Lời ngỏ
Đem đến một nền giáo dục nhân bản và Ki-tô cho
người nghèo [6]; mở ra những dạng khác về đào tạo và giáo
dục thích nghi với nhu cầu của thời đại và của xứ sở [7] ; quan
tâm trước hết đến những nhu cầu giáo dục người nghèo
đang khát khao sống đúng nhân phẩm của mình

[8]

; Trong

công tác giáo dục của các sư huynh, các ngài tìm cách kết
hợp sự cố gắng thăng tiến văn hóa với việc rao giảng Lời
Chúa [9] ; những ngôi trường La San và sư phạm La San
được qui về người trẻ, thích nghi với thời đại mà họ sống,
ưu tư giúp chúng tìm được chỗ đứng của chúng trong xã
hội [10] ; trong một thái độ đồng hành huynh đệ, các sư huynh
luôn sẵn sàng với hết mọi người và giúp họ khám phá, đánh
giá cao và tiếp thu những giá trị nhân bản và Phúc âm

[11]

;

trong mục đích dẫn dắt học sinh của mình lãnh lấy trách
nhiệm việc đào tạo của chính mình và phát triển trách nhiệm
thuộc về xã hội của chúng, các sư huynh gán cho mình một
vai trò chủ động trong suốt cả cuộc sống nơi môi trường giáo
dục, trong việc linh hoạt, kỹ luật và trong công việc của
mình[12] ; qua việc phục vụ giáo dục, các sư huynh dứt khoát
dấn thân vào việc thăng tiến công bình và nhân phẩm con
người

[13].

Với một tinh thần cởi mở và phê bình một cách
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lành mạnh, các sư huynh học hỏi về các tôn giáo, về những
hệ tư tưởng và những tiếp thu văn hóa của những vùng mà
các sư huynh đang làm việc. Vì vậy mà các sư huynh có khả
năng đưa vào những giá trị tích cực và đem đến một sự góp
phần tốt nhất cho công tác giáo dục người dân sống chung
quanh các sư huynh [14] ; được đặt nền tảng trên sự miễn phí
và niềm hy vọng, Hội Dòng đi đến những vùng ít phát triển
hay không có khả năng phát triển

[15]

; “Cùng Chung và Liên

Kết”, các sư huynh làm việc cho công trình cứu rỗi nầy, một
cái nghề mà nơi đó « người nghèo được rao giảng Tin
Mừng » và nơi mà người trẻ lớn lên như là những con người
và con của Thiên Chúa [16]. Đó là những con đường mà
Gioan La San đã mở ra và những người nối nghiệp ngài đã
theo trong suốt hơn 300 năm nay, được đề cập một cách rõ
nét trong Luật Dòng Anh Em Trường Ki-tô.
Trích “Sáng tạo trong giáo dục”
Luận án tiến sĩ của NVT
Luật Dòng Anh Em Trường Ki-tô, điều 3
Idem.
[8] Idem., art. 11.
[9] Idem., art 12.
[10] Idem., art 13.
[11] Idem.
[12] Idem., art. 13b
[13] Idem., art. 14
[14] Idem., art. 18c
[15] Idem., art. 19b.
[16] Idem., art. 20
[6]
[7]
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Đây là nét đặc thù của ơn gọi La San: phục vụ những người kém
may mắn, được nhắc đi nhắc lại trong Luật Dòng và các tài liệu
của Dòng. Chính nét đặc thù làm nên người tu Sĩ La San phải
được thể hiện qua đời sống thực tế, qua thừa tác vụ giáo dục của
mình. Đứng trước một em có vấn đề, chúng ta có 1001 lý do để
loại ra khỏi môi trường mang tên là giáo dục của chúng ta và thật
sự việc ra đi của em nầy là một việc dễ dàng và trước mắt là có
lợi, là “khoẻ” vì chúng ta “né” được một gánh nặng. Tuy nhiên, nếu
nghĩ xa hơn một chút, chúng ta cảm nhận rằng:
1- Chúng ta đã quên lời khấn của chúng ta: liên kết để phục
vụ giáo dục người nghèo;
2- Chúng ta đã từ khước nhìn nhận trong thực tế nét đặc thù
của ơn gọi La San;
3- Lời nói không đi đôi với việc làm;
4- Chúng ta từ khước lời mời gọi tuyệt vời của Đức Thánh
Cha Phanxicô: “hãy ôm vào lòng những vết thương của
Chúa Giê-su Ki-tô”;
5- Có thể chúng ta đã đóng cửa ra vào lẫn cửa số để cho một
con người hoàn lương;
6- Chúng ta từ chối chuyển tải sứ điệp La San cho những
người khác;
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7- Có thể chúng ta đã và đang đóng góp để xã hội nầy ngày
càng xấu đi vì đã đưa một con người đến nước đường
cùng;

Chúng ta cũng nên nhớ rằng: Trong giáo dục, không mong có kết
quả tức thì, như lời khuyên của bà Didi SUDESH , một thuyết trình
viên người ấn độ: «Bông hoa có thể nở dễ dàng nhưng để trở
thành một trái, nó cần rất nhiều thời gian. Sự thành công không
bao giờ là một phép lạ. Chúng ta phải như là người làm vườn, biết
đúng thời để gieo hạt, làm việc cật lực, kiên nhẫn để có thể hái trái
tốt».
Không ai sinh ra để trở nên bụi đời hoặc để sống lang thang, để
ăn cắp, để nghiện ma túy, nghiện games... Khi sinh con ra, cha
mẹ nào cũng hy vọng con mình thành đạt, có một chỗ đứng trong
xã hội, sống hạnh phúc, cho riêng mình và cho gia đình của nó và
có ích cho xã hội. Thế nhưng, sự may mắn không mỉm cười với
hết mọi người. Tình thật mà nói, có rất nhiều người thành công
huy hoàng trong cuộc sống, nhưng cũng có không ít những trẻ em
lang thang trên đường phố, nhưng người trẻ bỏ học dở dang,
những tệ nạn xã hội, những trẻ bụi đời, nghiện ngập ngày càng
trẻ tuổi hơn và không ngừng gia tăng hàng năm: một ưu tư rất lớn
cho phụ huynh và cho xã hội, một sự bất an trường kỳ.
Chúng ta đừng quên rằng, tất cả đều có những khả năng tiềm ẩn
để đi đến thành công mà nhiều khi chính chúng không khám phá
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ra được. Nhà sư phạm Antoine de la Garanderie đã viết: “không
có đứa trẻ nào ngu đần đến nỗi không có thể thành công, chỉ có
những nhà giáo dục không tìm ra được những tiềm năng đó và
trao cho chúng một phương tiện để đi đến thành công”.

Có lẽ đến một lúc nào đó chúng ta phải tự hỏi tại sao có những
người giáo dân, thậm chí có thể là những người không công giáo,
dám “lội ngược dòng” để giúp những trẻ em có vấn đề, những
thành phần mà chúng ta gán cho là “cá biệt” có được một đời sống
quân bình, hoặc có những người dám bỏ lại sau lưng những tiện
nghi của thành phố văn minh để đến với những người nghèo nơi
vùng sâu vùng xa, để giúp những người kém may mắn nầy vuơn
lên… Còn chúng ta, chúng lại loại trừ chúng.
Kính chuyển đến anh Chị em những câu chuyện thật tại xã hội
Việt-nam của chúng ta được những người “rất La San”, dám “lội
ngược dòng” để giúp những người trẻ gặp khó khăn vươn lên,
tìm lại chỗ đứng của mình trong xã hội.
Nhật Nhật Tân, fsc
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Trong quán cà phê nép mình bên đường Hồ Chí Minh, thuộc thị trấn Đăk
Hà, huyện Đăk Hà (Kon Tum), thanh niên người Mường tên Trần Quang
Chung (32 tuổi) rơm rớm nước mắt nhớ về cô giáo của mình ngày xưa.

1- Ký ức chảy ngược
Chung kể, nhà mình hồi nghèo lắm. Có 5 chị em, Chung là con
thứ 3 trong nhà. Ba Chung suốt ngày lăn lộn kiếm ăn: từ chạy xe
ô tô đến làm thuê bất cứ cái gì mà người khác gọi để có tiền mua
gạo nuôi con và người vợ bị bệnh tim. "Nhà em mái tranh, vách
đất, không có cửa bao giờ. Mùa lạnh về mấy chị em tê tái. Ăn thì
quanh năm có mấy khi được ăn no", Chung kể buồn. Mắt nhìn ra
phía xa, mông lung tìm kiếm ký ức xưa.
Chung đến trường trong cảnh nghèo như vậy. Quần áo xốc xếch,
mặt mày lem luốc, dép mang trong chân có mấy khi lành lặn. Thế
nhưng dù trôi nổi ra sao, cuối cùng Chung cũng học được đến lớp
8. Lúc này, Chung là học sinh cá biệt nổi tiếng thị trấn Đăk Rve,
huyện Kon Plông (nay là huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum).

Cô Nguyễn Thị Thơ và câu chuyện cũ có học sinh nghèo cá biệt Ảnh: Phạm Anh
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Học lớp 8 được chừng một tháng, một người chị họ của Chung
thấy lo cho "cậu em cá biệt", mới gửi Chung vào Trường phổ thông
dân tộc nội trú Kon Plông (nay là Trường phổ thông dân tộc nội
trú Kon Rẫy) nhờ cô giáo tên Nguyễn Thị Thơ chủ nhiệm giúp đỡ.
Hôm đó, Chung bước vào lớp, nép mình bên cửa đợi cô Thơ vào.
Chung không nhìn lên cô giáo, mím môi. "Bả nói khó nghe là mình
trợn cho… biết sợ", nghĩ trong bụng, nên nín thinh không nói. Thật
bất ngờ và làm lòng Chung ấm lại khi ấy (với cái đứa trẻ quen với
cái nhìn cảnh giác của thầy cô), là ánh mắt cô Thơ: thiết tha, dịu
dàng và sau này lớn lên Chung mới biết, nó có cả sự lo lắng, băn
khoăn.
Không hiểu sao từ ánh mắt ánh và những hành động của cô Thơ
đã đưa đứa học sinh cá biệt như Chung mỗi ngày ngoan ngoãn
thêm, đã nhiều năm rồi không thể nào quên được. Một hôm, vở
hết giấy, Chung phải chép bài vào bìa vở. Khi kiểm tra vở, cô Thơ
hỏi: "Vì sao không chép vào vở mà chép vào bìa vở thế này?".
Chung ấp úng: "Dạ, em quên không mang vở mới". Hôm sau cô
Thơ vào kiểm tra 15 phút truy bài đầu buổi học, lại thấy Chung
mang vở cũ nên tiếp tục hỏi. "Lúc này em nói thật: mẹ em chưa
bán lúa nên chưa có tiền mua vở. Nghe em nói, mắt cô ướt nhè".
Sáng hôm sau, Chung đi học. Lúc ngang qua cổng trường, chú
bảo vệ trường kêu vào bảo có ai gửi vở cho Chung. Ngỡ chắc ai
đó gửi vở cho người nào đấy nên Chung không dám mang vở mới
ra viết bài. Mãi sau cô Thơ thấy Chung vẫn còn dùng vở cũ nữa
nên mới hỏi... Lúc này, Chung mới hay, cô Thơ đã cho mình vở.
Đó là chưa kể, do Chung không được học nội trú, nên toàn bộ
sách giáo khoa đều không được chu cấp. Nhà Chung thì không
có tiền mua đủ vở học, lấy gì mua sách. Biết vậy, cô Thơ đã lên
thư viện, lấy danh nghĩa mình để mượn sách giáo khoa cho cậu
học trò nghèo. Sau này, những cuốn vở cô Thơ tặng, Chung vẫn
giữ kỷ niệm. Thế nhưng có một đêm trời mưa to, gió lớn, căn nhà
mái tranh vách đất của bố mẹ Chung bị sập nát, những cuốn vở
ấy ướt hết, vùi sâu trong bùn đất, hỏng mất. Chung khóc rất nhiều
về việc này.
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Để tìm hiểu về Chung, cô Thơ cũng đến tận nhà Chung. Từ đó,
biết hoàn cảnh của Chung khổ, lâu lâu cô Thơ trích từ đồng lương
ít ỏi mua tặng đôi dép, cái nón đội đầu… "Em phải học, sau này
không làm gì thì em cũng tự tin vào kiến thức của mình để vào
đời", cô Thơ hay khuyên Chung như vậy. Và, cô Thơ cũng theo
dõi Chung qua các thầy cô giáo bộ môn, biết Chung ngoan dần và
tiếp thu bài rất nhanh. Năm ấy, dù không có cuốn sách giáo khoa
về lịch sử, nhưng Chung lại rất giỏi môn này, được trường đưa đi
thi học sinh giỏi tỉnh về môn sử. "Em không có sách, nhưng chỉ
cần mượn bạn về đọc 2 ngày là em nhớ hết", Chung nói.
Niềm vui đến là năm lớp 8 ấy, lần đầu Chung là học sinh tiên tiến
của học kỳ 1. Gia đình Chung vui như hội mà vui nhất là cô Thơ.

Làm lại cuộc đời
Tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Thơ vào buổi trưa. Gương mặt cô
Thơ hiền hậu, nói giọng huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và cũng thật
bất ngờ: năm cô chủ nhiệm có "học sinh cá biệt" ấy là năm đầu cô
ra trường và nhận công tác. Kể lại ngày ấy, cô Thơ bảo: đọc học
bạ giáo viên các năm học trước của Chung đã "ớn lạnh": lì lợm,
không tham gia các hoạt động, thường xuyên vi phạm, thiếu ý thức
xây dựng tập thể… Nhưng, nếu không nhận thì lương tâm áy náy.
Chẳng lẽ để một học sinh không còn trẻ con nhưng cũng chưa
hẳn người lớn nghỉ học sao? Mình nhận vào thì sẽ kéo theo những
chuyện gì đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra mà không biết trả lời
thế nào cho xong.
Từ khi Chung bước vào lớp, cô Thơ chưa bao giờ tiết lộ bất cứ
một khuyết điểm nào về Chung trong quá khứ cho lớp biết, vì sợ
các bạn sẽ nghĩ khác về em. Còn bản thân, cô Thơ âm thầm tìm
mọi cách quan tâm, gần gũi, theo dõi, nắm bắt thông tin về em từ
nhiều phía.
Cô Thơ quyết định tìm đến nhà Chung để tìm hiểu thêm về hoàn
cảnh gia đình. "Tôi quá sửng sốt khi nhìn thấy gia cảnh em quá
nghèo, mẹ bị bệnh tật. Gánh nặng đôi vai đè lên đầu người bố.
Anh chị em khá đông nên càng khó khăn, vất vả hơn. Không hiểu
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tại sao, từ lúc đó tôi càng thấy thương em vô cùng. Tôi thầm nghĩ
rằng tất cả những lỗi lầm em mắc phải có lẽ một phần do hoàn
cảnh đưa đẩy, bạn bè cám dỗ. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để
giúp em vượt qua khó khăn trước mắt".
Cô Thơ tâm sự, muốn giúp em lắm nhưng đồng lương giáo viên
mới ra trường quá ít ỏi. Vì vậy, mới xoay qua giúp bằng cách: đóng
quỹ lớp thay em, mua vài thứ linh tinh cho em; động viên em bằng
cách kêu gọi cả lớp tùy mỗi em có thể tặng bạn cây bút, quyển vở.
Cả lớp cô Thơ chủ nhiệm phần lớn thấu hiểu hoàn cảnh của bạn,
ai cũng dành nhau tặng cho Chung vở, bút. Đó như là nguồn động
lực, tiếp thêm sức mạnh cho em tiến bộ.
Hiện giờ Chung được phân công về giảng dạy tại cơ sở của
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ-nông lâm Nam bộ tại huyện
Đăk Hà (Kon Tum). Những quá khứ không hay, Chung chôn chặt.
Chung nói với tôi đừng viết tên thật của em. Nhưng tôi xin phép
Chung, quyết định viết tên thật của em, xem như giúp em tỏ lòng
về cô giáo mình hằng yêu quý. Và, cuộc đời này cũng thế, cảm ơn
một người từng vấp ngã, nhưng quyết đứng lên bằng sự tri ân!
Còn câu chuyện cảm động này, cô Thơ cũng viết lên trong cuộc
thi viết do Sở Giáo dục-đào tạo Kon Tum tổ chức viết về những kỷ
niệm khi làm công tác chủ nhiệm. Bài thi của cô Thơ được giải 3
toàn tỉnh.
Tôi chạy xe máy, vượt 60km từ TP.Kon Tum lên huyện Kon Plông để
tìm hiểu về cô Nguyễn Thị Thơ, giáo viên dạy văn ở đây. Hóa ra qua
thầy Hiệu phó Mai Xuân Kiên, tôi còn biết cô còn "hay hơn những gì
mình đã nghe". "Học sinh ở đây là người đồng bào dân tộc thiểu số,
cô Thơ đã xem các em như con cháu trong nhà. Học sinh được cô
Thơ chủ nhiệm là may mắn trong đời học sinh", thầy Kiên nói.

Phạm Anh
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2- Sự kỳ diệu của niềm tin câu chuyện cảm động về học sinh cá biệt

Ai đã từng đau đớn và cô đơn vì luôn sống tróng sự nghi ngờ mới
thấy sự vô giá của niềm tin người khác dành cho mình.
Thời đi học chúng ta thích được nghe từ nào nhất và sợ từ nào
nhất. Thích được gọi là học sinh giỏi. Và sợ bị gọi là học sinh cá
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biệt. Cụm từ "học sinh cá biệt" một trong những từ tệ hại nhất và
"ác" nhất mà nền giáo dục lêch lạc này đã nghĩ ra.
Tệ hại nhất vì "học sinh cá biệt" chỉ mang nghĩa xấu. Cá biệt đồng
nghĩa với học kém và không tuân thủ theo các nội quy của lớp.Tôi
nhớ hồi học cấp 2 thằng bạn ngồi cạnh tôi rất hiếu động, thường
xuyên nghĩ ra các trò nghịch ngợm hoặc thỉnh thoảng nó hay đứng
dậy nói ngược lại những điều học trong sách. Nó bị khép vào cái
tội cá biệt. Trên thực tế đó chỉ là cá tính thôi nhưng bị ghép thành
cá biệt. Thế là xong. Nó bị đối xử một cách đặc biệt (theo nghĩa
tiêu cực) kể từ đó.
Từ cá biệt rất “ác” vì nó chẳng khác gì bản án chặn đứng mọi cơ
hội "hoàn lương" đối với bất kỳ em học sinh nhỏ tuổi nào. Làm gì
nói gì cũng bị các ánh mắt phán xét và chễ diễu. Không phủ nhận
có một số trường hợp học sinh luôn đánh nhau, gây gổ và khá đầu
gấu thật. Vấn đề là ghi mang cái mác "học sinh cá biệt" các bạn
đó có muốn thay đổi cũng chẳng có mấy khi được tin tưởng và
khích lệ. Và cứ thế xấu lại càng xấu hơn.
Đến người lớn khi đi làm nhiều khi còn không chịu nổi những định
kiến và đánh giá thiếu khách quan huống chi trẻ thơ. Nhiều khi chỉ
một cử chỉ, một lời nói cũng đủ là bước ngoặt và làm thay đổi cuộc
đời của một người. Vấn đề là thay đổi tích cực lên hay kéo người
ta thêm xuống bùn thôi. Cần lắm một sự thay đổi về cách nhìn
nhận và tư duy đúng của giáo viên và cha mẹ về cái gọi là "học
sinh cá biệt". Câu chuyện sau đây không thể hay hơn được nữa,
không thể đúng hơn được nữa và không thể cảm động hơn được
nữa. Có nhiều câu chuyện tương tự nhưng tính nhân văn sâu sắc
tôi thấy đây là câu chuyện đáng để kể đi kể lại nhiều lần nhất.

