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1. Sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

Về mặt pháp lý: Trong giai đoạn vừa qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành 

nhiều chủ trương, chính sách thể hiện quan điểm “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Đổi 

mới giáo dục của toàn ngành hay ở từng cơ sở giáo dục thì đổi mới MTGD theo hướng 

an toàn, lành mạnh, thân thiện hơn đối với người học luôn được coi là một thành tố quan 

trọng, đó vừa giúp thực hiện thành công mục tiêu giáo dục ở từng cập học, góp phần 

hiện thực hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng trong NQ 29 về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục Việt Nam, đồng thời, bảo đảm Quyền được học tập và phát triển theo Luật trẻ 

em, 2016 và Công ước quốc tế về Quyền trẻ em. Việc xây dựng thành công MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GD các cấp cũng chính là thực hiện nghiêm túc 

nhiệm vụ quan trọng được Bộ GDDT giao hàng năm trong các Chỉ thị năm học từ 2017 

đến nay về “Xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường” đối với các cơ sở GDMN, PT 

Về mặt lý luận: Các nghiên cứu lý luận đã khẳng định: (1) MTGD là thành tố quan 

trọng của quá trình giáo dục, có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng và hiệu quả giáo 

dục. (2) MTGD có thể xem xét ở tầm vĩ mô (MTGD xã hội) và vi mô (MTGD cộng 

đồng, gia đình, nhà trường), có thể ở phạm vi rộng- toàn ngành; hẹp hơn- toàn trường 

hay hẹp nữa- ở từng lớp học. Trẻ càng nhỏ thì các MTGD ở cấp độ càng cụ thể, hẹp như 

lớp học, trường học và gia đình càng có ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến chất lượng 

giáo dục. (3) Muốn thành công trong học tập và phát triển toàn diện theo mục tiêu giáo 

dục của cấp học, trẻ em phải được sống và học tập, giáo dục trong MTGD nhà trường 

đáp ứng được các yêu cầu an toàn về thể chất và tinh thần, phù hợp tối đa với sự phát 

triển, nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ em. Tuy nhiên, còn có 1 số “khoảng trống” 

trong lý luận về MTGD và xây dựng MTGD trong cơ sở giáo dục, đảm bảo đầy đủ các 

yêu cầu nói trên, vì thế, rất cần tiến hành các nghiên cứu để “lấp đầy” các “khoảng trống” 

qua đó góp phần phát triển lý luận về MTGD, xây dựng MTGD nhằm bảo vệ trẻ em, hỗ 

trợ tích cực và thúc đẩy hiệu quả sự phát triển của trẻ em. 

Về mặt thực tiễn: Chính phủ và Bộ GD&ĐT Việt Nam đã và đang rất quan tâm đến 

vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh và phòng/ chống 

bạo lực học đường, xây dựng văn hoá học đường, biến trường học thành trường học Hạnh 

phúc…. Mặc dù đã có nhiều giải pháp triển khai trong thực tiễn, nhưng tình trạng mất an toàn, 

an ninh trường học, thực trạng lệch chuẩn đạo đức, quy tắc hành vi của người học, người dạy… 

trong nhà trường các cấp đang xảy ra thực đáng quan ngại, không chỉ làm cho nhà trường, gia 

đình và xã hội lo lắng, mà làm cho kết quả học tập, giáo dục của người học bị giảm sút, đồng 

thời, để lại hậu quả lâu dài và sâu sắc đến sự phát triển bình thường về thể chất, tâm lý, xã 

hội của người học ở giai đoạn phát triển tiếp theo…  

Như vậy, nghiên cứu đề tài “Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện ở các cơ sở Giáo dục Mầm non, Phổ thông trong bối cảnh hiện nay” đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam và đảm bảo tốt nhất Quyền trẻ 

em trong học tập, phát triển toàn diện trở nên rất cần thiết và cấp bách.  

2. Mục tiêu của đề tài: Đánh giá được thực trạng môi trường giáo dục và xây dựng 

môi trường giáo dục (trên 3 khía cạnh an toàn, lành mạnh, thân thiện), đề xuất được các 
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giải pháp để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở 

Giáo dục Mầm non (GDMN) và Phổ thông (PT) góp phần thực hiện được mục tiêu giáo 

dục của bậc mầm non và phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo 

dục Việt Nam. 

Các mục tiêu cụ thể: (1) Xác lập được khung lý luận về xây dựng MTGD an toàn, 

lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục Việt Nam (2) Đánh giá được thực trạng và các giải pháp đã thực hiện để 

xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT.(3) Xác định 

đúng nguyên nhân thành công, hạn chế trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện ở các cơ sở GDMN, PT hiện nay; (4) Đề xuất được giải pháp xây dựng MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục Việt Nam. 

3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu 

- Để xây dựng được MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông, đề tài sử dụng 

các cách tiếp cận chung là tiếp cận Quyền trẻ em; tiếp cận hệ sinh thái giáo dục; tiếp cận 

văn hoá nhà trường, để giải quyết các nhiệm vụ của đề tài tập trung vào 03 cách tiếp cận 

như lịch sử - cụ thể, hệ thống và chuẩn hóa. 

- Bên cạnh những phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục kinh điển như nghiên 

cứu lý thuyết, tổng kết kinh nghiệm, thống kê toán học,..., nghiên cứu này sử dụng một số 

phương pháp, kỹ thuật đặc thù là: phương pháp chọn mẫu thử nghiệm; kỹ thuật thiết lập 

tiêu chí, chỉ số đánh giá; biên soạn công cụ đo lường chỉ số giáo dục; và mô hình phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến MTGD ở cơ sở GDMN, PT. 

 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN  

I. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC 

AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN Ở CƠ SỞ GDMN, PT ĐÁP ỨNG YÊU 

CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Phần này nhóm nghiên cứu tổng quan những nghiên cứu về môi trường giáo dục 

và môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, PT; Những 

nghiên cứu về xây dựng môi trường giáo dục và giải pháp xây dựng môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT. Qua tổng quan nghiên cứu về xây 

dựng MTGD và các giải pháp xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ 

sở GDMN, PT, có thể rút ra một số “rào cản” cho xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, 

thân thiện trong cơ sở GD như đây: 

Thứ nhất, ở Việt Nam chưa có sự thống nhất trong nguyên tắc, quy trình, các hoạt động, 

cũng như phương pháp và kỹ thuật xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

trong cơ sở GDMN, PT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện, giáo dục Việt Nam. 

Cũng thiếu hệ tiêu chí để các cơ sở GDMN, PT tự đánh giá, từ đó, nhận ra mặt thành công, 

hạn chế, xác định và thực hiện những biện pháp phù hợp nhằm bảo đảm tốt hơn các đặc 
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tính an toàn, lành mạnh, thân thiện trong các cơ sở giáo dục.  

Thứ hai, còn quá ít các nghiên cứu về thực trạng xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, 

thân thiện trong cơ sở GDMN hay GDPT đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục Việt Nam. 

Thứ ba, chưa đề xuất được hệ thống các giải pháp vừa mang tính tổng thể, vừa đảm bảo 

tính đặc trưng riêng cho các cơ sở GDMN, PT ở cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay. 

Đây cũng chính là những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho nghiên cứu của đề tài.  

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG MÔI 

TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN Ở CÁC CƠ SỞ 

GDMN, PT ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC 

VIỆT NAM 

2.1. Lý luận về MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT 

2.1.1. Các khái niệm, thuật ngữ 

 - An toàn, lành mạnh, thân thiện có được khi con người cảm thấy an ổn, họ được 

bảo vệ tránh khỏi các nguy cơ gây hại về thể chất, sinh lý, tâm lý; được tôn trọng và 

thừa nhận; được yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ và khuyến khích để bộc lộ bản thân và phát 

triển toàn diện trong hoạt động, cuộc sống.   

 - MTGD: là tổng hòa các yếu tố vật chất và tinh thần (gồm cả tự nhiên và xã 

hội), được giới hạn trong không gian và thời gian nhất định mà ở đó có quá trình giáo 

dục con người được diễn ra nhằm hình thành và phát triển nhân cách theo chuẩn mực 

xã hội 

- MTGD nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện được hiểu là môi trường văn 

hoá học đường tối ưu, nơi đó các thành viên được bảo vệ và nâng đỡ, luôn cảm thấy 

gần gũi, gắn bó với nhau, được đối xử tôn trọng và bình đẳng, người học có cơ hội được 

tham gia, được giáo dục và phát triển toàn diện.   

2.1.2. Vai trò:  MTGD an toàn lành mạnh, thân thiện có vai trò rất quan trọng trong đổi 

mới giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cơ sở GDMN, PT. Dựa trên cơ sở 

khoa học về sự phát triển tâm, sinh lý, xã hội của trẻ em và các lý thuyết về giáo dục và 

phát triển cho thấy: chính cảm giác an ổn, được bảo vệ, được tôn trọng và thừa nhận 

được yêu thường, chia sẻ và hỗ trợ …của người lớn đã làm cho đưa trẻ tự tin bộc lộ ban 

thân trong quá trình giáo dục, tích cực tham gia học tập và tương tác xã hội, từ đó lĩnh 

hội linh nghiệm lịch sử- xã hội để phát triển toàn diện bản thân. Vì thế, bảo đảm MTGD 

an toàn, lành mạnh, thân thiện trong từng lớp học, trong toàn trường sẽ góp phần quyết 

định chất lượng giáo dục của HS, từ đó hiện thực hoá mục tiêu giáo dục của cấp học và 

chủ trương đổi mới giáo dục.  

2.1.3. Cấu trúc, đặc điểm và biểu hiện của MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở 

các cơ sở GDMN, PT 
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 Có nhiều cách tiếp cận để xem xét cấu trúc của MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện như:  

 (1) Theo cấu trúc 02 thành tố: MT vật chất và MT tinh thần (tâm lý- xã hội) gồm: 

- MT vật chất bao gồm: Môi trường và không gian vật chất trong toàn trường; 

Môi trường vật chất của nhóm lớp và thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu học tập của 

người học.  

- MT tinh thần hay môi trường tâm lý- xã hội bao gồm: Cơ cấu, chính sách, các 

quy định và các mối quan hệ; Chương trình, nội dung GD, phương pháp sư phạm và 

hoạt động GD và học tập; Hợp tác với gia đình, cộng đồng và các bên liên quan;  

(2) Theo cấu trúc 03 đặc tính an toàn; lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GD 

(3) Theo cấu trúc Con người- đối tượng tham gia xây dựng và phát triển MTGD; 

Hoạt động – các hoạt động tạo ra MTGD; Điều kiện- các yếu tố chính sách, quy định, 

cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính. 

Trong các quy định hiện hành và cả trong thực tiễn thì cách tiếp cận thứ nhất 

mang tính phổ biến hơn 

Các đặc điểm chung  

- MTGD nhà trường vừa là nơi mà các hoạt động dạy và học diễn ra đồng thời, 

bản thân nó cũng mang những nội dung giáo dục. 

- MTGD nhà trường được chính quy hóa, được xây dựng trên cơ sở khoa học, thực 

tiễn và yêu cầu quản lý ngành học 

- MTGD được thể hiện phong phú, đa dạng và có tính sáng tạo, bởi ngoài việc đáp 

ứng những quy định chung, nó còn phụ thuộc vào những điều kiện tự 

- Nhà trường là một thiết chế xã hội đặc biệt, trong đó các mối quan hệ liên nhân 

cách chủ yếu và đặc trưng là quan hệ thầy – trò, đồng nghiệp (thầy – thầy), bạn bè (trò 

– trò) được diễn ra trong một MTGD 

- MTGD nhà trường chịu ảnh hưởng của các yếu tố từ xã hội, cộng đồng, gia đình 

- MTGD ở nhà trường không tự có sẵn mà mỗi thành viên cần phải tạo lập, phát 

triển, duy trì và nuôi dưỡng nó 

- MTGD là môi trường đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi đối tượng người dạy, 

người học trong tiếp cận với dịch vụ giáo dục 

 Đặc điểm của MTGD trong cơ sở GD ở từng cấp học có đặc trưng phụ thuộc vào 

đặc điểm phát triển của người học và yêu cầu giáo dục để người học phát triển theo mục 

tiêu của cấp học. MTGD, bao gồm MT vật chất và MT tinh thần trong cơ sở GDPT có 

đặc trưng khác với trong cơ sở GDMN.   

