tuổi Tiền Học Đường là tuổi rất quan trọng để tập các em 

nề nếp tín ngưỡng, thói quen đạo đức, lòng yêu mến, tin 

tưởng Thiên Chúa, tạo nên động lực cho một đời sống đạo 

đức tốt về sau và sẽ rất khó phai mờ. 

1. Nguyên Tắc Giáo Dục Chung 

Để giáo dục hiệu quả cho lứa tuổi này, tác giả Joseph Duhr 

S.J đưa ra 4 nguyên tắc sau 7: 

- Tôn trọng và động viên những thử nghiệm mò mẫm cửa 

trẻ. 

- Khuyến khích những sáng kiến né bỏng của trẻ. 

- Phát triển và tinh luyện giác quan của trẻ. Đây là điều 

kiện căn bản cho đời sống trí tuệ và luân lý của trẻ sau này. 

- Tập cho trẻ mở rộng tâm hồn, biết chia sẻ để giảm tính 

ích kỷ, chiếm đoạt. 

2. Đường Hướng Giáo Dục Tôn Giáo8 

- Gia đình là môi trường chính yếu để giáo dục tôn giáo. 

Việc giáo dục trong gia đình cần mang tính uyển chuyển. 

- Phải dựa vào sự kiện tự nhiên xảy ra trong gia đình, dựa 

vào kinh nghiệm của trẻ mà dạy cho các em chân lý tôn giáo. 

- Trẻ có kinh nghiệm cụ thể nào thì dựa vào đó mà làm nổi 

bật ý nghĩa của chân lý tôn giáo. 

2.1. Khám Phá Ý Nghĩa Tôn Giáo Của Đời Sống Thường 

Ngày 

 

7 Joseph Duhr S.J, Cẩm Nang Giáo Dục Theo Tinh Thần Kitô Giáo, 

UBĐKCG Tp. HCM,1993, trang 334. 
8 Lm Nguyễn Văn Tuyên, sđd, trang 135 - 136 
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- Từ những kinh nghiệm bình thường về thiên nhiên, tình 

cảm, giao tiếp gợi cho các em hướng về Thiên Chúa.  

Ví dụ: Sáng nay trời đẹp quá, nhìn thấy một bông hoa nở 

đẹp quá... gợi cho các em biết có Ông Xanh (Thiên Chúa), 

Đấng đẹp tuyệt vời đã dựng nên cây xanh, trời xanh. 

- Từ những kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến tôn 

giáo,lấy làm khởi điểm để nói với các em về Thiên Chúa, tập 

cho các em làm quen với đời sống tôn giáo.  

Ví dụ: Tập trẻ đọc kinh tối kinh sáng, đọc kinh khi ăn 

cơm, giải thích các kinh đọc cách đơn giản... Khi có lỗi, yêu 

cầu các em xin lỗi người bị xúc phạm thì cũng tập cho các em 

xin lỗi Chúa vì làm Chúa buồn, Chúa sẽ tha thứ. 

2.2. Giải Đáp Những Vấn Đề Quan Trọng Do Trẻ Đặt Ra 

- Phải giải đáp bằng những lời lẽ giản dị nhưng ý nghĩa. 

Sau đó rút ra cho các em những bài học luân lý đơn giản. 

2.3. Giới Thiệu Về Trực Tiếp Chúa Giêsu 

Qua các câu chuyện Kinh Thánh, các tranh ảnh, trò chơi, 

cha mẹ giới thiệu cho các em về Chúa Giêsu: kể về thời thơ 

ấu của Chúa Giêsu, về các dụ ngôn, các phép lạ, cho xem 

phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế. 

Truyện về Đức Kitô là trường học huấn luyện con trẻ về 

đời sống luân lý, đạo đức, tâm linh, vun trồng óc tưởng tượng 

của trẻ. 

Tập cho trẻ kể lại các câu chuyện để vừa phát triển ngôn 

ngữ vừa giúp trẻ rút ra được những bài học bổ ích, sẽ giúp trẻ 

yêu mến Chúa Giêsu - yêu mến Giáo Hội. 
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BÀI 4  

NHỮNG LỨA TUỔI HỌC ĐƯỜNG 

I. Tuổi Học Trò 

Học sinh phổ thông chia làm ba cấp: cấp I, cấp II, và cấp 

III. 

1.Cấp I: Có Hai Lứa Tuổi : 

- Tuổi mới đến trường: 6 tuổi, gọi là tuổi hưởng nội. 

- Tuổi tiêu biểu của cấp I: 7,8,9 tuổi gọi là tuổi vâng lời. 

2. Cấp II : có hai lứa tuổi : 

- Tuổi giao thời : 10-11 tuổi, gọi là tuổi thực nghiệm. 

- Tuổi tiêu biểu của cấp II : 12-13 tuổi : gọi là tuổi hiếu 

động. 

3. Cấp III : có hai lứa tuổi : 

- Tuổi giao thời: 14-15, gọi là tuổi dậy thì, băn khoăn mơ 

mộng. 

- Tuổi tiêu biểu của cấp III : 16-18 tuổi, gọi là tuổi nghệ sĩ, 

trí thức.  

II. Những Lứa Tuổi Học Đường 

1. Tuổi Hướng Nội: 6 Tuổi 

Trẻ bắt đầu làm việc có suy nghĩ nhiều hơn, dè dặt hơn với 

người lớn. Trẻ lần đầu cách rời cha mẹ đến trường nên có 

khủng hoảng về môi trường và khuôn mẫu: giữa môi trường 

ấm cúng của gia đình và môi trường xa lạ của học đường, 

giữa khuôn mẫu của cha mẹ và khuôn mẫu của thầy cô. 
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Đặc điểm của tuổi hướng nội là vẫn còn cái nhìn chủ quan, 

cho rằng ngay cả súc vật và đồ vật cũng biết suy nghĩ, vui 

buồn với mình. 

2. Tuổi Vâng Lời: Tuổi Tiêu Biểu Của Học Sinh Cấp I: 7-

8-9 Tuổi.  

Tuổi này có 3 nhu cầu: 

- Tin tưởng, cùng một thầy cô. 

- Vâng lời tuyệt đối. 

- Gần gũi, quấn quít thầy cô, muốn được chú ý, che chở, 

tâm sự và được khuyên bảo. 

Đây là thời kỳ hấp thụ lý tưởng : 

- Có xu hướng phản ứng tức thời, thích cái mới và làm 

quen tức khắc, lĩnh hội không e dè và rất sinh động. 

- Sẵn sàng thâm nhập vào cái mà thầy cô khơi gợi lên. 

- Lĩnh hội không sâu, chỉ có tính cách bên ngoài, không 

kiên trì, chưa biết suy nghĩ về bản thân, thích hỏi để tỏ ra 

mình biết nhiều, có khi không cần để ý đến câu trả lời. 

3. Tuổi Thực Nghiệm: 10 -11 Tuổi 

a) Tuổi này quân bình, ổn định hơn, cố gắng chịu  đựng và 

chú ý bền hơn. 

b) Tuổi này hướng ngoại, hoạt động và thực tiễn. 

Dễ bị thế giới bên ngoài lôi cuốn những gì nghe, thấy, sờ 

được thu hút sự chú ý và sự thích thú. Thích những cuộc 

phiêu lưu của các nhân vật trong truyện. chú trọng đến những 

hành động của nhân vật, nhất là những hành động phi thường. 

Không lưu tâm đến tâm tình, xúc cảm, và không thích chuyện 

thần tiên, giả tưởng. 
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Thích hoạt động hơn là suy nghĩ. Thích quan sát người lớn 

làm việc, ham khám phá cách sử dụng máy móc, chế tạo đồ 

vật. Rất cảm phục các nhà phát minh. 

Có óc thực tiễn: chỉ nhắm kết quả. Có suy nghĩ nhưng suy 

nghĩ để hành động hữu hiệu hơn. Chỉ có thể hiểu ý tưởng trừu 

tượng qua những hành vi cụ thể. 

Chú ý đến quy luật hành động (chơi phải đúng luật). Ưa làm 

cùng một cách, một kiểu và những gì đều đặn, ưa hành động 

theo thói quen. 

c) Tuổi này không thấy cần được bao che hoặc gây cảm 

tình. Chưa nảy sinh tình bạn thắm thiết. Chỉ tụ tập theo thói 

quen, quy tụ từng nhóm để vui chơi và đánh giá người khác 

theo  vẻ bên ngoài. 

4. Tuổi Hiếu Động: Tuổi Tiêu Biểu Của Học Sinh Cấp II: 

12- 13 Tuổi 

4.1) Vì dư thừa năng lượng nên:  

- Hiếu động, nghịch ngợm nhưng không ác ý. 

- Thích những công việc thực hành, những công tác hoạt 

động tập thể xã hội, không ưa bài vở lý thuyết ; hoạt động say 

mê nhưng thiếu suy nghĩ tính toán chín chắn, hay thay đổi ý 

kiến. 

4.2) Có nhu cầu muốn độc lập hơn, nên: 

Sự gần gũi quất quít giáo viên sang bạn bè : không chịu 

được tiếng bợ đỡ giáo viên. Sự nhìn nhận của bạn bè là quan 

trọng, sẵn sàng  đua theo bạn bè. 

Muốn thoát khỏi sự gián sát của người lớn. Thích làm việc 

chung với người lớn và mong được họ ủng hộ. vẫn tin tưởng 

hướng về người lớn. 
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4.3) Bạn bè: Nam nữ hoạt động chung hồn nhiên, nhưng 

vẫn có sự cách biệt nào đó. 

5. Tuổi Dậy Thì: Băn Khoăn Mơ Mộng: 14 -15 Tuổi. 

(Tuổi dậy thì: “nữ thập tam, nam thập lục”, nhưng xê dịch 

tuỳ hoàn cảnh).  

5.1/ Đặc tính của tuổi này là: Tuổi hướngnội 

- Đột ngột phát triển mạnh về thân thể, về cơ quan giới 

tính và hạch nội tiết. Do đó bị kích thích mạnh về tình dục và 

tính khí, sinh ra những tò mò về tính dục. 

- Nhận xét bén nhạy về khuôn mẫu, sinh ra những khủng 

hoảng lớn, những dồn nén thời thơ ấu bùng nổ mãnh liệt. 

- Lưng chừng giữa trẻ con và người lớn: không muốn ai 

coi mình là trẻ con, nhưng tính nết lại chưa ra người lớn, chưa 

dung hoà được lý tưởng và thực tế. 

5.2/ Thái độ: Đặc tính của lứa tuổi nảy sinh ra nơi các em 

3 thái độ: 

- Co rút lại trong vỏ ốc: từ chối thông cảm, đối thoại ; 

khinh thường người lớn, cho rằng họ không hiểu mình. 

- Sống tưởng tượng: tìm thoả mãn trong những hình ảnh 

tình dục rẻ tiền, nuôi những hình ảnh tưởng tượng về mình. 

- Dễ nổi giận, tự ái. 

5.3/ Hoạt động ứng xử của cha mẹ thầy cô  phải:  

- Cố gắng tìm cách đối thoại với các em, không đối xử với 

các em như trẻ con nữa. 

- Chấp nhận tính “tàng, tàng” và vẻ ngoài bất cần của các 

em. Muốn thế phải “bước xuống” để trở thành người bạn gần 

gũi, biết thông cảm với các em. 
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6. Tuổi Nghệ Sĩ Và Trí Thức: Học Sinh Cấp III (Tuổi 16-

17) 

5.1/  Nghệ Sĩ (rung cảm, bén nhạy và tế nhị) 

- Nhạy cảm trước cái yếu đuối của giáo viên. 

- Nhu cầu mạnh về thần tượng. 

- Bén nhạy về nhân cách. 

- Cảm xúc mạnh trước cuộc đời và nghệ thuật : mê tình ca, 

thơ, kịch nghệ, sáng tác... 

- Thổi phồng qúa sức năng lượng của mình,  tỏ ra là người 

lớn, nhưng hay e thẹn vì chưa quen tiếp xúc. 

Nhu cầu tìm sự đồng cảm và ủng hộ của nhóm. 

5.2/  Trí Thức:  

- Suy nghĩ độc lập, nghi ngờ, sẵn sàng tranh luận đến 

cùng. 

- Đòi một kết luận tổng quát không lơ mơ. 

- Có những chủ đề hấp dẫn : về những cái chủ yếu trong 

cuộc sống, về người lớn, về bản thân, về tình yêu và tình bạn, 

về phẩm giá con người , về những hiện tượng mâu thuẫn lý 

thuyết : (như : tình bạn nam nữ, yêu một lúc hai người...) 

- Đời sống tinh thần phức tạp, căng thẳng, dằn vặt, tìm tòi, 

những sức mạnh sáng tác đang thức tỉnh. 

- Ý thức đạo đức và trí tuệ phát triển mạnh. 

III. Bổn Phận Của Thầy Cô. 

Không hiểu đặc điểm của từng lứa tuổi, thầy cô dễ hiểu lầm 

những thái độ lạ lùng có khi ngược ngạo của học trò, để rồi 

không hướng dẫn được học trò nữa. Hiểu tâm lý, cố gắng tiếp 

xúc và luôn nỗ lực để xứng đáng là khuôn mẫu, là thần tượng 
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của học trò, đó là trách nhiệm nặng nề mà thầy cô phải gánh 

và phải làm tròn, nếu không sẽ lại trở thành kẻ phá hoại tâm 

hồn học trò. 

Theo Gomez, “Đức Kitô Lữ Hành Và Phúc Nhân” 

- Nguồn Internet- 
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BÀI 5 

TÂM LÝ TUỔI THIẾU NHI 

(tuổi từ 6 - 11) 

Dẫn Nhập 

Tuổi thiếu nhi là tuổi bước vào tuổi khôn và dần dần đi 

vào ổn định, ít thay đổi (ở giai đoạn cuối lứa tuổi). 

Tuổi này diễn ra những sự kiện thay đổi về cơ xương, tim 

mạch não thần kinh. Sự phát triển thể lý này giúp trẻ chuyển 

hướng các hoạt động về chất so với hoạt động vui chơi so với 

lứa tuổi trước. 

Tuổi này quan trọng cả về mặt tâm lý, luân lý, tôn giáo. 

Việc giáo dục phải hướng về những mặt tích cực, cần uốn 

nắn, phòng ngừa các hành vi lệch lạc về luân lý, tôn giáo theo 

các tiêu chuẩn luân lý đạo đức. 

I. Những Điều Kiện Của Sự Phát Triển Tâm Lý 

1. Điều Kiện Thể Chất 

Xương còn mềm dẽo, dễ bị biến dạng. Cơ phát triển nhưng 

kém hơn xương nên còn chứa nhiều nước. 

Tim tăng trưởng mạnh, đập nhanh hơn tim người lớn. 

Quá trình ức chế mạnh lên nhưng chưa ngang bằng hưng 

phấn tạo ra tính hiếu động của trẻ. Có sự phối hợp các vận 

động tương đối khéo léo. 

2. Đặc Điểm Của Hoạt Động Học Tập: 

Hoạt động học tập đòi hỏi trẻ phải có sự sẳn sàng đi học. 

Điều này đưa đến những biến đổi tâm lý cơ bản của trẻ. 
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Qua hoạt động học tập, trẻ thiết lập mối quan hệ với thầy 

cô giáo và hệ thống tri thức làm nên bước ngoặt mới trong 

cuộc đời của trẻ. 

Nếu được chuẩn bị tốt, trẻ có thể thích nghi dễ dàng và 

tâm lý phát triển tốt; ngược lại làm cho trẻ gặp khó khăn 

trong học tập và ảnh hưởng bất lợi cho việc phát triển tâm lý. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

Trong học tập cần phối hợp các hoạt động như hát có cử 

điệu, vẽ theo đề tài, các trò chơi... với việc truyền đạt kiến 

thức.Những bài hát không nên ủy mị có kèm theo cử điệu 

giúp trẻ diễn tả tâm tình tôn giáo 

II. Đặc Điểm Phát Triển Nhận Thức 

1. Cảm Giác 

Tuổi này, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc 

giác của trẻ phát triển. Nhất là thị giác và thính giác 

Những liên hệ cảm giác vận động chính xác và tinh tế 

được hình thành, bảo đảm sự chính xác của hành động và sự 

kiểm tra bằng mắt các hành động 

2. Tri Giác 

Chưa có khả năng điều khiển tri giác, chưa có khả năng 

xem xét đối tượng cách tỉ mỉ và chi tiết. Do vậy dễ bỏ sót, lẫn 

lộn các chi tiết. 

Quá trình tri giác dần dần biến đổi nhờ học được cách 

nhìn, cách nghe, cách phân biệt,... đến cuối lứa tuổi này tri 

giác mang tính định hướng, được điều khiển và có ý thức 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

Chơi các trò chơi đòi hỏi vận dụng cảm giác. Trò chơi 

quan sát, phân biệt, tìm những chi tiết đồng dạng... 
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Trước những sai sót, e lệ cần kín đáo và tế nhị trong việc 

sửa sai, nên nhìn thấy mặt tích cực của trẻ và khuyến khích 

hơn là trách móc. 