Tôi xin tự đặt lại tiêu đề câu chuyện là "Sự kỳ diệu của niềm
tin". Ai đã từng đau đớn và cô đơn vì luôn sống trong sự nghi
ngờ mới thấy sự vô giá của niềm tin người khác dành cho mình.
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Xin cảm ơn nhân vật cô giáo Thompson. Cho dù đó là một câu
chuyện hư cấu. Nhưng là một câu chuyện hư cấu thật nhất có
thể.
Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc đó, cô
Thompson đang dạy tại trường tiểu học của thị trấn nhỏ tại Hoa
Kỳ. Vào ngày khai giảng năm học mới, cô đứng trước những
em học sinh lớp năm, nhìn cả lớp và nói cô sẽ yêu tất cả các
học sinh như nhau. Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm
được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh Teddy Stoddard
ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm ngoái, cô đã từng biết Teddy và
thấy cậu bé chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi thôi lếch
thếch, còn người ngợm thì lại quá bẩn thỉu. “Teddy trông thật
khó ưa.”
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một
chữ thật rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ
chói ngay phía ngoài (chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào
đầu năm học mỗi giáo viên đều phải xem thành tích của từng
học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. Cô Thompson đã nhét hồ
sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra xem, và cô rất
ngạc nhiên về những gì đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1
nhận xét Teddy như sau: “Teddy là một đứa trẻ thông minh và
luôn vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan… Em là nguồn vui cho
người chung quanh”. Cô giáo lớp 2 nhận xét: “Teddy là một học
sinh xuất sắc, được bạn bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì
mẹ em ốm nặng và cuộc sống trong gia đình thật sự là một
cuộc chiến đấu”. Giáo viên lớp 3 ghi: “Cái chết của người mẹ
đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha
em không mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ
ảnh hưởng đến em nếu em không được giúp đỡ”. Giáo viên
chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: “Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ
ra thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh
thoảng ngủ gục trong lớp”.
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Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự
hổ thẹn. Cô còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả
học sinh trong lớp đem tặng cô những gói quà gói giấy màu và
gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món quà của Teddy. Em đem tặng
cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy gói hàng nâu xỉn mà
em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp hoá. Cô
Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt
cả lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc
vòng giả kim cương cũ đã sút mất một vài hột đá và một chai
nước hoa chỉ còn lại một ít. Nhưng cô đã dập tắt những tiếng
cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp, đeo nó vào tay và
xịt ít nước hoa trong chai lên cổ.
Hôm đó Teddy đã nén lại cho đến cuối giờ để nói với cô: “Thưa
cô, hôm nay cô thơm như mẹ em ngày xưa”. Sau khi đứa bé ra
về, cô Thompson đã ngồi khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ
hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm chăm sóc cho Teddy
hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn thêm, tinh
thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên
em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành
học sinh giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu
năm học, cô đã không yêu thương mọi học sinh như nhau.
Teddy là học sinh cưng nhất của cô.
Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa.
Teddy viết: “Cô là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em”. Sáu năm
sau, cô lại nhận được một bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết
đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng 3 trong lớp và “Cô vẫn là
người thầy tuyệt vời nhất trong đời em”. Bốn năm sau, cô lại
nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất
khó khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết
tốt nghiệp đại học với hạng xuất sắc nhất, nhưng “Cô vẫn luôn
là cô giáo tuyệt vời mà em yêu quý nhất trong đời”. Rồi bốn
năm sau nữa, cô nhận được bức thư trong đó Teddy báo tin
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cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm lên. “Cô vẫn
là người thầy tuyệt nhất của đời em”, nhưng lúc này tên cậu đã
dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được
gửi đến nhà cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và
cậu sẽ cưới cô ta. Cậu giải thích vì cha cậu đã mất cách đây
vài năm nên cậu mong cô Thompson sẽ đến dự lễ cưới và ngồi
ở vị trí vốn thường dành cho mẹ chú rể. Và bạn thử đoán xem
việc gì đã xảy ra?
Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim cương giả bị rớt hột mà Teddy
đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà Teddy nói mẹ cậu
đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. Họ ôm
nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô
Thompson: “Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều
vì đã làm cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin
rằng mình sẽ tiến bộ”. Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với
cậu: “Teddy, em nói sai rồi. Chính em mới là người đã dạy cô
rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa từng biết dạy học cho tới
khi cô gặp được em."
Đức Sơn

3- CÂU CHUYỆN GIÁO DỤC
VỀ HỌC SINH “CÁ BIỆT”
Trước tệ nạn bạo lực học đường có xu hướng gia tăng trong những năm
gần đây, Chuyên mục Tâm sự học đường xin gửi tới bạn đọc một câu
chuyện có thật từ lời kể của GS. TS Hồ Ngọc Đại: Chuyện về cậu học
sinh “đầu gấu” và căn “biệt thự” tặng thầy giáo cũ. Câu chuyện dưới
đây là tấm gương sáng giúp học sinh răn mình và giúp các bậc phụ huynh
cùng suy ngẫm, trải nghiệm và soi vào chính mình để rút kinh nghiệm
trong cách giáo dục con trẻ.
14

“Tôi không nhớ rõ đó là năm nào nữa. Chuyện xảy ra cách đây
cũng lâu lắm rồi, tôi chỉ lờ mờ nhớ hình như là những năm đầu
của đổi mới. Một giáo viên chủ nhiệm lớp lên báo cáo với tôi về
một trường hợp học sinh rất cá biệt và đề nghị sẽ thực hiện mức
kỷ luật đuổi học với học sinh này.

Tôi hỏi: Cậu học sinh ấy cá biệt ở chỗ nào, đã gây ra những lỗi
lầm, sai trái như thế nào để phải nhận quyết định buộc thôi học?
Cô giáo cho biết, mỗi lần đến lớp, cậu bé đềi đánh hết bạn nầy
đến bạn khác.
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Giáo viên chủ nhiệm đã rất nhiều lần nhắc nhở, mời phụ
huynh đến lớp và thậm chí có những hình thức xử phạt
nhưng cậu bé vẫn không dừng lại việc dùng bạo lực ở lớp
học.
Buổi học sáng ngày hôm sau, tôi xuống lớp và hỏi cậu bé lý do vì
sao thích đánh bạn đến thế? Tôi vô cùng ngạc nhiên và sững sờ
khi cậu bé trả lời: “Em đánh bạn vì em bắt chước bố. Ở nhà, ngày
nào em cũng bị bố đánh ít nhất là một lần…”.
Tôi liền liên hệ gọi người bố ấy đến trường để hỏi chuyện. Anh
này có thừa nhận là ngày nào cũng đánh con nhưng, lại không
biết con mình cũng đến lớp đánh các bạn. Tôi đề nghị với người
bố ấy: “Anh hãy nghe tôi! Anh hãy dừng việc đánh con lại 1 ngày
thôi!”
Người bố ấy đồng ý một ngày không đánh con. Ngày thứ 2, tôi lại
yêu cầu: “anh hãy dừng đánh con ngày hôm nay nữa!”. Anh này
cũng đồng ý không đánh con ngày thứ hai. Ngày thứ ba, “anh hãy
dừng đánh con ngày hôm nay nữa!”. Anh này cũng lại đồng ý
không đánh… và từ đấy về sau, người bố này không bao giờ đánh
con nữa.
Cậu học sinh cũng không còn đến lớp đánh bạn và còn học rất
giỏi.
Bẵng đi một thời gian, năm 2005, người bố đánh con năm nào đến
tìm gặp tôi và nói: “Cậu bé đánh bạn năm xưa muốn tặng thầy Hồ
Ngọc Đại một căn biệt thự”. Tuy nhiên, tôi nhất quyết từ chối. Cậu
học trò liền quay sang bàn với bố sẽ tặng thầy giáo cũ một lăng
miếu khi trăm tuổi về già…

Lời nhắn nhủ các bạn học sinh: Nói như câu chuyện trên,
không có nghĩa là chúng ta bây giờ cứ đánh bạn, cứ mắc vào
tệ nạn rồi sau này sửa chữa. Không phải ai cũng có đủ ý chí
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để thay đổi mình. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng
mình hãy nỗ lực cố gắng học tập, rèn luyện sức khỏe, phát
triển bản thân…hơn nữa nhé!
Lời nhắn nhủ phụ huynh học sinh: Các cụ có câu: “Yêu
cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” nhưng trong xã hội
ngày nay, câu nói đó có còn đúng hay không? Mỗi chúng ta
đều yêu con, thương con. Mỗi người làm cha mẹ đều mong
những điều tốt đẹp nhất cho con. Con chúng ta thường noi
theo “gương” cha mẹ, vì thế, mỗi lời nói và hành động của
người làm cha, mẹ đều cần chú ý.

4- Cô tiên" của những học sinh cá biệt
Một cô giáo chủ nhiệm tận tâm “chuyên trị” học sinh cá biệt. Cô
quan niệm ngựa chứng là ngựa hay, mỗi học sinh có một hoàn
cảnh riêng, cần phải hiểu để chia sẻ và nâng đỡ. Bao năm qua cô
đã dìu dắt, uốn nắn nhiều học sinh cá biệt thành người tốt.
Ngày 19/11/2010 Báo Pháp Luật có đưa tin về Cô Nguyễn
Tuyết Trinh một gương sáng của Trường THPT Trần Phú
Một cô giáo chủ nhiệm tận tâm “chuyên trị” học sinh cá biệt. Cô
quan niệm ngựa chứng là ngựa hay, mỗi học sinh có một hoàn
cảnh riêng, cần phải hiểu để chia sẻ và nâng đỡ. Bao năm qua cô
đã dìu dắt, uốn nắn nhiều học sinh cá biệt thành người tốt.
Gắn bó được ba năm với Trường Quang Trung, năm 1997 cô về
Trường Trần Phú cho đến giờ. Cô cười: “Không biết có phải là
duyên mà hầu như năm nào tôi cũng được phân vào lớp có nhiều
học sinh cá biệt…”.

Học trò và tướng cướp
Cô nhớ lại: “Ngày mới ra trường, làm chủ nhiệm lớp 10A4, trong
lớp có P. học yếu do hoàn cảnh nghèo, mẹ làm thuê, bản thân P.
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phải đi bán vé số kiếm tiền cho cha ăn nhậu. Ngày nào không
mang đủ tiền về thì bị ba đánh. Tôi nhiều lần nói chuyện với người
cha ấy nhưng thất bại. Rồi một ngày tôi nhận tin em bị bắt vì tội
trộm cắp và lãnh án tù hai năm. Tôi lặng người… Trong tù, P. viết
thư cho bạn thông qua địa chỉ trường, trong đó có câu: “Tú ơi, tao
nhờ mày nhắn với cô Trinh tao nhớ cô, tao kính trọng cô nhất trên
đời. Tao ân hận vì không nghe lời cô dạy nên mới ngồi tù”. Đọc
những dòng chữ thân quen đến thân thương của học trò tôi nghẹn
ngào, giấu nước mắt. Tôi ân hận trách mình đã không dạy học
sinh sống tốt!”.
Hai năm sau em ra tù. Một lần tình cờ em gặp tôi trên đường. Vừa
trông thấy tôi, em quăng chiếc xe đạp ở ven đường, chạy lại bên
tôi, vòng tay rồi quỳ xuống, nói: “Em xin lỗi cô, em mới ra tù!”.
Nước mắt lưng tròng, tôi cũng chỉ kịp nói: “Cố gắng sống tốt nghe
em!”. Sau này, được biết em vẫn sống bằng nghề bán vé số dạo,
lương thiện!...

Và đời nở hoa
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“Tôi quan niệm ngựa chứng là ngựa hay. Mỗi học sinh có một
hoàn cảnh riêng, cần phải hiểu để sẻ chia và nâng đỡ” - cô chia
sẻ kinh nghiệm giảng dạy học sinh cá biệt.
Cô giáo Nguyễn Tuyết Trinh

Cách đây năm năm, cô chủ nhiệm một lớp bán công, chỉ có vài
em học lực trung bình, còn lại là yếu. Tìm hiểu từng học sinh, thấy
tới 60% học sinh có hoàn cảnh gia đình phức tạp, nếu thất học thì
cuộc đời các em sẽ càng bi đát. Cô dành nhiều thời gian trò
chuyện, tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh của từng em một để có cách
dìu dắt. Em Ngô Xuân H. nghịch phá, chọc giận thầy cô, bạn bè
rồi nằm dài trên bàn. Qua tìm hiểu, biết cha mẹ ly hôn, H. sống
cùng mẹ. Mẹ em vất vả làm mướn từ sáng đến tối, không có thời
gian quan tâm, dạy dỗ em. Cô đề nghị nhà trường miễn học phí
cho em. Thế nhưng H. lại xài điện thoại di động (ba em “bù đắp”
tình cảm cha con bằng món quà này). Các bạn trong lớp bức xúc
và tỏ ra xem thường H. Cô gọi H. lại phân tích: “Con có bao giờ
nhìn thấy mẹ xanh xao, tảo tần đi làm thuê để có tiền cho con ăn
học không. Mẹ chỉ trông vào con và mong ngày mai con được đi
học, có công việc làm đàng hoàng, nuôi mẹ”. Nghe tới đây, H.
khóc nức nở và nói: “Cô nói đúng!”. Cô gặp cha mẹ H. nhỏ to tâm
sự, đề nghị họ quan tâm tới em hơn, vật chất không bù đắp được
tình thương. Đến hết học kỳ một, H. học khá hẳn lên, vượt hai bậc
học lực. Cô đề xuất nhà trường khen thưởng đặc biệt. H. hạ quyết
tâm với cô: “Cuối năm con quyết đạt học sinh giỏi”. Và thật sự H.
đạt học sinh khá-giỏi, rồi đậu vào đại học ngay trong năm đó. Năm
học mới 2006-2007, H. về trường nhận phần thưởng danh dự là
học sinh đậu đại học. “H. đã hát bài Tình mẹ tặng tôi. Tôi hạnh
phúc vô cùng, phần thưởng lớn mà H. đã dành cho tôi và tôi như
được tiếp thêm sức mạnh để đến với các học sinh cá biệt sau” cô Trinh nói.
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Chỉ có tình thương ở lại với đời…
“Từ bé tôi đã được ba mẹ hướng nghiệp làm nhà giáo hoặc làm
bác sĩ vì đây là hai nghề tự giáo dục lòng nhân, lòng từ tâm của
chính bản thân mình”. Cô Nguyễn Tuyết Trinh, giáo viên hóa
Trường THPT Trần Phú (quận Tân Phú, TP.HCM) đã chọn nghề
theo lời khuyên ấy.
Năm 1993, tốt nghiệp khoa Hóa ĐH Sư phạm, cô được phân công
về dạy ở Trường THPT Quang Trung (Phước Thạnh, Củ Chi). Lần
đầu cô đi nhận nhiệm sở, mới được nửa đường thấy hoang vắng,
hiu quạnh cô định trở về nhà. Rồi một cơn mưa định mệnh đã làm
trỗi dậy tình yêu thương giữa người với người. Hôm đó, cô tình
cờ chứng kiến một cô bé khoảng 15-16 tuổi với tà áo dài trắng rất
cũ vác chiếc xe đạp trên con đường đất đỏ đến trường, một chiếc
xe ben chạy ngang hất cả nước bùn đỏ vào người em. Em học
sinh bé bỏng đứng tần ngần khóc và cô chạnh lòng rồi quyết định
gắn mình với vùng đất này. Trường heo hút, học sinh mất căn bản
đến mức hỏi đến kiến thức hóa lớp 8, lớp 9 các em đều “ú ớ”.
Nhẫn nại, cô dạy học sinh lại từ đầu, củng cố kiến thức cơ bản
môn hóa học.
Cô trò cùng nhau đánh vật với khó khăn và ngay thế hệ ấy có
nhiều em thành đạt. Một trong số đó là Trần Minh Hóa, nay là phó
giám đốc một công ty kinh doanh ngành điện. Hay Kim Chi là
trưởng phòng nhân sự một công ty trong Khu công nghiệp Tây
Bắc, Củ Chi. Gặp lại cô, họ lại kể cho cô nghe những câu chuyện
thế thái nhân tình, những va vấp của cuộc sống, chờ cô lời khuyên
như những học trò bé nhỏ ngày nào. “Đấy là những món quà rất
lớn đối với cái nghiệp “gõ đầu trẻ” của tôi. Có gì vui hơn khi học
trò nhớ tới mình và đến tặng cô những bài hát về tình thầy trò, rồi
trải lòng nhau, lắng nghe nhau, gắn kết nương tựa vào nhau, tiếp
cho nhau sức mạnh để sống tốt” - cô Trinh chia sẻ.
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Chỉ đường, nâng bước
LA - một nữ sinh sức khỏe yếu, tiếp thu kiến thức chậm, trí nhớ
kém. Gia đình chuyển sang học dân lập nhưng em học cũng không
nổi, cuối cùng chuyển về học hệ bổ túc Trường Trần Phú. Tôi nghĩ
rằng A. vốn dĩ yếu đuối nên cha mẹ không dám cho A. làm việc gì,
từ đó cháu mới thụ động và bi quan trong cuộc sống. Tôi lên kế
hoạch, thời khóa biểu cho A. làm công việc nhà giúp mẹ. Tiếp
theo, tôi hướng dẫn em phương pháp học tập, phát triển tư duy.
Tôi tập cho em tính kiên nhẫn, chịu đựng vượt khó khăn. Gần hết
học kỳ một, em bắt kịp bạn bè, tự tin hẳn lên và ham học đến độ
bệnh mà cũng đòi đi học. Tôi phân công một học sinh khá kèm em
và em tiến bộ hẳn. Tôi hướng nghiệp cho em không nên thi đại
học vì sức khỏe và kiến thức, chỉ nên học cao đẳng và năm đó LA
đậu hai trường cao đẳng.

Cô Trinh dốc hết tình thương với học trò
Gắn bó với Trường Trần Phú hơn 13 năm, cô Trinh để lại trong
tâm trí nhiều thế hệ học trò những hình ảnh đẹp. Hiện nay, cô là
khối trưởng chủ nhiệm, có uy tín và truyền đạt phương pháp giáo
dục học sinh cá biệt cho nhiều giáo viên khác trong trường. Những
hành vi của học sinh như quậy phá, lười học… cô có thể truy
nguyên lại và lý giải nó thông qua việc tới gia đình tìm hiểu hoàn
cảnh, đời sống từng học sinh một, rồi dùng biện pháp tâm lý nói
chuyện nhỏ nhẹ, phân tích cái đúng, cái sai cho học trò mình nhận
thức và hiểu.
Cô NGUYỄN THỊ HIẾU HẠNH,
Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú

Cô Trinh đã làm ra điều kỳ diệu!
Tôi sống cảnh gà trống nuôi con, không đủ tế nhị để sát sao tâm
lý con ở tuổi mới lớn. Cháu ngày càng bướng bỉnh, cha con xảy
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ra xung đột. Học lực con tôi giảm từ loại khá năm lớp 10, loại trung
bình lớp 11 và ngay kỳ thi thử đầu lớp 12 rớt xuống loại kém. Cô
Trinh đã gọi điện thoại báo động, mời tôi đến trường cùng tìm hiểu
và bàn phương án động viên cháu học. Chính nhờ sự tận tâm, tận
lực của cô, học kỳ hai con tôi thay đổi tính tình, trở lại loại khá và
đậu tốt nghiệp, đậu vào đại học. Với tôi, đó là điều kỳ diệu!
Phụ huynh em K., học sinh lớp 12 22C Trường Trần Phú
niên khóa 2008-2009

Theo báo Pháp luật TPHCM

6- "Em đâu muốn là học sinh cá biệt"

Những câu chuyện được kể trong miên man suy tư, dường như
chứng kiến học sinh, con em mình không ngoan, các thầy cô
giáo và cha mẹ học sinh đều có cảm giác mình có lỗi...
Vào một buổi chiều, tôi đến nhà em H. Cảnh tượng đập
vào mắt tôi là chiếu bạc đang sát phạt nhau dưới làn
khói thuốc mù mịt trong căn phòng chưa đầy 20m
vuông. Nhìn cậu học sinh đầu bù tóc rối thò ra khỏi chăn,
trước khi ra cửa gặp cô giáo còn ngó vào bài của bố,
đập vai kêu: Đừng có mà “xé váy”, tôi thấy buồn quá…
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Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phải gắn liền
với truyền thống dân tộc

Bố còn hư hơn em!
Câu chuyện cô giáo Hoàng Liên Minh - hiện là giáo viên
Trường Đinh Tiên Hoàng, người đã mấy chục năm có lẻ gắn
với sự nghiệp dạy học - nhớ về những “học sinh” đặc biệt của
mình:
“Có năm học tôi chủ nhiệm, trong lớp học sinh H. thường
xuyên đến lớp không học bài, hay nói tiếng “thổ dân”, văng
tục bạt mạng, lại hay chơi trò “đầu đít”, hút thuốc, thậm chí
đã có vài tháng dùng tiền học để nuôi lô, đánh đề hay cắm lều
ở ngoài quán để “chiến” điện tử... Ở trên lớp cô trò không có
nhiều cơ hội trao đổi, tôi quyết định tìm đến nhà em.
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Vào một buổi chiều, tôi đến nhà em tìm hiểu, cảnh tượng đập
vào mắt tôi thật choáng váng: Một chiếu bạc đang sát phạt
nhau dưới làn khói thuốc mù mịt trong căn phòng chưa đầy
20m vuông. Bố H. đang ngồi xổm quật bài đen đét, hò hét
vang lừng. Còn mẹ H. đang tất bật vừa nấu cơm, vừa phục vụ
đám bạc tận tụy. Thấy cô giáo con đến, bố mẹ H. chẳng tỏ vẻ
bất ngờ (sau này tôi mới biết là trước tôi nhiều giáo viên cũng
đã đến rồi). Sau lời chào, tôi hỏi H. đâu thì bố em khoát tay
chỉ vào đống chăn trong góc nhà: “Nó đang ngủ kia kìa...!”,
rồi lại quay ra mê mải sát phạt. Nhìn cậu học sinh đầu bù tóc
rối thò ra khỏi chăn, trước khi ra cửa gặp cô giáo còn ngó vào
bài của bố, đập vai kêu: Đừng có mà “xé váy”…, tôi thấy buồn
quá. Và cũng chợt hiểu ra tại sao H. lại như vậy.
Một trường hợp khác, em A thường xuyên chơi khuya, đi học
muộn và tất nhiên chẳng bao giờ học bài, đến trường chỉ toàn
nằm ngủ. Nói mãi không đổi. Có lần tôi phê bình em: “Sao
tối nào em cũng đi chơi, cô đến mấy lần đều không gặp, vậy
em học lúc nào?”. Em trả lời ráo hoảnh: “Cô không biết đấy
thôi! Em còn ngoan hơn bố em. Em thì chỉ đi đến 1- 2 giờ sáng
thôi, còn bố em đi qua đêm cơ.”
Tìm hiểu thì biết, nhà A chỉ có 2 bố con. Mẹ em chán cảnh gia
đình nên bỏ vào TP HCM làm việc. Thu xếp gặp bố A thì
được nghe bao biện: “Việc học là nhiệm vụ của nó, tôi có biết
bao việc để làm, làm sao quản lý nó được”. Tưởng nghe giáo
viên nói cứ đà này, nếu không sửa đổi thì con sẽ phải nghỉ
học, ông bố sẽ hoảng mà quản con chặt hơn, ai ngờ lại được
nghe một câu xanh rờn: “Ôi xời, không thích học thì cho nó
nghỉ luôn”.
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Các chương trình tình nguyện giúp học sinh phát triển
khả năng ứng xử và trách nhiệm với xã hội