 2.1.4. Ảnh hưởng của các yếu tố bên trong và bên ngoài nhà trường đến MTGD 

an toàn, lành mạnh, thân thiện trong các cơ sở GDMN, PT. 

        MTGD nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện đỏi hỏi tất cả các yếu tố vật chất 

và tinh thần trong nhà trường phải đảm bảo được sự tiện dụng, an toàn, thẩm mỹ và văn 

hóa. Các yếu tố bên trong nhà trường có ảnh hưởng đến MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện có thể kể đến (1) Nhận thức và năng lực của CBQL nhà trường; (2) Nhận thức và 

năng lực của đội ngũ GV, NV nhà trường; (3) Chính sách, cơ chế thu hút và huy động 

sự tham gia dân chủ của người học, người dạy, phụ huynh và cộng đồng vào xây dựng 

MTGD; Các yếu tố bên ngoài nhà trường có thể kể đến như kinh tế, văn hóa, chính sách 
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pháp luật; nhận thức xã hội…Sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến MTGD ở các cấp 

học là khác nhau. 

2.2. Lý luận về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện 

ở các cơ sở GDMN, PT  

 Cách tiếp cận theo Quyền trẻ em đã đặt ra yêu cầu khi xác định mục tiêu, nội dung 

và thực hiện các hoạt động trong quá trình xây dựng MTGD (thiết kế, xây dựng và triển 

khai/ sử dụng) phải luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ 4 nhóm quyền của trẻ em một cách 

tối ưu nhất.  

 2.2.1. Nguyên tắc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện: Nguyên tắc 

đảm bảo tính phù hợp; Nguyên tắc đảm bảo tính hòa nhập; Nguyên tắc tham gia dân 

chủ đối với người học và đối tác khác; Nguyên tắc “lấy trẻ em làm trung tâm”  

 2.2.2. Quy trình xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh và thân thiện ở các cơ sở 

GDMN và phổ thông 

 Trong phần này chúng tôi dựa vào khung phát triển MTGD với 3 giai đoạn thiết 

kế, xây dựng và triển khai/ sử dụng MTGD của cơ sở GD (Lee, Tan, 2011) 

 

 
2.2.3. Mối quan hệ giữa việc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

ở các cơ sở GDMN, PT với các thành tố khác của quá trình giáo dục. 

Chu kỳ phát 

triển cơ bản 

của MTGD 

Kinh nghiệm hiện có 

Bối cảnh không gian vật lý 

Bối cảnh chương trình giáo dục 

Nhu cầu người học và xã hội 

 

Nhu cầu và kinh nghiệm cốt lõi 

Nội dung chương trình 

Các bên liên quan 

Thực hành tốt nhất ở các Chương 

trình tương tự 

Giám sát sự thay đổi 

Kế hoạch hóa trong suốt quá 

trình thực hiện 

Quản lý tiến trình 

Thiết kế 

Xây dựng 

Triển khai,  

sử dụng 
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 2.2.4. Các “rào cản” đối với việc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện ở các cơ sở GDMN, PT: Thiếu tính tổng thể kết hợp với việc chưa tập trung vào 

yếu tố trọng tâm, cốt lõi trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện;  Những 

định kiến xã hội của mỗi cá nhân và cộng đồng; Thiếu kinh phí để xây dựng cơ sở hạ 

tầng, trang bị cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn an toàn, lành mạnh, thân thiện của 

MTGD; Hạn chế mức độ tham gia của cơ sở GDMN, PT ngay từ khâu thiết kế trường 

học có ảnh hưởng đến mức độ phù hợp và hiệu quả sử dụng sau này;  Mức độ năng lực 

quản trị xây dựng MTGD an toàn lành mạnh thân thiện của các CBQL cơ sở GDMN, 

PT bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn chỉ đạo, giám sát việc thực hiện trong nhà 

trường khác nhau sẽ dẫn đến hiệu quả khác nhau trong xây dựng MTGD ở từng cơ sở 

giáo dục;  Trình độ dân trí, văn hóa, lối sống, tập quán sinh hoạt của người dân địa 

phương có ảnh hưởng tới mức độ cùng tham gia của gia đình và cộng đồng trong quá 

trình xây dựng và duy trì, vận hành MTGD của cơ sở giáo dục. 

2.3. Yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong GDMN, GDPT Việt Nam và 

những vấn đề đặt ra đối với xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở 

cơ sở GDMN, PT  

Xuất phát từ xu thế chuyển đổi GD trong thế kỷ XXI nhằm khai mở tiềm năng, trao 

quyền cho trẻ em chủ động ra quyết định cho sự phát triển của bản thân mình, xu hướng 

xây dựng trường học Hạnh phúc trên thế giới, có thể thấy những vấn đề đặt ra mang 

tính chiến lược chỉ đạo việc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện như một 

trường học hạnh phúc là: 

- Nhà trường phải có MTGD đảm bảo thỏa mãn nhu cầu được sống, được học tập 

trong một môi trường được tôn trọng, được cống hiến hết khả năng sáng tạo của mỗi 

người cho cộng đồng xã hội, cho bản thân và gia đình. 

- Nhà trường phải giúp mỗi HS khơi mở tiềm năng vốn có của mỗi người và giúp 

cho mỗi HS có đủ bản lĩnh, tự tin, có đủ phẩm chất, năng lực tự quyết định cuộc sống 

của mỗi người. 

- Mỗi trường học phải là những MTGD tự chủ - dân chủ - nhân văn. Là môi trường 

giáo dục tốt nhất cho chất lượng giáo dục. 

Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng MTGD trong cơ sở giáo dục để đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục trên tầm quốc gia, cần tập trung vào tiếp cận toàn trường, kết 

hợp với tiếp cận toàn ngành GD&ĐT.  
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Cụ thể: Theo cách tiếp cận toàn trường (Whool of school) chú ý đến: Chương trình 

giáo dục và phương pháp giáo dục thích ứng và hoà nhập theo hướng thúc đẩy học tập 

độc lập của HS; Học tập hướng tới phát triển năng lực thay đổi chuẩn mực xã hội và 

hành vi; Cân bằng giữa đánh gía tổng hợp với đánh giá quá trình; Đảm bảo tính hoà 

nhập, công bằng, bình đẳng trong các bài kiểm tra, đánh giá; Đảm bảo sức khoẻ, bồi 

dưỡng, hỗ trợ, tạo động lực, an toàn về nghề nghiệp cho GV; Giáo dục sức khoẻ kết hợp 

với hoạt động thể chất, bữa ăn trường học và dịch vụ tư vấn hỗ trợ người học; Cơ sở vật 

chất đảm bảo hoà nhập, dễ tiếp cận, không gian an toàn, phi bạo lực. 

Xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện qua tiếp cận toàn ngành 

(UNESCO, 2020), cần đảm bảo:  

- Có sự lãnh đạo chính trị mạnh mẽ, cùng với hành lang pháp lý nhất quán, chính 

sách đầy đủ, trong đó quan tâm đến xây dựng bộ tiêu chuẩn/ tiêu chí đánh gía MTGD 

an toàn, lành mạnh, thân thiện và chỉ đạo thực hiện ở các cấp;  

- Chương trình giáo dục, phương pháp dạy và học thúc đẩy môi trường học tập an 

toàn, thân thiện và quan tâm 

- Có cơ chế báo cáo cho HS là nạn nhân của bạo lực học đường, cùng với các dịch 

vụ hỗ trợ người học và chuyển tiếp thông tin;  

- Trao quyền qua phát triển năng lực HS và tạo cơ hội để khuyến khích, thúc đẩy 

sự tham gia của HS;  

- Đánh giá qua bằng chứng: việc giám sát và tự đánh giá các hành động phản ứng của 

nhà trường;  

- Tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ cho GV để sẵn sàng năng lực xây dựng môi trường 

họct tập an toàn, lành mạnh, thân thiện;  

- Môi trường học tập trong lớp học an toàn về mặt tâm lý và thể chất;  

- Có sự tham gia của các bên trong cộng đồng nhà trường, gia đình và địa phương; 

Có sự phối hợp đa ngành, đa cấp. 

III. LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN 

TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN Ở CÁC CƠ SỞ GDMN, PT 

3.1. Quan điểm, cách tiếp cận đánh giá MTGD của cơ sở giáo dục 

Đánh giá môi trường giáo dục là quá trình thu thập chứng cứ, phân tích, đánh 

giá, dự báo ảnh hưởng của môi trường giáo dục đến việc hình thành và phát triển nhân 

cách người học; và ảnh hưởng của các dự án giáo dục, chương trình giáo dục, và các 

lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá đến môi trường giáo 

dục. 

Có hai 2 cách tiếp cận đánh giá MTGD là đánh giá (đánh giá toàn diện và đánh 

giá có trọng điểm/ ưu tiên) và tự đánh giá MTGD. Trong đó, đổi mới đánh giá đang 

hướng chuyển đánh giá thành tự đánh giá. Trong bối cảnh phân cấp mạnh mẽ, tăng 

cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội và giải trình của từng cơ sở GD thì tự đánh giá 

được quan tâm hơn. 

3.2. Khung phân tích MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở giáo dục đáp 

ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 

Nguyên tắc xây dựng khung phân tích 

- Bảo đảm đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân tích tình hình thực hiện Nghị 

định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ, hướng tới các mục tiêu, nhiệm 
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vụ về điều kiện cơ sở vật chất trường, lớp, về tài liệu, học liệu giảng dạy trong Nghị 

quyết Số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa XII (sau đây gọi tắt là NQ29).   

- Bảo đảm sự thống nhất giữa nội dung đánh giá MTGD trong cơ sở GDMN, PT 

với định hướng phát triển giáo dục địa phương, hướng tới chiến lược phát triển giáo dục 

quốc gia; 

- Hỗ trợ việc lựa chọn các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình phát triển MTGD 

toàn diện. Trong đó ưu tiên các chỉ tiêu sơ cấp để tính toán các chỉ tiêu thống kê quốc 

gia1 và danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh 

- Hệ thống chỉ tiêu cần được chuẩn hóa (về khái niệm, nội dung, và phương pháp 

tính) bảo đảm tương thích hoặc hướng tới các bộ chỉ số giám sát giáo dục của 

UNESCO.  

- Khung phân tích MTGD an toàn, lành mạnh, thuân thiện phải bảo đảm tính toàn 

diện: có thông tin về các cấp độ MTGD trong hệ thống (vi mô và vĩ mô); có những thông 

tin về xây dựng và triển khai sử dụng hiệu quả MTGD. Bên cạnh đó, thông tin cần bảo 

đảm tính chính xác, khách quan và tin cậy; 

- Các thành tố trong khung phân tích bảo đảm tương thích, hỗ trợ cho việc đánh 

giá việc thực hiện NĐ 80 và các bộ tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, 

về tiêu chuẩn tài liệu, học liệu phục vụ công tác giảng dạy ở cơ sở GDMN, PT.  

Các yếu tố cấu thành khung phân tích MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

Vận dụng kinh nghiệm của OECD, khung phân tích MTGD an toàn, lành mạnh, 

thân thiện là một trong những công cụ cần thiết phục vụ cho quá trình thu thập dữ liệu, 

phân tích và đánh giá sau này. Nó được cấu trúc bởi 3 vòng tròn với các thành tố cơ bản 

sau (hình 3): 

(i) Nhóm thành tố cốt lõi là các hoạt động giáo dục và hoạt động trải nghiệm của 

người học lành mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của người học. 