Các điểm thực hành giáo lý nên cho trẻ làm các việc thiện 

cách cụ thể 

3. Sự Chú Ý 

Đầu lứa tuổi trẻ thường bị lôi cuốn vào những gì mới lạ, 

có màu sắc sặc sỡ. Trí nhớ phát triển mạnh, nhớ dễ dàng 

nhưng thiếu xác tín, thường hành động theo thói quen. 

Từ giữa tuổi này, trẻ hình thành khả năng chú ý chủ định. 

(Cần được rèn luyện mới hình thành) 

4. Tư Duy 

Qua hoạt động học tập, tư duy thiếu nhi phát triển mạnh. 

Khả năng tư duy hành động, tư duy trực quan hình ảnh, tư 

duy lý luận (ngôn ngữ lôgic), chúng còn có khả năng tư duy 

trừu tượng khái quát. 

Tư duy hành động: Dùng hành động thực tiễn để giải 

quyết các nhiệm vụ mà trẻ chưa giải quyết được bằng trí óc 

(trừu tượng). 

Tư duy trực quan hình ảnh: Tư duy này ở tuổi nhi đồng 

còn lưu giữ lại. Những hình ảnh, biểu tượng thường được trẻ 

vận dụng để hình thành các khái niệm, tìm những ý nghĩa cơ 

bản giữa những chi tiết thứ yếu, giúp trẻ lý luận. 

Tư duy ngôn ngữ: Biết thêm ngôn ngữ viết, ngôn ngữ phát 

triển mạnh về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng ngữ nghĩa. Nếu 

được tham gia nhiều hoạt động phát triển khả năng nói và 

viết, vốn từ ngữ các em ngày càng phong phú, có tính logic, 

chính xác và giàu hình ảnh. 
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5. Tưởng Tượng 

Khả năng tưởng tượng diễn ra trong nhiều hoạt động khác 

nhau, đi từ sự phản ánh không đầy đủ, không đúng đắn hiện 

thực khách quan đến việc phản ánh đúng đắn và đầy đủ.  

Chia làm hai thời kỳ:  

Thời kỳ 1: Hình ảnh được tưởng tưởng phản ánh đặc điểm 

đối tượng còn chung chung, còn nghèo chi tiết. 

Thời kỳ 2: Trí tưởng tưởng bay bổng, phóng khoáng, xử lý 

sáng tạo các biểu tượng. Do vậy mà ở tuổi này, nhiều hình 

ảnh hay tình huống các em tưởng tượng ra là người lớn khó 

chấp nhận. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

Minh hoạ giáo lý bằng những câu chuyện có minh hoạ 

hình ảnh hoặc hình ảnh có màu sắc. Hoặc cho các em tô màu 

hình ảnh hay những trò chơi ghép hình. 

Dùng những câu chuyện có hình ảnh, các trò chơi để giúp 

trẻ tìm ý nghĩa giáo lý. Kể chuyện hoặc cho trẻ kể chuyện; 

ghép hình ảnh tạo thành câu chuyện, cho trẻ dựa theo hình 

ảnh để kể chuyện – rút ra bài học.Những câu chuyên các em 

kể thường phóng đại, đừng la mắng, cũng đừng khuyến khích, 

hãy lắng nghe và hiệu chỉnh. 

Từ những hình ảnh, những sự kiện cụ thể trong tự nhiên và 

xã hội giúp các em nhận ra Thiên Chúa. Qua các dấu chỉ 

nhận ra ý nghĩa của ân sủng. 

Dùng những câu hỏi gợi ý để giúp các em suy nghĩ, viết ra 

và mời phát biểu. Nên phối hợp các trò chơi giáo dục để tạo 

hoạt động trong giờ học giùp các em khám phá nội dung một 

cách năng động và phát huy sáng tạo. 
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III. Đặc Điểm Phát Triển Nhân Cách 

1. Lãnh Vực Xúc Cảm – Tình Cảm 

- Sự thích thú, buồn bực, sợ hãi... của các em thường xảy 

ra khi tri giác trực tiếp với các sự vật, hiện tượng cụ thể. 

- Do quá trình hưng phấn mạnh hơn ức chế, nên các em dễ 

xúc động lại khó kìm hãm xúc cảm.  

Những biểu hiện tâm lý thường là hay khóc, dễ hờn dỗi, 

dậm chân, nhấp nhỏm hay nhảy lên reo vui... 

- Chưa ý thức đầy đủ tình cảm của mình, còn hạn chế 

trong việc hiểu biết tình cảm người khác (chưa biết sự giận 

dữ, sợ hãi hay kinh hoàng của người khác), nhiều khi các em 

trở nên vô tâm với những điều của người lớn quan tâm. 

Hay bắt chước người lớn một cách máy móc trong việc 

biểu lộ tình cảm 

- Tình cảm chưa bền vững, sâu sắc nên dễ thay đổi tình 

cảm với người khác, nhất là bạn bè. 

- Giữa độ tuổi này xuất hiện tình cảm đạo đức như tình 

cảm đối với đất nước, với bạn bè, trường lớp, nhất là tình cảm 

với những người thân trong gia đình. Tuổi này các em tò mò, 

ham hiểu biết, quan tâm tới các sự kiện xảy ra xung quanh, 

biết cảm thụ vẻ đẹp tuy chưa sâu sắc, đầy đủ. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

Trong học tập tạo những hoạt động thi đua để gây hưng 

phấn. 

Vẽ hay sưu tầm ảnh theo chủ đề, tìm hiểu về các thánh, 

các danh nhân 

Tập cử điệu kèm theo các bài hát hay kinh đọc và cho các 

em biết các ý nghĩa của những cử điệu. 
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2. Lãnh Vực Ý Chí 

 Việc học tập có tác dụng quyết định đến sự phát triển ý 

chí của thiếu nhi. Các hoạt động chủ đạo có tính bắt buộc, 

cho nên sự phục tùng  các yêu cầu của người lớn trở thành 

nhân tố quan trọng trong việc rèn luyện ý chí của các em, 

hoặc theo hướng tích cực hành động hoặc kềm chế hành động 

các ham muốn, tính hiếu động để đạt được mục đích. 

 Ở tuổi này các em chưa đủ khả năng để theo đuổi lâu dài 

một mục đích đề ra. 

Tính độc lập, khả năng tự chủ phát triển nhưng còn thấp 

nên dễ bắt chước, dễ phạm lỗi. Đến cuối lứa tuổi này, các em 

dần dần nhận ra sự tương đối của luật lệ, những lỗi lầm của 

người lớn, tin rằng quy luật không phải là cái bắt buộc nên 

đôi khi đi tới chỗ cố ý phạm lỗi; nhưng cũng đồng thời biết 

phán xét hành vi đạo đức cách khách quan hơn. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

Thầy cô biết đòi hỏi cao nhưng cũng cần khoan dung và 

làm gương sáng.  

Kể cho các em nghe những gương các thánh, các danh 

nhân, vĩ nhân, người tốt việc tốt  cho các em bắt chước. Cho 

các em tìm tiểu sử của thánh bổn mạng, một thánh nhân hay 

vĩ nhân mà em thần tượng và rút ra một hai nhân đức khiến 

em kính trọng. 

Dùng những bài hát hùng mạnh, phấn khởi khơi gợi lý 

tưởng. 

3. Các Nhu Cầu Của Thiếu Nhi 

 Tuổi thiếu nhu nhu cầu vui chơi và vận động vẫn còn 

cuốn hút và chiếm nhiều thời gian của các em; nhu cầu về ấn 

tượng bên ngoài, như cầu nhận thức (chiếm lĩnh những kỹ 
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năng cần thiết như vẽ, làm tính, chiếm lĩnh những tri thức 

mới). 

Những nhu cầu về tinh thần ngày càng chiếm ưu thế hơn 

nhu cầu vật chất, xu hướng cá nhân hẹp hòi chuyển sang xu 

hướng xã hội (thích giao lưu) 

Những hoạt động vui chơi gây nhiều tác dụng bổ ích cho 

các em là: 

- Những hoạt động vận động toàn thân, những hoạt động 

rèn luyện khéo léo tay chân, nhanh nhẹn. 

- những hoạt động giúp phát triển nhân cách như: tương 

thân tương trợ, tình đồng đội, sự hợp tác, tự chủ, sự 

kềm chế. 

- Những hoạt động bộc lộ năng khiếu. 

- Các trò chơi giúp phát triển trí tuệ. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

Tổ chức các cuộc thi đố vui hay những buổi trại, qua 

những hoạt động này các em, nhất là đối với các em ở giai 

đoạn cuối có cơ hội làm việc chung, bộc lộ khả năng và phát 

triển trí tuệ và sự sáng tạo. 

Cho các em vẽ hình ảnh giáo lý đơn giản. nên vẽ tự do 

hoặc vẽ minh hoạ các bài giáo lý, hoặc tô màu hình ảnh vẽ 

sẳn, hay ghéo hình. 

4. Lý Tưởng 

 Lý tưởng hình thành dưới dạng ước mơ giàu tính chất cụ 

thể, các em có những ước mơ phong phú, đẹp đẽ, táo bạo, 

thường gắn liền với một con người cụ thể nào đó (làm thầy cô 

giáo, làm bác sĩ, làm linh mục, làm “ma-sơ”). 
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Tuy nhiên những ước mơ chưa bền vững và dễ thay đổi. 

Riêng đối với những em có năng khiếu thường có những ước 

mơ ổn định. 

5. Sự Tự Ý Thức 

Sự tự ý thức hình thành qua hoạt động học tập và qua quan 

hệ với những người xung quanh. 

Trong học tập, qua các yêu cầu của thầy cô đề ra, các em 

bộc lộ năng lực và tự ý thức về mình. 

Trong quan hệ, qua những nhận xét đánh giá của người 

khác về thái độ và hành vi của mình, các em tự cảm nhận về 

bản thân và vị thế của các em trong “xã hội”. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

Qua các mẫu gương khơi gợi nơi các em lý tưởng sống 

dấn thân phục vụ, khơi gợi những ơn gọi đời tu. 

Tạo những thi đua thúc đẩy các em đọc và tìm hiểu Kinh 

Thánh. Chẳng hạn tìm các nhân vật trong Kinh Thánh, tìm 

các dụ ngôn trong Kinh Thánh... 

Tập các cử điệu kèm theo kinh nguyện hay bài hát 

6. Sự Tự Đánh Giá 

Chưa có tính độc lập trong việc tự đánh giá, mà còn phụ 

thuộc nhiều vào những ý kiến đánh giá nhận xét của người 

khác.  

Thiếu nhi có 3 kiểu tự đánh giá về mình: 

- Tự đánh giá phù hợp và ổn định. 

- Tự đánh giá quá cao đối với bản thân 

- Tự đánh giá lúc cao lúc thấp (ít khi trẻ tự đánh giá thấp) 
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IV. Hoạt Động Ứng Xử  

- Tránh đe dọa, gây áp lực, cần thiết có những lời khen, 

những khuyến khích hơn là những lời chê trách, cần đối xử 

khéo léo để kích thích tình cảm, danh dự lòng tự trọng, khắc 

phục tính hay hờn dỗi hay khóc.  

- Nhấn mạnh đến sự tôn trọng các em, nhất là đối với các 

em ở giai đoạn đầu lứa tuổi. Trả lời cho trẻ những câu hỏi 

chúng đặt ra cách chính xác và đơn giản nhất.  

- Thầy cô hay cha mẹ cần giúp đỡ, hướng dẫn trẻ có những 

kết quả tốt trong học tập và trong các công việc thường ngày, 

điều này giúp các em tự tin. Đối với những em tự đánh giá 

cao về bản thân, cần hướng dẫn để tránh sự khoác loác, khoe 

khoang, phóng đại.  

- Khi nhắc nhở trẻ, nên dùng những từ, những câu tích 

cực. 

- Cần quan tâm đến từng em, thông cảm tính hiếu động; 

nghiêm minh nhưng không khắt khe, không nóng nảy. 

- Với những em bướng bĩnh và cố ý làm trái để chọc giận 

thầy cô, cha mẹ, cũng nên dùng biện pháp “dĩ độc trị độc” 

(chúng ta sẽ bàn tới sau). Để làm được việc này, thầy cô cần 

bình tĩnh và kiên nhẫn.  

Ví dụ: Ở tuổi 9 – 11, có những em thường nói chuyện 

trong lớp (trong nhà thờ), la mắng không nghe (đôi khi 

các em vui vì đạt được mục đích của nó), nhắc nhỡ nhẹ 

nhàng cũng như không. Giáo lý viên sau giờ học (hay giờ 

lễ) buộc em ngồi lại trong lớp và cho em nói chuyện 1 giờ, 

muốn nói gì thì nói, buộc phải nói không cho im lặng, giáo 

lý viên cũng không nên nói. Chừng 10 – 15 phút đầu em sẽ 

thích thú, sau 30 – 45 phút em sẽ khóc. Kiên nhẫn thêm 15 

– 25 phút rồi cho ra về. 
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V. Đường Hướng Giáo Dục Tôn Giáo9 

Tuổi thiếu nhi mở ra những khả năng hoạt động để xây 

dựng Giáo Hội và nhân bản hoá xã hội. Các em được Chúa 

Kitô gọi là thành phần ưu tuyển của Nước Trời. 

Đây là giai đoạn giáo dục nhân bản và đức tin trong môi 

trường gia đình – học đường và Giáo Hội, là giai đoạn quyết 

định cho đời sống đức tin sau này. 

1. Giáo Lý 

Có một chương trình khai tâm rõ rệt, nhưng chưa cần hệ 

thống chặt chẽ, chỉ cần cho các em có cái nhìn đầy đủ nhưng 

đơn giản về đạo theo những nét đặc trưng riêng của lứa tuổi 

này. 

Việc tham gia cử hành phụng vụ lãnh nhận các bí tích giúp 

cho đức tin của các em được hình thành cách có hệ thống và 

đi dần vào đời sống Giáo Hội. Do vậy cần dạy các ý nghĩa 

các cử chỉ trong phụng vụ, bí tích. 

Dạy các em tiếp xúc với Lời Chúa qua việc đọc Thánh 

Kinh, để khai tâm cho các em vào Thánh Kinh. Đây là khâu 

trọng yếu của giáo dục Kitô cho trẻ em. 

Cụ thể chương trình cho từng cấp 

+ Lớp Khai Tâm (6-7) tuổi: Giáo lý đơn giản đầy đủ. 

 

9 Xem Tb. Giáo sĩ. Hướng Dẫn Đại Cương Về Việc Dạy Giáo Lý, 1997 – 

Số 171 – 180. Người dịch: Lm Giuse Phạm Đức Tuấn – Gioan Vũ Hoằng 

Triển. 

Và Lm. Nguyễn Văn Tuyên, Sư Phạm Giáo Lý, Tủ sách Đại Kết, 1995, 

trang 216 – 219 và 226 – 230. 

Và Chương Trình Giáo Lý Phổ Thông, Gp. Nha Trang, Giáo Lý Viên Cấp 

1, 2001, trang 104 – 111. 
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+ Lớp Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu (7-9): tập trung vào 

Chúa Giêsu, các bí tích Khai Tâm Kitô giáo (Rửa tội – Thánh 

Thể - Giải Tội). 

+ Lớp Thêm Sức (9-11) tuổi: tập trung vào Lịch Sử Cứu 

Độ, Chúa Thánh Thần và hoạt động của Người trong Giáo 

Hội, dạy bí tích Thêm Sức và các bí tích khác. 

Sử dụng chuyển kể, tranh ảnh theo đề tài, vẽ tự do hoặc tô 

màu, các trò chơi hoạt động. 

2. Rèn Luyện Tâm Tình Tôn Giáo 

Trong việc daỵ giáo lý phải hết sức chú ý khơi dậy cảm 

xúc tôn giáo và giúp các em tập luyện tâm tình tôn giáo. Đây 

chính là nền tảng của nền tảng nhân bản của đời sống đức tin. 

- Tập cho các em từ những cảm xúc tự nhiên để nhận ra 

sự quyền năng Thiên Chúa; từ tình yêu đồng loại 

hướng các em đến tình yêu đối với Thiên Chúa tập các 

em biết yêu mến, chúc tụng và tạ ơn Người.  

- Biết nhận ra sự hiện diện và thường xuyên thăm viếng 

Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa, cầu xin với Người; biết 

tâm sự với Chúa Giêsu. 