Chiều quá hóa hư
Cứ nói là gia cảnh phức tạp, bố mẹ không quan tâm thì con
cái sẽ không ngoan cũng không hẳn. Câu chuyện của một thầy
giáo một trường THPT lại cho thấy một bức tranh khác:
Em T lại có hoàn cảnh khác hẳn, bố là cán bộ an ninh, kinh tế
khá giả nhưng em lại là một học sinh vừa học kém, vừa vô kỷ
luật. T thường xuyên bỏ nhà đi hoang với bạn bè xấu, không
dưới vài lần đặt xe. Trong lớp em hầu như không chịu chép
bài, luôn quậy phá.
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Buổi họp phụ huynh đầu tiên, bố em xung phong vào Ban phụ
huynh và được cử làm trưởng ban. Gia đình em thường xuyên
liên hệ với các thầy cô giáo để biết tình hình của con. Cô góp
ý thì gật gù đồng ý, giập điện thoại thì đâu lại vào đấy, con
vẫn cứ là ông giời trong nhà, muốn gì được nấy. Thế nên học
lực của em ngày càng đuối. Cuối năm lớp 11, T bị 7 môn dưới
trung bình.
Thực sự, ở nhà T quá được nuông chiều. Chỉ vì một buổi học
thôi mà em ra điều kiện với mẹ “Không mua xe máy, không
đi học”. Bà mẹ lại cập rập đáp ứng ngay, chỉ sợ vì thiếu thốn
mà nó bỏ học thì nguy. Bố T có lúc điên lên, cấm vợ không
đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ông mãnh. Sau một thời gian
sát sao T có tiến bộ, nhưng thoát được “ách kìm kẹp” của bố,
trở về vòng tay yêu chiều của mẹ, “bệnh” cũ của em lại tái
phát.
Chuyện của học sinh MT thì khác hẳn. Em tốt nghiệp THCS
với số điểm khá cao 55,5 điểm, được vào trường Phú Xuyên
– Hà Tây. Gia đình cho em lên Hà Nội để thoát khỏi lao động
và tập trung vào học. Là một học sinh nông thôn, ngoan, MT
được các bạn yêu mến. Ngay học kỳ I lớp 10 tôi cử em làm
lớp trưởng. Năm lớp 10 trôi qua, tuy không đạt học sinh giỏi
nhưng MT là một cán bộ gương mẫu với điểm tổng kết khá
cao. Song có lẽ môi trường thành phố đã lôi cuốn và em bắt
đầu “hòa nhập” với các bạn: Cũng “chăm” bóng bánh cá độ;
mâu thuẫn thì theo phe phái đánh nhau; chơi điện tử quên giờ
về... Rồi một nhóm bạn không tốt tiếp cận, mang xe máy đến
đèo đi học, đi chơi, la cà hàng quán. Cấp độ buông thả cứ tăng
dần. Và MT đã sa ngã lúc nào không hay...
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Thực hành kỹ năng sống trong trường phổ thông

Liên kết lỏng lẻo – Hy vọng mong manh
Con cái không ngoan, cha mẹ chính là người đầu tiên đau đớn.
Như chị Lý (Hoàn Kiếm, Hà Nội), 3 năm cậu con trai yêu học
THPT đối với chị trôi qua như ác mộng. Hoàng là con trai cả
của chị, sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn; dù học không giỏi
nhưng chăm chỉ, lễ phép. 9 năm học suôn sẻ, trong đó cũng
một vài năm Hoàng được học sinh tiên tiến. Chị Lý từng nghĩ
mình thật may mắn và an tâm dành hết thời gian cho công việc
kinh doanh.
Nhưng đùng một cái, khu phố bờ sông nơi gia đình chị ở lột
xác. Công ty, hàng quán san sát; đặc biệt, chỉ trong vòng bán
kính chưa đến cây số, hàng chục hàng Internet, game online
mọc lên. Cũng từ thời điểm đó, thỉnh thoảng, chị nhận được
điện thoại của cô giáo phản ánh tình trạng con thiếu tập trung
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học, trong giờ mệt mỏi, có khi đến lớp chỉ ngủ. Chắc mẩm
thằng bé hiền như cục đất, một điều dạ, hai điều thưa chẳng
thể có chuyện sinh hư, chị Lý không mấy quan tâm đến phản
ánh từ nhà trường.
Bắt đầu từ học kỳ I của lớp 10, Hoàng bắt đầu hay nghỉ học.
Cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà để trao đổi, lúc này chị Lý mới
hốt hoảng. Từ đó, mỗi sáng, hai vợ chồng chia nhau chở con
đến trường, nhìn thằng bé vào trong lớp học mới an tâm quay
về. Nhưng cứ hết tiết, Hoàng lại tranh thủ giờ ra chơi trốn ra
ngoài rồi bỏ học luôn đến tối, đóng đô tại quán game online.
Chị Lý kể: Nghỉ học quá nhiều nên cháu buộc phải nghỉ học.
Tôi phải nhờ cậy, cạy cục khổ sở mới xin cho cháu vào học
một trường khác. Nhưng ngựa quen đường cũ, mê game đã
ngấm vào máu không thể dứt nổi, cháu lại tiếp tục nghỉ học.
Vợ chồng tôi cắt tiền ăn sáng, khuyên nhủ có, đánh đập có
cũng không ăn thua. Bực một nỗi là, dù bố mẹ tha hồ đánh,
chửi nó cũng không cãi một lời, cũng chẳng có hành động hỗn
hào. Có lần, chồng tôi giận quá, xích con vào cầu thang qua
đêm nó cũng chẳng có ý kiến.
“Giờ bằng tốt nghiệp phổ thông không có, tôi đang tính xin
cho cháu vào học một trường nghề. Thôi thì chỉ biết hy vọng,
thêm tuổi nó sẽ chín chắn hơn và thay đổi.” – chị Lý than thở.
***
Những câu chuyện được kể trong miên man suy tư, dường như
chứng kiến học sinh, con em mình không ngoan, các thầy cô
giáo và cha mẹ học sinh đều có cảm giác mình có lỗi. “Em
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đâu muốn là học sinh cá biệt! Hoàn cảnh xô đẩy thế” – Nhiều
học sinh nói như vậy trong phút giây hiếm hoi tạm dừng các
cuộc chơi để nhìn lại chính mình. Không có cha mẹ đồng
hành, làm gương, dìu dắt, không có ai yêu thương, kéo dậy
lúc vấp chân…, ai dám chắc mình sinh ra đã sẵn tinh thần sắt
thép, có ý chí quyết tâm cao vượt qua mọi cám dỗ, xô đẩy…
Thống kê chưa đầy đủ từ năm 2002 đến nay tình trạng vi phạm
pháp luật đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ phạm tội
và mức độ nghiêm trọng với khoảng trên 11.000 vụ vi phạm.
Đáng chú ý, gần đây có nhiều vụ học sinh đánh nhau, dùng
bạo lực giải quyết mâu thuẫn với tính chất nguy hiểm.

7- Người giáo viên tận tụy
cảm hóa được học sinh cá biệt
Cô giáo Trương Quân Linh đã dùng tình yêu của mình để cảm hóa
những học trò cá biệt.
Trong một cuộc họp phụ huynh ở trường Trung học Lâm Chương,
sự việc hai mẹ con học sinh đột nhiên quỳ xuống trước mặt giáo
viên đã trở thành chuyện xôn xao khắp huyện Lâm Chương, Hàm
Đan, Trung Quốc. Phía sau hành động kỳ lạ ấy là một câu chuyện
đầy cảm động về tấm lòng của một cô giáo tận tụy hết lòng vì học
sinh.

Cô giáo Trương Quân Linh (ngồi cuối áo cam) trong một tiết học
dự thính
Cô giáo trong câu chuyện này là cô Trương Quân Linh, 31 tuổi.
Cô tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Hà Hải, nhưng lại từ chối những
cơ hội làm việc tốt ở thành phố mà lựa chọn về thị trấn nhỏ ở quê
làm giáo viên. Vừa được điều về trường, cô Trương đã trở thành
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giáo viên chủ nhiệm trẻ nhất trường, nhưng lớp cô chủ nhiệm cũng
là một trong những lớp “cá biệt” nhất.
Khi ấy, cô Trương đã “choáng váng” vì kết quả thi khảo sát lần
một của lớp: môn Tiếng Anh và môn Toán có vô số điểm 0, điểm
2; thành tích lớp xếp cuối cùng trong cả khối. Rồi những giờ cô
lên lớp, cô nhận ra học sinh của mình dù chuông reo nhưng vẫn
nhởn nhơ đùa nghịch, làm việc riêng không chịu vào học; trong
giờ thì ngủ gật, buôn chuyện,... không nghe giảng cũng không
chép bài; không học bài và làm bài trước khi đến lớp.
Cô liên lạc với các phụ huynh để thông báo tình hình, thái độ của
đa số cha mẹ học sinh lại là dửng dưng, thậm chí có người còn
cho đó là chuyện đương nhiên mà trả lời cô: “Bọn nó từ tiểu học
đã học kém, uống rượu, hút thuốc, trốn học, đánh nhau là chuyện
cơm bữa rồi!”. Trong số những học sinh hư này, cá biệt nhất là
Trương Quốc Cường, cậu bị cả trường gọi là “lưu manh”, chính
cha mẹ cậu bé cũng phải nói rằng con mình đã “hết thuốc chữa".
Rất nhiều người đã khuyên cô Trương nên chuyển lớp, hoặc mắt
nhắm mắt mở với những học sinh cá biệt, nhưng cô Trương vẫn
không chùn bước. Cô đã biến lớp học thành văn phòng, ngoài giờ
dạy của mình, cô ngồi cuối lớp dự thính các bộ môn khác để theo
dõi tình hình học tập của học sinh. Học sinh nào có hành vi không
đúng thì nhắc nhở kịp thời, học sinh nào có khó khăn thì trợ giúp,
học sinh nào tiến bộ thì khen ngợi.
Liên tục làm việc trong 1 thời gian dài, cô Trương đã sinh bệnh.
Dù buổi tối phải truyền nước nhưng ban ngày cô vẫn đến lớp. Cuối
cùng nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng sự tiến bộ của các học
sinh. Nhưng cậu học sinh Trương Quốc Cường vẫn chưa có biến
chuyển.
Trong một tiết làm bài tập, Trương Quốc Cường cùng bạn cầm
sách giáo khoa ném lên bục giảng. và ném vào đầu cô Trương.
Nén đau, cô giáo này không hề tức giận mà nhặt quyển sách lên
và ngồi cạnh Quốc Cường. Trong cả buổi học ngày hôm đó, cô
Trương cứ ngồi cạnh Cường, không nói gì, Cường đi đâu, cô đi
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đó. Và cuối cùng, khi cả lớp về hết, Quốc Cường đã lên tiếng:
"Thưa cô, em sai rồi! Cô có đau lắm không?".
Lúc này, cô Trương mới cùng Trương Quốc Cường nói chuyện.
Hai cô trò tâm sự thật lâu, cô Trương nhẹ nhàng giảng giải cho
Trương Quốc Cường hiểu ra rất nhiều điều. Từ sau hôm đó,
Trương Quốc Cường như biến thành người khác, bắt đầu chăm
chỉ học hành, biết thương bố mẹ. Cậu còn thuyết phục được đám
bạn “bất trị” của mình “quay đầu” thành học sinh ngoan, còn cô
Trương thì dần trở thành người chị gái, người bạn tốt của đám
học sinh này.
Thành tích thi học kỳ của lớp cô Trương khiến cả trường phải ngạc
nhiên. Từ một lớp “đội sổ”, lớp cô đã nhảy vọt lên vài bậc, thậm
chí có vài học sinh còn lọt top học sinh có thành tích cao nhất
khóa.
Phụ huynh lớp thống nhất đề nghị nhà trường để cô Trương làm
chủ nhiệm lớp đến cuối cấp. Trong kỳ họp phụ huynh vừa qua,
ngay khi cô Trương vui vẻ thông báo những tiến bộ của học sinh,
các phụ huynh đồng loạt đứng dậy vỗ tay, đột nhiên còn có một
phụ huynh chạy đến trước bục giảng quỳ xuống dập đầu trước cô
khiến mọi người kinh ngạc.
Cô Trương vội vàng kéo phụ huynh này dậy, nhưng bà vẫn quỳ,
nước mắt giàn giụa nói: “Cô Trương, cô là ân nhân của nhà chúng
tôi! Cô không chỉ cứu Quốc Cường, mà còn cứu cả nhà tôi rồi. Tôi
là nông dân ít học, chẳng biết nói câu gì, chỉ có thể quỳ xuống dập
đầu để bày tỏ lòng cảm kích...”.
Đúng lúc đó, Trương Quốc Cường cũng từ bên ngoài chạy vọt
vào, quỳ xuống cạnh mẹ dập đầu trước cô Trương. Cô Trương
cũng bật khóc ôm lấy hai mẹ con cậu, tất cả mọi người chứng kiến
câu chuyện đều không cầm được nước mắt. “Thời điểm ấy, tôi
thấy mình là giáo viên hạnh phúc nhất thế giới!”
Thầy Trần Khánh Vinh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô
Trương Quân Linh là một giáo viên vĩ đại. Cô vì học sinh mà đã
phải đánh đổi rất nhiều, kể cả hạnh phúc bản thân. Hiện cô đã 31
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tuổi nhưng vẫn trì hoãn chưa sinh con. Cô muốn chờ lớp tốt
nghiệp mới lo cho hạnh phúc của mình.

8- Người xây ước mơ cho học sinh cá biệt
'Từ những đứa trẻ phá phách , học kém, cô Hà đã giúp chúng em
sống có mục tiêu, trách nhiệm hơn và yêu thích học hành', Hồng Anh
cựu học sinh lớp cô Tạ Thị Vĩnh Hà (THCS Nam Trung Yên) chủ
nhiệm rưng rưng nhắc về 'người mẹ thứ hai'.
Trước khi chuyển đến cấp 2 THCS Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà
Nội), Hồng Anh là học sinh cá biệt của trường cũ. Không được bố mẹ
quan tâm, em sống bất cần, chán học, hay cãi thầy cô và sẵn sàng
xông vào đánh bạn. Biết hoàn cảnh gia đình của nữ sinh cá biệt này,
cô Hà hay gọi em ra tâm sự.
"Cô giáo rất biết lắng nghe và là người em luôn tìm đến để dựa vào,
xin lời khuyên mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Bố mẹ không
quan tâm nhưng cô Hà lại tận tình chăm sóc em. Với em, cô chính là
mẹ", Hồng Anh sụt sùi nói.
Nữ học trò nhớ như in những buổi trên lớp hay tại nhà riêng, cô Hà
dành thời gian trò chuyện, phân tích đúng sai và cùng tìm hướng giải
quyết với mình. Có lần gia đình Hồng Anh trục trặc khiến cô con gái
đang tuổi dậy thì chán nản. Em đến lớp với khuôn mặt buồn bã và
lập tức được cô chủ nhiệm động viên.
Học cùng cô giáo Hà 2 năm (chuyển trường từ lớp 8), Hồng Anh từ
đứa trẻ bất cần, bi quan trở nên có trách nhiệm và sống có định
hướng. Việc học của em cũng được cải thiện. Từ học lực trung bình,
cực kỳ ghét môn Toán, Hồng Anh được cô chủ nhiệm khơi gợi niềm
yêu thích học hành. Em đỗ cấp ba vào lớp chọn của một trường THPT
có tiếng ở Hà Nội. Thi ĐH em cũng đỗ 2 trường với điểm 10 môn
Toán. Dù tốt nghiệp cấp hai đã 4 năm, nhưng nữ sinh ĐH Hà Nội vẫn
nhiều lần tìm đến cô chủ nhiệm Tạ Thị Vĩnh Hà để tâm sự.
Cũng trong nhóm học sinh cô Hà chủ nhiệm, Quốc thuộc loại khó bảo
nhất trường. Nam sinh này luôn phì phèo thuốc lá, trấn tiền, đánh
bạn, coi thường thầy cô và bắt nạt mẹ mình. Quốc sau đó được cô
Hà thường xuyên tìm gặp. Kết hợp kỷ luật nghiêm khắc, cô kể nhiều
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câu chuyện cuộc sống xúc động về sự hối lỗi của những người con
sau khi bất hiếu làm mẹ qua đời. Cô giao việc quản lớp, vẽ báo
tường… để tạo cơ hội cho Quốc làm việc tốt.
Cô khích lệ, giúp Quốc được ghi nhận thành tích trước lớp để từ đó
có niềm vui, động lực vươn lên. Sau một năm được giáo viên chủ
nhiệm Vĩnh Hà dìu dắt, nam sinh "đầu gấu" đã thay đổi nhận thức,
dần bỏ được tật xấu của mình.
Nhiều học sinh từng bỏ nhà, trộm tiền, bỏ bê học tập của THCS Nam
Trung Yên khi nói về cô Tạ Thị Vĩnh Hà đều dành lời "biết ơn sâu
sắc". "Cô Hà đã làm thay đổi rất lớn con người em. Cô dạy em cách
làm người, giúp em yêu thích môn Toán và học tập tiến bộ. Với em,
cô là vĩ nhân có thể biến điều không thể thành có thể", Tuấn Kỳ, một
chàng lười, chuyên quậy phá trước đây, nói.
Lớp 7 bị chuyển vào lớp "hợp chủng quốc" do cô Vĩnh Hà chủ nhiệm,
Tuấn Kỳ bức xúc vì bị đánh đồng với các học sinh cá biệt tại đây. Sau
khi được cô phân tích, uốn nắn, em nhận ra những điểm rất xấu ở
mình và thay đổi. Nam sinh THPT Nhân Chính vẫn nhớ như in những
ngày được cô Hà cho đến nhà riêng để kèm học cùng một số bạn
kém khác. Cô nấu cơm cho ăn và trò chuyện thân tình. Từ học lực
trung bình, dần dần điểm số của Tuấn Kỳ vươn lên mức khá, kỳ 2
năm lớp 9, bài kiểm tra của em toàn đạt 8 điểm trở lên và đỗ vào 10
với 52,5 điểm.
Mẹ của Tuấn Kỳ, chị Nguyễn Thị Linh Chi đến giờ vẫn không thể tin
con mình từ xuất phát điểm rất thấp có thể đạt thành tích vào lớp 10
tốt như vậy. "Sau nửa năm học với cô Vĩnh Hà, Tuấn Kỳ đã thay đổi
hẳn. Con nói với tôi chỉ mong được đến lớp để học. Lúc đó tôi đã
khóc, thương con và hối hận vì trước đây chỉ ép buộc bài vở mà
không quan tâm cảm xúc của con. Gia đình tôi rất cảm ơn và ngưỡng
mộ cô giáo Vĩnh Hà đã dành nhiều tâm sức giúp Tuấn Kỳ và rất nhiều
học sinh cá biệt khác tiến bộ", chị Chi nói.
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Mỗi khi bước vào lớp, cô Tạ Thị Vĩnh Hà luôn cố gắng tạo được không khí vui
vẻ để học trò thích rồi hứng thú học hành. Ảnh: Quỳnh Trang.