(ii) Nhóm 4 thành tố: HS, GV, nội dung và nguồn lực vật chất. Trong đó, bao 

gồm các mối quan hệ giữa các HS, giữa GV với HS và giữa các GV, thời gian và lộ trình 

trải nghiệm học tập, hoạt động can thiệp sư phạm và đánh giá người học. Cụ thể là: 

- Người học (gồm trẻ em MN, HSPT): khả năng nhận thức; thời gian và lộ trình 

trải nghiệm học tập; tương tác với bạn bè và giáo viên; ứng xử văn hóa trong và ngoài 

trường  

- Đội ngũ GV (gồm hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, GV bộ môn, GV làm công tác 

Đoàn, Đội, GV làm công tác tư vấn): trình độ chuyên môn; phương pháp giáo dục và 

cách thức đánh giá kết quả giáo dục người học; tương tác với đồng nghiệp và với HS; 

ứng xử văn hóa trong và ngoài trường. 

- Nội dung, tài liệu giảng dạy: triết lý/quan điểm giáo dục; nội dung giáo dục; tài 

liệu, học liệu giảng dạy 

- Nguồn lực vật chất: không gian học tập, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nền 

tảng công nghệ thông tin. 

(iii) MTGD an toàn, lành mạnh và thân thiện được hình thành thông qua sự tương 

tác giữa người học và người dạy khi họ cùng tham gia vào các hoạt động giáo dục được 

                                              
1 Chính phủ (2016). Nghị định Số: 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chỉnh phỉ về Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê 

thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia 
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nhúng trong MT vật chất và MT tinh thần của nhà trường; đồng thời có sự hỗ trợ từ gia 

đình, cộng đồng và các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội.  

3.3. Yêu cầu đối với xây dựng hệ tiêu chí đánh gía MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN, PT 

(1) Căn cứ vào khái niệm, cấu trúc, đặc điểm và các biểu hiện của MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GD các cấp. 

(2) Có 3 cách tiếp cận để xác định nhóm tiêu chí đánh giá- theo cấu trúc 2 thành 

tố MT vật chất và MT tinh thần cùng các thành phần cụ thể đảm bảo an toàn, lành mạnh, 

thân thiện; Theo 03 đặc tính an toàn; lành mạnh; thân thiện thể hiện trong các thành tố 

của MTGD nhà trường; Theo 03 thành tố Con người; Hoạt động và điều kiện để xây 

dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

(3) Ở từng nhóm tiêu chí có các tiêu chí cơ bản; Ở từng tiêu chí có các chỉ số cụ 

thể. Các chỉ số có thể quan sát, lượng hoá và xác nhận mức độ thực hiện 

(4) Hình thức sử dụng bộ tiêu chí để đánh giá tuỳ thuộc vào kiểu loại đánh giá: 

đánh giá hay tự đánh giá. 

CHƯƠNG 2.  

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, 

LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ 

THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

I. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN 

TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN TRONG CƠ SỞ GDMN, PT VÀ BÀI HỌC 

CHO VIỆT NAM  

Đề tài đã rà soát thực tiễn xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong 

cơ sở GDMN, PT ở các quốc gia Mỹ, Phần Lan, Singapoe, Hàn Quốc; tìm hiểu kinnh 

nghiệm xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, PT Việt Nam 

trong giai đoạn vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam trong 

xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT như sau: 

- Xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện cần dựa trên cơ sở đảm bảo 

tốt nhất về Quyền trẻ em, góp phần hiện thực hoá mục tiêu giáo dục quốc gia, đồng thời 

phải được thể hiện nhất quán từ Luật đến chính sách của Chính phủ, Bộ, ngành, các 

chương trình, hoạt động ở các cấp và cơ sở giáo dục 

- Cần có sự lãnh đạo của Chính phủ và chính quyền các cấp, đồng thời có sự phối 

hợp đa ngành, đa cấp hiệu quả và đảm bảo tính dân chủ, hợp tác và tính chuyên nghiệp. 

Trong từng trường học cần thiết phải xây dựng một Ban hỗ trợ đa ngành với sự 

kết hợp của các cán bộ y tế, chuyên gia tâm lí, cố vấn xã hội, GV, phụ huynh để đảm 

bảo thực hiện các quyền lợi cho HS cũng như thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho HS có 

hoàn cảnh khó khăn (bữa trưa học đường; Sữa học đường…) hay kịp thời hỗ trợ HS gặp 

vấn đề trong cuộc sống hoặc học tập, đáp ứng nhu cầu giáo dục đặc biệt (giáo dục cá 

nhân; tư vấn và hỗ trợ tâm lý…) ở từng nhà trường. Để thực hiện được điều đó, cần ban 

hành quy chế phối hợp đa ngành liên quan cũng như từng bước đào tạo nhân lực, tăng 

cường các biện pháp hỗ trợ trong trường học cho phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt 

Nam.  

-  Tập trung vào xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh theo định hướng tầm 

nhìn và giá trị của từng trường, phù hợp với bối cảnh văn hoá của địa phương. Chú trọng 
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xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hoá đối với cán bộ, GV, NV, HS tại trường 

học. Xây dựng môi trường thể chế kết hợp các hình thức trách nhiệm từ trên xuống kết 

hợp với coi trọng bồi dưỡng của CBQL, GV, HS trong nhà trường và Cha, mẹ HS để 

sẵn sàng năng lực xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

- Tăng cường sự tham gia của chính bản thân người học, các ý kiến của HS cần 

được lắng nghe và chia sẻ thông qua việc xây dựng quan hệ tương tác tích cực và công 

bằng giữa GV-HS, tạo không gian cho HS được chủ động lựa chọn các nội dung giáo 

dục và hoạt động trải nghiệm xã hội theo nhu cầu, sở thích bản thân. Đồng thời, cũng 

như trang bị năng lực tạo lập MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện cho bản thân HS để 

họ thực sự là thành thành viên chủ động, có trách nhiệm trong việc tạo dựng môi trường 

học tập cho chính mình. Chú trọng nâng cao năng lực của đội ngũ qua đào tạo và bồi 

dưỡng đạo đức nghề nghiệp (tập trung vào kỹ năng tư vấn, quản lý tình cảm và năng lực 

xã hội - xúc cảm), cũng như phối hợp với các ban, ngành khác bồi dưỡng cho GV về 

chương trình, nội dung và cách thức phối hợp giữa ngành giáo dục và các đơn vị này để 

xây dựng MTGD thân thiện, an toàn và lành mạnh trong kế hoạch tổng thể của ngành. 

Bồi dưỡng năng lực cho cha mẹ và cộng đồng trong thực hiện các quyền của trẻ em. 

- Bên cạnh chú trọng xây dựng chương trình phòng chống bạo lực học đường quốc 

gia (kiểu chương trình KIVA của Phần Lan) và chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn bộ 

hệ thống giáo dục kết hợp với truyền thông nâng cao nhận thức và hành động của cộng 

đồng, xã hội về vấn đề này. Ở từng trường học thành lập hội đồng hoặc ban an toàn nhà 

trường để có trách nhiệm, giám sát, đảm bảo an toàn cho HS trong trường (bài học 

Singapore); cần bổ sung biên chế cán bộ đảm bảo an toàn cho trẻ và cán bộ tư vấn học 

đường cho HS trong trường học để kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng lạm dụng trẻ 

hoặc bạo lực học đường xẩy ra (bài học từ Hàn Quốc) 

- Tiếp tục đổi mới chương trình và phương pháp dạy học theo hướng mở, tăng 

cường học tập định hướng năng lực, tăng cường những hoạt động trải nghiệm, tạo môi 

trường học tập hấp dẫn, thú vị, đem đến niềm vui và hạnh phúc học tập cho HS. Từng 

bước giảm áp lực đánh giá thành tích mà tăng cường đánh giá sự tiến bộ của HS trong 

quá trình học tập, hạn chế dần và tiến tới loại bỏ việc đánh giá xếp hạng HS.  

- Tăng cường đầu tư hơn nữa vào việc xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp 

ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục. Với nguồn lực của Việt Nam hiện 

tại, ngân sách cho giáo dục còn nhiều khó khăn, có thể kêu gọi đầu tư, xã hội hoá trong 

việc đầu tư cơ sở vật chất cho trường học, tăng cường xây dựng trường lớp xanh, sạch, 

đẹp. Đồng thời, thường xuyên có thể tạo ra môi trường vật lí an toàn, thân thiện thông 

qua những sửa chữa, cải tạo nhỏ, những cách trang trí trường lớp ít tốn kém với ý tưởng 

từ HS, ví dụ trồng cây xanh, màu sắc sử dụng trong trường lớp, trang trí bằng những sản 

phẩm và ý tưởng của HS.  

- Hệ thống đánh giá về MTGD cần phải được xem xét dưới góc độ đa chiều, trong 

đó có đánh giá từ HS và phụ huynh, kết hợp với nhiều công cụ khác nhau để có cái nhìn 

toàn diện về MTGD trong nhà trường và môi trường học tập trong từng lớp học. Tiến 

tới từng cơ sở GD tự chịu trách nhiệm, tự đánh giá về MTGD thông qua xây dựng khung 

năng lực và đánh giá năng lực trường học, trong đó đề cao việc xây dựng MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện cho HS. 
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II. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG 

GIÁO DỤC AN TOÀN, LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN TRONG CƠ SỞ GDMN PT 

Ở VIỆT NAM 

1. Mô tả về quá trình khảo sát thực trạng 

1.1. Mục đích nghiên cứu thực trạng: thu thập các thông tin nhằm xác định thực 

trạng MTGD và các giải pháp đã sử dụng để xây dựng MTGD trong các cơ sở GDMN, 

PT, làm cơ sở đề xuất các giải pháp hữu hiệu cho việc xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện trong các cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay. 

1.2. Nội dung nghiên cứu thực trạng 

- Thực trạng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện và bạo lực đối với trẻ em 

trong các cơ sở GDMN, PT 

- Thực trạng các giải pháp đã sử dụng để xây dựng MTGD đảm bảo an toàn, lành 

mạnh, thân thiện đối với trẻ em, HS trong các cơ sở GDMN, PT 

- Thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân của các hạn chế trong thực hiện các giải 

pháp xây dựng MTGD ở cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay. 

- Xác lập định hướng cho đề xuất các giải pháp xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay. 

1.3. Địa bàn, quy mô và quy trình khảo sát 

  1.3.1. Khảo sát thử nghiệm các bộ tiêu chí, công cụ đánh giá  

 Địa bàn, quy mô: Thành phố Hà Nội (1 trường MN ở nội và 1 ngoại thành; 2 trường 

TH/THCS/THPT 1 ở nội và 1 ngoại thành)  

 Mục đích, nội dung thử nghiệm: Kiểm nghiệm các yêu cầu của công cụ như bám 

sát mục tiêu khảo sát; đúng kĩ thuật (đơn trị về cách hiểu; mạch lạc, dễ hiểu; không dùng 

thuật ngữ quá khoa học, ít người biết; không bao hàm gợi ý người được hỏi; phù hợp 

với trình độ người được hỏi; không bao hàm nhiều nội dung trong một câu...). Kiểm 

nghiệm quy trình tổ chức khảo sát. 

 Phương pháp: Tổ chức cho các đối tượng thực hiện yêu cầu của các bộ công cụ; 

Toạ đàm chuyên gia, xin ý kiến phản hồi về điều chỉnh bộ công cụ khảo sát, cũng như 

điều chỉnh quy trình tổ chức và phương pháp khảo sát thực trạng. 

1.3.2. Khảo sát chính thức Thực hiện sau khi đã điều chỉnh, hoàn thiện bộ công 

cụ và quy trình khảo sát. Quy mô, địa bàn:  

+ Cấp trung ương: Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ GD Tiểu học; Vụ GD Trung học; 

Cục CSVC; Vụ giáo dục chính trị- công tác HSSV thuộc Bộ GD&ĐT 

+ Cấp địa phương: Khảo sát chính thức tổ chức tại 3 tỉnh đại diện cho miền Bắc, 

Trung, Nam (Thái Nguyên; Nghệ An; Đồng Nai); mỗi tỉnh chọn 2 huyện thuộc thành 

thị và nông thôn. Ở mỗi huyện chọn 2 trường mầm non; 2 trường TH/THCS/THPT 

đóng trên các huyện để khảo sát. Đối tượng tham gia gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng 

GD cấp Sở và cấp Huyện; Đại diện BGH, các GV các cấp học MN,PT; Cha mẹ trẻ và 

đại diện cộng đồng. 