3. Huấn Luyện Nhân Bản 

Một câu chuyện thực tế như sau: Một người mẹ đi làm 

công cho nhà kia, giữa trưa bà hái trộm trái cây mận, 

đang khi hái, đứa con gái bà ở trường mẫu giáo đi ra, nó 

nói lớn: Sao Mẹ hái nhiều thế, cho con một trái đi! Ngay 

lúc ấy bà chủ đi ra... Sau đó, tôi chứng kiến bà mẹ đã đánh 

đứa con một cách dã man... Kể từ đó về sau, đứa con bắt 

đầu biết ăn cắp. 

- Rèn luyện lương tâm:  
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• Cần giúp các em có lương tâm nhạy cảm, nhận ra 

Thiên Chúa nói trong lương tâm và làm theo tiếng 

nói lương tâm. 

• Dạy cho các em biết phân biệt lành dữ, tốt xấu, thiện 

ác và thúc giục các em chọn điều lành, làm điều 

thiện. 

• Sống ngay thẳng thật thà, để lương tâm không bị 

lệch lạc. 

- Tập cho biết trật tự, ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. 

- Tập đi đứng, ngồi ngay ngắn, ăn uống từ tốn. 

- Gìn giữ đồ đạc, sách vở kỹ lưỡng, sạch sẽ. 

- Giữ vệ sinh chung và làm vệ sinh cá nhân  

- Cách cư xử và giao tiếp: 

• Lễ phép, hiếu kính với ông bà cha mẹ, biết xin 

phép và thưa gửi, xin lỗi khi có lỗi. 

• Với anh chị trong nhà: thương yêu, giúp đỡ. 

• Khi có khách đến nhà: chào hỏi lịch sự lễ phép. 

• Với các bạn trong lớp, trong khu xóm biết hợp tác 

cách vui tươi, hoà nhã, sẳn sàng giúp đỡ người 

khác, tham gia các hội đoàn giáo xứ... 

Chuyện giáo dục kể: Một cô giáo dạy toán, mỗi lần đặt 

câu hỏi cho học sinh trả lời, cô luôn buộc học sinh phải 

nói: “thưa cô, ... là ...” Ví dụ: Các em có biết 5 nhân với 5 

là mấy? – Học sinh: “Thưa cô, 5 nhân với 5 là 25”.  

Giáo lý viên có dạy cho học sinh biết thưa gửi thế nào? 

Một lần khác tôi chứng kiến hai vợ chồng sau giờ tan ca đi 

đón con ở lớp mẫu giáo về, trên đường đi, bà mẹ đưa cho 
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con gái mình một trái bắp, ăn hết đứa bé vẫn cứ cầm cùi 

bắp trên tay, bà mẹ bảo con ném đi, đứa bé trả lời: Ở lớp 

cô dạy không được vứt ra bừa bãi ra đường. Nghe xong, 

bà mẹ liền dựt cùi bắp khỏi tay đứa bé ném xuống đường 

và bảo: Mày không xả thì người khác cũng xả... Từ đó về 

sau đứa bé xả rác luôn cả trong nhà. 
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BÀI 6 

TÂM LÝ TUỔI THIẾU NIÊN 

(tuổi từ 11- 15) 

Dẫn Nhập 

Tuổi từ 11 – 16 là tuổi có những phát triển và biến đổi 

nhanh chóng, phức tạp về thể chất, cảm xúc – tình cảm, ý chí 

và nhân cách. Đây là thời kỳ gay go, có nhiều đột biến trong 

tâm lý của các em, nó có thể dẫn đến sự khủng hoảng tâm lý 

của các em. Điều này khiến cho người lớn gặp nhiều khó 

khăn trong việc tiếp xúc và giáo dục các em. Để giáo dục các 

em hữu hiệu, giáo lý viên cần hiểu biết về những đặc điểm 

tâm lý của tập thể, của lứa tuổi, hoàn cảnh của từng em, và 

phải trở thành tấm gương sáng về trí tuệ, đạo đức thể hiện 

trong cách giao tiếp và ứng xử với các em trong các giờ học, 

sinh hoạt. 

Trong bài này, với từng đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi, 

chúng tôi đưa vào các sinh hoạt và những hoạt động ứng xử 

thích hợp. 

I. Điều Kiện Giải Phẩu Sinh Lý Của Sự Phát Triển Tâm 

Lý Tuổi Thiếu Niên 

1. Sự Phát Triển Cơ Thể 

- Có sự nhảy vọt về chiều cao, nhưng trọng lượng cơ thể 

tăng ít. Hệ xương và hệ cơ phát triển không đồng đều. Hệ tim 

mạch cũng phát triển không cân đối.  

- Do đó vận động thiếu hài hòa, lều khều, lọng cọng; các 

em thường có cảm giác mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu, tim 

đập mạnh. 
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Các Hoạt Động Thích Hợp 

- Chọn bài hát hùng mạnh, phấn khởi, có tính cộng đồng. 

Làm những băng reo. 

- Những sinh hoạt, trò chơi mang tính tập thể, vận động, 

có mạnh có nhẹ, tạo hào hứng, gay cấn liên tục nhằm rèn 

luyện thể lực, sự nhanh nhẹn, tháo vát, óc quan sát và thái độ 

sẳn sàng, cũng như rèn luyện tính trung thực và vị tha. 

2. Sự Phát Triển Của Hệ Thần Kinh 

- Quá trình hưng phấn chiếm ưu thế và mang tính chất lan 

tỏa, khiến các em có nhiều động tác phụ thêm của chân, tay, 

thân mình và đầu khi tiến hành một phản ứng nào đó. Ví dụ: 

Khi được mời đứng lên phát biểu thì các em thường đứng 

không yên, chân tay thân mình lúc lắc.  

- Ngôn ngữ của các em cũng trở nên chậm chạp hơn và 

thường trả lời vắn tắt, cộc lốc. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

- Các trò chơi tập luyện ngôn ngữ.  

Ví dụ: Kể chuyện tiếp sức, hát thi đổi tên các con vật (Vd: 

Adam đặt tên loài vật) hay các loại thực vật cùng loại (Vd. 

Chè là chè xôi đậu, đậu...), hay trò chơi bắn tên… 

- Các bài hát có cử điệu đơn giản. 

- Trong các buổi học/ sinh hoạt nên sử dụng phương pháp 

trao đổi, nếu có thể được nên tạo điều kiện để các em có thể 

trao đổi nhóm và trình bày.  

- Cần lưu ý là ở tuổi này các em chưa thể trao đổi và trình 

bày những đề tài, nhưng chỉ trả lời những câu hỏi mang tính 

cách suy tư. 



 Tâm Lý Sư Phạm 56 

- Khi các em trả lời, trình bày cần tôn trọng và lắng nghe 

ý kiến, không cắt ngang. 

3. Hiện Tượng Dậy Thì 

- Hiện thượng dậy thì kéo dài khoảng 3 – 5 năm chia làm 2 

giai đoạn:  

+ Tiền dậy thì: cơ thể bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu 

phụ. Sự mất cân bằng trong sự biến đổi giai đoạn này chỉ 

có tính cách tạm thời. 

+ Dậy thì chính thức: Nữ là sự xuất hiện kinh nguyệt lần 

đầu tiên, nam là lần xuất tinh không chủ định đầu tiên vào 

ban đêm (gọi là mộng tinh). 

- Hiện tượng dậy thì và những chuyển biến trong sự phát 

triển cơ thể nảy sinh nơi các em cảm giác “muốn làm người 

lớn”, phát triển mối quan tâm tới người khác phái và xuất 

hiện xúc cảm giới tính. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

- Có những hoạt động giao lưu với các nhóm khác, đi du 

khảo, tham quan có hướng dẫn và đòi hỏi các em ghi chép để 

tường trình. 

- Nên giao các công tác cho các em, tập cho các em coi 

sóc các em nhỏ, dần dần huấn luyện các em thành những 

người kế thừa. 

- Trong sinh hoạt/ học tập cần có những hướng dẫn, gợi ý 

để giúp các em suy tư. 

- Giao công tác nhưng phải để mắt đến các em, cũng đừng 

theo dõi công việc các em quá mức làm mất đi khả năng sáng 

tạo của các em, chúng dễ bị mặc cảm “làm tay sai”. 
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II. Sự Hình Thành Những Đặc Điểm Xúc Cảm - Tình 

Cảm, Y Chí Và Nhân Cách Của Các Em 

1. Những Đặc Điểm Xúc Cảm – Tình Cảm 

- Dễ xúc động, dễ bị kích động: mau vui chóng chán, dễ 

khóc dễ cười, hay hờn dỗi, dễ bực tức, dễ nổi nóng, gắt gỏng, 

cáu kỉnh, dễ phạm sai lầm, dễ có những phản ứng mạnh mẽ 

trước sự đánh giá, nhất là những đánh giá thiếu công bằng. 

- Tâm trạng thay đổi nhanh chóng, thất thường, nhiều khi 

có nhiều mâu thuẫn. Vì thế có lúc rất tốt, rất dễ thương, có lúc 

lại rất hư, thích trêu chọc, khiêu khích người khác, thường vô 

vớ bắt nạt kẻ nhỏ, có lúc rất lễ phép, có khi lại quá vô lễ. 

- Quan tâm nhiều đến bản thân, đặc biệt là các thể hiện 

giới tính, các em cũng bắt đầu quan tâm đến các hoạt động 

tình dục của người lớn.  

- Những biến đổi trên chỉ là tạm thời và sẽ qua đi theo sự 

trưởng thành dần lên của các em. 

- Tình cảm bắt đầu biết phục tùng ý chí, có chiều sâu và đa 

dạng. Bắt đầu hình thành và phát triển những tình cảm cấp 

cao, đặc biệt là tình yêu quê hương đất nước, yêu cái đẹp.  

2. Những Đặc Điểm Y Chí 

- Các em quan tâm đến phẩm chất ý chí và chú ý rèn luyện 

ý chí bản thân: tính mục đích, tính độc lập, tính dũng cảm, 

kiên cường... 

- Khả năng tự mình đi sâu tìm hiểu bản chất hiện tượng 

còn ít, còn lẫn lộn nỗ lực ý chí của một hành động với ý nghĩa 

xã hội của một hành động. Dễ nhạy cảm với những hành 

động ồ ạt, quyết liệt những lại thiếu bền bĩ, kiên trì, không 

thích thầm lặng.  

Các Hoạt Động Thích Hợp 
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- Trò chơi luyện ý chí: Trò chơi có những thử thách, trò 

chơi trí tuệ 

- Sưu tầm, tra cứu các đề tài, đóng kịch. Có thể làm các 

sưu tập hình hay làm các pa-nô có chú thích. 

Ví Dụ:  

+ Tìm hiểu và thi kể chuyện về anh hùng dân tộc hay các 

thánh.  

Cần lưu ý: sinh hoạt này nên nhấn mạnh đến lý tưởng/ ơn 

gọi hơn là sự vâng phục, tinh thần kỷ luật. 

+ Tìm những câu Lời Chúa có chữ YÊU, tìm những dụ 

ngôn nói về lòng thương xót của Chúa, sưu tầm các, 

truyện, tranh ảnh về Đức Mẹ, các thánh. Tìm các dụ ngôn. 

+ Điều tra tình hình tôn giáo trong họ đạo. 

- Câu đố Thánh Kinh, đóng kịch. 

- Vẽ minh họa giáo lý, không nên vẽ tự do mà nên cho các 

em vẽ theo mẫu/ đề tài. 

3. Một Số Cấu Tạo Tâm Lý Mới Của Nhân Cách 

3.1/ Khuynh Hướng Muốn Làm Người Lớn 

- Tuổi thiếu niên là tuổi muốn được coi là người lớn nhưng 

lại thấy mình còn trẻ con. Do vậy các em đòi hỏi người lớn 

đối xử với mình như người lớn. 

- Để chứng tỏ mình là “người lớn”, các em thường bắt 

chước những hành vi của người lớn, thích làm những công 

việc của người lớn, không thích chơi chung với các em nhỏ 

mà thích hướng dẫn các em nhỏ hơn. 

- Ở tuổi này các em luôn có “thần tượng” của mình. Và bắt 

chước rập khuôn các hành vi, cử chỉ, cung cách ăn nói, cười... 

của thần tượng.  
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Cần chú ý để dẫn đưa các em đến Chúa Giêsu, thần tượng 

đẹp nhất / hoàn hảo nhất. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

- Chọn những người các em ngưỡng mộ / thần tượng – 

Tìm những đức tính / phẩm chất tốt nơi thần tượng. 

Cần lưu ý: Cho các em biết các phẩm chất mà các em 

nhận ra nơi thần tượng của mình thì chính các em cũng có 

những phẩm chất ấy. 

- Cần nói với các em cách nhẹ nhàng về những hành vi, cử 

chỉ không được phép  mà các em tưởng là đúng.  

- Đôi khi cũng nên giả bộ như không biết rồi tìm dịp khác 

để trao đổi với các em về những hành vi, cử chỉ không đúng. 

3.2/ Nguyện Vọng Tìm Thấy Chỗ Đứng Trong Tập Thể 

- Sự phát triển giới tính khiến các em ý thức hơn giới tính 

nam nữ của mình. Do đó có nguyện vọng tìm thấy chỗ đứng 

trong tập thể để tự khẳng định mình.  

- Em nào không tìm thấy chỗ đứng trong tập thể sẽ có 

những biểu hiện chống đối, vô kỷ luật, phá phách... Những 

hành vi xấu ấy trong tâm lý của các em là để chinh phục sự 

kính nể của bạn bè. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

- Tránh la mắng các em, càng la mắng chúng càng phá. 

Người giáo dục cần tìm cho các em một chỗ đứng bằng cách 

đánh giá khả năng và giao công việc hợp với khả năng.  

- Trước những sai phạm của các em phải cho các em thấy 

bản chất, hậu quả của hành vi sai phạm, hứơng dẫn sửa đổi 

bằng những hoạt động khác. Nếu cần thiết phạt thì nên có 
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những hình phạt mang tính tích cực: làm một công việc gì đó 

“đền tội”. 

3.3/ Sự Tự Y Thức – Tự Đánh Giá 

- Có thể tự ý thức cách khái quát các phẩm chất nhân cách 

của bản thân. Lúc đầu còn lệ thuộc vào ý kiến người khác, 

dần dần tự ý thức một cách độc lập. Vì thế đôi khi hay cải lại, 

làm ngược. 

- Tự ý thức mình nên nhu cầu tự đánh giá cũng phát triển. 

Thông thường các em tự đánh giá mình cao hơn. Do vậy dễ 

gặp thất bại trong các công việc và khi gặp thất bại thường 

khó nhận lỗi, nhận trách nhiệm. 

- Lúc này các em cũng phát triển khả năng tự giáo dục: rèn 

luyện nhân cách, kỹ năng, tri thức, phát huy khả năng tìm tòi. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

- Hoạt động học tập lúc này rất cần thiết để các em phát 

triển trí tuệ, đạo đức và nhân cách. Lúc này những mối quan 

hệ với cha mẹ, thầy cô, bạn bè rất có ảnh hưởng đến động cơ 

học tập của các em. Tuy nhiên hoạt động giao lưu mới là 

hoạt động mà các em quan tâm hơn hết, tham gia hăng say, 

hết mình.  

- Cần tổ chức các hoạt động công ích mang tính tập thể 

mời gọi các em tham gia. 

III. Hoạt Động Giao Tiếp Của Trẻ Từ 11 – 15 Tuổi 

1. Sự Hình Thành Các Kiểu Giao Tiếp 

- Với xu hướng muốn làm người lớn, các em không còn 

thấy kiểu quan hệ với người lớn trước đây là thích hợp nữa, 

vì thế mong muốn cải tổ để giới hạn quyền của người lớn, mở 

rộng quyền của mình. Các em cũng muốn người lớn tôn trọng 
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nhân cách, phẩm giá, tin tưởng và mở rộng tính độc lập của 

các em. 

- Thường người lớn ít nhận ra nhu cầu này nên không thay 

đổi kiểu quan hệ với các em, nên thường tạo ra xung đột giữa 

các em và người lớn. 

Các Hoạt Động Thích Hợp 

- Giáo lý viên cần xây dựng được với các em mối quan hệ 

bạn bè, hoặc quan hệ có hình thức hợp tác, tôn trọng, tin 

tưởng giúp đỡ lẫn nhau. Điều này đòi hỏi phải đặt các em 

vào một vị trí mới: người cộng tác và người bạn, tin tưởng 

giao việc và lắng nghe ý kiến.  

- Giáo lý viên phải trở thành người mẫu mực, thành người 

bạn tin cậy của các em. 

2. Hoạt Động Giao Tiếp Với Cha Mẹ 

- Vẫn phụ thuộc vào cha mẹ về vật chất, thái độ của cha 

mẹ đối với các em, đôi khi cả về trình độ học vấn. 

- Tuổi này thường được cha mẹ kêu là bướng bĩnh, thường 

có những xung đột giữa cha mẹ và các em, vì một số cha mẹ 

thường dùng quyền áp đặt mà không tôn trọng nhân cách và 

nhu cầu tâm lý của các em.  