Chia sẻ về công việc của mình, cô Tạ Thị Vĩnh Hà cười hiền bảo "cứ
coi các học sinh như con thì sẽ giúp được". Trước đây, cô Hà là giáo
viên luyện đội tuyển thi học sinh giỏi tỉnh cho Trường THCS Cổ Đông
(Sơn Tây, Hà Tây cũ) với 20 năm kinh nghiệm. Khi gia đình chuyển
nơi ở, cô về Trường THCS Nam Trung Yên và được giao nhiệm vụ
đặc biệt - chuyên chủ nhiệm lớp toàn học sinh cá biệt.
Sự thay đổi lớn về học sinh giảng dạy khiến cô Hà bao lần mệt mỏi,
chán chường. Song, nhớ lời động viên của hiệu trưởng rằng "dạy học
sinh giỏi là tốt nhưng chỉ giúp được một số ít người, dạy học sinh yếu
kém, các học sinh đại trà thì giúp được nhiều người hơn". Và cũng vì
THCS Nam Trung Yên khi ấy mới thành lập còn ít học sinh nên để
tạo được niềm tin của phụ huynh, thu hút được học sinh, cô Hà nhận
nhiệm vụ khó nhọc về mình.
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Để dạy được học sinh hư, cô phải tìm tòi, nghiên cứu thêm phương
pháp giáo dục đặc biệt, tâm lý lứa tuổi, luật trẻ em, tích luỹ nhiều câu
chuyện cuộc sống xúc động... Phương pháp dạy của cô là đầu tiên
phải khiến trò kính nể và tin tưởng mình về kiến thức, kinh nghiệm
sống, sau đó bằng nhiều cách truyền cảm hứng, sự yêu thích học tập
rồi khơi dạy ham muốn cầu tiến cho các em. Mỗi thành tích của học
sinh cá biệt, dù chẳng là gì so với học sinh bình thường nhưng cô Hà
vẫn khen thưởng, khích lệ và coi đó là thành công của thầy và trò.
Giữ bí mật, tôn trọng, tạo điều kiện để học trò có cơ hội làm việc tốt,
cải tạo điểm số, được ghi nhận sự tiến bộ dù nhỏ nhất trước bạn bè…
cũng là bí kíp dạy dỗ những đứa trẻ cá biệt của cô chủ nhiệm Tạ Thị
Vĩnh Hà.
"Những năm qua cô Tạ Thị Vĩnh Hà đã khẳng định được thương hiệu
của mình với nhà trường, phụ huynh, đặc biệt là các thế hệ học sinh.
Ngoài chuyên môn giỏi, cô Hà còn tâm huyết, tâm lý và biết hy sinh
vì học trò. Người giáo viên này đã đóng góp không nhỏ vào thành tích
chung của nhà trường, khi nhiều năm trường đứng trong top đầu của
thành phố với 100% học sinh đỗ vào lớp 10 với số điểm cao. Năm
học vừa qua, lớp 9A5 do cô Hà chủ nhiệm đã thi đỗ vào 10 với điểm
số trung bình là 53", cô Đặng Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng trường
THCS Nam Trung Yên nói.
Quỳnh Trang

9- Giáo viên chủ nhiệm tiết lộ chiêu
rèn học sinh cá biệt
Bình luận
Những học sinh này khiến giáo viên chủ nhiệm đôi khi rất mệt mỏi
vì không nghe lời, càng phạt càng lỳ hơn hoặc sẽ co lại và phá
phách, chống đối ngầm.
Theo cô Nguyễn Thị Hương - trường THPT Cầm Bá Thước
(Thanh Hóa), giáo viên chủ nhiệm thường là người đứng ra giải
quyết mọi chuyện do học sinh gây ra, nhưng chỉ ở mức độ khuyên
bảo, dạy kèm ngoài giờ cho học sinh quá yếu kém.
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Đối với học sinh cá biệt về đạo đức thì răn đe, xử phạt, thậm chí
còn hù dọa, nhưng hầu hết đều chỉ có hiệu quả tức thời thôi rồi
đâu lại vào đó, học sinh vẫn trở lại như cũ vì giáo viên không hiểu
được nguyên nhân sâu xa, xuất phát từ tâm lý của học sinh.
Cũng có giáo viên chủ nhiệm mời phụ huynh đến để thông báo về
tình trạng của trẻ với mong muốn gia đình cùng kết hợp để giáo
dục. Tuy nhiên, thực tế có phụ huynh tiếp thu, nhưng cũng có
người bực tức, đánh con trước mặt giáo viên rồi dẫn con về cho...
nghỉ học luôn vì cảm thấy xấu hổ.

Giáo viên tận tụy cùng học sinh.

Không phải tự nhiên trẻ trở thành cá biệt
Cô Nguyễn Thị Hương chia sẻ: Lâu nay, chỉ thường nghe cụm từ
học sinh cá biệt ám chỉ những đứa trẻ có vẻ khác thường, khó
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dạy, thậm chí hư hỏng. Trong trường, học sinh dạng cá biệt về
đạo đức thường quậy phá, đánh lộn, trộm cắp, nổi bật vai trò thủ
lĩnh, lập băng nhóm.
Nhẹ hơn một chút là học sinh không học bài, làm bài, chậm hiểu
và rất mau quên.
Đa số chúng ta khi thấy hành động khác thường, không ngoan của
học sinh thì cho là cá biệt và xử lý trên hành động do học sinh gây
ra mà quên là cần phải tìm cho ra nguyên nhân.
Đôi khi sự cá biệt ấy lại do từ chính những người làm cha mẹ,
cuộc sống vợ chồng không hoà thuận.
Cô Nguyễn Thị Hương khẳng định: Không phải tự nhiên mà trẻ trở
thành cá biệt, đó là hậu quả của các vết thương tâm lý mà vô tình
người lớn gieo vào đầu óc non nớt của trẻ lúc sống trong môi
trường gia đình cũng như ở trường học. Bên cạnh đó, cũng có thể
do gia đình khó khăn, một số học sinh bị bệnh. Và điều đáng lưu
tâm là một số học sinh ham chơi, học kém, chán học, bỏ học...
Giáo viên chủ nhiệm như người chỉ huy luôn bám sát trận địa
Giải pháp đối với những học sinh cá biệt, cô Nguyễn Thị Hương
cho rằng, giáo viên chủ nhiệm phải như người chỉ huy luôn bám
sát trận địa của mình.
Hơn nữa ngoài trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm, các thầy
các cô cần gắn bó với các em bằng tình cảm, bằng tình thương
yêu.
Do đó, về giải pháp, trước hết vẫn phải là tình cảm yêu thương
học sinh thực sự, cố gắng giúp các em vượt qua những biến cố,
vấn đề xảy trong quá trình sống, trở thành vết thương tâm lý.
Thuyết phục học sinh bằng lời lẽ có lý, có tình, bằng tình cảm và
phép tắc, khen, chê đúng lúc; tìm cách tác động lên nhận thức và
tình cảm của học sinh thông qua trò chuyện, nêu gương tốt,
thưởng việc tốt.
Giáo viên chủ nhiệm cũng cần có nề nếp kỷ cương để học sinh tự
nhận thức, tự khép mình trong những nội quy, quy chế chặt chẽ
nhưng luôn được dân chủ bàn bạc, trao đổi, thỏa sức đóng góp.
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Bên cạnh đó, tuân theo tập thể và cống hiến cho tập thể; luôn gắn
lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, chính là một trong những chuẩn
mực, điều kiện để giáo dục học sinh.
Giáo viên cần tạo không khí thực sự dân chủ, thầy và trò cùng
thảo luận, điều gì chưa thông suốt thì hỏi, bàn cho thông suốt. Dân
chủ, nhưng trò phải kính thầy, thầy phải quý trò.
Một giải pháp cũng rất hiệu quả là đưa những học sinh đó tham
gia các hoạt động tập thể, vui chơi, thăm quan du lịch… qua đó
hiểu thêm học sinh, gắn bó các em với tập thể.
Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm không nên chỉ mời cha mẹ học sinh
khi thấy cần thiết hay xảy ra sự cố trong trường học, lớp học mà
nên xem việc gặp gỡ, trao đổi này là chuyện bình thường. Từ sợi
dây gắn kết đó, giáo viên sẽ thuận lợi hơn trong việc tổ chức vận
động gia đình, sau đó là các đoàn thể xã hội cùng phối hợp, thống
nhất nội dung, mục đích, biện pháp giáo dục học sinh...

Tận dụng hiệu quả các tiết sinh hoạt chủ nhiệm
Theo qui định, tiết chủ nhiệm chỉ dành khoảng 15 phút để giáo
viên tổng kết tình hình học tập, vệ sinh, chuyên cần... của lớp; 30
phút còn lại tổ chức cho học sinh sinh hoạt... Mỗi tiết sinh hoạt chủ
nhiệm đều phải có biên bản.
Cô Nguyễn Thị Hương cho biết, giờ sinh hoạt của lớp mình phụ
trách thường bắt đầu bằng tóm tắt kết quả học tập và rèn luyện cả
lớp trong tuần của ban cán sự lớp. Thông qua sổ đầu bài, sổ cờ
đỏ của đoàn trường, các giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm
nhận xét, đánh giá từng học sinh; nhắc nhở, động viên tinh thần
các em cố gắng hơn.
Riêng với học sinh lớp cuối cấp, việc học như thế nào, học khối gì
là rất quan trọng, quyết định ngành nghề tương lai từng học sinh,
nên giáo viên chủ nhiệm phải thật sự gắn bó, quan tâm tới lớp. Từ
kết quả học tập, năng khiếu, tính cách của mỗi học sinh, giáo viên
chủ nhiệm góp với từng em về việc chọn nghề phù hợp.
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Cô Hương chia sẻ: Tôi luôn dạy các em cách học làm người, cách
sống, cách ứng xử với mọi người xung quanh. Có những hôm tôi
không nói gì cả mà chỉ kể cho các em nghe một câu chuyện trong
sách, báo, unternet mình sưu tầm được để các em tự rút ra bài
học cho mình.

10- Những câu chuyện giáo dục
đầy cảm động năm 2015
Thầy giáo kể chuyện học sinh khóc đêm vì quá đói, lễ tốt nghiệp
đặc biệt của tân cử nhân Kiến trúc, thầy giáo Bách khoa mặc
áo bệnh nhân lên bục giảng... những câu chuyện xúc động đó
đã ghi dấu ấn trong năm 2015.
Lễ tốt nghiệp "đặc biệt"
Ngày tốt nghiệp là ngày vô cùng đáng nhớ với các tân cử nhân
sau những năm tháng miệt mài học tập trên ghế nhà trường. Và
cũng trong ngày này, tại khoa Kiến trúc Xây dựng, đại học Văn
Lang, TPHCM, một trường hợp đặc biệt được đặc cách miễn bảo
vệ và công nhận chức danh Kiến trúc sư gây xúc động cho toàn
thể hội trường và hàng nghìn thành viên mạng. Đó là Nguyễn Đức
Huy, nam sinh đã qua đời trước khi được nhận trên tay tấm bằng
cử nhân.
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Hình ảnh tân kiến trúc sư Nguyễn Đức Huy trong ngày tốt nghiệp.
Trên trang Facebook Kiến xây tivi (diễn đàn sinh viên Kiến trúc
Xây dựng, đại Học Văn Lang) đã chia sẻ: "Hôm nay là ngày rất
đặc biệt đối với các bạn cũng như đại gia đình Văn Lang phải
không? Và hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt đối với bạn Nguyễn
Đức Huy... Một người bạn đã rẽ sang một hướng đi khác, ở một
nơi khác... Khi tên của tân Kiến trúc sư Nguyễn Đức Huy được
xướng lên, hình ảnh của bạn xuất hiện tại màn hình, cả hội trường
im lặng đầy trân trọng. Người lên nhận bằng là đại diện của gia
đình - ba của bạn Huy.
Giây phút ông nhận tấm bằng từ trường, nhận lời chia buồn sâu
sắc từ thầy Hiệu trưởng đầy quyến luyến và bịn rịn, cả hội trường
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đây đó nhiều bạn không cầm được nước mắt vì hình ảnh cảm động
này...
Để có được giây phút thật đặc biệt như vậy, khoa Kiến trúc Xây
dựng và Ban Giám Hiệu trường Văn Lang đã thống nhất để bài Đồ
án Tốt Nghiệp của bạn Huy được chấm điểm, đặc cách miễn bảo
vệ và công nhận chức danh Kiến trúc sư đối với bạn Huy để trân
trọng sự nỗ lực và thành quả học tập của bạn trong những năm học
tại trường...
Được biết Nguyễn Đức Huy là sinh viên khóa 16 (2010 - 2015),
ngành Kiến trúc của trường. Điểm trung bình tích lũy của Nguyễn
Đức Huy trong 5 năm học tại Trường đạt 7.17; trong quá trình học
tập Huy luôn nỗ lực hết mình, hòa thuận với bạn bè. Đồ án tốt
nghiệp đã được chấm sơ khảo 7.5.
Theo thông tin trong Giấy chứng tử và Giấy xác nhận của Bệnh
viện Nhân dân Gia Định, Nguyễn Đức Huy mất do phù phổi cấp
ngày 2/6.

Học sinh khóc đêm vì quá đói
Nhà tranh vách nứa, nền đất, học sinh manh áo mỏng, đi chân
đất... có lẽ là tình trạng chung của nhiều ngôi trường khó khăn ở
các huyện miền núi. Trường tiểu học Nậm Ty B cũng vậy. Thầy
Vũ Đình Thanh, giáo viên của trường chia sẻ, mỗi học sinh là
những câu chuyện xúc động khác nhau. Đa số học sinh ở đây là
người dân tộc Thái, Khơ Mú có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó
khăn. Mùa đông các em không có quần áo ấm để mặc, thịt da
thâm tím. Áo không cúc, chân không dép, quanh năm các em chỉ
mặc một bộ đến lớp.
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Lớp học xập xệ của trường tiểu học Nậm Ty B.
Bên cạnh đó, do bản cách trường 8km nên trường đã huy động
người dân làm tạm cho các em một gian nhà để có chỗ ngủ nghỉ.
Năm học 2014-2015, có 11 học sinh nội trú. Tuy nhiên, cả tuần
các em không biết đến miếng thịt, bữa ăn chính vẫn là ít cơm,
muối ớt và măng.
Với thầy Thanh, có lẽ kỷ niệm nhớ nhất trong quãng đời làm giáo
viên là lần mới về trường. Thầy bê mâm cơm đã ăn xong ra chỗ
rửa bát. Chưa kịp rửa thầy đã thấy các em ra bốc thức ăn thừa ăn
rất ngon lành. Từ hôm đó, các thầy cô trẻ mới về trường đều bảo
nhau gọi học sinh nội trú lên chia sẻ miếng ăn cho các em bớt khổ.
Thế nhưng, có hôm thầy Thanh phải giật mình vì tiếng khóc đêm.
Tá hỏa chạy sang xem có chuyện gì xảy ra, thầy Thanh mới biết
vì đói quá các em không ngủ được nên ôm nhau khóc. Lúc đó thầy
lục các phòng dậy xem còn gì ăn để cho học sinh.
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Thầy giáo Bách Khoa mặc áo bệnh nhân trên bục
giảng
Những ngày đầu tháng 3, trên trang fanpage "Tôi yêu bách khoa"
đã đăng hình ảnh về người thầy vô cùng xúc động. Người thầy ấy
không phải mặc vest, áo sơ mi, quần đen nghiêm chỉnh như
thường thấy mà thầy mặc bộ đồ... bệnh nhân.
Mái tóc bạc trắng với trang phục "đặc biệt" và đôi dép trong viện,
thầy vẫn miệt mài trong từng bài giảng. Sự tận tâm, lòng nhiệt
huyết của thầy đã khiến không ít bạn trẻ, đặc biệt những ai đã và
đang là sinh viên đại học Bách Khoa cũng phải rưng rưng.

Thầy Bùi Quý Lực.
Người thầy vĩ đại này là thầy Bùi Quý Lực, bộ môn Máy và Ma sát
học, đại học Bách khoa Hà Nội. Thầy bị đột quỵ từ tết và khi sức
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khỏe đã ổn định hơn thầy quyết định... lên lớp. Bức ảnh được bạn
Xuân Chiến chụp ngày 19/3.
Một bạn được thầy Lực hướng dẫn đồ án tốt nghiệp năm 20032004 cho biết, trước đó thầy bị bệnh tim và đã phẫu thuật ở bệnh
viện Bạch Mai, sức khỏe thầy rất yếu.
Bức ảnh về thầy Bùi Quý Lực đã làm lay động tất cả sinh viên đại
học Bách Khoa và hầu hết các bạn đều tỏ ra tự hào vì được học
tập ở ngôi trường có nhiều thầy cô đáng kính như thế.

11- Bật khóc với bài thơ
'Khi mẹ là giáo viên'
Bài thơ "Khi mẹ là giáo viên" với từng câu chữ vô cùng xúc động
nhận hàng chục nghìn "like" khi được chia sẻ trên mạng. Những
thiệt thòi của người con cũng là trăn trở của người mẹ khi theo sự
nghiệp giáo dục nên bài thơ nhanh chóng được truyền tay nhau vì
"như nói hộ lòng mình" của hầu hết giáo viên.
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Tác giả bài thơ là cô giáo Lê Thanh Hồng, giáo viên Ngữ Văn, hiện
là hiệu phó trường THCS Thị trấn Kỳ Sơn, Hòa Bình. Bài thơ được
cô viết tặng cho con gái đầu của mình là Nguyễn Lê Huyền Trinh
vào năm 2007. Cô Hồng xúc động kể lại nguồn gốc bài thơ, khi
đó, Huyền Trinh đang học lớp 5 và bé tham gia Cuộc thi Tiếng hát
măng non thành phố. Con gái nhõng nhẽo đòi mẹ đưa đi thi nhưng
cô Hồng bận việc ở trường nên chỉ đưa con đến nhà bạn của con
để đi cùng. Đến lúc xong việc ở trường, cô vội chạy đến và vô
cùng vui mừng khi con giành giải nhì phần thi đơn ca dân ca
(không có giải nhất).
Tuy nhiên, tiết mục của Huyền Trinh dù giải cao nhưng lại không
được chọn đi công diễn khiến bé khóc nức nở ngay tại hội trường.
Chị an ủi con nhưng rồi chính mình lại không kìm được nước mắt
khi được nghe giải thích “Con muốn biểu diễn cho mẹ xem”. Cảm
xúc đó là cảm hứng để khi về nhà chị viết nên bài thơ này.
Cô Hồng tiết lộ thêm, năm 2009, trường THCS thị trấn Kỳ Sơn kỷ
niệm 15 năm thành lập và bài thơ này được đăng trong cuốn sổ
lưu niệm của trường. Đặc biệt, những lời thơ trong bài “Khi mẹ là
giáo viên” được cô Hồng chia sẻ lên trang cá nhân của mình ngày
5/9/2014 và cũng từ đó được nhiều thế hệ giáo viên yêu thích.

12 - Có nên dồn học sinh cá biệt
vào một lớp?
TT - Những năm gần đây, nhiều trường nổi lên xu hướng “gạn
đục, khơi trong”, nghĩa là lớp giỏi ra lớp giỏi, lớp yếu ra lớp yếu,
với mục đích dễ dạy và quản lý giáo dục.
Vận động chuyển trườngCảm hóa học sinh cá biệt bằng tình yêu
thương“Học sinh cá biệt”, vì đâu nên nỗi?
Là người trong cuộc, một thầy giáo lâu năm ở Trường THPT
Huỳnh Thúc Kháng (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi), tôi từng được nhà
trường cho “nếm trải” chủ nhiệm đủ các loại nhóm lớp. Đối với lớp
tốp trên, toàn học sinh học khá, ngoan hiền thì công tác chủ nhiệm
rất nhẹ nhàng, khỏe re. Còn đối với lớp tốp cuối, toàn học sinh học
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yếu, có nhiều em cá biệt thì công tác chủ nhiệm và giảng dạy cực
kỳ vất vả, nhọc nhằn.