1.4. Phương pháp, kỹ thuật đánh giá MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở 

GDMN, PT 

Với nghiên cứu này, chọn mẫu khảo sát như sau:   

- Đối với cấp tỉnh, thành: chọn 3 tỉnh, thành ở 3 miền Bắc, Trung, Nam Việt 

Nam có tính đến trọng số theo số lượng tỉnh, thành trong mỗi vùng;  
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- Đối với cấp huyện: chọn 2 huyện/ tỉnh có điều kiện kinh tế- xã hội thấp và 

cao; mỗi huyện chọn 2 cơ sở GDMN, 6 cơ sở GDPT (2 trường/cấp học)   

- Đối với mỗi cơ sở giáo dục chọn đối tượng như sau:  

Đối với mỗi cơ sở GDMN: chọn 02 CBQL, ngẫu nhiên 15 GVMNvà 15 PH của 

trẻ 5 tuổi; Với mỗi cơ sở GDPT: chọn 02 cán bộ quản lý; chọn ngẫu nhiên 10 giáo viên 

và 50 HS; ngẫu nhiên 20 PHHS và cộng đồng. 

Thiết lập tiêu chí, chỉ số đánh giá thực trạng môi trường giáo dục Đề tài sử dụng 

một số loại chỉ số đo lường thực trạng MTGD là: 

- Chỉ số đo lường hiện trạng nhận thức, sự cảm nhận về những thay đổi trong 

MTGD; đo lường thái độ, niềm tin, động cơ và mức độ nắm vững các kỹ năng xây 

dựng MTGD của đối tượng. 

- Chỉ số đo lường kết quả (output) giúp trả lời câu hỏi: có những thay đổi hoặc 

ổn định nào về kết quả hoạt động của nhà trường 

- Chỉ số đo lường hiệu quả của hoạt động xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, 

thân thiện đối với người học; của giải pháp thực hiện 

Cuối cùng là, các chỉ số đo lường cần được sử dụng để giám sát tiến trình xây 

dựng và sử dụng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện đối với trẻ mầm non và HSPT. 

Các phương pháp khảo sát nhằm thu thập thông tin về xây dựng môi trường giáo 

dục  

Đề tài sử dụng các phương pháp thu thập dữ liệu sau: Đánh giá các cơ sở GDMN 

theo thang GGA. Phỏng vấn gián tiếp qua bộ phiếu xin ý kiến; phỏng vấn trực tiếp; 

quan sát MTGD và các hoạt động trong cơ sở GDMN có liên quan đến nội dung 

nghiên cứu; Phân tích các báo cáo thứ cấp của Cục, Vụ và địa phương về tình hình 

MTGD và các giải pháp đã thực hiện để xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện; Tham vấn ý kiến CBQL và chuyên gia về các nội dung có liên quan. 

2. Kết quả khảo sát thực trạng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện trong cơ sở GDMN  

a) Đánh giá về MTVC trong cơ sở GDMN 

Qua báo cáo của Cục CSVC, Vụ giáo dục chính trị- công tác HSSV; Vụ GDMN 

của Bộ GD&ĐT các năm 2016-2019 cho thấy: Phần lớn các cơ sở GDMN hiện nay cơ 

bản đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về điều kiện CSVC. Tuy nhiên, việc đầu tư, bố trí cơ 

sở vật chất của các nhà trường được tiếp cận theo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mà 

chưa ưu tiên, chú ý đến quyền lợi thiết thực của trẻ dẫn đến việc bố trí các phòng chức 

năng chưa hợp lý, hiệu quả chưa cao. ý kiến của GVMN về MTVC trong các cơ sở 

GDMN trên địa bàn 4 tỉnh, thành đều cơ bản đáp ứng về đặc tính an toàn, thân thiện, 

lành mạnh ở mức Tốt (trên 4,3 điểm). Trong đó điểm cao nhất ở mức Tốt thuộc về CSVC 

khối phòng học, phòng bộ môn, phòng phục vụ (4,90); Thiết bị GD, đồ dùng, đồ chơi, 

ánh sáng, thông khí trong lớp (4,87) và Khuôn viên cảnh quan cây xanh (4,76); Điểm 

kém nhất và mức Khá thuộc về Công trình vệ sinh, nước sạch, điện… và Khu nhà ăn, 

nhà nghỉ, khu vực để xe (đều 3,6) và Sân chơi, bãi tập cho trẻ (3,98) 

Qua quan sát thực tế kết hợp với các báo cáo của phòng MN cấp huyện và cấp 

tỉnh cho thấy: CSVC chưa đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, đặc biệt là các trường 

vùng khó khăn và nhóm, lớp ĐLTT. 

a.1) Khuôn viên, cảnh quan cây xanh, sân chơi, bãi tập 
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Ý kiến của CBQL và GVMN cho thấy không gian, cảnh quan, cây xanh của đa 

số cơ sở GDMN loại hình trường học trên địa bàn các tỉnh đều có diện tích rộng rãi, 

thoáng mát, cảnh quan thiên nhiên trong các trường MN xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an 

toàn 

Tuy nhiên, khuôn viên, cảnh quan sư phạm của một số điểm trường MN ở vùng 

khó khăn và nhóm trẻ ĐLTT chưa đảm bảo: không có cổng, hàng rào, thiếu diện tích, 

thiếu sân chơi, đặc biệt là sân chơi ngoài trời. 

a.2) Khối phòng học, phòng chức năng phục vụ và hỗ trợ giáo dục trẻ trong toàn 

trường 

Nhìn chung ở các trường MN trên địa bàn các tỉnh được khảo sát, khối phòng học, 

phòng chức năng phục vụ; phòng hỗ trợ giáo dục trẻ MN được quan tâm đầu tư. Các 

khu vực trong từng phòng học, nhóm/lớp được thiết kế thuận tiện khi sử dụng cho học, vui 

chơi, ăn ngủ, vệ sinh…  

Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số hạn chế: Nhiều trường thiếu khối phòng hành 

chính quản trị, phòng chức năng và xuống cấp nghiêm trọng. Theo phản ánh của một bộ 

phận GVMN qua phiếu hỏi ở Thái Nguyên và Nghệ An cho biết, số lượng phòng học 

cho trẻ chưa đảm bảo, thiết kế chưa phù hợp để phòng ngừa bạo lực giới, thiếu phòng 

chức năng. Phòng học của một số trường được đầu tư từ nhiều năm trước đã không còn 

đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ hiện nay. Việc xuống cấp các phòng học, phòng 

chức năng chưa được khắc phục kịp thời, gây mất an toàn cho cô và trẻ, tuy nhiên vấn 

đề huy động nguồn lực tài chính để bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn 

a.3) Thiết bị GD, đồ dùng, đồ chơi, độ chiếu sáng và thông thoáng trong các 

phòng, lớp 

Trong từng nhóm, lớp các cơ sở GDMN công lập và tư thục đều cơ bản có đầy đủ 

đồ dùng đồ chơi theo qui định tối thiểu, được bố trí phù hợp trong khu vui chơi, thực 

hành trải nghiệm, ở các góc hoạt động trong các lớp học đảm bảo yêu cầu cho trẻ hoạt 

động. Các phòng, lớp bố trí phong phú các góc hoạt động; Học liệu đa dạng, hấp dẫn, 

khuyến khích trẻ có thể sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác nhau; Tận dụng nguyên 

vật liệu sẵn có của địa phương; Tạo nhiều cơ hội cho trẻ lựa chọn học liệu và hoạt 

động; Kích thích trẻ tư duy, chủ động, tích cực tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, thực hành 

sáng tạo, hợp tác trò chuyện và chia sẻ ý tưởng. Trong thời gian vừa qua, theo chỉ đạo 

từ Sở GD và các Phòng GD, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục tổ chức các hoạt 

động cho trẻ đều tính đến các điều kiện về đồ dùng, đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt 

động giáo dục và nhằm tăng cường trải nghiệm cho trẻ. CBQL các cấp chỉ đạo giáo viên 

cùng phụ huynh làm đồ dùng đồ chơi, học liệu, tranh ảnh để cho trẻ thực hành, trải 

nghiệm. Các nhà trường đã xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ lồng ghép các nội 

dung phòng tránh các yếu tố không đảm bảo an toàn cho trẻ thông qua các tranh ảnh, đồ 

dùng trực quan, kể chuyện…qua các hoạt động hằng ngày.  

Qua báo cáo của các Sở Giáo dục của Hà Nội, Nghệ An, Đồng Nai, Thái Nguyên 

cho thấy 100% cơ sở GDMN được trang bị đủ hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo ánh 

sáng cho hoạt động học tập và vui chơi của trẻ.  

Tuy nhiên, một số trường miền núi CSVC, đồ dùng đồ chơi còn gặp nhiều khó khăn; 

trang thiết bị của lớp dưới 5 tuổi chưa đủ theo yêu cầu quy định. Hầu hết các cơ sở 
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GDMN vùng khó và nhóm trẻ ĐLTT thiếu đồ chơi ngoài trời hoặc bố trí còn chưa hợp 

lý, ảnh hưởng đến hoạt động của trẻ và tiềm ẩn một số nguy cơ không an toàn; 

a.4) Khu vực nhà ăn, nghỉ, khu để xe 

Để phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình GDMN, hầu hết trẻ MN đến 

trường đều ăn bán trú. Năm học 2019-2020 tỉ lệ trẻ em được học 2 buổi/ngày đạt 99%, 

tỉ lệ trẻ em mầm non được tổ chức ăn bán trú đạt 93,0%. Tuy nhiên, gần 6% bếp ăn ở các 

trường vùng khó và ở hầu hết các nhóm, lớp ĐLTT ở nhiều địa phương còn rất thiếu 

thốn đồ dùng, thiết bị, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh. Ở nhiều cơ sở GDMN vùng khó 

khăn, nhóm trẻ, lớp MN ĐLTT chưa bố trí được phòng nghỉ trưa cho trẻ, chỗ nghỉ của 

các cháu thiếu đồ dùng và chưa được vệ sinh thường xuyên (Thái Nguyên; Đồng Nai). 