- Cũng có những cha mẹ lại đối xử với con quá dân chủ, 

tôn trọng một cách quá trớn, nhiều lúc quá nuông chiều, thả 

lỏng, thiếu quan tâm đến chúng tạo cho chúng cảm giác cha 

mẹ không quan tâm. 

- Có cha mẹ lại yêu thương con cái quá đáng, luôn xem 

các em còn quá bé bỏng nên vô tình làm cho các em hư hỏng. 
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3. Hoạt Động Giao Tiếp Với Thầy Cô 

- Hướng quan hệ đến bạn bè, có sự so sánh đánh giá năng 

lực, nhân cách... của thầy cô.  

- Do đó thầy cô không còn ảnh hưởng trực tiếp như tuổi 

nhi đồng mà mang tính gián tiếp thông qua sự chọn lọc, đánh 

giá của các em. 

4. Hoạt Động Giao Tiếp Với Bạn Bè (Chủ Yếu Là Bạn Bè 

Cùng Lứa Tuổi) 

- Đây là hoạt động để thoả mãn nhu cầu được giao tiếp, 

được công nhận, có chỗ đứng trong tập thể. Trẻ rất khó chịu 

với những hình phạt bị bạn bè tẩy chay hay bị phê bình thẳng 

thắn. 

- Cơ sở để các em kết bạn: “bộ luật bạn bè”, biết tôn 

trọng, bình đẳng, trung thành, giúp đỡ bạn, trung thực với 

nhau... 

- Nảy sinh tình bạn thân thiết, giữa chúng có một sự tin 

tưởng hoàn toàn và có cùng nhận xét trong đời sống nội tâm, 

thích chia sẻ tâm sự với nhau. 

Tôn trọng và sẳn sàng phục tùng chuẩn mực bạn bè. Phải 

hướng các em đến phục tùng xã hội.  

- Với bạn khác phái, các em bắt đầu quan tâm đến vẻ bên 

ngoài của mình và quan tâm đến bạn khác phái. Tuy nhiên 

quan hệ còn rất hồn nhiên, trong sáng (trừ những trường hợp 

đặc biệt do “nhiễm độc” quá sớm). Việc quan tâm đến nhau 

cũng được thể hiện cách kín đáo như vụng về. Dầu vậy, cũng 

cần phải hướng dẫn uốn nắn để tình bạn khác phái ở các em 

được lành mạnh. 
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IV. Những Điểm Cần  Lưu Ý Khi Ưng Xử Với Các Em 

- Xem các em như em, bạn của mình. Hơn nữa phải nhận 

ra hình ảnh của Chúa Giêsu nơi các em.  

- Coi các em là nhân vật trung tâm trong quá trình dạy dỗ, 

sinh hoạt. Mọi hoạt động của giáo lý viên cần căn cứ vào 

những đặc điểm phát triển tâm lý và nhận thức của các em 

đưa ra những phương pháp, hình thức truyền đạt và giao tiếp 

thích hợp. 

- Quan sát các em buổi đầu giờ dạy/ sinh hoạt, luôn để các 

em trong tầm mắt của giáo lý viên, chào hỏi nhẹ nhàng. Luôn 

tạo ra bầu khí thân mật, an toàn, tôn trọng, thông cảm giữa 

giáo lý viên với các em và các em với nhau. Tránh bộ mặt 

lạnh lùng. giáo lý viên luôn vào đầu giờ với khuôn mặt rạng 

rỡ, nhìn toàn lớp, nhìn từng em rồi càho các em với nụ cười 

thật vui tươi 

- Cần tôn trọng, thông cảm đối với các em. Nhưng cũng 

phải có những yêu cầu cao.  

- Luôn lấy tình yêu mà đối xử với các em. 

- Tuyên dương những việc tốt các em làm trước toàn thể 

nhóm / lớp. Nếu các em có yếu kém cần đông viên khuyến 

khích. Tuyệt đối không chê bai, khích bác các em. -- Trường 

hợp có những vi phạm nên chỉ rõ sai phạm, hậu quả sai phạm 

rồi cho các em tự định ra hình thức kỷ luật. Làm sao để nhanh 

chóng hướng các em chú tâm đến sinh hoạt đang thực hiện. 

- Phải biết lắng nghe các em, đừng tỏ vẻ bàng quan trước 

những ý kiến, những lời trình bày của các em. 

- Khi nhắc nhở các em một vấn đề gì hay truyền một mệnh 

lệnh cần tự chủ, rõ ràng, nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng. 
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- Đừng thuyết giáo dài dòng đối với các em. Không nên 

nói quá nhanh, nhịp điệu làm việc không nên tỏ ra vội vàng 

luống cuống. 

- Khi mắc sai lầm, giáo lý viên nên thành thật xin lỗi các 

em. 

V. Đường Hướng Giáo Dục Tôn Giáo10 

1. Giáo Lý:  

Tuổi này các em đã đi qua giai đoạn khai tâm bí tích (sau 

khi lãnh bí tích Thêm Sức), rất dễ bỏ luôn cả việc thực hành 

đức tin. Cần phải có một chương trình đặc biệt để phát huy 

những gì các em đã nhận được trong thời kỳ khai tâm bí 

tích11. 

Giới thiệu về lịch sử cứu độ cách đơn giản và tổng quát. 

Nhằm vào hai mục tiêu:  

- Nêu được ý nghĩa của từng sự kiện lịch sử trong bối 

cảnh chung của dòng lịch sử. Nghĩa là sự can thiệp của 

Thiên Chúa nơi từng sự kiện, nhân vật lịch sử để thực 

hiện kế hoạch cứu độ của Ngài trong dòng lịch sử. 

- Khơi dậy lòng Tin và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa. 

Giới thiệu các em lối sống mới trong Chúa Kitô, các giá trị 

luân lý Kitô giáo, đặc biệt qua gương các thánh, để trở về với 

cuộc sống thực tế của các em. 

 

10 Xem Tb. Giáo sĩ. sđd – Số 181 – 185.  

Và Nguyễn Văn Tuyên, sđd,  trang 237 – 241. 

Và Chương Trình Giáo Lý Phổ Thông, sđd, trang 112 - 118 
11 Tb. Giáo sĩ. Sđd,  số 181 
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2. Giáo Dục Tâm Tình Tôn Giáo 

Trình bày những cảm nghiệm về Thiên Chúa, Đấng luôn 

mời gọi các em lên cao hơn và cho các em sống tự do hơn. 

Đừng trình bày giới luật Thiên Chúa và Giáo Hội như những 

gánh nặng mà là những tiêu chuẩn để thăng tiến con người. 

Tập trẻ xét mình, kiểm điểm đời sống. 

Trình bày Giáo Hội bao gồm những con người quảng đại 

dấn thân, thánh thiện và can đảm. Mời gọi trẻ tham gia các 

sinh hoạt tôn giáo trong giáo xứ. 

Dạy cho trẻ biết các ý nghĩa của các cử chỉ và các lễ và các 

mùa phụng vụ. Và tập cho các em biết làm các cử chỉ đúng và 

nghiêm trang trong khi cử hành. 

3. Huấn Luyện Nhân Bản 

Khơi gợi lý tưởng: thắng ươn hèn, do dự, kiên tâm đến 

cùng. 

Dạy các em về sự tôn trọng: Kính trọng đối với ông bà, 

cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi. Yêu mến bạn bè, nhường 

nhịn người nhỏ hơn mình. 

Giữ sự tôn nghiêm trong các nơi thờ tự, nghiêm trang 

trong các nơi hội họp. 

Tập luyện sống công bằng, ngay thẳng: Triệt hạ tính nói 

dối, thề gian, làm chứng gian, tính ăn cắp vặt..., tính tư thù tư 

oán. 

Tập cách đi đứng, ăn mặc, lịch sự ở các nơi công cộng. 

Kết Luận 

- Thiếu niên từ 11 – 15 tuổi thường mang tiếng là tuổi khó 

dạy, như đã trình bày trên, bởi vì nó có những nguyên nhân 
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do sự phát triển tâm sinh lý. Chúng thường khó hiểu, mâu 

thuẫn…, nhưng chúng cũng rất quảng đại, dấn thân.  

- Đến với trẻ, giáo lý viên cần trở nên không những là 

người thầy, người anh/ người chị, mà còn là người bạn giúp 

các em khám phá về chính mình, về cuộc đời, về thế giới. 

Nhất là biết dùng ánh sáng Tin Mừng và tình yêu Thiên Chúa 

để cảm hoá và giúp các em tìm thấy trong Lời Chúa những 

giải pháp giải quyết các vấn đề mới hình thành trong nhận 

thức và nhân cách của các em ở giai đoạn này. 
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BÀI 7 

TÂM LÝ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN 

(Tuổi 15 - 18) 

Dẫn Nhập 

Tuổi vị thành niên là độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Đây là tuổi 

các em có cơ thể phát triển cân đối, khẻo đẹp, nhất là giai 

đoạn cuối  

Tuổi vị thành niên có những đặc điểm gì nổi bật.? 

Đây là tuổi mà các em có tâm lý không ổn định, tính tình 

có khi dũng cảm, gan dạ nhưng có khi lại hèn nhát, có khi tự 

tin đến mức tự phụ nhưng có khi  lại rất do dự, không dám 

dấn thân. 

Đây là tuổi mà cách cư xử của các em rất rối ren phức tạp, 

ngay cả bản thân các em đôi khi cũng khổ sở, không biết 

mình, nhất là làm cho người lớn khó chịu đến mức chịu 

không nổi. 

Đây là tuổi mà các em ở trong giai đoạn chuyển tiếp giữa 

hai trạng thái trẻ em và người lớn. 

Thường các em ở lứa tuổi này, ông bà, cha mẹ… những 

người có khoảng cách xa về tuổi tác khó chấp nhận, khó 

thông cảm và hay bực bội với các em. Những giáo lý viên, do 

tuổi tác không xa cách nên dễ thông cảm, gần gũi với các em 

hơn, chúng ta cần hiểu biết về những lý do khiến tâm lý các 

em rối ren, phức tạp, làm chúng trở nên “kỳ quặc” để giúp 

các em vượt qua những bất ổn tâm lý, khẳng định được mình 

và có cách cư xử đúng đắn phù hợp với nhân phẩm, với luân 

lý xã hội để phát triển nhân cách trong quá trình trưởng thành 

của các em. 
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I. Những Yếu Tố Anh Hưởng Đến Tâm Lý Tuổi Vị Thành 

Niên 

1. Anh Hưởng Của Đặc Điểm Thể Chất 

Ở tuổi vị thành niên, sự phát triển ở cơ thể diễn ra chậm lại 

so giai đoạn trước. Mặc dù sự phát triển cơ thể không còn có 

sự đột biến. Tuy vậy hiện tượng dậy thì cùng với sự phát dục 

ở tuổi thiếu niên đã gây nhiều biến đổi trong tâm lý và còn để 

lại những dấu ấn, nó ảnh hưởng đến đời sống tâm lý sau này. 

Điều đó khiến các em chú ý đến cơ thể, đến các đặc điểm 

của bản thân, tạo ra nơi các em những băn khoăn thắc mắc và 

càng băn khoăn thắc mắc hơn khi các em phát hiện ra những 

đặc điểm trên cơ thể các em không giống người này hay 

người khác. Thế là các em tìm cách giải đáp, nhưng tự chúng, 

loay hoay nơi này hay nơi kia, trong thực tế chúng vẫn chưa 

trấn an được mình, chúng còn đang gặp khó khăn trong vấn 

đề này. giải đáp thắc mắc, có thể nơi bạn bè, qua sách báo 

hoặc có thể nơi những người lớn mà các em tin tưởng. 

Một thăm dò (khoảng 1990) cho thấy các em giải đáp thắc 

mắc nơi bạn bè 55%, sách báo 10%, người lớn 35%. Và mới 

đây trong phạm vi nhỏ hơn một thăm dò cho thấy bạn bè 

70%, sách báo 20%, người lớn 10%.  

Tìm hiểu nguyên nhân người ta thấy tuổi vị thành niên tìm 

đến bạn bè nhiều là do những lý do sau: 

 Nơi bạn bè các em tìm thấy sự đồng cảm 

 Sự phát triển xã hội hiện nay làm cho cuộc sống gia 

đình lỏng lẻo: cha mẹ, người lớn ít quan tâm đến con 

cái, thậm chí nhiều bậc cha mẹ chẳng hề dành chút 

thời giờ nào dành cho con cái. 
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 Người lớn sống xa rời trẻ em, ít tỏ ra gần gũi với các 

em, đôi khi lại tỏ ra dị ứng với những thắc mắc của các 

em, nhiều cha mẹ do thiếu hiểu biết nên giải thích theo 

kiểu lấp lửng, không thỏa đáng, làm cho các em, nhất 

là những em trưởng thành sớm cảm thầy người lớn nói 

dối với các em. Điều này càng khiến các em tìm đến 

bạn bè hơn nữa. 

Nhưng nơi bạn bè, đa số các em không tìm được những 

câu trả lời chính xác, chúng lại tìm đến sách báo, nhưng đâu 

phải sách báo loại nào cũng tốt, và nhất là hiện nay việc quản 

lý văn hóa phẩm không chặt chẽ. Khả năng của các em lại 

chưa đủ để hiểu rõ, hiểu hết những gì nói trong sách báo. 

Các Hoạt Động Ứng Xử Thích Hợp 

- Đây là vấn đề rất tế nhị, khi giúp các em đòi hỏi giáo lý 

viên phải thật tinh tế và có một tâm hồn rộng mở yêu thương, 

một thái dộ gắn bó thân mật đối với các em, như một người 

bạn, giáo lý viên cần biết đồng cảm để các em có thể tâm sự. 

Như một người anh, người chị, giáo lý viên cần gần gũi, thân 

mật với các em, tạo cho các em tâm lý dễ dàng trao đổi, gởi 

gắm những thắc mắc của chúng, chú ý hướng dẫn giúp các 

em có thể chọn lọc được những sách báo có giá trị để tìm 

hiểu. 

- Giáo lý viên phải có một sự hiểu biết về mọi mặt, “không 

được dốt về bất cứ chuyện gì, không chỉ hiểu biết cách chung 

chung, nhưng phải nắm vững vấn đề một các sâu rộng và chi 

tiết”. chúng ta mới có thể giúp các em hiểu thấu rõ ràng, chi 

tiết các vấn đề theo trình độ hiểu biết của các em, giúp các 

em giảm thiểu tình trạng bất an về tâm lý. 
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2. Anh Hưởng Của Môi Trường Xã Hội 

Có 3 yếu tố của môi trường tác động lên tâm lý tuổi vị 

thành niên là gia đình, nhà trường và cộng đồng (Bạn bè, khu 

phố, điểm vui chơi, phương tiện truyền thông… ). 

Trong 3 phạm vi ấy, đa số các em cảm thấy dễ chịu, tự do 

nhất khi các em ở ngoài cộng đồng. Chỉ có những gia đình 

nào thực sự đầm ấm, trường học nào thực sự tận tâm, yêu 

mến học sinh, cơ cấu nhà trường ý thức đến việc tổ chức các 

sinh hoạt học đường, mới có những người con, những học 

sinh thực sự yêu thích nhà mình, trường học của mình. 

Nhưng con số này còn ít. Còn đại đa số đều đi ra cộng đồng, 

bởi ngoài cộng đồng có nhiều đổi mới và đổi mới nhanh 

chóng hơn, hấp dẫn hơn. Nơi  đây, các em dễ sa vào con 

đường hư hỏng. 

Không thể quy trách nhiệm về tình trạng hư hỏng của trẻ 

em hiện nay cho cộng đồng, mà chúng ta phải xét lại sự giáo 

dục ở nhà trường và gia đình. Nếu ở gia đình và nhà trường 

thực hiện tốt việc giáo dục các em, là nơi các em cảm thấy an 

toàn, thích thú thì các em sẽ ít ra ngoài cộng đồng, tình trạng 

hư hỏng ở tuổi vị thành niên theo đó mà cũng ít đi. 

Chúng ta thử  đánh giá các yếu tố môi trường (gia đình, 

nhà trường, cộng đồng) hiện nay ra sao, có ảnh hưởng gì đến 

việc giáo dục các em tuổi vị thành niên. 

Gia đình hiện nay bị chao đảo vì lo chạy theo kinh tế, tình 

cảm giữa cha mẹ và con cái trở nên lỏng lẻo, bởi chú tâm và 

dành quá nhiều thời giờ cho việc làm ăn, cha mẹ đã xem nhẹ 

việc giáo dục con cái. 

