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Thông cáo báo chí 
 

World Vision Việt Nam và Orion Food Vina thúc đẩy sự phối hợp khăng khít giữa  
gia đình và trường học để chấm dứt bạo lực học đường 

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2022 – Tiếp nối sự thành công của chuỗi sự kiện trực tuyến năm 
2021, hôm nay, World Vision Việt Nam tổ chức Toạ đàm “Lớp học vui | Hope in Class - BỘ BA PHI 
THƯỜNG”. Sự kiện này thuộc Sáng kiến “Lớp học vui | Hope in Class” do World Vision Việt Nam phối 
hợp triển khai cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2020, dưới sự tài trợ của công ty Orion Food Vina. 
 
Thành phần tham dự buổi Toạ đàm: 

- PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận, Chuyên gia Tâm - Sinh lý trẻ em | Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu tâm lý học và giáo dục học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

- GVC.TS. Nguyễn Duy Nhiên, Chuyên gia giáo dục kỹ năng sống | Trưởng khoa Triết học, 
Trường ĐH Sư phạm HN | Phó Viện trưởng Viện An sinh xã hội và phát triển cộng đồng. 

- Cô Đào Thị Thùy Dương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng. 

- YouTuber Lê Xuân Đức (Kênh “Bố Con Sâu”). 
- Chương trình được dẫn dắt bởi MC. Minh Trang. 

Với mục tiêu giải quyết vấn đề bạo lực trẻ em trong trường học, Sáng kiến “Lớp học vui | Hope in 
Class” đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm góp phần xây dựng môi trường lớp học an toàn, thân 
thiện và hợp tác, qua đó tạo không gian cho trẻ hình thành và nuôi dưỡng các giá trị, hành vi tích 
cực.  
 

Hình 1: Toàn cảnh buổi Toạ đàm. 
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Bên cạnh đó, Sáng kiến “Lớp học vui | Hope in Class” cũng huy động sự tham gia của giáo viên và 
phụ huynh trong việc giúp trẻ phát huy các giá trị của sự yêu thương và tôn trọng.  Với tiêu chí này, 
sự kiện “Lớp học vui | Hope in Class - BỘ BA PHI THƯỜNG” không những quy tụ các góc nhìn đa 
chiều về tâm lý của trẻ em trước vấn đề bạo lực trong trường học, mà còn gợi mở những phương 
thức phối hợp giữa thầy cô giáo và cha mẹ/người chăm sóc để trở thành người bạn đồng hành thân 
thiết của trẻ trong suốt quá trình trưởng thành và bảo vệ trẻ một cách hiệu quả nhất trước mọi nguy 
cơ bạo lực trong trường học. 
 

Phần 1 – Nguyên nhân và Hậu quả của Bạo lực trong trường học 
 
Tham dự buổi Toạ đàm, GVC.TS. Nguyễn Duy Nhiên Nguyễn Duy Nhiên, Chuyên gia Giáo dục Kỹ 
năng sống, chia sẻ: “Khác với người trưởng thành, trẻ em chịu tác động, ảnh hưởng nặng nề hơn từ 
môi trường sống xung quanh: từ gia đình, tới cộng đồng, và trường học. Nguyên nhân là do sự non 
nớt trong trải nghiệm sống của các em, cần nhiều hỗ trợ, định hướng, uốn nắn của cha mẹ và thầy 
cô giáo.” 
 
Để giải thích kỹ hơn về luận điểm này, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận, Chuyên gia Tâm - Sinh lý trẻ 
em, đã phân tích về các nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực trong trường học, bao gồm: nguyên 
nhân chủ quan - sự chưa hoàn thiện; thiếu ổn định về tính cách khiến trẻ gặp khó khăn trong việc 
kiểm soát cảm xúc; nhận thức chưa đầy đủ của trẻ về các tình huống, hoàn cảnh xảy ra do thiếu  
kiến thức và trải nghiệm sống; và nhu cầu muốn chứng minh, khẳng định bản thân mình. Ngoài ra, 
nguyên nhân khách quan cũng được chỉ ra là đến từ môi trường gia đình và trường học, chưa trang 
bị cho trẻ kỹ năng sống và giá trị sống cần thiết để đối mặt với những tình huống bạo lực một cách 
tích cực và hiệu quả nhất. 
 