Một số cơ sở GDMN khu vực đông dân cư chưa bố trí khu vực để xe, lối ra vào của PH 

một cách hợp lý nên giờ đón trả trẻ đông đúc dễ xảy ra mất an toàn   

a.5) Công trình vệ sinh, điện, nước, internet 

Theo báo cáo của các Sở Giáo dục và phòng GD ở các quận, huyện: Đa số các 

trường đã có công trình vệ sinh theo quy chuẩn, tuy vẫn còn có những công trình vệ sinh 

chưa phân khu vực riêng cho trẻ trai và trẻ gái, chưa đảm bảo cho GV có thể giám sát 

khi trẻ đi vệ sinh (thông tin từ phiếu khảo sát). Khoảng 9% số trường học không có công 

trình vệ sinh phù hợp. Một số công trình nước sạch và vệ sinh của các nhà trường bị 

xuống cấp, hư hỏng, chưa được sửa chữa nâng cấp kịp thời, hiệu quả sử dụng không 

cao. Thiếu hệ thống nhà vệ sinh, nước sạch đạt chuẩn, dẫn đến mất vệ sinh môi trường, 

an toàn cho trẻ em và giáo viên, ảnh hưởng đến phát triển toàn diện của người học. Nước 

uống chỉ một số trường có nấu chín, còn đa số các cơ sở GDMN thì sử dụng nước đóng 

chai, đóng bình có sẵn, có hợp đồng đầy đủ ở một số trường, còn nhóm thì mua ngoài 

thị trường- tuy nhiên, CBQL đều cho ý kiến là “chưa thực sự yên tâm về chất lượng vệ 

sinh của nước uống đóng chai do hiện nay chưa có quy định về chất lượng nước uống 

trong trường học nên việc kiểm soát chất lượng nguồn nước ở các địa phương gặp nhiều 

khó khăn”. Một vài điểm lẻ trường miền núi khó khăn nguồn điện chưa đảm bảo và chưa 

có kết nối internet (ở Nghệ An: Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương). Ở một số nhóm 

trẻ ĐLTT còn có một số ổ cắm chưa có nắp ngăn an toàn, các thiết bị điện bố ở trí vị trí 

chưa đảm bảo an toàn cho trẻ... Một số thùng nước ăn đặt gần khu vực vệ sinh (do diện 

tích chật). 

b) Đánh giá về MTTT trong cơ sở GDMN 

 b.1) Đánh giá chung về thành công trong xây dựng MTTT an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở GDMN 

         - Cơ bản các trường MN công lập thực hiện quy định hiện hành về đảm bảo an 

ninh trật tự trường học; phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống cháy, nổ; 

phòng, chống thảm họa, thiên tai; - Nhiều trường MN đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử 

văn hóa và triển khai xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; - Việc giáo dục 

đạo đức, kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động vui chơi, trải nghiệm ngày lễ, hội văn hóa, 

các Hội thi thể thao an toàn, lành mạnh, thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc 

điểm sinh lý, tâm lý của trẻ MN đã được các trường quan tâm triển khai bằng nhiều hình 

thức phong phú và đa dạng. - Công tác y tế trường học đã được các trường học quan 

tâm. Hầu hết trẻ MN đến trường được khám sức khỏe ban đầu, được theo dõi và được 

hỗ trợ kịp thời trong những trường hợp cần thiết. - Phần lớn các trường đã thiết lập được 
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các kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera và các hình 

thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của trẻ em và cán bộ, giáo viên trong nhà 

trường; - Các trường MN đã thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình trẻ. Nhiều 

trường đã sử dụng hệ thống sổ tay điện tử để thông tin kịp thời với phụ huynh về tình 

hình nuôi dưỡng và giáo dục trẻ hằng ngày. 

 b.2) Một số hạn chế trong xây dựng MTTT an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng 

chống bạo lực học đường trong cơ sở GDMN 

- Việc xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhiều trường học còn mang tính hình 

thức. Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích vẫn diễn ra ở các sở sở GDMN công lập và 

ngoài công lập.  

- Vẫn còn tình trạng GV, người chăm sóc trẻ bạo hành trẻ tại một số cơ sở GDMN, 

chủ yếu là tại các nhóm lớp mầm non ĐLTT; Tình trạng bạo lực với trẻ em MN trên cơ 

sở giới vẫn còn tiền ẩn và khó khắc phục, Qua khảo sát GV cho thấy: 

+ Một số trẻ em còn có biểu hiện chưa thoải mái, không vui vẻ, thậm chí quấy 

khóc khi ở trường, thiếu tự tin, ít tham gia các hoạt động,  

+ Nhu cầu sinh lý của trẻ em chưa được tôn trọng đúng mức 

+ Trẻ em bị đối xử phân biệt do nguồn gốc xuất thân hay hành vi.  

+ Nhiều trẻ em bị xao nhãng, bỏ mặc trong lớp học  

+ Trẻ em vẫn thường bị so sánh về thành tích với trẻ em khác 

+ Trẻ em trai và gái chưa được đối xử công bằng trong phát triển  

+ Trẻ bị GV định kiến  

+ Trẻ em bị bạo hành ở bên trong và ngoài nhà trường 

+ Trẻ em vẫn còn phải chứng kiến các hành vi bạo lực giữa người lớn 

+ Trẻ em vẫn bị lạm dụng, xâm hại tình dục bởi người lớn (ôm hôn, vuốt ve, sờ 

vào vùng kín của trẻ), bởi trẻ em khác (hành động/trò chơi bắt chước các hành vi tính 

dục đối với cơ thể của trẻ em khác)-  5,6% GV coi biết những biểu hiện đó là không 

đáng ngại (trong đó 13,3% GV Đồng Nai). 

b.3) Tìm hiểu cụ thể về các thành tố của MTTT an toàn, lành mạnh, thân thiện như 

sau: 

b.3.1) Tổ chức của nhà trường và đội ngũ 

Ở hầu hết các trường MN đội ngũ CBQL, GV, nhân viên trong nhà trường có tinh 

thần trách nhiệm và luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.  

b.3.2) Truyền thống văn hóa 

Ở các trường MN tại 3 tỉnh được khảo sát luôn chú trọng giữ gìn những nét truyền 

thống văn hoá Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số trường mầm non còn hạn trong việc lồng 

ghép truyền thống văn hóa của địa phương vào trang trí, sắp xếp lớp học và hoạt động 

vui chơi, trải nghiệm, thể thao mang bản sắc văn hóa của địa phương. Nguyên nhân do 

CBQL, GV còn chưa biết cách phối kết hợp với cộng đồng và các tổ chức chính trị, xã 

hội ở địa phương, chưa biết khai thác các vấn đề mang tính truyền thống văn hóa của 

địa phương vào trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.  

b.3.3) Chính sách, quy định liên quan đến ứng xử văn hoá  và phòng chống BLHĐ 

Các cơ sở GDMN xây dựng công khai thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử 

văn hóa trong chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh các tiêu chí mà cán 

bộ giáo viên nhân viên nên làm và không nên làm trong trường mầm non, lối sống lành 
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mạnh, ứng xử văn hóa với nhau. Tuy nhiên, còn một số cơ sở GDMN còn chưa chú 

trọng trong việc xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, việc thực hiện quy tắc ứng 

xử văn hoá còn mang tính hình thức, chưa hướng đến đảm bảo môi trường giao tiếp ứng 

xử an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN. các cơ sở GDMN được khảo sát 

ở 3 tỉnh đều chưa xây dựng quy trình xử lý các trường hợp mất an ninh, an toàn mặc dù 

đây là nội dung rất cần thiết phải có và được phổ biến, tập huấn kĩ cho tất cả các tối 

tượng có trách nhiệm trong MTGD khi nghi ngờ hoặc khi đã xảy ra các sự việc mất an 

ninh, an toàn cho các thành viên trong cơ sở GDMN. 

b.3.4) Chương trình, nội dung, kế hoạch GD : các nội dung giáo dục giới tính 

chưa đầy đủ, thiếu tính hệ thống chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, hiểu biết hiện có của 

GV và cũng chưa được thực hiện thường xuyên và mạnh mẽ. Các tài liệu cho giáo viên 

về GD KNS còn hạn chế; Nội dung phòng, tránh yếu tố nguy hiểm, xâm hại, thực hiện 

quy tắc an toàn, và tài liệu, học liệu có liên quan còn hạn chế nguồn tài liệu, tranh ảnh 

tham khảo. Nội dung giáo dục về giới, công bằng giới: Chưa có tài liệu cụ thể nên các 

trường MN chưa chú trọng về giáo dục nội dung này. Công tác tập huấn bồi dưỡng cho 

đội ngũ giáo viên, CBQL về nội dung giáo dục về giới, phòng chống bạo lực trẻ em 

chưa đầy đủ và chưa được triển khai thường xuyên  

Tài liệu, học liệu cho trẻ còn hạn chế, ít nguồn tài liệu, tài liệu tham khảo cho 

giáo viên chưa nhiều; Về học liệu cho trẻ chưa sáng tạo, chỉ có 1 số loại tạo sản phẩm: 

vở tập tô, vở tạo hình đơn điệu. Có 1 số hình ảnh chưa phù hợp với thực tế vì dùng chung 

cho cả nước. Không có 1 quy định về bộ sách, tài liệu học liệu dùng cho trẻ trong trường. 

Học liệu cho trẻ trên thị trường rất nhiều, ở Nghệ An cấm giáo viên, các trường mua hộ 

cho trẻ, mà phụ huynh phải tự mua, nên phụ huynh không biết nên mua gì trong sự đa 

dạng, phong phú và lẫn lộn về tài liệu trên thị trường.  

b 3.5. Mối quan hệ giao tiếp CBQL-GV-HS 

Qua quan sát ở các trường mầm non ở các tỉnh cho thấy, mối quan hệ giữa CBQL, 

GV và trẻ nhìn chung là gần gũi, thân thiện và quan tâm, không thấy sự phân biệt giữa 

các nhóm trẻ. Tuy nhiên số lượng trẻ ở các trường công tương đối đông từ 40-50 trẻ/1 

lớp cho nên GV đôi khi còn sao nhãng trẻ, chưa phát hiện các biểu hiện bất thường của 

trẻ. Phản ánh từ các CBQL cơ sở GDMN cũng như PH việc PH tham gia vào các hoạt 

động của nhà trường còn rất hạn chế, chủ yếu ở các hoạt động liên quan đến xây dựng 

MTVC. công tác phối hợp để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ giữa giáo viên và phụ huynh 

còn hạn chế. PH đánh giá “hoạt động xã hội hóa chưa tốt” và mong muốn được tham 

gia nhiều hơn vào các hoạt động với nhà trường. (TLN PH Nghệ An), tuy nhiên GV lại 

phản ánh nhiều PH không hiểu, không thông cảm với các cô và không tích cực tham gia 

vào các hoạt động của trường lớp. Điều này cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến 

của nhà trường tới cộng đồng, PH còn chưa hiệu quả. Việc tham gia của các tổ chức xã 

hội đoàn thể theo kế hoạch của Phường, xã với các nội dung theo công việc được phụ 

trách do đó không có chuyên môn về MN và cũng không được gắn với trách nhiệm phải 

thường xuyên giám sát các hoạt động của các cơ sở GDMN do tính pháp lý lỏng lẻo nên 

khó đảm bảo hiệu quả giám sát. 

c) Nguyên nhân của thực trạng xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

trong cơ sở GDMN 
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c.1) Nguyên nhân chủ quan: (1) Nhận thức của 1 bộ phận CBQL, GV, PH còn hạn 

chế;  (2) Một bộ phận GVMN thiếu kỹ năng nghề nghiệp trong xử lý tình huống sư phạm; 

(3) Các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và tích hợp giáo dục giá trị sống cho trẻ MN 

trong nhà trường chưa thực sự hiệu quả và thiếu các điều kiện, nguồn lực cần thiết để 

triển khai;(4) Hiệu quả quản lý thấp liên quan đến kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý 

của các CBQL nhà trường và các cấp quản lý còn rất hạn chế.  

c.2) Các nguyên nhân khách quan:  Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện chưa hoàn thiện và nhất quán; 

Nhận thức chưa đúng, đủ của gia đình trẻ và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả 

của bạo lực học đường, về trách nhiệm; Kiến thức, thái độ và kỹ năng chăm sóc, giáo 

dục trẻ em MN cững như kỹ năng xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong 

gia đình trẻ còn nhiều hạn chế; -  Sự phối hợp giữa ngành giáo dục và các bộ, ngành, 

địa phương chưa chặt chẽ. Chỉ đạo và phối hợp liên ngành cho phát triển GDMN còn 

gặp nhiều rào cản ở địa phương; Quỹ đất dành cho giáo dục còn thiếu. Nguồn kinh phí 

hạn hẹp, chủ yếu là chi cho xây dựng cơ bản, chi cho đầu tư phát triển hầu như không 

có. 

d. Các giải pháp được thực hiện để xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

và những khó khăn, thuận lợi  

d.1. Giải pháp đã được thực hiện ở cấp trung ương 

 Qua phân tích các tài liệu thứ cấp và các báo cáo của Bộ GD&ĐT, các Cục giáo 

dục chính tri- công tác HSSV, Vụ GDMN… có liên quan cho thấy 1 số giải pháp đã 

thực hiện đến năm 2020: Xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo để tạo hành lang pháp lý 

cho xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN; Chỉ đạo đổi 

mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ 

MN; Nâng cao đạo đức, năng lực, phẩm chất của đội ngũ nhà giáo;  Thúc đẩy các hoạt 

động xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo 

lực học đường tại các địa phương và cơ sở GDMN; công tác phối hợp với các Bộ, ngành 

và các bên liên quan 

d.2. Các giải pháp đã được thực hiện ở cấp địa phương và cơ sở GDMN 

Các địa phương ở 3 tỉnh được khảo sát đã thực hiện một số giải pháp nhằm xây 

dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Các giải pháp theo 4 nhóm cơ 

bản như sau: nhóm giải pháp liên quan đến cụ thể hoá các chính sách của cấp trên; 

Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực đội ngũ thông qua bồi dưỡng, tập huấn; Nhóm 

giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ; Nhóm 

giải pháp về triển khai các công tác phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ trẻ  

 d.3. Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các giải pháp xây dựng MTGD an toàn, 

lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN và nguyên nhân 

Thuận lợi: Chỉ đạo của các cấp quản lý  (Các cấp quản lý đã triển khai thực hiện, ban 

hành các văn bản chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, trong đó chú trọng 

nội dung xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện) Công tác phối hợp liên 

ngành; Năng lực của đội ngũ:  

 Khó khăn: Về nhận thức, trình độ của các đối tượng còn hạn chế. Kết quả khảo sát 

cho thấy, vấn đề xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện chưa thực sự thu hút 

được sự quan tâm và dành đầu tư thích đáng của các ban ngành, lực lượng giáo dục. 
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Nhiều cha mẹ chưa quan tâm đến MTGD nơi họ gửi con, chủ yếu phó mặc cho các nhà 

trường, hoặc có xu hướng chỉ quan tâm đến an toàn về thể chất của trẻ. Thậm chí, một 

số ban ngành trong xã hội cũng coi đây là công tác của ngành giáo dục, cho nên vấn đề 

phối hợp triển khai các hoạt động chưa được hiệu quả. Về sự tham gia, phối hợp: Công 

tác quản lý chỉ đạo các cơ sở GDMN ngoài công lập của các địa phương còn nhiều bất 

cập; nguồn kinh phí chủ yếu là chi cho xây dựng cơ bản. Chưa có bộ phận trợ giúp, tư 

vấn, hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, phụ huynh, trẻ em ở trường hoặc tại địa phương.Về 

điều kiện cơ sở vật chất  xuống cấp, gây khó khăn cho việc giám sát, đảm bảo an toàn 

cho trẻ; ảnh hưởng đến sinh hoạt của. Chưa có tài liệu tham khảo hỗ trợ GV về các tiêu 

chí, tiêu chuẩn nào phản ánh cơ sở GDMN, nhóm lớp đảm bảo MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện Về năng lực của đội ngũ Giáo viên mầm non còn thiếu nhiều. Đội ngũ 

giáo viên còn thiếu kinh nghiệm và không ổn định, Trình độ của GV không đồng đều. 

ứng xử của phụ huynh với GV thiếu tính hợp tác, chia sẻ: Một bộ phận phụ huynh thiếu 

tôn trọng … Về ảnh hưởng của truyền thông, thông tin.  

3. Kết quả nghiên cứu thực trạng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện trong cơ sở GDPT 

a. Môi trường vật chất an toàn, lành mạnh, thân thiện 

Kết quả khảo sát trực tiếp tại Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An và Đồng Nai cho 

thấy MTVC chưa đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện, chưa đáp ứng tốt nhu cầu học 

tập và phát triển của HS các cấp 

Qua quan sát thực tế kết hợp với phân tích số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, báo 

cáo các cấp QLGD trung ương và địa phương, kết hợp với khảo sát trực tiếp cho thấy:  

* Thành công: Phần lớn các trường phổ thông hiện nay cơ bản đáp ứng các yêu 

cầu tối thiểu về MTVC. 

* Hạn chế: ở 1 bộ phận các trường, đặc biệt, các trường phổ thông khu vực đông 

dân cư, nông thôn và miền núi, MTVC vẫn tồn tại nhiều hạn chế, chưa đảm bảo an toàn, 

lành mạnh, thân thiện: 

- Trên toàn quốc, chỉ khoảng 0,2% trường Tiểu học và THCS đảm bảo cơ sở hạ 

tầng cho giáo dục hoà nhập HS khuyết tật (Nguồn, Cục CNTT, Bộ GD&ĐT). Tại các 

tỉnh khảo sát, hầu như các trường đều không đảm bảo CSVC cho giáo dục hoà nhập HS 

khuyết tật.  

- Khuôn viên, cảnh quan sư phạm của một số trường học ở khu vực đông dân cư 

còn thiếu diện dích phòng học, thiếu cây xanh, chưa đủ diện tích sân chơi, bãi tập…, ở 

khu vực nông thôn, miền núi có trường chưa có cổng, hàng rào, chưa đảm bảo an ninh, an toàn 

trường học. 

Một số trường ở thành phố hoặc ở trung tâm còn hiện tượng sĩ số đông dẫn đến 

phòng học chật chội, cây xanh không đủ bóng mát. Một số trường khu vực nông thôn 

hoặc miền núi còn thiếu phòng học, phòng chức năng hoặc đang bị xuống cấp, không 

đảm bảo an toàn. Một số trường mặc dù có đủ phòng học nhưng diện tích chật do sĩ số 

lớp đông hoặc các phòng học đang xuống cấp… 

- Một số trường vẫn còn nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm của thiên tai (gần 

sông, suối, giao lộ giao thông, vùng ngập lụt, sạt lở đất,...), biến đổi khí hậu, nằm trong 

vùng bị ô nhiễm bởi nhà máy, cơ sở sản xuất, dịch vụ..., không đảm bảo môi trường an 

toàn, lành mạnh đối với học sinh.  
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- Một số trường, lớp học được xây dựng đã lâu, xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa 

được sửa chữa, hệ thống lan can, cầu thang chưa phù hợp, có nguy cơ gây mất an toàn cho 

học sinh, giáo viên. Một số trường phổ thông dân tộc bán trú thiếu nhà ở, nhà ăn nhà bếp 

nhà nội trú cũng, gây mất an toàn cho học sinh. Tại nhiều trường ở 4 tỉnh khảo sát, các đồ 

dùng, thiết bị dạy học đã được trang bị từ lâu, không có kinh phí sửa chữa nên hiện đã 

cũ kĩ, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, đặc biệt là các trang thiết bị của các phòng 

thí nghiệm thực hành; nhiều trường có không đủ bàn ghế đúng chuẩn; nhiều phòng học 

xuống cấp không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, vấn đề huy động nguồn lực tài chính để 

bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nên chưa thực sự đảm bảo an toàn, 

thân thiện cho trẻ. 

- Thiếu hệ thống nhà vệ sinh, nước sạch đạt chuẩn, dẫn đến mất vệ sinh môi 

trường, an toàn cho học sinh và giáo viên, ảnh hưởng đến phát triển toàn diện của học 

sinh. Trên toàn quốc còn khoảng 10 % các trường phổ thông vẫn chưa có công trình vệ 

sinh phù hợp. Toàn ngành còn 1 bộ phận khoảng 10% các trường phổ thông chưa có điện 

lưới và sử dụng internét, máy tính vào phục vụ quản lý nhà trường và giáo dục, dạy học. 

Ở cấp THCS, còn khoảng 20% trường học chưa có điện lưới và khoảng 20%- chưa sử 

dụng Internet và máy tính phục vụ dạy học. (Số liệu của Cục CNTT, Bộ GD&ĐT năm 

học 2019-2020) 

Quan sát cho thấy các tỉnh được khảo sát vẫn tồn tại một số hạn chế như:  

- Về nguồn điện: Một vài điểm lẻ trường miền núi khó khăn nguồn điện chưa đảm 

bảo,  nhiều trường còn chưa đảm bảo an toàn về điện như không có ổ cắm có nắp an 

toàn, bố trí thiết bị điện ở vị trí chưa đảm bảo an toàn, … 

- Về nguồn nước: Một số trường sử dụng nguồn nước giếng khoan chưa qua xử lí, 

đa số các trường sử dụng nước uống đóng chai, đóng bình có sẵn, có hợp đồng đầy đủ ở 

một số trường, còn một số thì mua ngoài thị trường tự do. Theo tìm hiểu ý kiến phụ huynh 

thì được biết có trường còn có tình trạng khi bình nước hết thì không được thay mà đổ 

nước máy vào. Hiện nay chưa có quy định về chất lượng nước uống trong trường học nên 

việc kiểm soát chất lượng nguồn nước ở các địa phương gặp nhiều khó khăn.  

- Về internet: Còn một số trường ở miền núi khó khăn, do chưa có nguồn điện nên 

không có internet. 

Ngoài ra, hầu hết các trường được khảo sát cho biết, việc thay thế, sửa chữa điện, 

nước gặp nhiều khó khăn. Nhiều thiết bị điện, nước cần phải thay thế nhưng không có 

kinh phí nên phải sửa chữa tạm thời, nhưng việc sửa chữa nhỏ lại khó thuê mướn thợ nên 

việc khắc phục nhiều khi không kịp thời. 

b. Môi trường tinh thần/ tâm lý-xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện 

- Về số lượng và cơ cấu đội ngũ:  

Tỷ lệ CBQL nhà trường Tiểu học, THCS và THPT đáp ứng yêu cầu chuẩn đào 

tạo theo Luật GD, 2019: Chưa đạt chuẩn (cấp Tiểu học có 20%; THCS 5%; THPT 10%); 

Đạt chuẩn (78%; 88% và 36%) và vượt chuẩn (3%; 7% và 45%). 

Có sự mất cân bằng về giới nghiêng về nữ trong đội ngũ CBQL các cấp, cao hơn ở 

cấp Tiểu học (khoảng 60%), thấp hơn ở THPT (21,4%). Đa phần CBQL các trường phổ 

thông là người Kinh. Đến năm học 2019-2020 các trường phổ thông đều đối mặt với tình 

trạng thừa, thiếu giáo viên ở các cấp học. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng ở các 

trường Tiểu học học 2 buổi/ngày (thiếu 8.743 giáo viên) và THPT (thiếu 4.706 giáo viên) 
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Đội ngũ GV được các địa phương đã quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng, 

chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng nghề nghiệp, quan tâm đến việc thực 

hiện chế độ, chính sách, tạo điều kiện cho đội ngũ yên tâm công tác bám trường, bám 

lớp. Các GV có ý thức và kỹ năng thực hiện đổi mới phương pháp, thực hiện tốt các 

chuyên đề GD, tạo mọi điều kiện và cơ hội cho HS trải nghiệm. Tuy nhiên, qua phân 

tích các báo cáo của các địa phương cho thấy: so với yêu cầu thực hiện Chương trình 

GDPT sau 2018 và xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo 

lực học đường trong cơ sở GDPT thì các trường còn thiếu nhân viên chịu trách nhiệm 

giám sát, tiếp nhận thông tin để xử lý kịp thời các trường hợp liên quan đến các hoạt 

động đảm bảo an toàn, an ninh trong trường học; một bộ phận GV và CBQL nhà trường 

các cấp còn thiếu kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là năng lực giáo dục cảm xúc xã hội và 

năng lực tư vấn tâm lý để đồng cảm, thấu hiểu và hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn 

của HS. Năng lực của một bộ phận CBQL trường phổ thông chưa đáp ứng yêu cầu đổi 

mới quản trị cơ sở GDPT. Đội ngũ GV vừa thừa, vừa thiếu cục bộ, vừa không đồng bộ 

về cơ cấu chuyên môn, trình độ đào tạo, đặc biệt tình trạng thiếu GV ở cấp Tiểu học và 

THPT, mất cân đối GV theo cơ cấu môn học là phổ biến ở các tỉnh được khảo sát.  

b.2. Chính sách, quy định liên quan đến MTTT an toàn, lành mạnh, thân thiện 

-  Cơ bản các nhà trường đã ban hành các quy định nội bộ để đảm bảo an ninh trật 

tự trường học; quy định về phòng, chống tai nạn, thương tích; phòng, chống cháy, nổ; 

phòng, chống thảm họa, thiên tai theo quy định hiện hành. Công tác y tế trường học đã 

được các trường học triển khai hiệu quả. Cơ bản HS được khám sức khỏe ban đầu, có hồ 

sơ sức khỏe để theo dõi và được hỗ trợ kịp thời trong những trường hợp cần thiết. Công 

tác bảo hiểm y tế HS được đặc biệt quan tâm, đến nay 96% HS phổ thông tham gia bảo 

hiểm y tế.  