Nhà trường bị khủng hoảng bởi sự bùng nổ thông tin, 

chương trình học quá tải, thầy cô do phải vất vả với khối 

lượng kiến thức nên ít quan tâm hoặc bỏ quên việc giáo dục, 

uốn nắn tư cách đạo đức cho học sinh. 
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Ngoài cộng đồng xã hội, ý thức trách nhêịm bị mọi người 

coi nhẹ đi, khuynh hướng quy vật chất, chạy theo lơi nhuận 

làm người ta coi thường luân lý đạo đức. Người lớn dững 

dưng với những hư hỏng của các em, đôi khi vì một vài lợi 

nhuận riêng đã tiếp tay vào việc đưa các em đến con đường 

hư hỏng. 

Giữa môi trường xã hội hôm nay, giáo lý viên được Thiên 

Chúa mời gọi để thay thế cha mẹ các em, góp phần cộng tác 

với xã hội mà dạy dỗ các em, đặt vào trong tâm hồn và trí óc 

chúng nền tảng nhân bản và Kitô. 

Để giáo dục các em, giáo lý viên phải là con người nhân 

bản, có đủ kiến thức giáo lý, am hiểu các phương pháp giáo 

dục; là con người cầu nguyện và đầy nhiệt thành hăng say, 

biết dựa vào ân sủng được trao ban mà chuyên tâm, cẩn trọng 

dẫn dắt các em về đức tin và nhân bản bằng gương sáng và 

qua việc dạy dỗ của giáo lý viên. 

II. Các Đặc Điểm Tâm Lý Tuổi Vị Thành Niên 

1. Nhận Thức 

Ở tuổi vị thành niên khả năng tư duy của các em đã tốt 

hơn nhiều, nhất là từ 13 tuổi trở lên (tuổi các em lớp Bao 

Đồng). Các em biết suy nghĩ cách trừu tượng và biết áp dụng 

những tư duy vào trong lý luận. 

Độ tuổi này các em ham hiểu biết, tìm tòi, thích khám phá, 

thể nghiệm. Đặc điểm này làm cho các em phát triển khả 

năng sáng tạo. 

Các em cũng thích tranh luận, lý sự (người lớn cho là hay 

cãi) và thường biện minh cho các hành vi của các em, cả khi 

chúng biết là chúng sai. 
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Các Hoạt Động Ứng Xử Thích Hợp 

Để giúp các em phát triển tư duy, nhận thức đúng đắn, 

giáo lý viên cần phải tạo điều kiện để các em có thể trình bày 

ý kiến của mình trong giờ giáo lý (theo phương pháp chủ 

động), trong khi hướng dẫn các em cần chú ý lắng nghe, tôn 

trọng ý kiến của các em, biết khích lệ, khen thưởng các ý kiến 

hay, đúng một cách nhẹ nhàng và tế nhị. Nên uốn nắn và sửa 

chữa những lời phát biểu của các em. Nhưng cũng có khi 

phải biết im lặng trước những lập luận một chiều của các em 

nếu thấy rằng việc giải thích của chúng ta chưa thuyết phục 

được. Chờ dịp khác.  

2. Tình Cảm 

Tuổi vị thành niên các em có cảm xúc rất mạnh, khó kiềm 

chế, đôi khi hay cường điệu cảm xúc của mình. Trước một sự 

kiện, các em thường có những thể hiện tình cảm quá đáng, 

vui thì vui quá mà buồn thì cũng quá buồn, nhiều khi đưa đến 

những hành vi đáng tiếc. 

Các em thường tuyệt đối hóa tình cảm nên thường có 

những đòi hỏi cao một cách quá đáng, tuyệt đối. Khi thương 

thì thương quá đến mức thần tượng hóa, và đối tượng được 

coi là tốt thì bất kỳ cái gì cũng phải tốt, nhất là những thần 

tượng của các em; còn nếu đã ghét thì điều gì cũng đáng ghét. 

Bởi thế, ở tuổi này các em thường bị rơi vào tâm trạng hụt 

hẫng, thất vọng, đôi khi tuyệt vọng. Thường có những xao 

xuyến, bồi hồi, băn khoăn, khó nghĩ.  

Các Hoạt Động Ứng Xử Thích Hợp 

Muốn làm cho các em thích thú học giáo lý và có thể 

hướng dẫn các em trong đời sống, giáo lý viên phải tạo được 

tình cảm và uy tín đối với các em. Các em sẽ không thể yêu 

mến giáo lý viên khi thấy rằng giáo lý viên không yêu mến 
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chúng; không thể nghe lời giáo lý viên nếu đối với chúng, 

giáo lý viên không có chút uy tín nào.  

Bởi thế, giáo lý viên phải đến với các em bằng một tình 

yêu của Chúa Kitô, yêu thương các em như Chúa Kitô yêu 

chúng. Và bản thân giáo lý viên phải là một con người phải 

có đức tính nhân bản và có năng lực thực sự. 

III.  Nhu Cầu Tâm Lý Của Tuổi Vị Thành Niên 

1.  Khuynh Hướng Làm Người Lớn (Một Nhu Cầu Hàng 

Đầu) 

Như  đã nêu, tuổi vị thành niên có sự chuyển tiếp từ giai 

đoạn trẻ em lên người lớn. Cơ thể các em phát triển nên các 

em có thể làm được một số công việc của người lớn; ngay cả 

người lớn cũng cung nấu cho các em ý tưởng làm người lớn 

qua các công việc giao cho các em, qua cách nói năng, đối xử 

đối với các em... 

Ở tuổi này, các em muốn được tự do, được quyết định qua 

các biểu hiện như thích chứng tỏ mình (đôi khi không biết 

cũng làm ra vẻ ta đây biết), thích tìm hiểu, thích xen vào 

chuyện người lớn, đòi hỏi người lớn phải tôn trọng, thích 

được công nhận khả năng làm người lớn của các em. 

Khuynh hướng muốn làm người lớn nơi các em vị thành 

niên được thể hiện qua một số hành vi:  

 Thường soi gương để nhận xét về nét mặt của mình, 

cười thế nào, nháy mắt ra sao … và chọn cho chúng 

một kiểu nét mặt. 

 Sau nét mặt, các em tìm cho mình một dáng đi, dáng 

đứng. Thường các em bắt chước theo một thần tượng 

nào đó của các em. 
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 Các em tìm cho mình một chữ ký, trong khi tập chữ ký 

các em tự tích lũy cho mình những hiểu biết. Ví dụ chữ 

ký không nên có số 13 vì sẽ xui xẻo, đừng có lăng 

nhăng như hàng rào để cuộc sống suôn sẻ… những 

hiểu biết đó cũng ảnh hưởng đến việc hình thành nhân 

cách của các em. 

Ở gia đình các em khó để được thỏa mãn nhu cầu này, 

người lớn thường gây cho các em những phiền toái và bất 

mãn. 

Các Hoạt Động Ứng Xử Thích Hợp 

Khi làm việc với các em, giáo lý viên cần tôn trọng, biết 

lắng nghe các em, tạo điều kiện để các em chứng tỏ khả năng 

của mình, bên cạnh đó phải luôn theo dõi để uốn nắn những 

cách ứng xử “chưa thật người lớn” của các em. 

2.  Thích Giao Lưu Với Bạn Bè 

Giao lưu với bạn bè các em dễ thỏa mản nhu cầu làm 

người lớn của mình. Nơi bạn bè các em tìm thấy sự đồng 

cảm, sự chấp nhận của bạn trong quá trình phát triển của 

mình hơn là nơi người lớn. Bởi muốn được bạn bè công nhận 

khả năng của mình nên các em rất tôn trọng bạn bè, thậm chí 

coi ý kiến bạn bè hơn ý kiến cha mẹ, người lớn, sẵn sàng đối 

kháng với người lớn, chịu sự trừng phạt của người lớn để 

trung thành với bạn bè.  

Khi kết bạn, các em kết thành nhóm và có những biểu hiện 

giống nhau, hình thành nên các “kiểu văn hóa” như có một 

kiểu tóc, cùng mặc một lọai áo, dùng một loại tiếng lóng, 

thích một loại hình giải trí… 

Ở độ tuổi này nếu các em giao lưu với bạn bè tốt thì nên 

người tốt, với bạn bè xấu sẽ thành người xấu và các “kiểu văn 

hóa” các em lập có thể phù hợp hoặc không phù hợp với luân 
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lý đạo đức xã hội cũng sẽ biến các em nên người tốt hay 

thành kẻ xấu. 

Các Hoạt Động Ứng Xử Thích Hợp 

Trong lớp học, giáo lý viên có thể gần gũi, trở thành 

“bạn” của các em, giúp các em thiết lập quan hệ tốt với 

những bạn bè trong lớp giáo lý, biết “chọn bạn mà chơi” ở 

ngoài xã hội. Tạo điều kiện cho các em giao lưu với các 

nhóm bạn khác bằng các hình thức sinh hoạt, kết thân …, 

hướng dẫn các em hình thành các “kiểu văn hóa” phù hợp 

với đạo đức con người và khơi dậy lòng hào hiệp nơi các em, 

giúp các em biết chia sẻ với bạn bè và những người thiếu may 

mắn. 

3. Nhu Cầu Tự Khẳng Định Mình (Xác Định Bản Sắc 

Riêng) 

Tuổi vị thành niên các em bắt đầu xác định “cái tôi” của 

mình. Khi xây dựng “cái tôi”, tuổi vị thành niên tự xây dựng 

cho chúng những “cái tôi” khác nhau. 

 “Cái tôi hiện thực” các em nhìn lại bản thân mình, tự 

xác định mình là ai, như thế nào. Nơi con người các 

em có những điểm mạnh, điểm yếu nào và tìm cách 

phát huy những ưu điểm đó. Không phải em nào cũng 

nhận diện được mình. 

 “Cái tôi lý tưởng” các em chọn một mẫu người lý 

tưởng là người cha, người mẹ, hay thày cô, hay anh chị 

giáo lý viên hoặc một diễn viên điện ảnh, một danh 

thủ… và bắt chước từ cử chỉ, dáng đi, cách ăn mặc, nói 

năng, hành động… sao cho giống. 

 “Cái tôi ảo tưởng” (người trong mơ): Các em mơ mình 

trở thành một nhà bác học, một phi hành gia, một nhà 
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khoa học… điều này thường không phù hợp với con 

người thực của các em. 

Để giúp các em, giáo lý viên phải xác định rõ cho các em 

hai nguyên tắc: 

 Phải thực tế, nghĩa là phải nhìn vào con người thực, 

hoàn cảnh, điều kiện thực… của chính các em. 

 Phải sống có lý tưởng, nghĩa là phải biết vươn lên, 

khắc phục khó khăn…, không tự mãn với những gì 

mình có, nhưng không sống trong ảo hay duy ý chí. 

Và phải biết phối hợp hai điều: 

 Phải tìm hiểu xem các em đang trục trặc ở nhu cầu 

nào. Tại sao bị tổn thương nhu cầu đó. Tìm ra mặt 

mạnh, ưu điểm nơi các em và tạo điều kiện cho các em 

phát huy các ưu điểm đó. 

 Giúp các em xác định bản sắc riêng của chúng.  

Các Hoạt Động Ứng Xử Thích Hợp 

Muốn thế, giáo lý viên phải tôn trọng bản sắc riêng của 

các em, tránh xúc phạm, trêu ghẹo khi các em có những 

biểu hiện bản sắc riêng của chúng mà nhiều khi thật khó 

coi.  

Giúp các em nhận thức rõ về con người các em: Tôi là ai? 

Có những tính tốt, tính xấu nào? Có những khả năng nào? 

Giới hạn của tôi ở chỗ nào?... và dần dần hướng dẫn các 

em hình thành bản sắc riêng phù hợp với con người của 

các em và đòi hỏi của luân lý đạo đức xã hội, chứ không 

mơ hồ, ảo vọng.  

Giúp các em gắn mình với trách nhiệm đối với bản thân, 

đối với gia đình và đối với xã hội mà cụ thể là tập thể mà 
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các em đang tham gia. Nếu không sau này các em sẽ thất 

bại ngay trên đường đời và trong cuộc sống. 

IV. Đường Hướng Giáo Dục Tôn Giáo12 

1. Giáo Lý 

Giáo lý cần theo kịp tiến triển trí tuệ của các em. Do vậy 

nội dung giáo lý cần được mở rộng và tăng cường. 

Đào sâu kiến thức cơ bản về Giáo Lý Công Giáo, hội nhập 

với một số phương tiện khoa học và công nghệ, chú ý đến 

khoa học nhân văn và khoa học giáo dục. 

Dạy về phụng vụ, làm cho học sinh hiểu được mối tương 

quan mật thiết giữa giáo lý và phụng vụ, hiểu nguồn gốc và ý 

nghĩa các cử hành phụng vụ13. 

Khai tâm kiến thức Kinh Thánh, về lịch sử Giáo Hội, tu 

đức... 

2. Huấn Luyện Tôn Giáo 

Tham dự các nghi thức biểu lộ lòng tôn kính, học hỏi các 

vấn đề liên quan đến phạm vi thần học, nhân chủng, lịch sử, 

xã hội: các học thuyết xã hội của Giáo Hội, các tôn giáo lớn 

trên thế giới, về nghệ thuật thánh, nghệ thuật và văn chương 

công giáo. 

Tổ chức các hoạt động tông đồ đơn giản theo nhóm, các 

đoàn thể tông đồ giới trẻ, sự đồng hành với người trẻ là hình 

thức mang lại hữu ích nhất cho việc huấn luyện con người tôn 

giáo 

 

12 Xem Tb. Giáo sĩ. sđd – Số 184 - 185.  

Và Nguyễn Văn Tuyên, sđd,  trang 244 – 250 

Và Chương Trình Giáo Lý Phổ Thông, sđd, trang 119 – 121. 
13 Tb. Giáo sĩ. sđd – Số 30 
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3. Giáo Dục Nhân Bản – Luân Lý 

Giúp các em sống có kỷ luật, bằng gương mẫu để cảm hoá 

tâm hồn các em và mời gọi các em lên cao hơn. Tập trung 

vào Chúa Giêsu, gương mẫu tuyệt vời của người trẻ. 

Cần đề ra một chương trình giáo lý cho các em lứa tuổi 

này và tuổi thanh niên liên quan đến cuộc sống và tuổi tác 

như: giáo dục tình yêu, về sự tự do, về các giá trị sống, về sự 

dấn thân, về ơn gọi và trách nhiệm loan báo Tin Mừng. 

Giúp các em nhận định các giá trị cuộc sống một cách 

quân bình, và hiểu được trách nhiệm cá nhân khi phải lựa 

chọn 

Định hướng cuộc đời, tìm cho mình một lý tưởng sống. 

Biết chọn bạn để thăng tiến đời sống. 

Biết sử dụng cách đúng đắn các phương tiện truyền thông, 

giải trí và các của cải vật chất. 

Cách giao tiếp trong cuộc sống: đối nhân xử thế, làm thế 

nào để tạo uy tín… 

Biết nghệ thuật sống: đắc nhân tâm, gương thành công… 

- Có óc tổ chức: biết tổ chức và điều khiển buổi sinh 

hoạt. 

- Luyện tập nghệ thuật nói chuyện trước đám đông. 

- Tập tinh thần trách nhiệm, dấn thân, nhất là tập cho có 

lương tâm nghề nghiệp. 

 

 



Tâm Lý Sư Phạm  79 

PHỤ LỤC:  

TÓM KẾT ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ  

TUỔI THANH THIẾU NIÊN 14 

Tuổi học sinh – sinh viên, trong một cái nhìn chung, là 

lứa tuổi vị thành niên (15 – 25), đây là thời kỳ phát triển tâm 

sinh lý mãnh liệt, là tuổi thường rơi vào khủng hoảng tâm lý, 

tuổi tập làm người lớn nhưng lại hành động thiếu trưởng 

thành, tin bạn hơn tin vào người lớn nhưng lại cảm thấy 

không an tâm khi thiếu vắng người lớn bên cạnh. Đặc điểm 

tâm lý thời kỳ này có thể quy lại trong 4 đặc điểm sau:  

(1) Đây là thời kỳ hoàng kim để phát triển trí lực. Sự ghi 

nhớ từ  máy móc sang có ý nghĩa, nhớ từng phần phát 

triển theo ý nghĩa toàn bộ, tư duy từ cụ thể phát triển 

sang tư duy logic, trừu tượng; khả năng phân tích, tổng 

hợp, phán đoán, suy luận cũng được nâng cao. Sức khỏe 

đang ở thời kỳ sung sức, cùng với sự tự ý thức và lòng 

tự tôn, tạo nên nơi các em sự bất kham, luôn muốn bộc 

lộ nguyện vọng mãnh liệt của bản thân, quên cả sự điều 

chỉnh sao cho thoả đáng. 

(2) Tính tình có sự bộc lộ hết sức mạnh mẽ, thường không 

ổn định, rất dễ đi từ cực này sang cực khác, khẳng định 

rồi phủ định, tích cực lại tiêu cực, khẩn trương rồi buông 

thả, cáu có rồi vui vẻ…  trong chốc lát. Tâm lý gọi đó là 

tính hai cực của tuổi trẻ. Hiện tượng tâm lý này làm cho 

tuổi trẻ chưa xác lập được một nhân sinh quan đúng đắn, 

nguyện vọng và hiện thực không sao thống nhất được, 

khiến các em thường có những xao động. 