 
Hình 2: Các diễn giả chia sẻ hào hứng trong suốt buổi toạ đàm “Lớp học vui | Hope in Class - BỘ BA PHI THƯỜNG” của 

World Vision Việt Nam. 
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“Thiếu những kiến thức và kỹ năng sống cần thiết, trẻ sẽ luôn bị giới hạn bởi hai thái cực tâm trạng 
phổ biến khi có trải nghiệm bạo lực học đường: một là – cảm thấy lo sợ, yếu đuối và bất lực, hai là –  
phản kháng dữ dội, thiếu kiểm soát. Đây đều là hai cách hành xử bị động, khiến tình trạng bạo lực 
học đường kéo dài, để lại những tổn thương tâm lý nghiêm trọng lên đời sống của trẻ”, GVC.TS. 
Nguyễn Duy Nhiên bổ sung.  
 
Khi hồi tưởng lại những trải nghiệm trong quá khứ, YouTuber Lê Xuân Đức cũng nhấn mạnh về tác 
động tiêu cực và lâu dài của việc bị bắt nạt trong trường học lên sự phát triển của trẻ em: khiến trẻ 
cảm thấy bế tắc, bất an và lo sợ triền miên, làm giảm sút chất lượng học tập và gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng lên sức khoẻ tinh thần và thể chất của trẻ. 
 
Phần 2 – Sự chung tay cần thiết của gia đình và nhà trường trong việc hỗ trợ trẻ giải quyết các  

tình huống, nguy cơ liên quan đến bạo lực học đường 
 
Với sự đồng hành của nhà tài trợ Orion Food Vina, Sáng kiến “Lớp học vui | Hope in Class” đã, đang 
và sẽ hỗ trợ 40 trường mục tiêu tổ chức các sự kiện thường niên nhằm trang bị cho học sinh, phụ 
huynh và giáo viên thông tin, kỹ năng cần thiết để ngăn chặn bạo lực trong trường học. Với tổng giá 
trị lên tới gần 4,9 tỉ đồng, sau hai năm triển khai tại tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng, đã có 
19.655 trẻ em được tham gia và hưởng lợi từ Sáng kiến này. 
 
“Sự liên kết mật thiết, tin cậy từ khi còn nhỏ giữa cha mẹ và con trẻ là vô cùng quan trọng. Khi là 
người bạn đồng hành của con từ những năm tháng đầu đời, cha mẹ có thể thấu hiểu, kịp thời hỗ 
trợ, và định hướng cho trẻ để con có cái nhìn đúng đắn, từ đó, có thái độ, hành động phù hợp trong 
các tình huống khác nhau, bao gồm cả các tình huống liên quan đến bạo lực. Sự gần gũi giữa cha 
mẹ và con cái sẽ giúp con cởi mở, tin tưởng cha mẹ trong mọi hoản cảnh, mọi giai đoạn trưởng 
thành, kể cả trong các tình huống khó khăn, nhạy cảm nhất”, YouTube Lê Xuân Đức chia sẻ. 
 
Ngoài ra, Cô Đào Thị Thuỳ Dương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lạc Viên (Quận Ngô Quyền, TP Hải 
Phòng) cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý, tiếp nhận thông tin liên quan đến bạo lực 
học đường một cách tinh tế và khéo léo của thầy cô giáo và cha mẹ. 
 
“Trường học cần thiết lập một cơ chế báo cáo ưu tiên sự riêng tư và tính bảo mật cho học sinh, để 
không đặt các em vào những tình huống khó xử, ảnh hưởng đến sự an toàn, gây bất lợi cho việc học 
tập và sinh hoạt nói chung. Các nền tảng công nghệ thông tin, mạng xã hội đang hỗ trợ rất tích cực 
cho quá trình này, giúp thầy cô giáo và cha mẹ có thể cùng phối hợp để can thiệp, hỗ trợ trẻ trong 
thời gian ngắn nhất”, cô Thuỳ Dương giải thích thêm.  
 
“Bên cạnh đó, việc áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực, ngôn ngữ tích cực trong gia đình và trường 
học là tiền đề để hai bên phối hợp, đồng hành hiệu quả, giúp tạo sự đồng bộ, thống nhất trong môi 
trường sinh sống và học tập của trẻ”, anh Lê Xuân Đức bổ sung. 
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“Bạo lực học đường ngày càng phổ biến hơn, đang dần trở thành một vấn nạn xã hội. Vì thế, cơ chế 
hợp tác, trao đổi thường nhật giữa cha mẹ và thầy cô giáo ngày càng trở nên cần thiết, quan trọng  
hơn. Tuy nhiên, khi hỗ trợ xử lý các tình huống bạo lực, việc giữ một "cái đầu lạnh" và tinh thần trung 
lập để khách quan phân tích vấn đề sẽ quyết định cách ứng xử của cha mẹ, giúp giải quyết vấn đề 
bạo lực một cách tích cực và phù hợp nhất”, GVC.TS. Nguyễn Duy Nhiên nhấn mạnh. 
 