Năm 2006-2007, tôi được nhà trường tin tưởng, giao trọng trách
chủ nhiệm một lớp đặc biệt như thế. Bản thân tôi cũng đã có sự
chuẩn bị về mặt tinh thần cùng với các kế sách, biện pháp riêng biệt
để “cải tạo”, làm chuyển biến thực trạng của lớp đó. Cái lo nhất,
đáng ngại nhất là diễn biến đạo đức của các em, đánh lộn, đại ca
có, chuyện nói dối, bỏ học có, ngồi trong lớp ngỗ nghịch, quậy phá
không thiếu...
Trong suốt cả năm học ấy, tôi dành nhiều thời gian và công sức
quan tâm đến lớp, nhất là những em đặc biệt cá biệt. Hầu như 15
phút đầu giờ mỗi buổi, tôi đều có mặt trên lớp để kịp thời chỉ dẫn,
nhắc nhở, động viên, uốn nắn các em. Mỗi tuần, mỗi tháng, trong
tiết sinh hoạt cuối tuần tôi thể hiện một chủ đề, nội dung riêng, liên
quan sát sườn đến học tập, hành vi ứng xử, đạo đức của học sinh,
đưa ra các lời khuyên các em nên thế này, không nên thế khác...
Ngoài ra, tôi còn đưa ra và vận dụng đủ mọi biện pháp đối với các
em cá biệt, nào nói “dọa”, áp dụng nội quy, nào ngọt ngào, tình
cảm, nào liên lạc phụ huynh, đến nhà phụ huynh tìm hiểu, cùng
phối hợp giáo dục, chấn chỉnh, uốn nắn các em. Sau một thời gian,
chỉ có một số em có sự chuyển biến, có tiến bộ, phần nhiều vẫn
thế, chứng nào tật ấy, khiến tôi rất buồn và nản. Kết quả có chừng
ấy, đúng là chưa thật tương xứng với công sức, trách nhiệm mà
tôi đã đổ ra cả một năm trời. Các mặt thi đua của lớp tôi cuối học
kỳ vẫn luôn đứng vị thứ... áp chót toàn trường. Kết quả thi tốt
nghiệp năm đó, chỉ có bảy em đậu tốt nghiệp.
Cách chia lớp cá biệt, học yếu riêng ra như vậy của trường tôi và
một số trường khác đã làm, xét về mặt lý thuyết, về mặt khoa học
xem ra có vẻ phù hợp, đúng đắn. Bởi cùng một đối tượng dễ quản
lý, giáo dục, giảng dạy hơn. Nhưng kết quả thực tiễn mà trường

tôi và tôi đã làm bằng nỗ lực hết sức lại không được như
mong muốn. Qua thất bại trong công tác quản lý giáo dục
chủ nhiệm lớp 12 năm ấy, tôi đúc kết ra được mấy nguyên
nhân, bài học kinh nghiệm:
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- Thứ nhất, giáo dục học sinh cá biệt là một nhiệm vụ vô cùng gian
khó, khó thành công trong một thời gian ngắn. Nó đòi hỏi một quá
trình dài lâu, có sự gắn kết, thật sự trách nhiệm của các giáo viên
chủ nhiệm từ cấp dưới đến cấp trên, với sự quan tâm cùng gánh
vác, chia sẻ thường xuyên từ phía phụ huynh, gia đình, vì thời
gian sinh hoạt của các em ở nhà là chủ yếu.
- Thứ hai, một lớp toàn là học sinh yếu kém, cá biệt, quậy phá rất
khó cho công tác tổ chức, chọn cán sự, “bộ máy” giúp việc cho
chủ nhiệm. Không có em nào làm được, học được, các em đều
đồng sàng với nhau, thiếu đi chỗ dựa “tin cậy” để làm gương, để
phấn đấu, để học hỏi bài vở... lẫn nhau. “Học thầy không tày học
bạn” ở lớp “đặc biệt“ này dường như bị triệt tiêu hoàn toàn, phong
trào, khí thế học tập rất trầm lắng, uể oải, rời rạc.
Chúng tôi nhận thấy việc chia học sinh theo nhóm lớp chỉ phù hợp
và phát huy được với các lớp chọn tốp trên. Còn dồn học sinh yếu
kém, cá biệt thành một nhóm lớp không mang lại kết quả khả
quan, chỉ tăng thêm áp lực, nặng nề đối với giáo viên chủ nhiệm
và giáo viên giảng dạy. Rút kinh nghiệm năm đó, các năm sau này
trường tôi quay trở lại hình thức chia đều đối tượng học sinh trên
các mặt. Giáo viên chủ nhiệm chỉ cần bỏ ra nửa công sức của tôi
đã từng làm với lớp cá biệt cũng cho ra kết quả khá tốt. Từ việc
cụ thể của một lớp, một trường từng kinh qua, tôi muốn chia sẻ
với tất cả đồng nghiệp, các thầy cô giáo làm công tác chủ nhiệm
những cái khó, cái khổ, không dễ vượt qua của nhiệm vụ này. Và
qua đây, tôi đã nghiệm ra và thấm thía hơn câu “nói thì dễ, làm
mới khó” không ở đâu hết mà hiện hữu ngay trong công tác giáo
dục học sinh cá biệt hay đánh lộn, quậy phá...
ĐỖ TẤN NGỌC
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13- Cảm hóa học sinh cá biệt
bằng tình yêu thương
TT - Đó là giải pháp mà các nhân vật của Diễn đàn chủ nhật tuầ n
này chia sẻ, cho dù họ là hiệu trưởng của một trường có nhiề u
học sinh cá biệt, là giáo viên và cả những học sinh, trong đó có
em từng bị coi là học sinh hư.

Thầy Nguyễn Tùng Lâm
* Thầy Nguyễn Tùng Lâm (hiệu trưởng Trường THPT Đinh
Tiên Hoàng, Hà Nội):
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Không đáp la ̣i bằ ng phản ứng tức thời
Nhiều người vẫn nghĩ Trường Đinh Tiên
Hoàng là nơi có nhiều học sinh hư, cá
biệt. Thực tế ngoài những học sinh
được tuyển đầu vào lớp 10, đúng là có
khá nhiều học sinh có cá tính đặc biệt
được chuyển tới từ trường khác. Bởi thế
công tác quản lý học sinh của chúng tôi
luôn được đặt ra như một nhiệm vụ
quan trọng song song với việc dạy kiến
thức văn hóa.

"Những hành vi thô
bạo gây tổn thương
học sinh đều chỉ dẫn
đến sự thất bại trong
việc giáo dục"
Thầy Nguyễn Tùng
Lâm

Việc tiếp nhận, giáo dục và thường xuyên phải xử lý nhiều
tình huống khác nhau liên quan tới học sinh đã đúc kết cho
tôi những nguyên tắc chung.
Thứ nhất, không bao giờ áp đặt mong muốn của người lớn,
mà ở đây là các thầy cô giáo, vào học sinh một cách cứng
nhắc. Vì nếu làm như vậy các em có thể tuân theo nhưng
thực chất không phục, không tự nguyện, chống đối ngầm...
Trái lại cần tìm hiểu, lắng nghe và thể hiện cho học sinh thấy
các em đang được chia sẻ, tôn trọng, việc tiếp cận của người
thầy đầy thiện chí và sẵn lòng giúp đỡ các em.
Thứ hai, khi xảy ra một sự việc liên quan tới hành vi của
những học sinh có cá tính nổi trội, người thầy không đáp lại
bằng phản ứng tức thời, không tạo ra xung đột, phân thắng
thua giữa thầy với trò mà cần tạo một “khoảng lặng” cho các
em học sinh có cơ hội, thời gian bình tĩnh, nhìn nhận, tự đánh
giá.
Thứ ba, cần nhận thức đúng về việc người lớn không phải
lúc nào cũng đúng. Bởi vậy, người lớn cũng cần kiểm soát,
tự nhìn nhận hành vi của min
̀ h.
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Các em học sinh khi làm sai cũng cần phải có thói quen chịu trách
nhiệm về những điều mình đã làm. Việc quy định hình phạt đối với
học sinh có việc làm sai là điều chúng ta cần nghiên cứu. Tôi nghĩ
có rất nhiều cách phạt tích cực như đề nghị học sinh khắc phục
hậu quả do các em gây ra, phạt bằng các hình thức lao động, cũng
có thể đồng ý để học sinh phải thực hiện một việc làm tốt khác để
bù lại điều các em mắc lỗi... Nhưng trong khi đề ra các hình phạt
cũng cần phải đảm bảo nguyên tắc không sỉ nhục, xúc phạm và
xâm phạm thân thể, tinh thần học sinh. Phải làm sao để các em
thực hiện hình phạt tự nguyện sau khi nhận ra cái sai của mình.

Cô Trương Vy Việt Huyền và các học trò ở Trường THPT Thủ Đức -

Ảnh: M.H.
* Cô Trương Vy Việt Huyền (giáo viên môn hóa Trường THPT
Thủ Đức, TP.HCM):
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14- Trong giáo du ̣c không thể
dùng nắ m đấ m
Sau nhiều năm làm công tác chủ nhiệm và gặp nhiều trường
hợp học sinh cá biệt khác nhau, tôi nhận ra rằng trong quá
trình giáo dục, không thể dùng nắm đấm.
Nếu học sinh không thuộc bài hoặc không làm bài, giáo viên
cần tìm hiểu tại sao như vậy: do em không hiểu bài, em mất
căn bản ở những lớp dưới hay do gia đình em có vấn đề, do
em bất mãn một việc gì đó trong lớp, trong trường... Biết
được chính xác nguyên nhân rồi sẽ có cách giải quyết phù
hợp. Sự tìm hiểu, gần gũi, quan tâm đến học sinh phải thật
sự xuất phát từ tình yêu thương của thầy giáo. Khi học sinh
nhận biết được tình cảm đó thì việc giáo dục các em sẽ dễ
dàng hơn rất nhiều.
Nói như thế không phải lúc nào tôi cũng thành công trong
việc giáo dục học sinh cá biệt. Nhất là trong thời đại như hiện
nay, tinh thần tôn sư trọng đạo đã không còn được như ngày
xưa, chưa kể một số phụ huynh không muốn phối hợp với
nhà trường để giáo dục con mà khư khư bênh vực con em
mình. Hồi mới ra trường tôi đã từng thất bại khi quá nóng
nảy, khi chưa có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề nên có
những lời nói, hành động thiếu tế nhị. Lúc đó, tôi cứ nghĩ
rằng mình là giáo viên thì các em phải nghe lời. Thực tế
không phải như vậy.
Học sinh lứa tuổi THPT tự ái rất cao, các em luôn nghĩ mình
đã là người lớn. Vì vậy thầy cô giáo phải tôn trọng các em,
không thể tùy tiện la mắng các em trước mặt các bạn cùng
lớp, cùng trường. Người thầy cư xử làm sao mà để học sinh
của mình mắc cỡ với bạn bè rồi dẫn đến bất mãn thì các em
sẽ chống trả quyết liệt, không thể giáo dục được.
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Tóm lại, tôi vẫn cho rằng giáo viên cần gần gũi, yêu thương học
sinh để hiểu các em hơn, sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm để uốn
nắn từ từ, giáo dục các em trở thành người tốt.

* Cô Trần Thị Hải Yến (phụ trách công tác quản lý học sinh Trường
THCS Alpha, Hà Nội):

15- Không có học sinh nào là cá biệt

Cô Trần Thị Hải Yến - Ảnh do nhân vật cung cấp
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Nhiều năm phụ trách chương trình “Tôi tài giỏi” (một chương trình giáo dục
giá trị sống - PV), tôi đã tiếp xúc với nhiều em học sinh bị xem là cá biệt.
Với cái danh “cá biệt” đó, các em tự ti, chán nản, bất cần, mất niềm tin.
Việc phân loại học sinh bình thường và học sinh cá biệt là cách làm không
nên trong nhà trường hiện nay. Khi đảm nhiệm vai trò quản lý học sinh ở
Trường THCS Alpha, tôi cũng thống nhất với các thầy cô giáo rằng “ở đây
không có học sinh cá biệt, mọi cá tính của các em đều cần được tôn trọng,
yêu thương”. Trong chương trình dạy giá trị sống cho học sinh, giá trị tôi
muốn các em biết đến đầu tiên là sự yêu thương.
Học sinh của tôi khi vào trường sẽ được cho biết “trong ba tháng đầu, các
em được quyền mắc lỗi”. Nhiều người sợ tuyên bố như thế học sinh sẽ hư
hơn, nhưng tôi không lo điều đó. Các em vấp váp, chúng tôi nhận thấy
những điểm yếu, những điều cần căn chỉnh và cho các em cơ hội thay đổi...
Nếu tự các em biết được cái mình từng làm là không đúng, nhưng các em
không bị xúc phạm mà trái lại được khích lệ, tin tưởng, tôi tin rằng các em
sẽ thay đổi. Bọn trẻ sẽ không đáp lại sự yêu thương, tôn trọng bằng việc tái
phạm lỗi lầm.

* Đỗ Hoàng Minh Phú (học sinh Trường THPT tư thục Thái Bình,
TP.HCM khóa 2011-2013, hiện là sinh viên năm I Học viện Ngoại giao):

16- Tôi là người may mắ n
Hồi năm lớp 10, mới đầu tôi học ở một trường THPT công lập trên địa bàn
TP.HCM nhưng hay nghỉ học, rồi bỏ nhà đi chơi... Thế nên cả gia đình tôi
và nhà trường đều thống nhất cho tôi nghỉ ở nhà một năm. Năm sau, bà nội
xin cho tôi học lại lớp 10 ở Trường THPT tư thục Thái Bình.
Lúc ấy tôi chán lắm, không muốn học nên ương ngạnh, quậy phá không coi
ai ra gì. Không chỉ đánh nhau, có lần tôi còn trèo tường ra ngoài đi chơi từ
sáng đến tối. Khi quay trở lại trường, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng
mỏ, bị đuổi học. Nhưng không, các thầy cô đã rất nhẹ nhàng hỏi chuyện
tôi: làm cách nào mà ra khỏi trường được? Thế rồi sau đó tôi được các thầy
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cô quan tâm nhiều hơn, nhất là thầy chủ nhiệm Trần Văn Nhân. Thầy
thường tìm cách tâm sự với tôi, gần gũi tôi như một người cha vậy.
Hồi đó tôi chỉ học hành làng nhàng, cứ vào tiết là tìm cách quậy để không
phải học. Các thầy cô đã áp dụng nhiều biện pháp: cho ra trước cửa đứng,
cho lên phòng thầy Lợi (phó hiệu trưởng nhà trường - PV) uống nước...
Trong đó tôi sợ nhất là phải lên phòng thầy Lợi. Khi gặp tôi, thầy hỏi chuyện
vui vẻ chứ không bao giờ đánh đập nhưng tôi rất ngại phải đối mặt với thầy.
Sự thay đổi tích cực của tôi sau đó bắt nguồn từ nhiều yếu tố: do tôi nhận
ra trách nhiệm của mình, tôi tìm ra được mục tiêu cần phấn đấu, cố gắng
để không phụ lòng các thầy cô. Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi thấy mình thật may
mắn. Ngày xưa, nếu nhà trường đuổi học hoặc thầy cô chửi mắng tôi, tôi
sẽ bất cần, sẵn sàng ra đường mà không cần nghĩ đến điề u gì khác nữa.

* Nguyễn Thanh Huỳnh (học sinh lớp 11A11 Trường THPT Marie Curie,
TP.HCM):

Thích nhe ̣ nhàng
Trên thực tế, ở nhiều trường trung học có những tình huống thầy cô đã
trách sai, trách oan. Khổ nỗi là có thầy cô không chịu nghe học sinh giải
thích. Thậm chí có trường hợp học sinh càng phân bua càng bị phạt nhiều
hơn. “Người trong cuộc” cũng ấm ức, không biết nói với ai, chỉ có thể tâm
sự với bạn bè. Và bao giờ câu an ủi của các bạn cùng lứa cũng sẽ là: “Thôi
bỏ đi, thầy cô mà!”. Chẳng lẽ cứ thầy cô là thích nói gì thì nói, thích mắng
ai là mắng sao?
Có lẽ tâm lý của học sinh chúng tôi đứa nào cũng giống nhau: thích được
thầy cô đối xử, nói năng nhẹ nhàng, ngọt ngào với mình. Nếu học sinh có
gì sai, thầy cô hãy gặp riêng và dịu dàng khuyên nhủ, chứ nếu la mắng
trước lớp thì “quê” với tụi bạn lắm. Chưa kể có bạn rất cá tính, thầy cô mà
la mắng hoài bạn ấy bực là bỏ ngoài tai, không chịu thay đổi gì hết. Thậm
chí có trường hợp bạn ấy còn ghét thầy cô đó luôn.
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17- "Học sinh cá biệt", vì đâu nên nỗi?
TT - Chỉ vài ngày sau khi Tuổi Trẻ đăng bài “Trường “phục thiện”
cho học sinh cá biệt” (Tuổi Trẻ ngày 13-3) viết về trường phổ thông
nội trú - Viện Nghiên cứu phát triển võ Việt Nam và thể thao (thuộc
Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam - VUSTA), nhiều
bạn đọc liên lạc với Tuổi Trẻ xin được cung cấp địa chỉ của trường.
Cuộc điện thoại đầu tiên chúng tôi nhận được là của một phụ
huynh ở Sài Gòn. Bà nói trong thảng thốt: “Thằng nhỏ nhà tôi cũng
y chang hoàn cảnh mấy cậu học sinh cá biệt nêu trong bài báo.
Xin cho địa chỉ trường để gia đình tôi nhờ thầy cô tư vấn”.
Một bài báo phản ánh thực trạng xã hội được quan tâm là điều
đáng mừng. Thế nhưng với câu chuyện này, có càng nhiều phụ
huynh quan tâm người viết càng lấy làm đáng buồn, đáng lo. Vì
đó chính là trong đời sống, số học sinh cá biệt không còn là cá
biệt; rất nhiều những người bố, người mẹ, anh chị, người thân của
các em này đang phải ăn ngủ không yên, trăn trở, day dứt vì đứa
con hư trong gia đình mình. Rồi nữa, rõ ràng khi những bậc phụ
huynh tìm kiếm một nơi xa xôi để gửi gắm đứa con cưng của mình
mà vốn họ chỉ muốn ôm ấp, che chở, chẳng hề muốn dứt ra thì
điều đó biểu hiện phần nào cho sự bất lực trong việc nuôi dạy con
của họ.
Ở góc độ khác, những học sinh cá biệt đang học tập tại trường là
những học sinh nghiện game, vướng bạo lực học đường, bị nhà
trường đuổi học... Đó là hệ lụy từ việc các em không may sinh ra
trong hoàn cảnh thiếu sự quan tâm, giáo dục vì mồ côi, ba mẹ đi
tù hay ly dị hoặc mải mê lăn lộn mưu sinh mà bỏ bê không chăm
sóc. Không chỉ thế, bên cạnh đó còn là những cô cậu sinh ra trong
gia đình khá giả về kinh tế, có cả con lãnh đạo sở này ngành nọ.
Thậm chí trong trường có cả con của một vị hiệu trưởng trường
chuyên. Còn gì đau hơn khi ngay cả một người thầy đứng đầu một
cơ sở giáo dục cũng phải bất lực trước đứa con hư của mình.
Càng suy ngẫm về trò hư, càng băn khoăn “vì sao nên nỗi?”. Căn
cơ của giáo dục không phải chỉ ở nhà trường mà còn là ở chính
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cái gốc gia đình. Xã hội có thể dễ cảm thông với những ông bố,
bà mẹ đói khổ vì gánh nặng mưu sinh mà lơi lỏng con cái, nhưng
không thể chấp nhận sự ngụy biện từ những người mải mê làm
giàu, chạy theo đồng tiền hay địa vị mà phó mặc đứa con mình
cho dòng đời xô đẩy.
Trong những cuốn nhật ký hay lời rủ rỉ tâm sự của các học sinh
với thầy cô tại trường, có không ít em nói rằng các em thiếu thốn
ngay trong gia đình đủ đầy cả con người và tiền bạc của mình.
Các em thiếu thốn tình thương, thiếu thốn sự quan tâm, gần gũi,
hay đơn giản là thiếu ngay cả những bữa cơm sum họp gia đình...
Thầy Phạm Quang Long - hiệu trường của trường - tâm sự ngôi
trường được lập ra trên cơ sở “nhu cầu có thật” của xã hội. Nhiều
người lặn lội từ xa đưa con tới trường năn nỉ nhận giúp, nhưng vì
để đảm bảo giữ được sự ổn định trong chất lượng đào tạo, trường
không dám nhận ồ ạt. Thật sự nếu trường mở toang cửa chạy
theo số lượng như vô số những trung tâm đào tạo chiêu sinh tư
thục vẫn đang làm hiện nay, con số học sinh bây giờ chắc chắn
lớn hơn rất nhiều so với số 200 em.
“Cứ tưởng tượng với những học sinh này nếu bị bỏ bê, mãi lang
bạt mặc cho dòng đời thì sẽ thế nào? Hệ lụy mang lại cho xã hội
từ những “công dân đặc biệt” này chắc chắn không hề nhỏ. Do đó,
cái cần ở những bậc phụ huynh không chỉ chăm sóc con bằng tình
thương mà còn phải đặt ra trách nhiệm của mình đối với đứa con
ruột thịt và thêm cả trách nhiệm đối với xã hội” - thầy Long bày tỏ.
LÂM HOÀI

18- Trường "phục thiện"
cho học sinh cá biệt
TT - Gần 200 học sinh cá biệt đang “phục thiện” một cách lạ kỳ ở
một ngôi trường độc nhất vô nhị tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) Trường phổ thông nội trú, Viện Nghiên cứu phát triển võ Việt Nam
và thể thao (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam 57

VUSTA) - nơi chuyên tiếp nhận đào tạo các học sinh cá biệt trên
khắp cả nước gửi về.