Qua khảo sát cho các hoạt động theo quy định đảm bảo an toàn về thể chất và tinh 

thần trong nhà trường đều được tổ chức thường xuyên và vượt yêu cầu về chất lượng. 

Tuy nhiên, có sự phân hoá trong các cơ sở GDPT, trong đó điểm đánh giá thấp nhất cho 

các hoạt động ở trường THPT và cao nhất - ở các trường Tiểu học; So sánh giữa các hoạt 

động với nhau thì “bảo đảm an toàn phòng, chống thảm học thiên tai” được đánh giá là 

thấp nhất, tiếp đó là “có hộp thư góp ý, đường dây nóng trong nhà trường” và “hoạt động 

GD kỹ năng sống cho người học”. Các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự; an toàn vệ 

sinh thực phẩm; an toàn phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống cháy nổ…được 

quan tâm hàng đầu, đảm bảo mức độ thực hiện và chất lượng thực hiện. 

Các nhà trường cụ thể hóa, triển khai xây dựng Bộ quy tắc ứng xử theo hướng bổ 

sung nội dung phù hợp với từng cấp học và truyền thống văn hóa của địa phương nhằm 

phát huy văn hóa ứng xử trong trường học và thực hiện trong nhà trường. Nhiều trường học 

đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hóa và triển khai xây dựng môi trường văn hóa học 

đường Tuy nhiên, 1 số cơ sở GDPT trong 4 tỉnh khảo sát chưa xây dựng được bộ quy 

tắc ứng xử văn hoá riêng, một số trường còn trích trong Điều lệ trường phổ thông, Quy 

định Chuẩn nghề nghiệp GV để đưa vào Quy định của cơ sở GDPT và được treo công 

khai trong nhà trường (Nghệ An, Thái Nguyên); việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử còn 

mang nặng tính hình thức và việc kiểm tra, theo dõi còn chưa sâu sát (Đồng Nai); hay 

việc thực hiện các quy định, hay quy tắc ứng xử vẫn dừng ở mức hình thức nhiều và 

chưa đi vào ý thức thức hiện và chưa có sức lan tỏa tới tất cả các đối tượng có liên quan 
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(đánh giá qua các báo cáo của Phòng GD các huyện được khảo sát). Tình trạng này cũng 

được phản ánh qua báo cáo của VPHĐQGGD, 2019: có đến 68,7% số trường phổ thông 

đã ban hành và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa, trong đó 54,6% số trường thực hiện 

nghiêm túc và có chế tài xử lý vi phạm... 

- Về quy trình xử lý các trường hợp xảy ra mất an toàn, bạo lực đối với trẻ em, 

vi phạm quyền trẻ em, vi phạm an ninh trường học, cháy, nổ: Quan sát và phỏng vấn 

sâu GV, CBQL các cấp cho thấy: các cơ sở GDPT được khảo sát chưa xây dựng quy 

trình xử lý các trường hợp mất an ninh, an toàn mặc dù đây là nội dung rất cần thiết 

phải được triển khai, xử lý khi xuất hiện yếu tố nguy cơ hoặc tình huống mất an ninh, 

an toàn cho các thành viên trong cơ sở GDPT. 

Để tìm hiểu mức độ đảm bảo của Chương trình, nội dung GD và tài liệu, thông tin 

phục vụ học tập đáp ứng yêu cầu an toàn, lành mạnh, thân thiện với người học, chúng 

tôi đề nghị GV các cấp và HS (THCS và THPT) đánh giá theo 5 mức độ (từ tốt đến kém). 

Kết quả thể hiện ở bảng dưới đây 

b.3. Chương trình, nội dung giáo dục và các hoạt động giáo dục kỹ năng sống đáp 

ứng nhu cầu phát triển toàn diện của người học  

Bảng 3.6. Mức độ đảm bảo của Chương trình GD, tài liệu GD và thông tin trong 

nhà trường đáp ứng yêu cầu an toàn, lành mạnh, thân thiện với người học  

 

Nội dung 

GV HS 

TH THCS THPT Chung TH THCS THPT Chung 

Mục tiêu, nội dung 

chương trình có 

lồng ghép nội dung 

... 

4.79 4.87 4.64 4.77  3.51 3.50 3.51 

Tài liệu phù 

hợp…không trái 

với văn hoá, lịch 

sử…chú trong giáo 

dục đạo đức, kỹ 

năng sống … 

4.82 4.68 4.37 4.62  3.54 3.42 3.48 

Hệ thống TT qua 

Internet và website 

có hệ thống kiểm 

soát các trang Web 

thiếu lành mạnh 

4.61 4.48 4.14 4.41  3.10 3.11 3.11 

Chung 4.75 4.62 4.29 4.56 0 3.38 3.34 3.21 

Chú thích: Tốt: từ 4,2- 5,0 điểm; Khá: từ 3,4- 4,19 điểm; TB: từ 2,6-3,39 điểm; Yếu: từ 

1,8 -2,59 điểm; Kém: dưới 1,79 điểm 

Sự phân hoá mức đánh giá giưã GV và HS chứng tỏ cách nhìn nhận vấn đề của GV 

và HS rất khác nhau, hoặc GV chưa truyền tải được mục tiêu giáo dục, nội dung giáo 

dục, hình thức giáo dục và thể hiện các nội dung tích hợp trên lớp dẫn đến HS chưa nhận 

thấy, hoặc ở góc độ HS, các em chưa thực sự hài lòng về Chương trình, nội dung GD và 

tài liệu, thông tin phục vụ học tập.  
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b.4. Hoạt động tập huấn, bồi dưỡng GV cho các nội dung xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện.  

Theo báo cáo của các Sở GD&ĐT, tất cả các tỉnh/thành được khảo sát đều đã tổ 

chức tập huấn cho đội ngũ GV về xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh thân thiện cho 

trẻ; hàng năm tổ chức hội thảo cấp tỉnh theo vùng miền (đồng bằng, miền núi) để tổ chức 

cho đội ngũ giáo viên, quản lý cốt cán được học tập, chia sẻ việc xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện tại các CSGDPT. Các phòng GD&ĐT đã tổ chức tập huấn, 

Hội thảo tại các cụm trường, cụm huyện. Các nhà trường đã làm tốt công tác truyên truyền với 

phụ huynh để đầu tư CSVC xây dựng trường học an toàn, đẹp thân thiện; Xây dựng các tiêu 

chí về xây dưng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện để phấn đấu thực hiện; Phối hợp 

với phụ huynh để giáo dục trẻ. 

Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của GV các cấp cho thấy các hoạt động tập huấn, 

bồi dưỡng GV trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở trường mình là 

thường xuyên (2,72 điểm) và chất lượng vượt trung bình; trong đó điểm cao nhất thuộc 

về Tiểu học, thấp nhất ở THPT. Tuy nhiên, kết quả TLN và phỏng vấn sâu GV các cấp 

lại cho thấy: các hoạt động cho các nội dung giáo dục trẻ về giới, phòng chống bạo lực 

trẻ em chưa đầy đủ, thời lượng ít, mới dừng lại ở lý thuyết, chưa hướng dẫn áp dụng phù 

hợp với điều kiện thực tế ở nhà trường các cấp, nên chưa mang lại hiệu quả cao. 

b.5. Mối quan hệ giao tiếp GV với HS và các hoạt động hỗ trợ người học có nhu cầu đặc 

biệt 

Qua quan sát ở các trường phổ thông ở các tỉnh cho thấy, mối quan hệ giữa CBQL, 

GV và HS nhìn chung là gần gũi, thân thiện và quan tâm đến nhu cầu, điều kiện, khả 

năng của các em. Tuy nhiên số lượng HS ở các trường công tương đối đông từ 40-50 

HS/1 lớp cho nên GV đôi khi còn chưa bao quát được hết HS trong lớp, chưa phát hiện 

các biểu hiện bất thường của HS để có sự hỗ trợ/ can thiệp kịp thời.   

Các hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học được tăng cường:  hiện nay các cơ sở 

GDPT đã thành lập Tổ tư vấn tâm lý, do một CBQL trường làm Tổ trưởng, thành viên là 

các giáo viên chủ nhiệm, cán bộ Đoàn-Đội có năng lực tư vấn...Đồng thời, tăng cường vai 

trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc thường xuyên quan tâm, nắm bắt tư tưởng, đạo 

đức HS, có giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ kịp thời những bức xúc, khó khăn trong cuộc 

sống và học tập của HS. Các sở GDĐT đã tổ chức tập huấn cho GV và CBQL nâng cao 

năng lực và trách nhiệm trong công tác tư vấn tâm lý học đường; triển khai hướng dẫn 

công tác xã hội trong các nhà trường; Khuyến khích GV cập nhật nguồn tài liệu và tự bồi 

dưỡng kiến thức và kỹ năng làm công tác tư vấn tâm lý;  

Phần lớn các trường đã thiết lập được các kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường 

dây nóng, hệ thống camera và các hình thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của 

người học và cán bộ, giáo viên trong nhà trường. 

Bảng 3.8: Nhận định của HS Tiểu học về đặc tính an toàn, lành mạnh, thân thiện trong 

MTGD 

 

TT 

Các nhận định về đặc tính an toàn, lành mạnh, thân 

thiện của MTGD ở trường Tiểu học 

 

TBC 4 tỉnh 

Điểm 
Độ lệch 

chuẩn 
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1 Nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, không khai thối. Luôn có giấy vệ 

sinh, xà phòng rửa tay và nước sạch 
2.28 0.725 

2 Các thày, cô giáo của em không bao giờ đánh học sinh 2.42 0.7 

3 Em không bị cô giáo, bố mẹ chê và so sánh với bất cứ ai cả 2.48 0.696 

4 Em không bị ai ở trường bắt nạt, các bạn của em cũng thế 2.6 0.632 

5 Khi em làm bài sai hay phạm lỗi, em không bị cô và các bạn 

chê cười 
2.65 0.601 

6 Nhà vệ sinh có phòng nam nữ riêng, có đèn chiếu sáng,  có 

cửa đóng chốt từ bên trong và mở được dễ dàng 
2.69 0.583 

7 Cơm buổi trưa của chúng em ở trường ăn ngon, em thường 

ăn hết suất và không bị đói 
2.72 0.545 

8 Các bạn trong lớp em lớp em rất thân thiện, chúng em học 

và chơi với nhau rất vui 
2.74 0.523 

9 Trường, lớp em rất sạch đẹp, thơm tho 2.74 0.519 

10 Em và các bạn của em ít khi phải nghỉ học vì ốm 2.75 0.536 

11 Các bóng đèn, quạt, máy móc trong phòng học của lớp em 

dùng rất tốt, nếu hỏng là được sửa ngay 
2.81 0.491 

12 Buổi trưa em và các bạn có chỗ ngủ thoải mái, sạch sẽ 2.81 0.452 

13 Chỗ để xe của các cô giáo và bố mẹ không làm ảnh hưởng 

đến sân chơi và chỗ đi lại của mọi người 
2.85 0.461 

14 Em được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa ở trường 2.86 0.398 

15 Chúng em luôn được các thày cô lắng nghe ý kiến 2.89 0.354 

16 Trường em có sân chơi rộng, có chỗ che bóng mét đủ chỗ 

cho chúng em vui chơi 
2.9 0.311 

17 Các thày, cô giáo của em rất quan tâm và gần gũi với em 2.94 0.246 

18 Các thày, cô giáo của em luôn giúp chúng em mỗi khi chúng 

em không hiểu bài bài gặp khó khăn 
2.96 0.192 

19 Các giờ học của chúng em rất thú vị, em được học nhiều 

điều hay 
2.97 0.18 

Bảng 3.9: Nhận định của HS về độ phổ biến của các hiện tượng tiêu cực có liên 

quan đến thiếu an toàn, thân thiện, lành mạnh trong MTGD nhà trường  

TT 

 