 

14 Từ Điển Tri Thức Phổ Thông, trang 356 – 358 
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(3) Sự tự quan sát, tự đánh giá, tự thể hiện, tự đôn đốc, tự 

khống chế … được tăng cường. Do vậy tính tự giác cũng 

nâng cao và ý thức xã hội phát triển, các em khao khát 

tìm lẽ phải, hướng lên những sự cao siêu, nhạy bén với 

những biến động xã hội, dám nói lên ý kiến nhận định 

của mình và mong muốn được người khác đánh giá. Các 

em cũng rất quan tâm đến sự phát triển tài năng và trau 

dồi các phẩm chất đạo đức. Đây là thời kỳ để phát triển 

tính cách và ý thức đạo đức. 

(4) Là thời kỳ phát triển và có những biến đổi giới tính, dẫn 

đến sự biến đổi về tâm lý giới tính. Ở tuổi thiếu niên các 

em ý thức về sự khác nhau giữa hai phái tính, nảy sinh 

những tình cảm khác phái, thích làm dáng, thích thể hiện 

mình trước bạn khác phái để mong chiếm được cảm tình 

của “ai đó” và dần dần đi vào giai đoạn tình yêu thầm 

kín. Tuổi thanh niên, ở giai đoạn cuối của quá trình 

trưởng thành, tâm lý thường không thăng bằng, nếu 

không được hướng dẫn tốt và kịp thời sẽ dẫn đến nhiều 

mâu thuẫn. Thường là những mâu thuẫn giữa thích giao 

tiếp rộng rãi và tự mình chặn lối, khép kín cửa lòng, 

không muốn giải bày đến nỗi cô đơn; mâu thuẫn giữa 

khát vọng độc lập tự chủ và sự phụ thuộc vào cha mẹ, 

thầy cô, người phụ trách… nên mong muốn thoát khỏi 

mọi ràng buộc, coi thường những lời khuyên răn của 

người lớn, lại dễ chịu ảnh hưởng của bạn bè. Mâu thuẫn 

giữa những kích thích do ham muốn thoả mãn dục vọng, 

những đòi hỏi của thể lý, danh vọng, quyền lợi… với sự 

khống chế của lý trí, của quan niệm đạo đức. Mâu thuẫn 

giữa lý tưởng và hiện thực. Mâu thuẫn giữa sự ham hiểu 

biết và trình độ nhận thức (không theo kịp). Mâu thuẫn 

giữa tình cảm và lý trí. Người trẻ dễ bất mãn, bi quan, 

thối chí khi gặp điều bất lợi cho chúng.  
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BÀI 8: 

VÀI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC  

GIÚP TRẺ TRƯỞNG THÀNH 15 

“Phương Pháp Giáo dục Con” (2 quyển) của linh mục 

Phêrô Chu Quang Minh, SJ những phương pháp không chỉ 

dành cho các bậc cha mẹ để giáo dục con cái. Sau khi tham 

khảo tài liệu này, tôi nhận thấy các phương pháp mà tác giả 

đề nghị cũng rất ích lợi cho cả các nhà giáo dục Kitô, các 

thầy cô giáo, các giáo lý viên.... Chỉ xin chọn và giới thiệu 

tóm tắt vài phương pháp (cách thế) theo cách trình bày cho 

thích ứng đối với giáo lý viên, nếu ai có nhu cầu tìm hiểu kỹ 

lưỡng hơn xin nghiên cứu tài liệu của chính tác giả. 

I. PHƯƠNG PHÁP “NỘI DANH” 

“Danh chính ngôn thuận” nghĩa là tên gọi thế nào thì lời 

nói mới thuận tiện. Gọi học sinh bằng chính tên của các em, 

cho các em những ý nghĩa đẹp của tên gọi, khuyên các em 

sống phù hợp với tên gọi của chúng. 

Tên ở đây không chỉ là tên riêng của mỗi em, mà là tên 

(hay nhãn) mà người lớn gán cho chúng. 

1. Đối Với Các Em Au Nhi (Dưới 3 Tuổi) 

Tuổi này chưa biết tên gọi các em đẹp. Vậy cần gieo vào 

tiềm thức các em những hình ảnh đẹp bằng cách nói lời khích 

lệ, khen ngợi kèm theo cử chỉ như nét mặt vui, mỉm cười, vỗ 

tay... 

 

 

 

15 Lm Phêrô Chu Quang Minh, SJ,  Phương Pháp Giáo Dục Con, quyển 

II, Tủ sách Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, 1996 
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2. Đối Với Các Em Nhi Đồng (Từ 3 - 6 Tuổi) 

Cần có những lời khen ngợi như: “con ngoan lắm”, cô 

cảm ơn con đã lấy giúp cô ly nước”, “cháu giỏi lắm tô màu 

rất đẹp”... kèm theo cử chỉ khâm phục. Điều đó làm cho các 

em cảm thấy mình là người có ích, có vai trò tốt đẹp trong 

mối liên hệ với người khác trong lớp học. 

Cử chỉ rất cần để tạo sức mạnh nội tâm cho các em ở tuổi 

này. Do vậy cô giáo cần có nét mặt tươi vui, có cái nhìn hiền 

từ âu yếm. 

3. Đối Với Các Em Thiếu Nhi (Từ 6 – 11 Tuổi) 

Đây là lứa tuổi được nhiều ích lợi nhất nếu cha mẹ, thầy 

cô gọi tên các em bằng tên đẹp, khích lệ chúng bằng những 

lời hay, lời tích cực. Chẳng hạn: con là người tốt, con là 

người con trai can đảm, con là người con gái dịu dàng, là 

người biết giúp đỡ, là người biết xin lỗi... 

Cần nhìn những khía cạnh tích cực nơi các em, giúp các 

em nhận ra những điểm tốt nơi bản thân chúng, thì học sinh 

sẽ dễ thành người tốt. Ngay cả khi chúng phạm lỗi, nếu nặng 

lời với chúngthì  các em dễ sử dụng bản năng để tự vệ; nhưng 

nếu khích lệ các em, sẽ thức tĩnh lương tâm chúng, và chúng 

sẽ dễ nhận ra lỗi lầm để sửa đổi. 

4. Đối Với Các Em Tuổi Thiếu Niên (Từ 11 – 15 Tuổi) 

Tuổi thiếu niên là tuổi đi tìm thần tượng riêng biệt, muốn 

có cá tính để tự khẳng định. Thần tượng của các em là những 

nhân vật ngay trước mắt, thầy cô hay cha xứ, hay tài tử, siêu 

sao nào đang nổi danh. 

Tuổi này mà gọi chúng bằng những tên xấu như “đồ lười 

như...”, “con ranh”, “đồ phá làng phá xóm”, “tụi phá 

phách”... thì chúng tự ái và làm liều vì lỡ mang tiếng thì cho 

mang tiếng luôn. 
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Nhưng nếu khen ngợi chúng, gọi chúng bằng những tên 

đẹp như lứa tuổi trước lại làm cho chúng có mặc cảm là còn 

trẻ con. 

Cách thức nói tên đẹp với tuổi thiếu niên là lời nói phản 

ánh được cảm xúc của chúng ra sao chứ đừng xác định chúng 

là người thế nào. Nghĩa là nói gián tiếp về con người các em 

bằng cách nói trực tiếp đến hậu quả việc chúng làm. 

Ví dụ: Thay vì khen: “em là một học sinh giỏi”, “em là 

con người đạo đức...” 

Thì nên nói:  

“Thầy hãnh diện vì em làm bài được nhiều điểm tốt”, 

“Cô nghĩ là em rất bình an khi đọc kinh và đi tham dự 

Thánh Lễ hàng ngày” 

Năm 1998, tôi đi dạy giáo lý ở một họ đạo thuộc quận 4, 

tôi được trao dạy lớp Thêm Sức “guậy”, lớp có 12 em nam, 

trong đó 8 em thuộc loại có tên riêng do cha xứ, ban điều 

hành giáo xứ, giáo lý viên... gán cho. Tôi xin một chỗ tách rời 

hẳn khỏi khu vực các lớp giáo lý, và hoàn toàn như không 

biết gì về quá khứ các em. Thay vì “lớp guậy” tôi gọi với các 

em lớp chúng mình là “lớp lớn”. Gọi các em bằng chính tên 

của các em, nếu trong lớp có bạn nào buột miệng gọi biệt 

danh các em làng xóm đặt cho tôi đề nghị thay đổi cách gọi. 

Không gọi các em bằng biệt danh mà bằng chính tên của các 

em, các em trở nên dễ chịu hơn. Tất nhiên đó là một trong 

những phương cách khiến các em dễ nghe lời và chịu ngồi 

trong lớp học giáo lý. 
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II. PHƯƠNG PHÁP “ĐỂ CÁC EM GIÚP ĐỠ” 

Ích lợi của phương pháp: 

Để cho trẻ giúp đỡ là sự thúc đẩy tích cực (positive 

reinforcement) để con lặp lại việc làm tốt đẹp ấy nhiều lần. 

Để cho trẻ giúp đỡ là làm cho chúng cảm nhận rằng chúng 

có khả năng, làm tăng thêm sự tự tin và tự lập sau này. 

Để cho trẻ giúp đỡ cũng là cơ hội để chúng thực tập tính vị 

tha và tình liên đới. Gọi là để thực tập có nghĩa là trẻ cần 

được giúp đỡ nhiều lần và người lớn phải chấp nhận thu dọn 

nhiều lần vì sự giúp đỡ không hiệu quả của con.  

Nhưng điều ấy làm chúng cảm thấy hãnh diện vì là người 

hữu ích. Nếu ngay từ nhỏ trẻ không được giáo dục cách này, 

chúng khó trở thành người tích cực trong tương lai. 

1. Đối Với Các Em Tuổi Au Nhi (Dưới 3 Tuổi) 

Au nhi là tuổi đặt nền cho những thói quen tốt sau này. 

Nhận cho trẻ con giúp đỡ là tập cho chúng ra khỏi cái tôi ích 

kỷ, sẳn sàng biết giúp đỡ chứ không chỉ nhận sự giúp đỡ. 

Ở tuổi này, sự giúp đỡ của các em thường là chưa cần 

thiết, nhưng là cách để sau này các em biết giúp đỡ khi cần 

thiết. 

Muốn các em giúp đỡ người lớn cần làm trước, chỉ cho các 

em làm theo. 

Khi dạy trẻ giúp đỡ, người lớn cần làm một cách vui vẻ 

như trò chơi với chúng, vì trẻ con chỉ thích chơi hơn làm, 

nhưng làm  màvui như trò chơi nên các em sẽ làm. 

Để khuyến khích các em ấu nhi giúp đỡ thầy cô cần nói lời 

“cảm ơn” kèm theo những cử chỉ, thái độ vui mừng; cũng nên 

biến những việc giúp đỡ thành những trò chơi danh dự, chỉ 
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khi nào em ngoan mới được làm và sau đó cũng nên có 

những “giúp đỡ” lại của người lớn: kèm theo lời cám ơn là 

một cái hôn, một phần thưởng bé nhỏ, kể một câu chuyện... 

Làm như thế càng lớn các em càng ham giúp đỡ và có tinh 

thần trách nhiệm. 

2. Đối Với Các Em Tuổi Nhi Đồng (Từ 3 - 6 Tuổi) 

Ở tuổi này các em đã bắt đầu biết đâu là việc cần làm.  

Sử dụng cách giáo dục theo kiểu ra lệnh, trẻ sẽ không làm 

hoặc làm mà không vui hoặc sẽ tạo nên những người con 

ngoan nhưng khờ khạo, máy móc.  

Còn dùng cách giáo dục tạo cơ hội đồng nhận trách nhiệm 

để  trẻ giúp đỡ có vẻ trẻ con và mất thời gian, nhưng đó mới 

là giáo dục trẻ. 

Muốn nhân việc xếp lại ghế bàn của phòng học, để giáo 

dục các em cô nên nhờ các em giúp đỡ sắp xếp. Hãy gọi tên 

từng em (hay từng tổ) khi nhờ các em làm. Đừng vội vàng, 

hãy để các em xếp, em nào chưa đặt vào đúng chỗ, gọi tên em 

ấy cách dịu dàng rồi chỉ dẫn.... Sau đó, cô giáo nên nói cùng 

các em: Cám ơn các em – vỗ tay hoan hô. Cô giáo cười và 

nói: đến lượt cô. Và đi điều chỉnh lại ghế bàn cho ngay ngắn. 

Nếu các em nói chuyện ồn ào, thay vì cầm thước gõ vào 

bàn và ra lệnh: im lặng! Hay cầm thước đi đến từng em đánh 

vào chúng và ra lệnh im lặng! Cô có thể mời các em cùng hát 

một bài hát, kèm theo cử điệu. 

3. Đối Với Các Em Tuổi Thiếu Nhi (Từ 6 – 11 Tuổi) 

Đây là tuổi cần dành nhiều thời giờ và tâm trì cho việc 

giáo dục các em. Nếu muốn các em giúp đỡ cần tạo cơ hội 

cho các em tình nguyện.  
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Tuổi thiếu nhi ưa tìm hiểu các vấn đề, muốn các em tình 

nguyện thì cần phải cắt nghĩa và khuyến khích. 

Việc cắt nghĩa phải chỉ cho thấy ích lợi của sự giúp đỡ và 

chỉ rõ công việc cụ thể các em phải làm. 

Truyện giáo dục kể rằng: Trong giờ học, khi chiếu phim 

minh hoạ, thầy X. đề nghị chúng ta chuẩn bị để chiếu phim, 

các em liền đứng lên, em đi ra cửa sổ kéo màn, những em 

khác mang bàn ra giữa lớp, tốp khác mang màn chiếu ra kéo 

lên, mang máy đặt lên bàn... Mọi khâu chuẩn bị mỗi nhóm 

làm một việc rất nhanh gọn, thầy đến đưa phim vào và bắt 

đầu chiếu... 

Các thầy cô giáo khác tìm hiểu, thầy X. cho biết: các em 

thích chiếu phim, mỗi lần chiếu phim thầy đề nghị các em 

mỗi nhóm cộng tác một việc theo sự phân công của thầy, nói 

cho các em biết ý nghĩa của từng việc phải làm và nhắc nhỡ 

các điều lưu ý khi làm. Không phải một hai lần mà mỗi lần 

chiếu phim thầy đều đề nghị các em làm và kiên nhẫn chờ 

cho các em làm xong. Cứ mỗi lần các em chuẩn bị xong, 

trước khi chiếu phim thầy có lời khen và góp ý thêm. Phần 

thưởng của các em là được xem phim. 

4. Đối Với Các Em Tuổi Thiếu Niên (Từ 11 – 15 Tuổi) 

Tuổi này là tuổi ham chơi, các em ít để ý đến các công 

việc chung, nếu không tập cho các em có thói quen giúp đỡ, 

chúng sẽ trở nên lười biếng và ích kỷ. 

Tuổi này quan tâm tới bạn bè và dễ nghi ngờ lời khen của 

người lớn, chúng thường nghĩ người lớn khen chúng là để 

“lợi dụng” nhờ vả chuyện gì đó. Do vậy cần phải thành thật 

với các em, càng thành thật với các em, chúng càng ngưỡng 

mộ thầy cô. 
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Khuynh hướng muốn làm người lớn đòi thầy cô khi cần 

các em giúp đỡ điều gì phải nói ngắn gọn như với người lớn 

chứ đừng lải nhãi như với trẻ con và biết cám ơn các em sau 

khi chúng làm xong công việc.  

Chẳng hạn cần 2 em mang hình ảnh đi xuống văn phòng 

sau giờ học cần nói: “Thầy nhờ em H. và Y. mang giúp các 

hình ảnh xuống văn phòng” – Sau khi các em làm xong cần 

nói: “Cảm ơn 2 em đã giúp Thầy!” 

Điều cần lưu ý là thiếu niên khi tin tưởng ai, thì chúng 

thường nói huyên thuyên với người ấy rất nhiều chuyện. Nếu 

chặn họng chúng lại, chúng sẽ trở nên khinh khỉnh, im lặng. 

Hãy cố gắng để lắng nghe các em. 

III. PHƯƠNG PHÁP “ĐỒNG LUẬN” 

Phương pháp “Đồng Luận” đòi người lớn phải nói thành 

thật, phù hợp với mỗi lứa tuổi, không nói một câu hai ý, chế 

giễu cười cợt trước sự đơn sơ của các em. Và cho các em 

được phát biểu ý kiến, được lắng nghe và kính trọng. 

“Đồng Luận” liên quan đến trí hiểu và đi đến chỗ cùng 

đồng ý với các em một việc, một vấn đề nào đó. 