Các em học sinh của trường trong tiết thực hành gói bánh chưng
- Ảnh do trường cung cấp
Được thành lập từ năm 2009, ngôi trường nhỏ này nằm trọn trong
khuôn viên Trường ĐH Thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) với
khu liên hợp khép kín gồm giảng đường, sân tập, ký túc xá, nhà
ăn, công viên... Trường có 30 giảng viên vừa đứng lớp dạy văn
hóa vừa đảm trách các hoạt động văn thể mỹ.
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Ký ức trò hư
“Cứ học sinh nào trường khác không
nhận hay đuổi học chúng tôi nhận hết” thạc sĩ Phạm Quang Long, viện phó phụ
trách trường, dí dỏm. Theo thầy Long,
tính từ năm 2009 đến nay trường đã tiếp
nhận hơn 200 học sinh vào học, hầu hết
trong số này là học sinh cá biệt, nghiện
game, vướng bạo lực học đường, bị nhà
trường đuổi học... “Vì là học sinh cá biệt
nên việc tiếp nhận, cảm hóa và đào tạo
các em là cả quá trình dài với những
phương pháp đặc thù....” - thầy Long
chia sẻ.
Đ.T.Đ., một học sinh lớp 7 ở thị xã Phủ
Lý (Hà Nam), là con út trong gia đình
khá giả, bố kinh doanh ở Sài Gòn, còn
mẹ làm ăn tận bên Nga. Ở nhà bà ngoại
già yếu không thể trông nổi đứa cháu
hiếu động, Đ. hết trốn học chơi game
đến tụ tập đám bạn hư gây lộn. Thậm
chí thú vui của Đ. hồi đó - như Đ. kể - là
“mang gạch đá đi ném vỡ kính nhà
người ta rồi thích thú bỏ chạy”.Nhắc tới
Đ., thầy Đặng Văn Nguyên - giáo viên
phụ trách Đ. - tại trường vẫn còn cảm
thấy rùng mình khi nhớ lại thời điểm cậu
bé nhập trường.

Cá biệt thành tài
Theo thống kê của
trường, trong những
niên khóa vừa qua
100% các em học sinh
lớp 12 đều tốt nghiệp
THPT, nhiều em trong
số đó thi đỗ các
trường ĐH, CĐ trên
cả nước, trong đó có
các trường danh tiếng
như Học viện An ninh,
Học viện Cảnh sát,
Đại học Tài nguyên
môi trường... Ngoài
ra, nhiều em còn đoạt
huy chương vàng, bạc
tại các giải đấu
Vovinam, Hội khỏe
Phù Đổng toàn quốc,
của TP Hà Nội...

Thầy kể: “Khi vừa đặt chân vào phòng giám hiệu, Đ. gào thét, đập
phá đồ đạc trong phòng, rồi vùng chạy leo tường băng qua cánh
đồng làng chui tọt vào một nhà dân trốn mất tăm. Khi cả trường tá
hỏa đi tìm, đưa được Đ. quay lại thì Đ. ngổ ngáo tuyên bố với bố
mẹ mình: Ông bà đưa tôi đến đây là để cho tôi đi tù chứ gì, tôi sẽ
tự tử cho ông bà coi”.
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L.T.K., một học sinh cá biệt khác, vốn là con trai cưng trong gia
đình bố mẹ đều là cán bộ ngành tài chính của TP Thái Nguyên.
Cậu học sinh từng đứng đầu lớp của trường chuyên tỉnh mê game
online đến quên ăn quên ngủ. Thường xuyên bỏ học, nướng mình
vào các trò chơi điện tử nên sức học của K. sa sút nghiêm trọng.
Từ cậu học sinh ngoan hiền K. thường xuyên cãi lại bố mẹ. Đỉnh
điểm trong một lần bị bố đánh mắng, K. đã phản kháng lại. Thương
con nhưng vì bất lực, bố mẹ K. gửi em tới trường.
Trong khi đó, N.Đ.H.N. có mẹ bán hàng ở chợ tối ngày, ba là tài
xế chở hàng thường xuyên vắng nhà, không ai trông nom dạy dỗ.
Chỉ mới học lớp 10 nhưng nhiều năm liền N. là một quái xế có số
má ở Q.Tân Bình (TP.HCM). Một lần chỉ vì thầy mắng, N. đã đánh
bị thương thầy giáo của mình ngay trên lớp, sau đó N. bị trường
đuổi học.
Thương tâm nhất phải kể tới N.H.A. ở Gia Lâm (Hà Nội). Bố A.
chết vì nghiện ma túy từ hồi em còn nhỏ, mẹ A. cũng là con nghiện
đã nhiều lần định mang con bán qua Trung Quốc để đổi tiền hút
chích nhưng bất thành. Sau khi được cứu thoát, cô bé A. trở nên
lì lợm, bất cần được đưa về ở với chị của bà ngoại. Cô Phạm Ngọc
Oanh - giáo viên phụ trách ở trường - nhắc lại câu chuyện khiến
cô từng “chết khiếp”. Đó là lần cả lớp đang chuẩn bị nấu nướng,
khi được thầy cô phụ trách đề nghị tham gia cùng, A. đã cãi lại rất
hỗn. Khi thầy dạy võ lên tiếng dọa sẽ nghiêm trị, A. lạnh lùng hất
ngược hàm, đoạn một tay cầm dao nhọn, tay còn lại chỉ vào dưới
cổ thách thức: “Thầy đâm đây này, chỗ này nhiều máu lắm, đâm
cho nhanh chết”.

Phương pháp đặc biệt
Thầy Long cho hay hầu hết các em khi mới vào trường đều tỏ ra
bất hợp tác, có em quậy phá, em thì thu mình, thậm chí có em còn
tuyệt thực hay đòi tự tử. “Với những học sinh cá biệt, suy cho cùng
là những tâm hồn bị khiếm khuyết ở một điểm nào đó, mình phải
tìm ra chỗ đó để bù đắp” - thầy Long phân tích.
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Theo thầy Long, mỗi học sinh cá biệt đều mang trong mình những
tố chất riêng, học sinh thích bạo lực, hay đánh nhau nếu uốn nắn
đúng dễ trở thành vận động viên giỏi; trò nghiện game, mê Internet
nếu đào tạo bài bản có khả năng thành những lập trình viên; hay
học sinh thích đàn đúm hát hò, đầu tóc, quần áo kỳ dị... ẩn chứa
những tiềm năng của các môn nghệ thuật.
Bởi vậy, khi tìm ra những tố chất đúng và áp dụng phương pháp
phù hợp chắc chắn sẽ giúp những tài năng thăng hoa. Điều này lý
giải cho việc khá nhiều học sinh của trường thi đỗ các trường ĐH
có tiếng hay đoạt các giải cao về võ thuật, hội khỏe.
Khi các em thật sự lấy lại được cân bằng, trường mới đưa vào áp
dụng các giờ học văn hóa, truyền đạt kiến thức... Thầy Long cho
chúng tôi xem thời khóa biểu của trường, trong đó có những tiết
học khá lạ lẫm. Ngoài những môn chủ đạo như toán, lý, hóa, ngoại
ngữ..., có thêm những giờ học đàn, giờ ngoại khóa, giờ kỹ năng
mềm, giờ xem phim, giờ đọc báo, viết thư hay nấu nướng...
“Chúng tôi cho các em xem phim về tình mẫu tử để các em sống
có hiếu hơn, dạy các em tự nấu nướng, tự viết thư cho cha mẹ,
viết đơn xin việc. Rồi cho các em tự tổ chức cắm trại, làm tiệc,
dựng một chương trình văn nghệ, tổ chức phân công nhau trực
nhật, nấu ăn để các em rèn luyện kỹ năng, tính tự lập cho mình” thầy Long kể về phương pháp đặc thù của trường.
Thầy Long cho hay dù có rất nhiều chương trình vui tươi, sôi động
là vậy nhưng trường cũng áp dụng kỷ luật thép để uốn nắn các
em. Đó là việc lấy kỷ luật của võ thuật như đứng tấn, chạy bộ, hít
đất... hay đơn giản là xách nước, nhặt rau, gọt củ quả cho phòng
bếp... để xử phạt các lỗi vi phạm. Thậm chí ở trường còn có một
gian phòng gọi là phòng “cấm túc”. Những học sinh vi phạm lỗi
nặng sẽ được đưa vào đây cách ly mọi hoạt động, giao tiếp với
bạn bè trong ba ngày để suy ngẫm. Hết thời gian kỷ luật, các em
còn phải viết một bản tự kiểm điểm bằng... tiếng Anh.
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“Phục thiện”
Khi chúng tôi nhắc tới chuyện ngày xưa, Đ.T.Đ. đỏ mặt ấp úng
không nói nên câu. Đ. nói rằng ở trường vui nên giờ chẳng muốn
về nhà, vì “về lại sợ gặp các bạn hư rồi quậy phá như ngày xưa là
không tốt”.
Vô tình bắt gặp N.Đ.H.N. đang ngồi chơi đàn một mình dưới tán
cây trong khu ký túc xá, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng
ai ngờ cậu học sinh ngỗ nghịch từng hành hung thầy giáo giờ đây
là cậu trò ngoan hiền với mái tóc lãng tử đang mê mẩn với những
nốt nhạc. Cô Phạm Ngọc Oanh cho hay mới đây N. đã giành huy
chương bạc môn võ Vovinam tại hội diễn Hội khỏe Phù Đổng toàn
quốc. Hỏi lại chuyện ngày xưa, N. vừa kể vừa gãi đầu cười thẹn
thùng: “Không hiểu sao hồi đó con lại hư vậy, giờ nghĩ lại thấy kỳ
lắm”.
Còn L.T.K., đợt tết vừa rồi cậu con trai bất trị là nỗi lo toan thường
trực của bố mẹ ngày nào khiến cả gia đình, họ hàng ngỡ ngàng
khi vào bếp phụ mẹ nấu nướng, thời gian rảnh thì đọc sách, mỗi
tối ôm đàn ghita chơi nhạc, hát cho cả nhà nghe. Trong khi đó, từ
một đứa trẻ bất cần, N.H.A. giờ đây đã trở thành một nữ sinh lớp
7 đầy cá tính, chơi piano giỏi và biết nấu rất nhiều món ngon.

Mô hình tốt cần nhân rộng
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Ngũ Duy Anh - vụ trưởng Vụ Công tác
học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục - đào tạo) - cho biết Trường phổ
thông nội trú, Viện Nghiên cứu và phát triển võ Việt Nam nằm
trong chuỗi hệ thống trường Olympic của Trường ĐH Thể dục thể
thao Từ Sơn (thuộc Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch). “Bộ đã ghi
nhận các trường hợp học sinh cá biệt khi được gia đình gửi đào
tạo tại trường đã trở thành những học sinh tốt, thi đỗ các trường
ĐH, CĐ. Theo tôi, đây là mô hình đào tạo đầu tiên trên cả nước
có những mặt tốt cần được nhân rộng” - ông Anh cho biết.
LÂM HOÀI
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19- Nam sinh cá biệt và nước mắt
người mẹ giáo viên
- Bố mẹ cũng không khuyên được. Bây giờ bố em ấy đã bỏ mặc coi
như không có con. Thậm chí em ấy đã bỏ nhà đi theo bạn mấy ngày
liền rồi mẹ lại đội mưa gió đi tìm. Mẹ em ấy đã khóc, buồn rất nhiều
và đã phải quyết định một cách đau đớn: gọi công an đến bắt con
trai mình.
Nỗi bất lực của một cô giáo

Tâm sự với VietNamNet, giáo viên – người kể câu chuyện này cho
biết bản thân chị và các giáo viên đang cố gắng để đưa cậu học
trò cá biệt thay đổi....
Chị nói, tâm lý trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào nếp nghĩ của
người dân Việt Nam muốn có con trai để nối dõi tông đường, để
nuôi cha mẹ khi về già... Chính điều đó đã làm cho các bậc cha
mẹ thường nuông chiều con trai. Nhưng bố mẹ các em không biết
rằng cách giáo dục như vậy của họ đã làm hư các em.
Năm nay, tôi được giao nhiệm vụ giảng dạy cho khóa lớp 10. Với
cô trò mọi người đều xa lạ. Nhưng chỉ 2 tuần đầu năm học mới,
lớp 10A6 mà tôi dạy đã nổi lên một trường hợp học sinh rất cá
biệt.
Trong lớp em ấy thường xuyên không chép bài và luôn nằm ra
bàn học. Tiết nào tôi cũng phải nhắc nhở. Khi mắng em ấy còn
thách thức nếu cô mắng nhiều em sẽ nghỉ học.
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Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi nhận thấy sự khác biệt của em với các bạn khác nên đã trao
đổi với giáo viên chủ nhiệm. Tôi có tìm hiểu qua các bạn trong lớp
và được biết mẹ em ấy cũng là nhà giáo, bố cũng làm trong nhà
nước. Nhưng tại sao lại để con như vậy?
Một buổi chiều tối mù mịt tôi thấy có tiếng gọi ngoài cổng. Tôi chạy
ra và thấy mẹ của em học sinh ấy. Nhà tôi cách trường khá xa
khoảng 15km. Mẹ em ấy nói đã tìm từng nhà giáo viên bộ môn
dạy em ấy dù nhà xa tới đâu.
Chị đã khóc rất nhiều khi gặp tôi. Vì bố em ấy là con trai trưởng
nên chị phải sinh bằng được con trai. Cũng may chị sinh cháu là
thứ 2 đã được con trai. Cả nhà ông bà, bố mẹ ai cũng chiều thích
gì được nấy; con mắc lỗi thì ông bà mắng bố mẹ nên dạy con cũng
khó. Từ nhỏ tới lớn không ái dám đánh cháu. Chính vì vậy càng
lớn e càng hư và khó bảo hơn.
“Nếu như cho chị đổi 100 đứa con gái lấy nó chị cũng đổi em ạ” mẹ em đã nói với tôi trong nước mắt.
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Em ấy đã mượn xe, mượn điện thoại của bạn rồi bán. Khi bạn bè
khuyên ngăn, đòi điện thoại thì đánh bạn. Bố mẹ cũng không
khuyên được. Bây giờ bố em ấy đã bỏ mặc coi như không có con.
Thậm chí em ấy đã bỏ nhà đi theo bạn mấy ngày liền rồi mẹ lại đội
mưa gió đi tìm. Mẹ em ấy đã khóc, buồn rất nhiều và đã phải quyết
định một cách đau đớn: gọi công an đến bắt con trai mình.
Nhưng lỗi của em chưa đủ lớn và em chưa đủ tuổi để bị giam nên
được thả. Các bạn của em cũng nói với tôi: bạn ấy chỉ chơi với
các anh lớn và các anh ấy đều bị nghiện hết cô ạ. Các anh ấy
thường bắt bạn đi ăn trộm để có tiền mua thuốc.
Em tâm sự với bạn rằng bố mẹ đã ra tòa li hôn vì em. Bố mắng,
đánh mẹ vì đã làm hư em. Đó là kết cục buồn của một gia đình
với bao mong mỏi, hi vọng vào đứa con trai của mình.
Nhưng do cách giáo dục không đúng nên đã đưa vào xã hội một
con người không lành lặn về đạo đức và làm tan rã một gia đình
hạnh phúc.
Tôi thiết nghĩ, nếu như việc mẹ em ấy đội mưa gió đi từng nhà
giáo viên để nhờ quan tâm, chú ý tới con mình sớm hơn từ khi em
còn nhỏ chứ không đợi tới lúc em hư rồi mới làm thì có lẽ mọi thứ
sẽ không tan vỡ.
Em hay nghỉ học không lý do. Biết chuyện nên mỗi lần em lên lớp,
trong giờ tôi gọi em phát biểu nhiều hơn để em chú ý hơn và thấy
mình được mọi người quan tâm. Hôm nào em ấy nghỉ học tôi phải
gọi cho mẹ em và báo cho giáo viên chủ nhiệm.
Xót xa thay, em giờ như kẻ chạy trốn bất cần đời. Nhà em cách
trường gần 10km nên phải thuê trọ khi học ở đây. Đã bao lần ban
giám hiệu nhà trường và giáo viên đến tận nhà hay tới phòng trọ
nhưng chỉ gặp được mẹ em.
Giờ thì em nghỉ học đã hơn 2 tháng. Như một người tuyệt vọng,
mẹ em cất công đi tìm con trong tuyệt vọng. Em bỏ trốn mỗi lần
mẹ hay người thân, nhà trường tới thăm. Bạn bè từng khuyên em
tới trường thì bị đánh thâm tím mặt mày. Giáo viên chúng tôi cũng
chới với trước nỗi đau của mẹ em-một người đồng nghiệp và chỉ
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biết nhắc nhau phải chăm chút hơn cho tổ ấm nhỏ bé của chính
mình để không rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Tối hôm rồi mẹ em thất thểu đến gặp tôi. Chị nói trong nước mắt:
“Em ơi, có khi chị mất cháu thật rồi!”


Giáo viên Nguyễn Thị Thắm (Vĩnh Phúc)

20- Buổi học đầy nước mắt
những học trò cá biệt
Những câu chuyện thực tế được lồng ghép trong từng bài thơ,
đoạn nhạc của người thầy đã làm không ít nước mắt học trò
trường giáo dưỡng lăn dài trên má.
Khác với các buổi học trước đó, học sinh trường giáo dưỡng số 4
(Đồng Nai) được lên lớp với hai thầy giáo đến từ TP HCM, ngày
27/11. Không sách giáo khoa, không vở ghi chép, mở đầu tiết dạy
là những tiếng cười, tiếng vỗ tay đồng loạt của cả lớp qua những
trò chơi sôi động.
Đến trò chơi điền chữ vào dấu "..." những cánh tay liên tục giơ lên
để trả lời các câu hỏi, thỉnh thoảng cả lớp lại ồ lên khi một bạn trả
lời đúng và được nhận quà từ thầy giáo. Nhìn những gương mặt
non nớt, ngây ngô của những đứa trẻ, không ai nghĩ chúng đều
từng nhúng chàm vì giết người, trộm cắp tài sản, hiếp dâm trẻ
em...
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Người thầy lên lớp với những câu chuyện cảm động bằng hình ảnh, âm thanh
thực tế. Ảnh: Nguyễn Loan

Những món qùa các em được nhận từ thầy giáo là cây bút, cây
thước, hay gấu bông... tất cả đều in hình chú mèo Kitty. Tuy nhiên,
khi được hỏi về sự tích chú mèo Kitty thì ai cũng lắc đầu. Thầy Bùi
Gia Hiếu (Hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt, quận Tân Phú, TP
HCM) người đứng lớp hôm đấy bắt đầu kể.
Câu chuyện bắt nguồn từ đất nước Nhật Bản, khi mọi người sống
trong thời đại công nghiệp, họ tất bật với công việc. Có một cô bé
sống trong gia đình điển hình như vậy, khi bố mẹ đi làm thì cô đến
trường. Tuy nhiên, ở trường cô bé nhút nhát này thường hay bị
bạn bè chọc phá, ấm ức lắm nhưng cô không thể kể lại với bố mẹ
vì họ rất bận.
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Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn
bã ra công viên gần nhà ngồi khóc. Và ở đây cô bé gặp một ông
già. Ông lão đã ngồi nghe tất cả những phiền muộn trong lòng cô
bé. Kể từ đó, hễ có chuyện gì cô lại tìm đến ông già để được chia
sẻ.
Một hôm, lại bị bạn trong lớp đánh, cô bé khóc và chạy thật nhanh
đến công viên. Vì quá vội vã, khi băng qua đường cô đã bị tai nạn.
Biết tin cô bé mất, ông già ở công viên lặng lẽ đốt món quà mà
ông muốn đưa cho cô hôm trước. Đó là một chú mèo rất đẹp
nhưng không có miệng, ông muốn nó ở bên cạnh cô bé để lắng
nghe những tâm sự của cô. Và từ đó những chú mèo Kitty được
làm ra với mục đích để lắng nghe tất cả mọi người.
Câu chuyện buồn được thầy Hiếu kể trong tiếng nhạc trầm da diết
làm không khí của lớp học chùng xuống. Đâu đó có đứa gạt nước
mắt.
"Các bạn thường hay trách cha mẹ không mua cho mình cái này,
không chiều theo ý thích hay thậm chí là kiểm soát đời tư của
mình. Nhưng có bao giờ bạn đã lắng nghe những lo lắng, muộn
phiền của bậc làm cha, làm mẹ chưa?", người thầy đặt câu hỏi
trước những mái đầu đang cố cúi thật thấp.
Tiếp đó, những câu chuyện về người con không biết cách lắng
nghe bố mẹ, bạn bè, thầy cô tiếp tục được kể lại một cách sống
động bằng những những hình ảnh, âm thanh khiến cho nhiều cô
cậu học trò quậy nhất lớp cũng phải chú ý lắng nghe từng chữ.
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Những giọt nước mắt hối hận khi nghe thầy giảng về công ơn cha mẹ.
Ảnh: Nguyễn Loan

Bài học về "Biết ơn cha mẹ" của thầy Trần Tuấn Anh (giáo viên
môn giáo dục Công dân trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP
HCM) dành cho những học sinh đặc biệt này lại bắt đầu bằng một
bài hát. Khi cả lớp yên vị chỗ ngồi cũng là lúc lời của bài hát "Lòng
mẹ" (nhạc sĩ Y Vân) nhẹ nhàng cất lên.
Cùng với tiếng nhạc, người thầy kể, cuối thập niên 1950, nhạc sĩ
Y Vân là nhạc công chơi cho các nhà hàng ở Sài Gòn. Hằng đêm,
mẹ ông ở nhà giặt quần áo ở máy nước công cộng. Có lần bà giặt
đến 2h sáng thì bị cảnh sát chế độ cũ bắt vì tội phá lệnh giới
nghiêm. Sáng hôm sau hay chuyện, nhạc sĩ Y Vân khóc rất nhiều
và bài hát này ra đời từ đó.
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"Chúng ta mang ba lô nặng chừng 2-3 kg trên người cả ngày có
nặng, có mệt không?", thầy Tuấn Anh hỏi, yoàn bộ học trò đồng
thanh đáp "có ạ".

