
Nuôi dạy con theo phƣơng thế 

gia tăng nội lực cho con 

Báo cáo viên: 

Cô Nguyễn Thị Yến Trinh – Hiệu trƣởng 

Phạm Thị Ngọc Mỹ – CV Tƣ vấn tâm lý 



Giải nghĩa từ 

PHƢƠNG THẾ 

Phương pháp 

Tâm thế 

GIA TĂNG NỘI LỰC 

Tiến trình để một người trở nên 

mạnh mẽ và tự tin hơn, đặc biệt trong 

khả năng kiểm soát được cuộc sống 

của người đó. 

Sự trao quyền. 



“ 

Vì sao chúng ta nói về nuôi dạy con 

trong thời điểm này, trong khi chúng 

ta đã nuôi dạy con từ rất lâu rồi? 



Lễ trưởng thành Seijin no Hi ở Nhật Bản 



Lễ trưởng thành ở Hàn Quốc 



Lễ trưởng thành ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 



Lễ trưởng thành ở trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong 



Ý niệm về trƣởng thành 

Khi 14 tuổi 

Khi 18 tuổi 

 

Trưởng thành là tình trạng một người có 

thể tự quyết hoàn toàn về mình (V.Satir) 



“ 

Cha mẹ chúng ta làm sao để con mình có 

thể dần chuyển mình để trở thành một 

người trưởng thành? 



Tâm lý lứa tuổi của con 

Bắt đầu bằng việc hiểu về nhu cầu của các con 



Vị thành niên 

rất cá tính và mong manh 

◉Nhu cầu hình thành bản sắc cá nhân 

◉Nhu cầu được yêu thương và thuộc về 

◉Mong muốn được độc lập và tự chủ 
 

 



Khủng hoảng 

bản sắc 

Nhu cầu hình thành bản sắc cá nhân 

 Ảnh hƣởng của 

dậy thì 



Nhu cầu hình thành bản sắc cá nhân 

Kiêu hãnh 



Cá tính Suy tư về chính mình 

Nhu cầu hình thành bản sắc cá nhân 



Sự thân mật Nhóm – tập thể Cô đơn 

Nhu cầu yêu thƣơng và thuộc về 



Nhu cầu độc lập và tự chủ 



Gia đình có trẻ vị thành niên 

Trong gia đình, khi con bắt đầu vào tuổi vị 

thành niên, anh chị có những nỗi khó gì trong 

việc làm cha mẹ của các con? 



Gia đình có trẻ vị thành niên 

Cha mẹ dần chấp nhận  

◉ Đứa con trở nên độc lập 

◉ Sự cá biệt hóa bản ngã ở con 

◉ Quá trình “đi đi – về về” - leaving home 



Chức năng làm cha mẹ thay đổi 

 Không còn chăm chút kỹ càng như ngày bé, cũng 

chưa hẳn giao quyền tự quyết hoàn toàn như người 

trưởng thành. 

 Vai trò của cha mẹ vừa là người hướng dẫn, vừa là 

người nâng đỡ 

 Đón nhận việc đứa con dần trưởng thành, có thể 

không giống mình, và được phép “đi đi về về” 



Phong cách làm 

cha mẹ dân chủ 

Tạo mối quan hệ tích cực và 

vạch rõ những quyền hạn 



Phong cách làm cha mẹ dân chủ 

◉Ấm áp, trìu mến và thấu hiểu con 

◉Ủng hộ và trợ giúp con (tạo bầu khí cho con 

được lắng nghe và nói) 

◉Khuyến khích sự độc lập nơi con 

◉Dành tiêu chuẩn, kì vọng cao với con 

◉Đặt ra các luật lệ và giới hạn rõ ràng 
 



Sự trao quyền cho con 

Trao quyền: 

Gửi gắm sức 

mạnh và uy 

quyền cho con 

được phép làm 

một việc gì đó  



“ 

Có những chuyện mà con muốn được có 

quyền làm và tự chọn lựa mà cha mẹ 

chưa muốn trao cho con 



Trao quyền để con nhận ra con có 

Có ý 
nghĩa 

Sự tự 
quyết 

Năng 
lực 

Sức ảnh 
hƣởng 



Con sẽ trở nên 

◉ Hạnh phúc và có nhiều giá trị 

◉ Trở nên độc lập hơn 

◉ Đạt được những thành quả tốt trong học tập 

◉ Phát triển lòng tự tín tốt 

◉ Tương tác tốt vối bạn 

◉ Sử dụng tốt các kỹ năng xã hội 

◉ Có sức khỏe tinh thần tốt hơn 

◉ Ít thể hiện khuynh hướng bạo lực 



“ 

Trao quyền và đặt giới hạn cho con như 

thế nào là hợp lý trong giai đoạn này? 