Phần 3 – Sáng kiến “Lớp học vui | Hope in Class” và những nỗ lực của World Vision Việt Nam 
để chấm dứt mọi hình thức bạo lực học đường đối với trẻ em 

 
Trước những diễn biến của tình trạng bạo lực trong trường học tại Việt Nam, Sáng kiến "Lớp học vui 
| Hope in Class" đã chủ động kết nối gia đình và trường học trong các hoạt động, để trường học 
không còn là sân chơi riêng của các con nữa mà có sự hiện diện và sát sao của cha mẹ. Đối tượng 
hưởng lợi của Dự án không chỉ là trẻ em mà có cả cha mẹ/người chăm sóc trẻ và thầy cô giáo. Cụ 
thể, khi tham gia các hoạt động của Sáng kiến “Lớp học vui | Hope in Class”, cha mẹ/ người chăm 
sóc trẻ và thầy cô giáo được trang bị kiến thức và kỹ năng để đồng hành với trẻ hiệu quả hơn. Chính 
sự tham gia tích cực và gắn kết chặt chẽ dựa trên cở sở thấu hiểu và đồng cảm giữa gia đình và 
trường học sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, mang lại cho các em một môi trường sống an toàn, 
tràn đầy tình yêu thương, giúp các em phát huy hết các tiềm năng, trở thành những thành viên tích 
cực của xã hội trong tương lai. 
 

 
Hình 3: Các diễn giả tham gia trực tiếp Toạ đàm tại Hà Nội. 

Để làm được điều này, cô Đào Thị Thuỳ Dương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lạc Viên, đóng góp ý 
kiến rằng trường học cần triển khai hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh, đồng thời tận dụng thế 
mạnh của truyền thông - mạng xã hội để duy trì kết nối thường xuyên, giúp thầy cô giáo và cha mẹ  
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phối hợp hiệu quả hơn, để trẻ luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tối đa trong suốt quá trình 
phát triển của mình. 
 
“Không bao giờ là quá muộn để cha mẹ và thầy cô giáo làm bạn cùng trẻ em. Chúng ta luôn có thể 
tiếp cận con trẻ dựa trên những trải nghiệm và nhu cầu của trẻ vào thời điểm đó. Ví dụ: trẻ cần tư 
vấn về phương pháp học tập, cần được giải đáp những thắc mắc về giới tính, nghề nghiệp, hay các 
mối quan hệ”, GVC.TS. Nguyễn Duy Nhiên gợi ý. 
 
“Một trong những phương pháp để phòng tránh bạo lực trong trường học là tạo ra cho con trẻ 
những mối quan tâm nhân văn khác bên cạnh việc học hành. Ví dụ: âm nhạc, hội hoạ, thể thao. Bên 
cạnh đó, việc trang bị cho con nền tảng kỹ năng để tự bảo vệ mình (ví dụ: võ thuật) cũng đóng góp  
tích cực trong việc giảm thiểu nguy cơ bạo lực đối với trẻ em trong trường học”, YouTuber Lê Xuân 
Đức chia sẻ từ những kinh nghiệm nuôi dạy con của mình. 
 
Sự kiện “Lớp học vui | Hope in Class - BỘ BA PHI THƯỜNG” góp phần hưởng ứng Sáng kiến 5 năm 
về “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” do tổ chức World Vision Việt 
Nam khởi xướng năm 2017. Sáng kiến hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và kêu gọi từng  
thành viên trong cộng đồng góp sức xây dựng một môi trường sống lành mạnh, an toàn, đảm bảo 
an sinh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ bị tổn thương nhất. 
 
###  
 
Về tổ chức World Vision Việt Nam:  
 
World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, 
không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ 
năm 1988. Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ 
chức phi chính phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận 
động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài 
hạn của World Vision đang được triển khai tại 37 huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước.  
 
Liên hệ Báo chí:  
 
Ngô Thu Trà | Cán bộ cấp cao về Truyền thông & Quan hệ Báo chí | World Vision Việt Nam  
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: (+84) 911.420.880 
 