"Thế mà khi mang thai chúng ta, người mẹ tăng 10-18kg và phải
mang suốt 9 tháng 10 ngày đấy các em ạ", người thầy nói. "Đó là
chưa kể tới những cơn nôn nghén, những tháng ngày mệt mỏi khi
một hài nhi lớn dần trong bụng. Ngày con khóc chào đời cũng là
ngày người mẹ phải chịu đựng cơn đau tột cùng để sinh ra ta.
Nhưng đã có những lúc khi tiếng con khóc chào đời bắt đầu cất
lên là lúc người mẹ ra đi mãi mãi..."
Dừng một lúc, thầy giáo tiếp tục: "Chúng ta được sinh ra bằng cơn
đau tột cùng của mẹ và lớn lên bằng nước mắt mồ hôi của đấng
sinh thành. Vậy cớ sao chúng ta không biết trân trọng, yêu thương
mà lại làm cha mẹ thêm đau lòng khi đòi hỏi hết thứ này đến thứ
khác. Không lo học hành lại chỉ lo chơi bời, đánh nhau, phạm tội
để phải vào đây?"
Nhiều đôi mắt của đám học trò đã bắt đầu đỏ hoe. Thậm chí một
vài đứa con trai bắt đầu gục xuống bàn khóc nức nở. Thầy lại tiếp
tục bài giảng của mình bằng đoạn phim ngắn về cậu học trò 5
tuổi ở Tây Ninh phải một mình chăm mẹ bị ung thư. Những hình
ảnh về cậu bé tự nấu cơm đút mẹ ăn, dọn dẹp chén bát, quạt cho
mẹ ngủ và cả những mong ước của cậu về việc mẹ nhanh chóng
khỏi bệnh khiến cả phòng học không ai cầm được nước mắt.
Từng lời bài hát "Bông hồng cài áo" lại nhẹ nhàng cất lên, giọng
thầy nhẹ tênh: "Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn/ Rủi mai này
mẹ hiền có mất đi/ Như đóa hoa không mặt trời/ Như trẻ thơ không
nụ cười ngỡ đời mình không lớn khôn thêm..."
Xen kẽ bài hát là hình ảnh những người cha, người mẹ tảo tần
trong nắng mưa được chiếu lên. Cả lớp chìm vào im lặng, trước
khi kết thúc tiết dạy, thầy giáo yêu cầu học sinh hãy nằm úp mặt
xuống bàn, nhắm mắt lại trong vòng 3 phút để nghĩ về cha mẹ
mình.
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3 phút lặng lẽ kéo dài trong nền nhạc, những tiếng nấc nghẹn ngào
không kìm nén được từ những đứa học trò lại vang lên.

Cậu học trò với bàn tay thiếu mất hai ngón từ những lần xô xát và chi chít vết
xăm đang lặng lẽ nghĩ về cha mẹ sau bài giảng. Ảnh: Nguyễn Loan

Được thầy giáo hỏi, Hải (16 tuổi, ngụ Vũng Tàu) nghẹn ngào khi
cho biết cậu cảm thấy rấtcó lỗi với cha mẹ. Hải kể, nhà có hai anh
em nhưng cha bị bệnh lao, mẹ phải đi bán vé số để nuôi cả gia
đình. 13 tuổi cậu phải nghỉ học để đi làm phụ mẹ. Trong một lần
lên UBND xã, thấy phòng làm việc không có người trong khi chiếc
laptop để chỏng chơ trên bàn nên Hải đã lấy trộm mang đi bán.
Sau đó cậu bị bắt, đưa vào trường giáo dưỡng.
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"Tết vừa rồi bệnh lao của cha trở nặng, trước lúc cha mất em
không ở nhà nên không thể gặp ông lần cuối", Hải nói trong tiếng
nấc nghẹn ngào và cho biết đứa em mới học lớp 3 của cậu cũng
phải nghỉ học vì một mình mẹ không thể cáng đáng hết các chi
phí.
"Em vào đây được 16 tháng rồi nhưng chưa được về thăm gia
đình lần nào, mẹ cũng bận không vào thăm được nên nhớ nhà
lắm", Hải nói và hứa trước lớp sẽ cố gắng cải tạo, học hành thật
tốt để nhanh chóng được về nhà với mẹ và em.
Nguyễn Loan

21- Trò đánh thầy: Đừng nhìn học sinh
là cá biệt
(VTC News)- Trước hàng loạt vụ việc học sinh đánh thầy cô giáo
diễn ra trong thời gian qua, Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Hoàng
Khắc Hiếu đã có những nhận định về nguyên nhân và cách xử lý
vấn đề này.
Hiện tượng nam sinh đánh thầy giáo, chỉ vì bị nhắc nhở không
được cạo đầu đến trường, không được ăn mặc thiếu lịch sự...
khiến nhiều người lo sợ về việc văn hóa học đường đang xuống
cấp, những giá trị cốt lõi bị đảo lộn, truyền thống tôn sư trọng đạo
đang bị mai một.
Nhận định về vấn đề này, thầy giáo Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu,
thạc sĩ Tâm lý học, giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM khẳng
định, học trò đánh thầy là sai: "Nhưng tôi băn khoăn không hiểu lý
do thật sự lúc đó vì sao trò lại đánh thầy.
Có phải do một số bạn trẻ ngày càng manh động, do giá trị tôn sư
trọng đạo bị xói mòn hay do thầy ứng xử chưa mềm mại, chưa
phù hợp với tâm lý của trẻ bây giờ, làm một số trẻ không kiềm chế
được cảm xúc và hành vi bùng nổ?
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- Đặt trong trường hợp nếu anh là một giáo viên bị rơi vào hoàn cảnh
này, anh sẽ xử lý ra sao?
Đã để một đám cháy xảy ra, có chữa thì cũng đã cháy rồi. Tốt nhất
là đừng để điều đó xảy ra. Ông bà ta đã dạy: lấy nhu thắng cương.
Đối với những trẻ cứng đầu, bất cần, hung hăng thì kỷ luật hay la
mắng hầu như không có tác dụng. Cái có thể tác động đến các
em chính là tình cảm, đó là “quyền lực mềm” mà kỷ luật khuôn
phép không có được.
Thực ra, cái vỏ gai góc bên ngoài chỉ là che đậy che cái tâm hồn
yếu đuối bên trong của các em mà thôi. Để yêu những đứa trẻ “cá
biệt”, để hiểu chúng, để thông cảm và đặc biệt là kiên nhẫn để
dùng tình cảm với chúng là điều có vẻ “không tưởng” với chúng
ta.
Tuy nhiên, đó là cách hiệu quả nhất mà một nhà sư phạm nên tập
luyện cho mình.
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- Dưới góc độ tâm lý lứa tuổi,
nguyên nhân của vấn đề sẽ
được giải thích như thế nào?
Một là, từ xưa, lứa tuổi mới
lớn rất dễ có hành động bột
phát do hưng phấn thần
kinh mạnh. Cộng hưởng với
việc thiếu chín chắn trong
suy nghĩ, thiếu kinh nghiệm
trong phản ứng nên hành
động rất mạnh mẽ bất ngờ.

Một tên tướng cướp đôi khi lại rất
thương vợ, một kẻ thủ ác đôi khi
lại rất hiếu thảo với mẹ mình, vì
đó là người duy nhất chấp nhận
họ và yêu thương một “kẻ xấu”
như họ. Thầy cô cũng cần như thế,
đừng nhìn học sinh với ánh mắt là
một kẻ cá biệt, một kẻ hư hỏng,
một tên tội phạm.

Hai là, giới trẻ bây giờ cái tôi
phát triển rất sớm. Ngày
xưa thầy cô là số một, là
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc
chân lý, thầy cô cha mẹ bảo
Hiếu
gì thì nghe đấy. Nhưng bây
giờ xã hội đã hiện đại, tôn
trọng cái tôi cá nhân của
mỗi người, thế nên một số bạn trẻ thổi phồng cái tôi của mình quá
mức và làm thui chột đi giá trị tôn sư trọng đạo.
Ba là, học sinh ít được dạy về kỹ năng kiềm chế cảm xúc và kỹ
năng giải quyết mâu thuẫn. Cảm xúc bản năng chưa được thuần
dưỡng, mâu thuẫn với thầy cô chưa biết cách giải quyết. Thế nên
học sinh khi tự ái, khi bức bối là phản ứng một cách rất “bản năng”.
Đó là chỉ riêng dưới góc độ từ học sinh. Hiện tượng này còn có
thể do nhiều nguyên nhân khác như cách ứng xử của người lớn
chẳng hạn.

- Phải chăng, trong xã hội hiện đại, mối quan hệ thầy trò đang bị
thương mại hóa dẫn tới học sinh không còn “tôn sư trọng đạo”? Học
sinh ngày nay hư hơn so với trước kia?
Không có thế hệ trẻ nào khi sinh ra mà tự nó hư hơn thế hệ trước
cả. Tôi không cho rằng học sinh ngày nay hư hơn, mà là thế hệ
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trẻ ngày nay phức tạp hơn, người lớn không bắt kịp sự phát triển
của trẻ để có thể giáo dục được chúng.
Về việc “thương mại hóa” mối quan hệ thầy trò, thật đau lòng khi
phải thừa nhận điều đó có thật, làm cho cái nhìn về thầy cô không
còn đẹp như trước đây nữa. Tuy nhiên, hiện tượng đó không phải
là quá phổ biến, không thể lấy đó làm lý do biện minh cho hành
động đánh thầy đánh cô.
- Để những hiện tượng học sinh đánh lại thầy cô giáo không còn
tái diễn, theo anh cần phải có biện pháp gì?
Tôi nghĩ thay đổi đầu tiên là ở người thầy. Nguyên tắc cơ bản
trong giáo dục là nguyên tắc “may đo”, mỗi học sinh là một bản
chính – không có bản photocopy, mỗi học sinh có cá tính riêng,
suy nghĩ riêng.
Do đó chỉ có một cách giáo dục là “nhắc nhở, phê bình” mà áp
dụng cho tất cả các học sinh thì rõ ràng là sẽ không có tác dụng
đối với một số học sinh và phản tác dụng với một số học sinh khác.
Phương pháp giáo dục ông thầy đưa ra phải hợp với tâm lý của
từng kiểu học trò. Tác động cách này không thành công thì phải
tác động bằng phương pháp khác. Phương pháp giáo dục của
thầy phải đánh động được suy nghĩ và tình cảm của học sinh.
Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là cái tình của người thầy. Một tên
tướng cướp đôi khi lại rất thương vợ, một kẻ thủ ác đôi khi lại rất
hiếu thảo với mẹ mình, vì đó là người duy nhất chấp nhận họ và
yêu thương một “kẻ xấu” như họ.
Thầy cô cũng cần như thế, đừng nhìn học sinh với ánh mắt là một
kẻ cá biệt, một kẻ hư hỏng, một tên tội phạm.
Phải nhìn học sinh với ánh mắt đồng cảm, vì các em vẫn còn đang
lớn, vẫn còn những khiếm khuyết, vì thế mới cần đến nhà trường.
Cái gì xuất phát từ trái tim thì mới được đáp lại bằng trái tim. Nếu
tin tưởng và kiên nhẫn thực hiện đến tận cùng điều này, bạn sẽ
thấy điều này hoàn toàn đúng.
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Cô Nguyễn Thị Tươi Trường trung học phổ thông Duy Minh,
Duy Tiên, Hà Nam:
Học sinh bây giờ có nhiều thiên hướng về hưởng thụ, thích chơi
hơn học. Nhiều em thì ham mê game, thờ ơ với cả những lời
giáo dục của thầy cô.
Thậm chí khi mắc lỗi bị giáo viên phạt các em còn có thái độ
bất cần tuy nhiên sự phản kháng này chỉ thể hiện qua nét mặt
chứ chưa có sự phản kháng rõ rệt.
Các em học sinh cấp II thì chưa có được những suy nghĩ chín
chắn nhưng lại muốn chứng tỏ mình là người lớn. Học sinh
ngày nay đang mất dần truyền thống “Tôn sư trọng đạo” do lối
sống nửa đô thị nửa nông thôn đang diễn ra tại đây. Các em mải
chơi quên việc học hành cũng một phần do cách giáo dục, quan
tâm của bố mẹ.
Cô Chi, giáo viên trường THCS Nguyễn Văn Cừ, Quảng Ninh:
Lứa tuổi cấp 2, 3 là lứa tuổi ương bướng, khó nói, thích thể hiện
cái tôi. Bởi vậy, nếu thầy cô động chạm đến cá nhân, động chạm
đến lòng tự ái của em đó thì tất sẽ sinh ra những suy nghĩ và
hành động không đúng.
Có trường hợp, nhiều học sinh nam để tóc dài, giáo viên chủ
nhiệm hoặc quản giáo dọa sẽ cắt tóc của các em từ đó dẫn tới
việc các em thù ghét giáo viên.
Tuy nhiên, là người thầy, người cô ai cũng mong các em học
tốt hơn, hoàn thiện nhân cách tốt hơn trước khi bước ra xã hội.
Thầy cô không khác nào người cha, người mẹ thứ 2 của các em,
bởi vậy chỉ vì phút nông nổi, phút nóng giận mà đánh thầy cô
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là hoàn toàn sai trái, đó là hành vi vi phạm đạo đức người học
sinh, cần có biện pháp kỷ luật thích đáng
Hồng Hạnh - Nhung Vũ

Người nghèo là đối tượng và là sự chọn lựa
của Anh em La San
a) Chính những người nghèo thành lập Dòng La San
Một thoáng nhìn lại.
Tất cả được khởi sự từ một sáng thứ ba tháng 3 năm 1679,
ngày mà Gioan La San gặp một người có tên là Adrien Nyel đến thành
Reims để tìm cách mở một trường miễn phí cho những trẻ em nam
nghèo. Gioan La San được thỉnh cầu tìm được một cha xứ đón nhận
ông Nyel trong giáo xứ của ngài. Ngôi trường đầu tiên được mở ra
vào ngày 15 tháng 4 năm 1679 tại họ đạo thánh Maurice. Cha sở lúc
đó tên là Nicolas Dorigny. Về phần Gioan La San, ngài coi như việc
của ngài đã xong.
Nhưng, vì « năng động, dám nghĩ dám làm, ông Nyel vừa mới
xây dựng một trường thì lại bắt đầu cái mới khác » 1. Do ông Nyel vắng
mặt thường xuyên, nên việc mời các thầy giáo
không có kinh nghiệm sư phạm có nguy cơ làm
thất bại những ngôi trường vừa chớm mở. Vì
không muốn công việc tốt đẹp nầy từ từ bị thất
bại ngay từ lúc đầu nên Gioan La San mới họp
các thầy giáo trẻ nầy lại nhằm giúp họ biết công
tác giáo dục là như thế nào, đây là bước đầu của
một cuộc dấn thân từ từ, tiệm tiến, cho đến những
ngày cuối đời của ngài : trước tiên là đem các
thầy về ở trong nhà mình, sau đó sống cùng trong
1

Charles Lapierre, Monsieur De la Salle. 4e éd.,F.E.C., REGION France : 1992,
p. 52.
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xã hội với các thầy và đi đến việc từ bỏ hết của cải để trở nên nghèo,
cho người nghèo. Và từ ngày đó đến năm 1918, Gioan La San đã chịu
rất nhiều đau khổ vì những sự hiểu lầm, những thử thách liên tục, chỉ
buông tha ngài khi ngài trút hơi thở cuối cùng ngày 7/4/1719. Những
khó khăn không chỉ đến từ bên ngoài, mà khó khăn còn do bên trong
nữa: các môn đệ đầu tiên bị chống đối tứ phía, không có gì bảo đảm
cho tương lai, nên đã ngã lòng, muốn bỏ cuộc. Chính lúc đó mà Cha
Gioan la San từ bỏ các đặc ân của chức vụ kinh sĩ, đến ở với các Thầy
và chia sẻ đời sống bấp bênh với họ. Luật Dòng các sư huynh trường
Ki-tô được soạn thảo, nhào nặn trong hoàn cảnh như thế, nói rõ lên mục
đích chính xác của Dòng nầy :
« Nhằm mục đích đem lại lợi ích cho những con trẻ
của thợ thuyền và người nghèo mà Dòng Anh Em
Trường Ki-tô được lập nên ».2
Chắc chắn trong quá trình
dấn thân phục vụ những trẻ em
con của những người thợ thuyền
và người nghèo, Gioan La San
nhớ lại những lần gặp gỡ các em
lang thang trên đường phố Paris
khi ngài còn là một chủng sinh
đang theo chương trình đào tạo tại
nơi đó. Thật vậy, qua những sự
kiện nầy, một cách nào đó, chúng
ta có thể nói: Chính các em nghèo đã thành lập Dòng La San,
những người mà Gioan La san đã hy sinh tất cả để sống với và cho
họ.
Luật Dòng La San hiện nay tổng hợp một cách tuyệt vời việc
nảy sinh nguồn gốc của Dòng La San :
“Thánh Gioan La San đã được Thiên Chúa dẫn đưa tới chỗ thiết
lập một Cộng đoàn gồm những con người được Ngài soi sáng và

2

Luật Dòng Anh Em Trường Ki-tô ấn bản năm 1718, chương 6
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cho thông hiệp vào ý định cứu độ của Ngài, để liên kết với nhau,
đáp ứng nhu cầu của một giới trẻ nghèo và xa ơn cứu độ. Ngày
hôm nay, Cộng đoàn Sư huynh vẫn còn tìm được trong biến cố
lịch sử đó, những động lực cơ bản thúc đẩy sống và hành động”
(LD,47)
Thật vậy, « Gioan La San không có mong ước nào khác ngoài việc
đem đến những phương tiện để thăng tiến về nhân bản, thiêng liêng
và khi có thể được, thăng tiến về tôn giáo, vừa tầm với người trẻ và
một cách đặc biệt những người thiếu thốn nhất về những điều đó. Sự
thăng tiến nầy bao hàm tất cả mọi chiều kích của con người »3.
a) Theo huấn dụ của những vị kế nghiệp Gioan La San
Qua các thế hệ, những người môn đệ của Gioan La San ngày càng ý
thức hơn về vai trò nhà giáo dục của mình, sự ý thức đó được diễn tả
trong Luật Dòng năm 1986, kết quả của 20 năm làm việc, sống rút
kinh nghiệm và được phê chuẩn như sau : « Những trường La San và
đường lối sư phạm La San qui về trung tâm là người trẻ, thích ứng với
thời đại mà họ sống, ưu tư chuẩn bị cho chúng có được một chỗ đứng
của chúng trong xã hội ».4
Đem đến một nền giáo dục nhân bản và Ki-tô cho người nghèo 5; mở
ra những dạng khác về đào tạo và giáo dục thích nghi với nhu cầu của
thời đại và của xứ sở 6 ; quan tâm trước hết đến những nhu cầu giáo
dục người nghèo đang khát khao sống đúng nhân phẩm của mình 7 ;
qua việc phục vụ giáo dục, các sư huynh dứt khoát dấn thân vào việc
thăng tiến công bình và nhân phẩm con người 8; được đặt nền tảng
trên sự miễn phí và niềm hy vọng, Hội Dòng đi đến những vùng ít