Quyền và hạn 



Trao quyền và đặt giới giạn 

◉ Quyền rõ ràng 

◉ Hạn rõ ràng 

◉ Quyền – hạn thường 

được truyền đạt lại cho 

con qua cách mà ta 

tương tác với con 



Phƣơng pháp 

Giao tiếp 

• Lắng nghe tích cực  

• Hiểu mong đợi, nhu 
cầu của con 

• Phản hồi và nêu ý 
kiến  

• Đặt câu hỏi làm rõ 

• Đặt câu hỏi để con 
tự vấn 

Thái độ 

• Tích cực 

• Đón nhận 

• Tin tưởng 

• Tôn trọng 

Hành động 

• Mở rộng ánh nhìn 
tích cực 

• Đón nhận, ghi nhận 

• Hiện diện đầy đủ 

• Nhất quán (đặt 
quyền và hạn) 

• Ủng hộ trẻ 



Khơi mở nói chuyện cùng con 

◉ Suy nghĩ của con là gì? Con nghĩ gì về điều này? 

◉ Bằng cách nào để con có thể làm được việc đó? 

◉ Con đã xem xét kỹ các lựa chọn của con chưa? 

◉ Con có muốn nói cho bố/mẹ nghe về cân nhắc của con chứ? 

◉ Bố/mẹ thật sự tự hào vì con đã cân nhắc/làm việc với nó 

◉ Cảm giác của con về điều này/chuyện này như thế nào? 

◉ Bố mẹ vẫn luôn ở cạnh con nếu con cần. 



Trao quyền hỗ trợ cho trẻ đƣợc 

tự chủ trong các vấn đề 

◉Học tập (Nơi học? Học điều gì? Học ai?) 

◉Bản sắc (Giới tính, tính cách, thể hiện bản sắc) 

◉Chọn nghề nghiệp theo đuổi 

◉Chọn người yêu 

 



Cha mẹ làm những điều 

trên với niềm tin rằng 

◉Đón nhận con như con là 

◉Mỗi đứa con đều có nội lực, khả năng phát triển 

theo cách của riêng nó 

◉Cha mẹ là người luôn ủng hộ cho con (ủng và hộ) 

◉Cho con cảm nhận yêu thương và được đón nhận 

khi trở về 



“ 

“Gia đình là nơi tạo thuận lợi cho đứa trẻ tập làm người. 
Tập là nói đến những kinh nghiệm, những sự mò mẫm, 

thất bại, vụng về, làm lại. … Mà nếu được phép thể 
nghiệm, đứa trẻ sẽ đạt đến sự Tự chủ để rồi không một cái 

vụng về nào làm nguy hại đến tương lai của nó.” 
BS Nguyễn Khắc Viện 



Bảo bọc 



Nâng cánh 



“ 

Chia sẻ về những kinh nghiệm 

mà các anh chị đã từng nói, 

làm được cùng con 



Phòng tƣ vấn tâm lý 
“Hiện diện với mong muốn đem lại sự hỗ trợ tốt nhất 

cho gia đình và các em đang theo học tại trường” 





















Xin mời có câu hỏi? 
 

 

 Phòng Tư vấn tâm lý học đường 

 Email: tvhdlehongphong@gmail.com 

 SĐT: 028 3830 5677 

Trân trọng cám ơn! 



Tài liệu tham khảo 

• Tâm lý gia đình – BS Nguyễn Khắc Viện 

• Trị liệu hệ thống gia đình – BS Nguyễn Minh Tiến 

• Tâm lý học nguyên lý và ứng dụng – Stephen Worchel & Wayne 

Shebilsue 

• Các trường phái trong tâm lý học lâm sàng – Nguyễn Sinh Phúc 

• The changing family life cycle: Aframework for family therapy – Betty 

Carler and Monica McGoldrick 

• 4 Parenting Styles – Characteristics And Effects – parentingforbrain.com 

• 10 Powerful Positive Parenting Tips - How to Give Your Children 

Empowerment! – positive-parenting-ally.com 

 