1. Đối Với Các Em Tuổi Nhi Đồng (dưới 6 Tuổi) 

Trẻ ở lứa tuổi tư duy trực quan, hành động, tư duy ngôn 

ngữ còn thấp, để “đồng luận” với chúng thầy cô cần vừa nói 

vừa diễn tả qua nét mặt, cử chỉ; nghĩa là dạy tri thức cho trẻ 

bằng tâm tình, thái độ. 

Cách thể hiện đồng luận với các em ở tuổi này phải thực 

hiện cả ba phương tiện: Lời nói, cử chỉ và thái độ. 

+ Lời nói: để diễn tả vấn đề, cần ngắn gọn và từ ngữ đơn 

sơ phù hợp với khả năng hiểu của các em, kèm theo hình ảnh 

cụ thể. 



 Tâm Lý Sư Phạm 88 

+ Thái độ: qua giọng nói biểu lộ tâm tình: cảm động, vui 

sướng, đau đớn, buồn ... 

+ Cử chỉ: Kèm theo lời nói là những cử chỉ để diễn tả tâm 

tình thái độ, khi có thể được vừa nói vừa chỉ cho các em thấy 

hậu quả của việc làm của các em. 

Chẳng hạn, để dạy về Thiên Chúa tạo dựng, nếu đặt câu 

hỏi “Trời đất muôn vật bởi đâu mà có?” là quá trừu tượng 

với trẻ. Nên hỏi: “Đố em biết bầu trời, cây cối, núi đồi, 

chim chóc, cá ... từ đâu mà có?” Và cho các em xem hình 

ảnh. 

Khi giải thích: “Thiên Chúa dựng cho ta bầu trời, cây cối, 

núi đồi, sông biển... để ta hít thở không khí, có trái cây, 

thóc lúa để ăn... mà được sống” Thầy cô có thể kèm theo 

những cử chỉ như ngước mặt lên hít thở, thể hiện vẻ mặt 

khoan khoái khi ăn trái cây ngon ngọt... Nên cho các em 

làm theo và lập lại một lần nữa trong tâm tình tạ ơn Thiên 

Chúa vì yêu thương đã ban cho chúng ta muôn loài muôn 

vật. 

Trẻ em tuổi này chưa có khả năng tổng quát hóa, do vậy 

kinh nghiệm do cảm xúc về tự nhiên giúp các em cùng đồng 

luận với thầy cô để nhận biết Thiên Chúa hiện diện. 

Tuổi này, trẻ cũng bắt đầu biết lý luận, thường thắc mắc về 

nhiều điều như: “Em bé ở đâu mà chui ra?” “Tại sao chó lại 

cắn?”..., đôi khi dễ làm thầy cô bực mình có thể la mắng. 

Hãy tự chủ và cần phải trả lời cho các em cách đơn sơ phù 

hợp với trí hiểu của các em.  

Đây cũng là tuổi bắt chước, nên thầy cô, dùng những 

gương mẫu hay hình ảnh những người nào mà em ngưỡng mộ 

để “đồng luận”. Ví dụ: “con thương mẹ lắm phải không?” - 

“Mẹ rất yêu mến Chúa, mẹ thường đi lễ...” – “Con 
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khôngmuốn làm mẹ buồn thì con phải bắt chước mẹ yêu 

Chúa, siêng năng đi  nhà thờ...” 

2. Đối Với Các Em Tuổi Thiếu Nhi (Từ 6 – 11 Tuổi) 

Tuổi này các em thích khám phá vấn đề, thích tìm hiểu 

ngoài xã hội. Tuổi này cũng là tuổi thích phản đối (bề ngoài) 

nhưng trong lòng âm thầm công nhận lời thầy cô, cha mẹ. 

Đối với các em tuổi này, thầy cô phải thật bình tĩnh, luôn 

giữ vững lập trường các em sẽ chấp nhận và làm theo. Trong 

lớp học, có những lúc các em phản đối những yêu cầu của 

thầy cô, nếu bình tĩnh “đồng luận” với các em sẽ thuyết phục 

được chúng làm việc trong sự kính phục, còn ra lệnh sẽ làm 

các em bất mãn, không làm hoặc chấp nhận làm mà không 

còn tín nhiệm thầy cô nữa. 

3. Đối Với Các Em Tuổi Thiếu Niên (Từ 11 – 15 Tuổi) 

Tuổi này sự phát triển thể lý nơi các em xảy ra nhanh 

chóng, làm xáo trộn cơ thể, tay chân cảm thấy thừa thãi. 

Trong khi đó tâm lý phát triển chậm hơn, nên xác cao lớn mà 

trí thì còn trẻ con. 

Tuổi này các em chưa có hướng đi rõ rệt, tìm kiếm thần 

tượng, thích kết bạn. Nếu bị lên án bằng những tên gọi [...] 

các em sẽ có những cư xử ngang tàng cho phù hợp với 

“nhãn” mà người lớn gán cho các em. 

Tuổi này các em cũng ham thích học hỏi và tìm kiếm sự 

khôn ngoan, nhưng chỉ nghe theo lời hướng dẫn có tính khách 

quan, không trịch thượng, không dằn mặt, hù dọa, hay lên án. 

“Đồng Luận” trong học đường là dưạ vào kiến thức để 

chia sẻ kinh nghiệm của mình một cách khách quan. Muốn 

sửa đổi các em một điều gì đó thì thầy cô phải dùng lời nói 

theo kiểu mở đường, giúp nhận thức. 

Cụ thể vấn đề của em X. vào nhà thờ nói chuyện.  
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Vào giờ giáo lý giáo lý viên nói:  

- Em X. đứng lên. Em vào nhà thờ nói chuyện bô bô làm 

mọi người chia trí. Chỉ kẻ nào vô đạo thiếu nhân cách mới 

làm thế. 

Em X. bị chạm tự ái, ... hậu quả có thể trốn học, đi lễ tìm 

chỗ khác để ngồi, trốn sự  sát của giáo lý viên... 

Thay vì làm thế, giáo lý viên “Đồng Luận” bằng việc kể 

một câu chuyện hay một kinh nghiệm cuộc sống về việc 

làm người khác chia trí trong tập thể.  

- Các em nghĩ thế nào về hành vi của người ấy? 

- Các em có đồng tình với hành vi ấy không? 

- Em X. em nghĩ thế nào? 

Giáo lý viên đề nghị chúng ta không nên nói chuyện trong 

lúc tham dự thánh lễ... 

Giáo dục cho tuổi này “gợi ý thì con theo, ra lệnh thì con 

chống đối.” 

IV. PHƯƠNG PHÁP “KHUYẾN ĐỨC” 

Khuyến đức là dạy cho trẻ em biết việc làm là tốt hay xấu 

và cùng đồng ý về một hành vi hay việc làm tốt. Khuyến đức 

liên quan đến luân lý và có giá trị giáo dục lương tâm. 

1. Khuyến Đức Cho Các Em Au Nhi (Dưới 3 Tuổi) 

Trẻ em tuổi này khả năng tư duy chưa cao, hiểu biết của 

các em cần thông qua những gì cụ thể. 

Để dạy các em biết một việc làm tốt hay xấu, nên làm hay 

không nên làm cần hướng dẫn cụ thể, kèm theo những cảm 

xúc rõ rệt. Sau đó rút ra bài học luân lý. 
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Chỉ dẫn cụ thể (thông qua một việc làm/hành vi) về thời 

gian (làm lúc nào?), về con người (ai làm? Hay làm ai bị ?), 

về nơi chốn (ở đâu?), nói đến hậu quả (gây ra điều gì?) và cho 

các em xem thấy cụ thể, kèm theo giọng nói và nét mặt thể 

hiện thái độ. 

Sau khi chứng minh cụ thể về hành vi thì rút ra cho các em 

bài học luân lý. 

Chúng ta có thể xem lại ví dụ về dạy bài “Thiên Chúa tạo 

dựng” ở phương pháp “Đồng Luận”, thì ở đây chúng ta cần 

gợi ý cho các em rút thêm cho các em bài học luân lý: “Làm 

gì để tỏ lòng yêu mến Thiên Chúa.” 

2. Khuyến Đức Cho Các Em Nhi Đồng (Từ 3 – 6 Tuổi) 

Tuổi này các em sẽ thấy yên ổn khi tuân theo luật le, với 

điều kiện là luật (hay lệnh) phải cụ thể rõ ràng. Cần vận dụng 

tâm lý để dạy các em những nguyên tắc căn bản trong đời 

sống. Những thực hành trong giờ giáo lý cần thật cụ thể và 

khả thi để các em có thể làm và cần lặp đi lặp lại nhiều lần để 

tạo thành một thói quen tốt. 

Cần tập các em làm điều tốt để phát triển lương tâm, như 

dạy các em biết thương người bằng cách tập cho các em làm 

những việc bác ái, giúp đỡ bạn bè trong lớp. 

Tuổi này mà để các em tự do sau này các em sẽ dễ dàng 

rơi vào con đường phạm pháp, hư hỏng... Hay bắt các em 

theo kỷ luật nghiêm khắc quá không còn hợp tâm lý trẻ em, 

không khuyến khích mà chỉ ngăm đe, doạ nạt sẽ làm các em 

chán nản, trở nên nhát đảm hay bỏ trốn, hay sinh tật nói dối, 

lươn lẹo. 

3. Khuyến Đức Cho Các Em Thiếu Nhi (Từ 6 – 11 Tuổi) 

Tuổi này các em tiếp tục cần có luật lệ, nhưng ham mê tìm 

hiểu nguyên nhân, “Khuyến Đức” cho các em, cùng với lệnh 
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cần phải cắt nghĩa cho các em tại sao, lý do gì mà thầy cô, 

cha mẹ bảo các em làm điều này, tránh làm điều kia, thì 

không có nghĩa là chỉ đòi hỏi các em vâng lời người lớn mà 

còn mục đích giáo dục lương tâm, giúp các em biết điều tốt 

phải làm và điều xấu phải tránh, biết bổn phận các em phải 

làm và phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. 

Tuy nhiên không cần giải thích cho các em thoả mãn mọi 

vấn đề, vì như thế có thể có hại hơn có lợi. Nhưng điều cần 

thiết là phải nói với các em đúng sự thật tuy không nói tất cả 

một lúc (sư phạm tiệm tiến). 

4. Khuyến Đức Cho Các Em Thiếu Niên (Từ 11  - 15 Tuổi) 

Tuổi này các em thay đổi cả thể xác lẫn tâm lý, chưa biết 

mình muốn gì, nhưng lại tỏ ra độc lập, riêng biệt, không chịu 

lệ thuộc, do vậy có khuynh hướng làm ngược lại những điều 

gì cha mẹ thầy cô dạy, đôi khi các những hành động xấc 

xược, thách thức. Đây là tuổi khó khăn cho chính các em và 

cho người lớn. Chính các em đôi khi cũng không thể đoán 

trước những phản ứng của chính bản thân mình. 

Làm cha mẹ, thầy cô dạy dỗ các em tuổi này cần bình tĩnh 

và nhẫn nại vì tuổi này “Rồi sẽ qua”.  

Ở tuổi này, các em dễ nghe theo thầy cô hơn cha mẹ, nếu 

thầy cô gây nên ấn tượng (trở nên thần tượng) nơi các em. 

Muốn các em nghe theo mình, thầy cô cần phải là người có 

năng lực và kiến thức vững chắc về mặt chuyên môn, khi đề 

nghị điều gì, hay trong việc trao đổi dạy – học cần gợi ý và 

đối xử với các em như bạn bè, khuyến khích, chứ đừng ra 

lệnh. Khi các em có những thắc mắc cần giải thích bằng cách 

trao đổi cách khách quan, đừng áp đặt ý kiến riêng, chủ quan 

để áp đảo các em, nhất là những vấn đề liên quan đến lương 

tâm, đạo đức. 
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IV. PHƯƠNG PHÁP “MẪU GƯƠNG” 

Làm gương là điều không cần nói ai cũng biết phải làm thế 

nào. Tục ngữ ta có câu: “Lời nói lung lay, gương lành lôi 

kéo.” Do vậy tôi thấy không cần thiết phải viết ra đây. 

Theo tài liệu của tác giả, xin ghi lại vắn tắt mấy điều: 

Với trẻ dưới 3 tuổi, muốn trẻ làm theo, người lớn phải làm 

trước. 

Với trẻ đưới 6 tuổi, mọi lời nói cử chỉ của cha mẹ hay thầy 

cô đều là bài học cho các em, nhất là người lớn cùng phái với 

trẻ có vai trò trội hơn. 

Trẻ dưới 6 tuổi hay bắt chước bạn cùng trang lứa, do vậy 

môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến tâm tính các em. Ở 

trường thầy cô cần lưu tâm tới những trò chơi tập thể và luôn 

luôn để mắt đến các em. 

Với các em thiếu nhi hay tò mò bắt chước, người lớn cư 

xử thế nào sẽ hình thành tâm tính của các em thế đó. Nhất là 

nếu thầy cô, cha mẹ có lỗi gì thì cần thẳng thắn nhận lỗi, xin 

lỗi. Không nên đỗ lỗi. 

Với các em thiếu niên, thầy cô được các em ngưỡng mộ sẽ 

rất có ảnh hưởng đến các em nhờ gương lành đạo đức, sự tôn 

trọng học sinh và việc đối xử cách khách quan trong lớp học 

của thầy cô. Tránh độc đoán, cấm đoán, la mắng hay đánh 

đập học sinh, chúng sẽ cảm thấy bị cưỡng bức và cá tính phát 

triển không bình thường. 

V. PHƯƠNG PHÁP “DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC” 

Hai đứa trẻ cuối lớp vào giờ học thường lấy giấy ra “X – 

O”, thầy giáo H. sau giờ học G. đã mời hai em lại và đề 

nghị hai em lấy ra quyển vở và chơi. Hai em ngập ngừng 

có chút sợ hãi, nhưng thấy thầy kiên quyết nên ngồi xuống 
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và chơi. Sau 15 phút, hai em đứng lên xin lỗi thầy để ra về, 

thầy ấn cả hai ngồi xuống để chơi tiếp, cả hai có phản ứng 

chống đối – không chơi, thầy nghiêm mặt ra lệnh: “Chơi!” 

Hai đứa miễn cưỡng chơi. Thầy ngồi đó, thinh lặng. Muời 

lăm phút sau chúng bỏ viết xuống, muốn đứng lên, thầy 

nói: “Chơi tiếp!” Chúng oà lên khóc. Thầy vẫn thinh lặng 

đáng sợ. Chúng đành lau nước mắt cầm bút lên tiếp tục 

“hình phạt”. Và muời lăm phút sau, cả hai cúi mặt xuống 

bàn khóc thút thít (lần này không dám khóc lớn tiếng nữa). 

Thầy đề nghị hai em đếm xem đánh được bao nhiêu ván, 

phải đếm lớn tiếng... Sau đó cho hai em về. 

Đó là cách giáo dục theo phương pháp giáo dục “Dĩ Độc 

Trị Độc” (Lm Phêrô Chu Quang Minh gọi là “Châm Diêm Trừ 

Lửa.”) 

“Dĩ Độc Trị Độc” là phương pháp khi trẻ sai lỗi gì bắt 

chúng lặp lại sai lỗi ấy nhiều lần. 

1. Mục đích: 

Khi bắt trẻ lặp đi lặp lại một sai lỗi mà chúng làm để 

chúng cảm nghiệm thấy sự cực khổ, bất tiện, hay sự phi lý 

của việc làm của mình. Đây là một biện pháp chữa trị chứ 

không phải lý thuyết vì thế không thể chấp nhận câu bào chữa 

“biết rồi – làm hoài” 

Xa hơn nữa, dĩ độc trị độc đem lại cho trẻ một kinh 

nghiệm đau đớn khi phải làm đi làm lại nên chúng sẽ bỏ thói 

xấu. 

Tuy nhiên không phải thói xấu nào cũng có thể áp dụng 

phương pháp “Dĩ Độc Trị Độc”, hay chỉ áp dụng vào phương 

diện kỹ thuật mà không áp dụng trên phương diện thực tế. 

Chẳng hạn như học sinh đánh nhau, hay chuyện các em lấy 

cắp... 



Tâm Lý Sư Phạm  95 

Trước đây, có một linh mục đã sử dụng phương pháp này 

cho trẻ bụi đời đi “chôm chĩa” – linh mục cho phép chúng 

đi chôm chĩa với điều kiện chúng phải đem về trình cho 

ngài, ngài lại mang đi trả, hoặc nhờ một em khác mang đi 

trả... Chuyện này trước đây là một “dịch vụ” mang lại lợi 

nhuận của các trẻ em bụi đời nhóm này, bây giờ chúng 

làm mà không thu lại lợi nhuận gì, làm riết chán..., kèm 

theo những hướng dẫn và giúp đỡ những phương tiện 

khác, chúng đã thay đổi cuộc đời. 