3

Alvaro RODRIGUEZ ECHEVERRIA, Supérieur Général, FSC, Le sens de nos
formes lasalliennes dans le monde.
4 Luật Dòng Anh Em Trường Ki-tô, điều 13
5 Luật Dòng Anh Em Trường Ki-tô, điều 3
6 Idem.
7 Idem., art. 11.
8 Idem., art. 14
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phát triển hay không có khả năng phát triển 9 ; “Cùng Chung và Liên
Kết”, các sư huynh làm việc cho công trình cứu rỗi nầy, một cái nghề
mà nơi đó « người nghèo được rao giảng Tin Mừng » và nơi mà người
trẻ lớn lên như là những con người và con của Thiên Chúa 10. Đó là
những con đường mà Gioan La San đã mở ra và những người nối
nghiệp ngài đã theo trong suốt hơn 300 năm nay, được đề cập một
cách rõ nét trong Luật Dòng Anh Em Trường Ki-tô.
Tương tự, bản « Tuyên Ngôn của sư huynh trong thế giới ngày hôm
nay » trình bày một trong những « văn kiện » chính của Tổng Công
Hội thứ 39 của Hội Dòng các Sư Huynh vào năm 1966-1967.
Từ Tổng Công Hội thứ 39, « việc đổi mới là chương trình nghị sự của
phần đông các sư huynh » 11. Làm sao để khám phá qua những kinh
nghiệm trong quá khứ, tinh thần của Gioan La San trong những tình
huống phức tạp khác nhau của đất nước ngày hôm nay ? Nhiều sư
huynh đã bỏ công đi tìm lý thuyết và cơ bản của những nguồn gốc với
ý muốn để thích nghi, để « áp chặt » vào cuộc sống, « bằng việc quan
tâm đến cách suy nghĩ hiện đại » 12.
Thật vậy, bản Tuyên Ngôn của Tổng Công Hội thứ 39 vẫn còn là
« một thách đố trường kỳ » để « là sư huynh ngày hôm nay », như tựa
đề của Thư Mục Vụ năm 1997 của Sư Huynh Tổng Quyền John
Johnston.
« Nhưng chúng ta phải làm gì để đáp lời những câu hỏi nầy đây :
ai, điều gì, tại sao, cho ai và làm sao ? Chúng ta không có một lý do
nào để chờ đợi sự mạc khải trực tiếp từ Thiên Chúa cả » 13.
Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II chỉ đường cho chúng ta
qua Tông Huấn Vita Consecrata:

9

Idem., art. 19b.
Idem., art. 20
11 Michel FIEVET, Petite vie de Jean-Baptiste de La Salle, 1990
12 Michel FIEVET, Petite vie de Jean-Baptiste de La Salle, 1990
13 JOHN JONHSTON, Être Frères aujourd’hui, Le défi permanent de la
Déclaration, Lettre Pastorale 1997, p. 15
10
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“Hãy quan tâm tới các nhu cầu...hãy lo lắng cho những ai
mà thế giới quên lãng, hãy đáp trả lại cách quảng đại và ngay
cả bạo dạn, ngay cả bằng những hành động tất nhiên có giới
hạn, đáp lại các hình thức khó nghèo mới, nhất là trong những
nơi xa xôi hẻo lánh” (VC 63)
Khi viết Thư Mục Vụ năm 1997, sư huynh John Johnston đã rất ý thức
được rằng thế giới của năm 1997 rất khác thế giới năm 1967 và « năm
1967 là « một thế giới khác » đối với thế giới mà trong đó Đấng Lập
Dòng và những sư huynh tiên khởi đã sống» 14. Thế nhưng, « cho dù
bản Tuyên Ngôn đã 30 tuổi rồi nhưng nó đã và còn là một lời mời gọi
tiên tri cho một sự trung thành sáng tạo đối với đoàn sủng mà Gioan
La San đã nhận lãnh từ Chúa Thánh Linh » 15.
Ý thức rằng « Bản Tuyên Ngôn là một sự xác định của căn tính, của
vai trò và sứ mạng của các sư huynh » 16, cho nên trong suốt chuỗi
Thư Mục Vụ, Bề Trên Tổng Quyền John Johnston không ngừng mời
gọi « mỗi người phải lên đường đổi mới thích nghi và đáp lại với sự
trung tín và năng động đối với những đòi hỏi của ơn gọi chúng ta » 17
là mục tiêu của Bản Tuyên Ngôn, « sống đích thực và với hết cả lòng
trí trong giây phút hiện tại – sống với sự năng động, sáng tạo, hăng
say, vui mừng, hãnh diện... ». Nói tóm lại là phải cố gắng sống như
« sư huynh ngày hôm nay ».
Tương tự, Bề Trên Tổng Quyền mong ước các sư huynh « nghiêm
chỉnh nghiên cứu những tài liệu nầy », việc nầy giúp đỡ cho các sư
huynh « khẳng định những điều ưu tiên trước » mà chúng « phải
làm động cơ và ảnh hưởng trên những quyết định của chúng ta vào
thời điểm lịch sử nầy của chúng ta ». Sáng kiến cá nhân rất cần thiết
và đáng khích lệ. Nhưng trong một tập thể, nó có nguy cơ « làm lệch
khái niệm về căn tính của chúng ta về sự xác tín tự nhiên mà mọi

JOHN JONHSTON, Être Frères aujourd’hui, Le défi permanent de la
Déclaration, Lettre Pastorale 1997, p. 21
15 Idem.
16 Idem., p. 33.
17 Idem., p. 33
14
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người tiếp thu được từ chính căn tính và từ cuộc sống của mình »18 và
đừng quên rằng « hành động phải luôn luôn được chuẩn bị nhờ vào
những suy tư chung quanh bản văn của Đấng Lập Dòng. Những ưu
tiên nầy cần được biến đổi vì những mục tiêu tổng thể và những mục
tiêu cụ thể. Những chương trình có hiệu quả sẽ phải chỉnh lại cho đúng
sau đó để cho phép chúng ta thực hiện những mục tiêu và tiến đến
những đích của chúng ta » 19.
b) Một cuộc trở về dứt khoát của toàn Dòng: về với người
nghèo
Tổng Công hội thứ 39 nhắc nhở Dòng rằng “việc hướng về người
nghèo thuộc về cứu cánh của Dòng và không thể thiếu được” (D. 28.
2).
Dòng đã đi tiên phong. 20 năm sau, ngày 25/3/1996, ĐGH Gioan
Phaolô II ban hành Tông huấn Vita Consecrata về đời sống thánh
hiến, khuyến cáo các nhà Dòng, Tu Hội…trở về nguồn, sống tinh
thần của Đấng Sáng Lập với một tinh thần trung tín và sáng tạo:
“Các Hội Dòng nên can đảm tìm lại tinh thần dám nghĩ, dám
làm, sáng kiến và sự thánh thiện của các Đấng Sáng Lập, để
đáp trả lại những “dấu chỉ thời đại” (signes des temps) đang
xuất hiện trong thế giới hiện đại.
Mặc dầu dưới cái nhìn « của nhiều Anh em» 20, Tổng Công Hội năm
1946 vẫn « còn là một biểu tượng của Dòng quay lưng lại với tương
lai của mình » 21, nhưng có một vài Anh em « biết cởi mở, giữa năm
1946 đến năm 1956, đối với những phong trào canh tân khác nhau,

STEPHANE FERRET, L’identité, Flammarion, Paris, 1998, p.186.
JOHN JONHSTON, Être Frères aujourd’hui, Le défi permanent de la
Déclaration, Lettre Pastorale 1997, p. 21
18
19

20
21

Idem.
Idem.

82

mang sức sống cho Giáo Hội và cho Dòng »22 như: 23 SH. Vincent
Ayel, Guillermo Felix, Honoré de Silvestri, Didier Piveteau, MauriceAuguste,…
« Tổng Công Hội năm 1946 đã muốn đóng hết các cửa ra vào của
Dòng đối với cuộc sống của con người và thế giới ». Nhưng nhờ vào
« sáng kiến của những Anh em nầy hiện diện trong thời của họ, đời
sống của thế giới và của Giáo Hội đi vào Dòng bằng những cửa sổ »24.
Những phong trào canh tân khác nhau trong Dòng được tiệm tiến,
thực hiện từ từ như thế cho đến Tổng Công Hội năm 1956. Sư huynh
Nicet Joseph được bầu làm Tổng Quyền năm đó. Tổng Công Hội đã
lấy 3 quyết nghị lớn có thể tóm lại như sau :
- Quyết nghị 1 : trả lại Luật cho nhà Dòng sinh động.
- Quyết định 2 : Trả lại Dòng cho các sư huynh.
- Quyết định 3: đạt tới việc phục hồi nghiên cứu tài liệu La San.
Dòng càng ngày càng dấn thân sâu hơn vào “việc trở về nguồn” và
đây là một mệnh lệnh dứt khoát được cô động qua LD câu 40b và
được Bộ Tu Sĩ phê chuẩn năm 1986 sau 20 năm sống với tư cách thử
nghiệm.
“Theo gương Thánh Lập Dòng, các Sư huynh quan niệm sự triển
nở của mình trên bình diện cá nhân và cộng đoàn, về mặt văn
hóa và thiêng liêng, dưới ánh sáng một sự hoán cải dần dần,
quay về với người nghèo” (L 40b).
Và cũng có thể nói một mệnh lệnh dứt khoát từ trung ương Dòng
được gởi đến các Sư Huynh Giám Tỉnh qua Đề Nghị thứ 12 của Tổng
Công Hội thứ 43. Trong kỳ họp giữa 2 Tổng Công Hội năm 2003, các sư
huynh Giám Tỉnh của tất cả các Tỉnh Dòng trên thế giới, hay vị đại diện
của mỗi Tỉnh Dòng trình bày cho Đại Hội, Tỉnh Dòng của mình sống Đề

22
23
24

Idem.
Idem., p. 269.
Michel SAUVAGE, Relecture de la fondation, Cahiers lasalliens No 55, p.270
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Nghị thứ 12 của Tổng Công Hội năm 2000 như thế nào trong những năm
qua :

Đề nghị 12
Nhằm mục đích làm tiến triển việc phục vụ giáo dục người
nghèo, Tổng Công Hội yêu cầu các Sư Huynh Giám Tỉnh các
Tỉnh Dòng, các Phụ Tỉnh, những Đặc khu và hội đồng Cố Vấn
xem việc phục vụ giáo dục người nghèo trong Tỉnh Dòng, Phụ
Tỉnh, Đặc khu của mình đạt đến mức độ nào.(Văn kiện TCH
43)

c) Thực hiện cuộc trở về nguồn bằng cách nào?
Chúng ta cần có một lời đáp cho những câu hỏi mà cựu Bề Trên Tổng
Quyền JJ (John Johnston) nêu lên: “ai? Cái gì? ở đâu, khi nào? Tại
sao?...”. Và đây là lời đáp:

“NẾU BẠN ĐI TÌM HÒA BÌNH, BẠN HÃY ĐI GẶP NGƯỜI
NGHÈO…”25
Đây là tựa đề Sứ Điệp của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II
Ngày Thế Giới Hoà Bình 1993. Cựu Bề Trên Tổng Quyền JJ liên kết
ý đó với anh em La San chúng ta: nếu chúng ta, Anh Em La San, muốn
có “hòa bình” – nghĩa là nếu muốn có sự thanh bình là hoa quả của
việc hồi phục sinh lực cho Dòng chúng ta, chúng ta phải “đi gặp người
nghèo”, Liên Đới với Người Nghèo :
“Những khó khăn mà Dòng chúng ta gặp ngày nay chỉ giải quyết
được bằng cách trở về nguồn gốc chúng ta cách đích thực.
Chúng ta được thiết lập để đáp lại những nhu cầu chính xác,
chúng ta chỉ tồn tại và chỉ phát triển khi tiếp tục đáp lại những
hình thức hiện tại của những nhu cầu cùng loại. Điều này đòi
hỏi một sự biến hoá và một sự chuyển hướng các thể chế của
chúng ta” (Sứ điệp gửi các Anh Em).

25

John Johnston, TMV 1993
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“ Đi gặp người nghèo”, “liên đới với
người nghèo”… Thực tế phải hiểu như thế
nào? Gioan La San đã bán hết của cải và cho
người nghèo để thực hiện lời khuyên của linh
mục Barré: “Cha phải sống trong cùng hoàn
cảnh xã hội như họ”. Đức Gio-an Phao-lô II
đã nhiều lần tuyên bố rằng :
“Giáo Hội được mời gọi chia sẻ với
người nghèo và mọi kẻ bị đàn áp...Vì vậy, tôi
khuyên nhủ... các Dòng Tu hãy thành thực
xét mình trong chiều hướng sự liên đới với người nghèo”
(Redemptoris Missio, 60).
Lời khuyên nhủ đó được gửi tới mọi Dòng Tu, nhưng Cựu Bề Trên
Tổng Quyền JJ coi nó đặc biệt thích hợp với chúng ta, những người
đã được mời gọi cách đặc biệt đồng hóa với người nghèo và liên đới
với họ.
Mục tiêu của Dòng là “Giáo dục nhân bản và ki-tô cho người trẻ và
đặc biệt người nghèo”. Nhiều khi chúng ta chia cắt câu văn trên làm
hai “giáo dục nhân bản ki tô người trẻ” một bên, để chúng ta an tâm
khi chúng ta đi vào lãnh vực của người giàu và bên kia, “đặc biệt cho
người nghèo” khi có dịp. Hoặc chúng ta nghĩ rằng chúng ta kiếm tiền
cho nhiều ở nơi khác để có tiền phục vụ người nghèo, hoặc muốn làm
kinh tế nơi những cơ sở dành cho người nghèo, điều nầy dường như
không thể nào đi chung được. Cựu Bề Trên JJ cảnh giác chúng ta chia
cắt sứ mạng của Dòng26:
Tôi có cảm tưởng là “ngôn ngữ” mà vài người trong chúng ta
dùng, tạo nên sự chia cắt : một bên là giáo dục, một bên là
phục vụ người nghèo. - Hoặc bên này là trường học cho giới
trẻ, bên kia là việc tông đồ ngoài học đường cho người nghèo.

26

John Johnston, TMV 1994.
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Khuynh hướng chia cắt như vậy thật đáng tiếc. Lời Khấn Liên
Kết của chúng ta nhằm phục vụ người nghèo trong lãnh vực
giáo dục được giải thích rõ ràng như sau :
“Khấn liên kết để phục vụ người nghèo trong lãnh vực giáo dục,
các Sư Huynh như Đấng Lập Dòng xưa, cam kết cùng nhau lo
chung cho các trường hay các trung tâm giáo dục Ki-tô để
người nghèo có thể theo học được” (Luật 39).
Tổng Công Hội thứ 39 kêu gọi anh em trong Dòng “trở về với người
nghèo” và cựu Bề Trên JJ đã xác định trong 20 năm qua (1976-1996)
Dòng “đã nhạy cảm hơn với việc phục vụ người nghèo, sẵn sàng hơn
để sửa lại các công trình đang làm, tạo lập các công trình mới, dành
một số Sư huynh cho việc phục vụ người nghèo trong nước và cả ở
nước ngoài” . Nhưng “nhiều Công Hội viên Tổng Công hội mới đây
tỏ ra chưa hài lòng”, mong muốn rằng “Dòng trong tương lai, phải
hướng về người nghèo hơn” , các Tỉnh Dòng, các Phụ Tỉnh thực hiện
cách triệt để LD câu 40a bằng cách thiết lập
“một kế hoạch chuyển hướng các công cuộc, sao cho việc phục
vụ trực tiếp người nghèo chiếm phần ưu tiên thực sự. Một kế
hoạch như vậy bao gồm cả việc dự liệu những phương tiện để
tìm ra hoặc chuẩn bị những người thay thế, hầu có thể rút các
Sư huynh để đưa vào phục vụ người nghèo” (L 40a).

d) Người ta phải thấy được anh em La San
Qua những bút tích của Gioan La San, chúng ta nắm bắt được “Sư
huynh trường Ki-tô là làm sao”, được thể hiện qua công thức khấn
“cùng chung và liên kết để lo cho các trường nghèo”. Qua các bài
Nguyện Gẫm, chúng ta cũng đọc được tư tưởng của Gioan La San,
các sư huynh tận hiến cho “ Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng đã chọn và
gọi các sư huynh vì yêu thương các trẻ bị bỏ rơi”27.

27

John Johnston, TMV 2000.
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Anh em La San có một “lịch sử gầy dựng Dòng một cách tuyệt vời”28
, chúng ta phải sống lịch sử gầy dựng đó một cách “trung tín và sáng
tạo và làm cho nó thành hiện thực”.
Ngày mai của Dòng, “vận mệnh Dòng ở trong tay chúng ta, trách
nhiệm của chúng ta”29. Người đương thời phải thấy được Anh em La
San chúng ta. Phải thấy chúng ta là ai? Chúng ta phải là ai? Chỗ đứng
của chúng ta ở đâu, trong Giáo Hội và trong xã hội tại nước Việt Nam
nầy. Không phải thấy Anh em La San là một nhà tu sĩ chung chung,
nhưng phải thấy được hình ảnh độc đáo nơi sư huynh, một “hình ảnh
mình muốn nói về mình – phải là một Dòng mà người ta có thể nhận
ra rõ ràng được như một cộng đoàn quốc tế, gồm những tu sĩ dấn
thân phục vụ người nghèo – người nghèo trong đất nước mình, người
nghèo ở nơi khác”. Chúng ta có trách nhiệm lập kế hoạch làm cho
việc phục vụ giáo dục người nghèo trở thành, mỗi ngày một rõ nét
hơn, ưu tiên thực sự của chúng ta.
Ngay từ lúc đầu, cộng đoàn mà Gioan La San thành lập đã trải qua cơn
dao động dữ dội. Gioan La San như đứng trước ngả ba đường. Ngài phải
quyết định đi hướng nào để theo Chúa Ki-tô: Lời đáp chỉ có thể là
“VÂNG” hay “KHÔNG”, chứ không bao giờ là “Nếu…” hay “Có Lẽ
Là…”[…]. Và trong lúc khó khăn như thế, Ngài đã quyết định khấn “lời
khấn anh hùng”:
“Sau nhiều suy tư về những phương tiện để củng cố một ngôi
nhà bị đe dọa sụp đổ ngay đang khi xây, ngài được thúc đẩy kết hợp
với hai Anh Em mà ngài nghĩ là có khả năng để nâng đỡ Cộng Đoàn
mới thành lập và ràng buộc họ cùng ngài bởi một “dấn thân dứt khoát”
để tiếp tục thành lập Cộng Đoàn.
Việc “dấn thân dứt khoát” này, GIOAN LA SAN, NICOLAS
VUYART và GABRIEL DROLIN biểu hiện bằng một lời khấn. Các

28
29

Idem.
John Johnston, TMV 1987.
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Quý Huynh MICHEL SAUVAGE và MIGUEL CAMPOS diễn tả “lời
khấn anh hùng” này như là lời đáp của GIOAN LA SAN cho một
hoàn cảnh tuyệt vọng : đây là một cuộc xuất kích và tiến lên, một tác
động dấn thân đầy hy vọng, một hành động hy vọng hoàn toàn vào
Thiên Chúa hằng trung thành : Loan Báo Tin Mừng cho người
nghèo.”30
Việc “dấn thân dứt khoát” đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Làm
sao có thể “hy vọng hoàn toàn vào Thiên Chúa” khi mà lúc vào nhà
ăn, thấy bàn ăn trống trơn. Gioan La San và các sư huynh đọc kinh
trước khi ăn và đọc luôn kinh cám ơn tiếp theo vì không có gì để ăn.
Làm sao nói rằng tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Quan phòng khi
chúng ta chỉ muốn dấn thân cho người nghèo khi nào chúng ta có được
một “quỹ cố định”. Không ! Sống trong thời buổi hôm nay thường đòi
chúng ta phải “lội ngược dòng văn hóa” và “dám không làm như mọi
người”, suy nghĩ theo một cách bình thường31.
“sự hoán cải cá nhân và một kinh nghiệm sâu xa về Thiên Chúa
nơi những thành viên La San (Sư huynh và những người Liên
Kết) phải định hướng cho tiến trình tiếp cận thế giới người nghèo
để được họ "Phúc âm hóa". Sự cởi mở, sẵn sàng để được Phúc
âm hóa bởi người nghèo bao hàm Dòng cùng với những người
Liên Kết tiến bước đến một sự thay đổi "địa bàn xã hội" (lieu
social) của Cộng đoàn và cơ sở để có sự cận kề và chia sẻ lớn
hơn với hoàn cảnh sinh sống của những người có mức sống
khiêm tốn”32.
Nhân dịp Dòng La San mừng 300 năm kỷ niệm ngày sinh của Thánh
Tổ Phụ, Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phao lô II nhắn nhủ các Sư
huynh La San:

30

John Johnston, TMV 1991.
John Johnston, TMV 1998.
32 John Johnston, TMV 1987
31
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“Các con được trao phó một cách đồng truyền giáo tốt đẹp biết
bao. Nó đòi hỏi mỗi sư huynh phải chính mình được củng cố
từ bên trong, nhờ sự tiếp xúc với Đức Ki-tô. Người không ngớt
hỏi chúng con như hỏi Thánh Phê-rô: Con có thực sự yêu mến
Thầy không? Con có làm điều đó vì yêu mến Thầy không?”
Rõ ràng sự kiện phục vụ giáo dục người nghèo đòi hỏi một sự hoán
cải thường xuyên con tim và nếp sống vì “chúng ta là những Sư
huynh nghèo, bị lãng quên và ít được người đời coi trọng : chỉ có
những người nghèo mới tới kiếm chúng ta, họ không có gì cho chúng
ta ngoài tấm lòng của họ” (NG 86,2).
Nhật Nhật Tân, fsc
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