Khi bắt trẻ lặp đi lặp lại một việc làm sai lỗi, khiến chúng 

chán nản mà bỏ thói xấu. 

2. Yêu Cầu Ap Dụng 

Khi buộc học sinh ở lại để thi hành “hình phạt” thì thầy cô 

cũng phải chấp nhận ngồi lại đó với các em một cách kiên 

tâm và nhẫn nại. 

Thầy cô phải biết tự chủ để không la mắng trẻ, vì như thế 

là rơi vào “bẩy” của chúng; phải có một ý chí kiên vững để 

giữ vững lập trường khi thực hiện phương pháp, không mềm 

lòng trước những đau khổ mà học sinh chịu đựng khi lặp đi 

lặp lại sai lỗi của chúng. Thà nhìn học sinh chịu cực một giờ 

để hướng dẫn chúng còn hơn là để chúng sa lầy vào con 

đường hư hỏng. 

Việc áp dụng để ứng xử phải thật uyển chuyển và linh 

động, tùy đối tượng. Cùng một sai lỗi, nhưng có em phải thực 

hiện 2 giờ, có em chỉ cần 30 phút. Có những sai lỗi cần thời 

gian để lặp đi lặp lại nhiều lần, có sai lỗi cần thời gian ngắn 

cũng đủ để cho trẻ sửa đổi. Đây là một biện pháp giáo dục, 

một nghệ thuật, do vậy cần biện phân để thích ứng với từng 

học sinh và từng sai lỗi. Không cứng nhắc, không chủ quan, 

không sử dụng như một hình phạt để thoả mãn tự ái. 
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Điều cần lưu ý trong phương pháp “Dĩ Độc Trị Độc” là 

thời gian và việc lặp đi lặp lại sai lỗi vừa đủ so với tâm tính 

của trẻ và đủ để chúng cảm nghiệm được chán ngán và nhận 

ra sự phi lý của việc làm nên ngưng. 

3. Cách Thức Thực Hiện 

Đây là loại phạt một lần để bớt phạt nhiều lần, chịu cực 

một lần để không phải cực nhiều lần. Do vậy để việc sửa phạt 

mang lại hiệu quả tốt, thầy cô cần phải: 

1) Lựa chọn sai lỗi đích đáng, điễn hình và không nên 

tiến hành khi đang căng thẳng, mệt mỏi. 

2) Trẻ có thể thực hiện và không gây thiệt hại về sức 

khoẻ. 

3) Cần có đủ thời giờ, sự tự chủ và ý chí lập trường để 

“cùng chịu hình phạt” với trẻ khi chúng lặp đi lặp 

lại hành vi / việc làm sai lỗi. 

4) Cần biết uyển chuyển khi bắt trẻ lặp đi lặp lại, khi 

thấy trẻ thấm mệt và biết ăn năn không vi phạm, thì 

có thể ngưng hình phạt chứ không nhất thiết phải bắt 

con thực hiện “đến cùng” theo số lượng được ấn 

định cho chúng. 

4. Hậu Quả Của Phương Pháp 

Phương pháp “Dĩ Độc Trị Độc” có thể đưa tới những phản 

ứng sau đây nơi trẻ: 

1) Trẻ sẽ vùng vằng. Lúc này thầy cô cần bình tĩnh và  

nghiêm nghị để ra lệnh cho chúng thực hiện. 

2) Trẻ thoáng thấy như thầy cô tàn ác. Nhà giáo dục phải 

biết chấp nhận sự đau lòng ấy, vì tuổi chúng chưa phân 

tích sâu sắc, nhưng chính chúng sẽ cảm nhận thầy cô 

đang phạt chúng vì động lực nào. Vì tự ái, nóng giận - 
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Chúng không phục. Vì muốn sửa dạy chúng – Chúng sẽ 

kính phục. 

3) Sẽ thấy học sinh mình thay đổi, tốt hơn. Đó là phần 

thưởng ngay ở đời này cho những nhà giáo dục chân 

chính. Nói tốt hơn, để hiểu là chúng cũng sẽ còn có thể 

sai phạm, nhưng có sự tiến triển tốt trong việc sửa đổi 

tâm tính. Và để các thầy cô cũng đừng rơi vào cực đoan 

là “đã không làm thì thôi, còn làm thì phải làm đến nơi, 

bao giờ chừa bỏ hết mới thôi.” Hay ngược lại, “làm gì 

rồi nó cũng chẳng sửa đổi được, mặc xác nó!” Nhà 

giáo dục Pháp, Antoine de la Garanderie nhận định: 

“Tất cả trẻ em đều có thể thành công”16 

Các phương pháp trên đều mặc dù trình bày áp dụng cho trẻ 

em tuổi học đường, nhưng cũng có thể áp dụng cho mọi lứa 

tuổi, nhưng cần thay đổi cách thức thực hiện cho phù hợp lứa 

tuổi, tâm tính và hoàn cảnh của trẻ, thầy cô có thể giúp trẻ bớt 

những sai lỗi, nhất là đối với những trẻ em ngang bướng. 

 

 

 

 

16 Antoine de la Garanderie (1996). Tous les enfants peuvent réussir, – 

 Chuyển ngữ (2005) do Sh. Grégoire Nguyễn Văn Tân. Tủ Sách La San. 

Tp. HCM 
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PHỤ CHÚ 

HỌC THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN  

NHÂN BẢN VÀ TÂM LINH17 

I. ERIK ERIKSON 

Tâm lý gia nghiệp dư người Mỹ, một giáo sư tâm lý không có 

văn bằng. 

TUỔI NÉT ĐẶC TRƯNG TÂM LÝ 

ĐẶC 

TÍNH 

QUAN 

TRỌNG 

QUAN HỆ 

QUAN 

TRỌNG 

Sơ sinh – 

1 tuổi 

Tin tưởng / nghi ngờ 

Trẻ em học biết tin tưởng hay 

nghi ngờ 

Các nhu cầu cần được đáp ứng, 

đặc biệt là bởi người mẹ 

Hy Vọng Người Mẹ 

1 – 3 tuổi 

Tự Trị / Tủi Thẹn 

Trẻ em học biết thi hành ước 

muốn, chọn lựa, kiểm soát, sẽ cảm 

thấy an tâm tin tưởng; 

Hay sẽ trở nên hoài nghi, không 

tin cậy vào chính mình 

Ước Muốn 
Bố Mẹ –  

Ông Bà 

4 – 5 tuổi 

Sáng Tạo / Sai Trái 

Trẻ em học biết khởi động và vui 

hưởng thành quả 

Nếu không cho trẻ cơ hội sáng 

tạo, chúng sẽ cảm nghiệm sai về 

điều làm thử. 

Mục Đích Cả Gia Đình 

 

17 Tư liệu của William Garvey,  Giuse Phạm Phương, fsc lược dịch 
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6 – 11 

tuổi 

Kỹ Năng / Thấp Kém 

Thiếu nhi phát triển năng khiếu và 

tìm tòi học hỏi. Cần tạo cơ hội cho 

trẻ. 

Hay là chúng cảm nhận thấp kém 

và mất hứng khởi khi thi hành 

công việc được giao. 

Khả Năng 
Bạn bè lối 

xóm 

12 – 20 

tuổi 

Căn Tính / Nhầm Lẫn Vai Trò 

Người trẻ nhận thức được duy 

nhất tính và là nhân tố đóng góp 

cho xã hội với một lý tưởng; 

Hay là họ nhầm lẫn về định hướng 

cuộc đời 

Trung 

Thành 

Bạn và 

Thần Tượng 

20 – 24 

tuổi 

Thân thiết / Cô Lập 

Người trẻ có thể dấn thân cho tha 

nhân; 

Hay là họ phát huy sự khép kín và 

cảm nhận thế giới là chính họ 

Yêu 

Thương 
Người Tình 

25 – 64 

tuổi 

Phát Huy / Đình Trệ 

Người lớn muốn có và chăm sóc 

con cái, dân thân cho việc làm và 

công ích; 

Hay là họ trở nên quy ngã và thụ 

động 

Chăm Sóc 

Con Cái và 

Công Việc 

Gia Đình 

65 tuổi - 

+++ 

Trọn Vẹn / Thất Vọng 

Người lớn suy tư lại đời sống đã 

qua, nhìn nhận thật có ý nghĩa và 

trân trọng chấp nhận sự chết; 

Hay là họ thất vọng vì mục đích 

chưa hoán thành, thất bại và lãng 

phí cuộc đời 

Sự Khôn 

Ngoan 
Con Người 
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II. DANIEL LEVINSON 

Nhà tâm lý học này chấp nhận các giai đoạn trước theo học 

thuyết của Erik Erikson cho đến tuổi thanh niên. 
GIAI 

ĐOẠN 
NÉT PHÁT TRIỂN ĐẶC TRƯNG 

ĐẶC TÍNH  

NỔI BẬT 

17 – 22 

Chuyển 

Tiếp  

Tuổi Người 

Lớn 

Xét lại mối tương quan chủ thể và thế giới, 

phân cách, chấm dứt, biến đổi, khám phá 

những cam kết khác. 

Muốn Độc 

Lập 

22 – 28 

Vào Tuổi  

Người Lớn 

Thử nghiệm nghề nghiệp, liên hệ lối sống, 

giá trị; 

Rất phấn khởi tuy còn dò dẫm 

Lạc Quan, 

Phấn Khởi, 

Chưa Chắc 

Chắn 

28 – 33 

Chuyển 

Tiếp Tuổi 

30 

Đời sống hiện thực, đáng quan tâm. Hiện 

tại hay sẽ không bao giờ. 

Các khiá cạnh đời sống. 

Có những chấn động tâm lý xảy ra. Những 

rối loạn bất thường vừa phải hoặc nghiêm 

trọng. 

Quyết Định 

Phải Thận 

Trọng 

33 – 40 

Cơ Chế 

Tạm On 

Định 

Cao điểm của tiền trưởng thành. Tuổi thành 

nhân. 

Cố gắng để hoàn thành phận vụ chính hay 

mục tiêu đã đề ra. 

Hoàn tất các vấn đề học vấn.  

Dấn thân vào con đường hoạt động rõ rệt 

Dấn Thân –  

Sáng Tạo 

40 – 45 

Chuyển 

Tiếp Tuổi 

Trung 

Niên 

Vấn nạn về đời sống từ trước đến nay, về 

các mối tương quan.  

Hiện thực nhu cầu thay đổi, bổ sung.  

Cố gắng để nắm bắt sự nghiệp, danh dự. 

Giai đoạn khủng hoảng trung bình hoặc 

nghiêm trọng. 

Theo Đuổi 

Sự Nghiệp, 

Danh Dự 

45 – 50 

Vào Tuổi  

Trung 

Niên 

Tiếp tục khủng hoảng giai đoạn trước. 

Cần có quyết định mới, có thể là một cơ 

chế khác. 

Tin tưởng vào kinh nghệm bản thân. 

Phẩm chất đời sống khá hơn hoặc kém đi. 

Quyết Định –  

Táo Bạo 
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50 – 55 

Chuyển 

Tiếp  

Tuổi 50 

Tiếp tục khủng hoảng tuổi trung niên nếu 

chưa được hoá giải. 

Thực hiện các quyết định dựa vào các giai 

đoạn trước. 

Thực Hiện  

Quyết Định 

55 – 60 

Cao Điểm 

Tuổi 

Trung 

Niên 

Đời sống tạm ổn định. Tuổi Đẹp Nhất 

Có thể hình thành một cơ chế khác của đời 

sống như thay đổi nghề nghiệp, thay đổi sở 

thích. 

Hy Vọng 

60 – 65 

Chuyển 

Tiếp Tuổi 

Cao Niên 

Chấm dứt tuổi trung niên.  

Cao điểm của Erikson về giai đoạn “Trọn 

Vẹn / Thất Vọng”. 

Hoàn thành đóng góp cho cá nhân và xã 

hội. 

Cảm nhận nhu cầu lượng định cuộc sống và 

đối diện sự chết 

Con Người –  

Cộng Đồng 

65 – 80 ++ 

Tuổi Cao 

Niên 

Nhận thức giới hạn thể lý 

Nhìn lại đời sống đã qua. Cảm nghiệm sâu 

sắc về sống và chết hoặc mất hết ý nghĩa. 

Chuẩn bị cái chết gần kề. 

Mẫu gương cho sự khôn ngoan và cao 

thượng 

Sống Lại 

Quá Khứ 

 

III LAWRENCE KOHLBERG 

Kohlberg phác học sự phát triển lý luận luân lý qua các giai 

đoạn: 

GIAI ĐOẠN ĐẶC ĐIỂM 

TIỀN  

QUY ƯỚC 

LUÂN LÝ 

Giai đoạn 1 
Vâng Phục và Sửa Phạt: Tuổi còn ấu trĩ, trẻ 

biết nghe và làm theo hoặc bị phạt 

Giai đoạn 2 
Tương Quan Trao Đổi: Anh giúp tôi và tôi 

giúp anh, đồng luận để giúp thăng tiến. 

QUY ƯỚC 

LUÂN LÝ 

Giai đoạn 3 
Ngoan Hiền Tử Tế: Có ý thức, phân biệt 

thiện ác, tốt xấu... 

Giai đoạn 4 

Quyền Bính Và Trật Tự Xã Hội: Chấp 

nhận các quy ước, chuẩn mực luân lý đạo 

đức 
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HẬU  

QUY ƯỚC 

LUÂN LÝ 

Giai đoạn 5 

Giao Kèo Pháp Lý: Sống theo những kết 

ước được thoả thuận (nhất là những thoả 

thuận ghi trên các văn bản) 

Giai đoạn 6 
LuânLý Toàn Cầu: Tôn trọng người khác 

và tự nhiên theo quy ước chung của xã hội. 

Giai đoạn 7 

Cảm nghiệm hướng thượng của thực thể 

toàn vẹn: Vượt lên “cái Tôi” để sống tình 

yêu một cách tự do. 

 

IV. JAMES FLOLER (so sánh với Kohlberg) 

James Flowler đưa ra 6 giai đoạn phát triển “Tin” 

GIAI ĐOẠN ĐẶC ĐIỂM 

Giai đoạn 1 Tin vào chính mình (ego) / Cái nhìn thế giới 

Giai đoạn 2 
Hưởng công nghiệp, nhìn Thiên Chúa như là Vị ân 

thưởng 

Giai đoạn 3 
Đi theo cho phù hợp; ai làm sao tôi làm vậy. 

Dựa vào quyền bính, thiếu căn tính 

Giai đoạn 4 

Thức động bởimột khuảng hoảng, ý thức được nhờ gặp 

khó khăn, thử thách. 

Tự chủ hơn, trách nhiệm cá nhân về những cam kết, 

quyết định. 

Giai đoạn 5 

Thích nghi cảm thông về mọi chiều kích của vấn đề. 

Khả năng để sống với mọi uẩn khúc và nghịch cảnh. 

Đi vào chiều sâu của đời sống đức tin. 

Mở lòng ra với mọi thành phần trong xã hội. 

Giai đoạn 6 

Cảm nghiệm hướng thượng: Thống nhất cảm nghiệm 

hiện hữu của con người và của Đấng Siêu Việt, tham dự 

vào các giái trị tối thượng 
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V. BERNARD LONERGAN 

Bernard Lonergan là một linh mục, nhà thần học người Canada, 

tham dự Công Đồng Vatican II với tư cách là chuyên viên. Theo 

ông, hoán cải trở về ở 4 trình độ: 

STT TRÌNH ĐỘ ĐẶC ĐIỂM 

1 
Trình Độ Cảm 

Xúc 
Từ ngăn chặn đến chấp nhận 

2 
Trình Độ Trí 

Thức 
Từ nhận biết đến hiểu biết ý nghĩa 

3 
Trình Độ Luân 

Lý Hành Động 

Từ tuân giữ lề luật đến lựa chọn những giá trị 

đạo đức 

4 
Trình Độ Tôn 

Giáo 

Đánh động sâu xa cái nhìn cuộc đời là chuổi vấn 

đề đến nhận diện một huyền nhiệm và quà tặng. 

Có 4 đặc tính: 

 

Đặc tính 1 

Đặt tên cho Huyền Nhiệm như một năng lực cho 

một tương quan cá thể; tương quan mật thiết với 

Thiên Chúa. 

Đặc tính 2 
Ki tô Luận: Không chỉ nhìn Đức Kitô như một 

nhân vật lịch sử mà là Chúa Kitô của lòng tin 

Đặc tính 3 
Giáo Hội Luận: Từ Giáo Hội là “Họ” đến Giáo 

Hội là “chúng ta” 

Đặc tính 4 

Tin Mừng Hoán Cải: Từ quan tâm về sự cứu độ 

của tôi mở rộng đến sự quan tâm tổng thể cho 

triều đại Nước Thiên Chúa mau đến. 

 

 

Mùa Phục Sinh 2006 
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