Các nhận định về đặc tính 

an toàn, lành mạnh, thân 

thiện của MTGD ở trường 

THCS và THPT 

 

 

Trường 

THCS 

Trường 

THPT 
Chung 

Điểm 

Độ 

lệch 

chuẩn 

Điểm 
Độ 

lệch 

TBC 

điểm 

Độ 

lệch 

chuẩn 
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1 

Trạng thái sức khoẻ thể chất 

và tinh thần thiếu an toàn, 

lành mạnh của HS 

2.59 .901 2.50 .932 2.54 .919 

1.1 HS sợ khi đi vệ sinh ở trường 2.74 1.068 2.88 1.085 2.81 1.078 

1.2 HS hay bị ốm theo mùa 2.60 .848 2.53 .852 2.56 .850 

1.3 
HS bị đau bụng, rối loạn tiêu 

hóa 
2.29 .770 2.24 .810 2.27 .791 

1.4 
HS bị ngã, tai nạn, thương 

tích 
2.32 .752 2.18 .723 2.25 .741 

1.5 
Nhiều HS thấp bé, nhẹ cân so 

với yêu cầu độ tuổi 
2.68 .880 2.56 .913 2.62 .898 

1.6 
HS hay đánh nhau trong lớp 

và ngoài trường 
2.55 .831 2.15 .914 2.35 .896 

1.7 
HS hay bị ban bè bêu xấu, 

cách ly không chơi cùng 
2.50 .971 2.29 .966 2.39 .974 

1.8 

HS thường không biết nhờ sự 

giúp đỡ của ai khi bị bạo lực, 

kỳ thị, bỏ rơi… 

2.32 .994 2.36 1.085 2.34 1.040 

1.9 
HS không được hỗ trợ, tư vấn 

tâm lý khi gặp khó khăn 
2.34 1.012 2.34 1.035 2.34 1.023 

1.10 
HS thường thiếu tự tin khi 

giao tiếp với CBQL và GV 
2.67 .920 2.67 .968 2.67 .944 

1.11 

Nhiều HS rụt rè, buồn rầu, ít 

hứng thú với học tập và hoạt 

động 

2.82 .898 2.76 .958 2.79 .929 

1.12 Nhiều HS chán học, lười học 2.96 .919 2.87 .940 2.91 .931 

1.13 
Nhiều HS không chuyên cần, 

hay nghỉ học 
2.81 .954 2.69 .948 2.75 .953 

1.14 
Nhiều HS có kết quả học tập 

và rèn luyện chưa đạt yêu cầu 
2.63 .801 2.53 .853 2.58 .829 

2 
Hiện tượng đối xử không 

công bằng của GV với HS 
2.49 .912 2.47 .972 2.48 .944 

2.1 

GV quan tâm và giao nhiều 

trọng trách hơn cho những 

HS hoạt bát, tích cực  

3.13 .849 3.10 .943 3.11 .898 

2.2 

GV khen ngợi, quý mến hơn 

đói với những HS có kết quả 

học tốt được  

2.94 .890 2.86 1.044 2.90 .970 

2.3 

GV ít quan tâm hơn đối với 

những HS chậm chạp hay học 

kém thì  

2.11 .933 2.16 .916 2.13 .925 
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2.4 

Nhiều GV chưa đầu tư cho 

dạy học nên HS ít hứng thú 

học tập 

2.10 .925 2.13 .991 2.11 .959 

2.5 
Nhiều GV không gần gũi HS, 

ít lắng nghe HS 
2.17 .962 2.12 .969 2.14 .966 

3 

Trang thái tinh thần tiêu cực 

và thiếu trách nhiệm của GV 

và CBQL 

2.12 .904 2.12 .925 2.12 .917 

3.1 

GV thường thể hiện sự căng 

thẳng, mệt mỏi, bị áp lực công 

việc 

2.12 .980 2.04 .920 2.08 .951 

3.2 
Nhiều GV muốn bỏ/ chuyển 

việc 
1.70 .884 1.63 .865 1.67 .875 

3.3 
CBQL hay áp đặt, ra mệnh 

lệnh, ít lắng nghe  
1.91 .909 2.15 .991 2.03 .959 

3.4 

HS thiếu tài liệu, đồ dùng, 

dụng cụ học tập, thiết bị hoạt 

động ngoài trời, trong lớp 

2.74 .845 2.67 .924 2.71 .886 

4 Hành vi tiêu cực của Cha, mẹ 2.6 .949 2.82 .971 2.71 .967 

4.1 

Cha, Mẹ thường không hài 

lòng với kết quả học tập của 

HS 

2.79 .930 2.93 .984 2.86 .960 

4.2 

Cha, Mẹ chưa quan tâm sâu 

sát đến việc học tập và phát 

triển của HS 

2.41 .968 2.71 .959 2.56 .975 

 

Thuận lợi: 

Bộ GDĐT và Sở GDĐT địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường đầu 

tư CSVC cho phát triển MTVC an toàn trong cơ sở GDPT. Các cấp quản lý ở các địa 

phương đã triển khai thực hiện, ban hành các văn bản chỉ đạo trong việc thực hiện nhiệm 

vụ năm học, trong đó chú trọng nội dung xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện 

Khó khăn  

 - Nhân sự của CBQL, GV, nhân viên trong các cơ sở GDPT hiện nay: số lượng, 

trình độ đào tạo, nhận thức, kĩ năng nghề nghiệp, tư cách đạo đức chưa đáp ứng tốt yêu cầu 

xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong bối cảnh hiện nay và đảm bảo chất lượng 

giáo dục HS; Một bộ phận chưa thực gương mẫu trong lối sống và ứng xử ở trường học cũng 

như ngoài xã hội. 

- Điều kiện làm việc của CBQL, GV, nhân viên tại các cơ sở GDPT còn nhiều bất 

cập, trong có các yếu tố thuộc về cơ chế chính sách chưa thỏa đáng, điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho tổ chức các hoạt động giáo dục ở một số địa phương còn chưa 

đảm bảo; sỹ số HS/lớp vẫn còn cao so với quy định; các tài liệu hướng dẫn CBQL, GV 

cách thức xây dựng và bảo đảm MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện còn thiếu…   
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- Ở nhiều cơ sở GDPT, điều kiện CSVC đã bị xuống cấp theo thời gian, gây khó 

khăn cho việc giám sát, đảm bảo an toàn cho người học. Qua báo cáo bằng văn bản và ý 

kiến phỏng vấn sâu cán bộ quản lý ở các địa phương đều cho thấy khó khăn chung là 

nhiều trường xây dựng đã lâu, hiện nay đã xuống cấp không đảm bảo an toàn; một số 

trường còn thiếu phòng học và các phòng chức năng, thiếu trang thiết bị dạy học hoặc 

đã bị hư hỏng. Một số trường được xây mới lại gặp khó khăn vì sĩ số lớp học đông dẫn 

đến phòng học dù đạt chuẩn vẫn trở nên chật chội, cây xanh còn bé và ít chưa đủ bóng 

mát.  

- Nhà trường chưa thực hiện tốt công tác nâng cao nhận thức và tạo cơ hội cho 

các lực lượng bên ngoài nhà trường được tham gia việc xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện. Về phía gia đình HS, họ còn mang nặng tư tưởng phó mặc cho nhà 

trường, chỉ tham gia một số cuộc họp phụ huynh định kì và công tác xã hội hóa xây dựng, 

sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường khi được kêu gọi. Các tổ chức chính quyền, xã 

hội bên ngoài nhà trường chỉ phối hợp với nhà trường khi được đề nghị, chủ yếu là trong 

viện thực hiện các chính sách của địa phương, hoặc tổ chức các đợt tuyên truyền nâng 

cao nhận thức về pháp luật hoặc kĩ năng sống cho HS.  

- Ảnh hưởng tiêu cực của truyền thông khi HS dễ dàng tiếp cận với nguồn thông 

tin đa dạng và phong phú, trong đó có những thông gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận 

thức và hành vi của các em, các em có thể có các hành vi bạo lực, hành vi không lành 

mạnh (nghiện game, hút thuốc, uống rượu, sử dụng các chất kích thích, quan hệ tình dục 

không an toàn, ...). Ngoài ra, một số giáo viên thiếu chuẩn mực trong ứng xử, cá biệt có 

giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp, 

làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh. Những vi phạm này lẽ ra cần được báo 

cáo với nhà trường để có biện pháp xử lí phù hợp lại thường xuyên bị phát tán lên mạng 

xã hội, làm quá lên gây hoang mang trong dư luận làm xấu hình ảnh của ngành giáo dục. 

Trong khi những việc làm, tấm gương tốt còn ít được giới thiệu và quảng bá để giúp xã 

hội có cái nhìn công bằng hơn.  

3.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong việc đảm bảo MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện 

 - Một bộ phận CBQL, GV, HS, PH còn nhận thức chưa đầy đủ về xây dựng 

MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDPT. CBQL ở một số địa bàn còn 

chưa chú trọng việc chỉ đạo xây dựng MTGD trong nhà trường. Chưa chú trọng lồng 

ghép và thực hiện nội dung giáo dục MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện vào CTGD 

chưa đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của người học. Nhiều cha mẹ chưa quan 

tâm đến môi trường giáo dục nơi họ gửi con, chủ yếu phó mặc cho các nhà trường, hoặc 

có xu hướng chỉ quan tâm đến an toàn về thể chất của trẻ. Về phía GV, họ thường bị quá 

tải do chương trình giáo dục còn nặng nề, sĩ số học sinh lại đông, áp lực lao động nghề 

nghiệp lớn nên việc dành thời gian và tâm huyết cho việc xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện là khó khăn. Việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực xây dựng 

MTGD cũng chưa thực sự hiệu quả. 

- HS các cấp, đặc biệt là THPT chưa được coi là “chủ thể” trong xây dựng MTGD 

an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDPT, còn hạn chế mức độ tham gia của HS, trong 

cả 3 giai đoạn: Xây dựng nội quy, quy định; Thực hiện các nội quy, quy trình; Kiểm tra, đánh 

giá và điều chỉnh các hoạt động để xây dựng MTGD. Cụ thể: HS ít tham gia vào xây dựng nội 
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quy văn hoá ứng xử trong lớp, trường và xây dựng quy trình xử lý các trường hợp mất an toàn, 

thiếu thân thiện, chưa lành mạnh. Chưa chủ động tham gia vào thực hiện, giám sát và góp 

ý cho các hoạt động để thực hiện các nội quy ứng xử văn hoá ở trường, lớp. Chưa được 

tham gia vào kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh các hoạt động để nâng cao chất lượng xây 

dựng MTGD trong nhà trường  

- Hệ thống văn bản chỉ đạo chưa nhất quán, gây lúng túng cho các cấp quản lý và 

nhà trường trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện theo Nghị định 80/CP, 

2018 (với phong trào xây dựng môi trường văn hoá nhà trường/ văn hoá học đường; xây 

dựng trường học hạnh phúc theo UNESCO; hay với các phong trào đã triển khai trước 

đây như “trường học thân thiện, học sinh tích cực”…). Các tiêu chí hay hệ thống yều cầu 

đối với MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong nhà trường các cấp chưa cụ thể; Các 

hường dẫn tổ chức MTGD, đặc biệt là hướng dẫn đánh giá và giám sát…đảm bảo đặc 

tính an toàn, lành mạnh, thân thiện trong nhà trường các cấp chưa đầy đủ, còn chung 

chung nên khó thực hiện. Thiếu cơ chế triển khai công tác phối hợp liên ngành, giữa nhà 

trường với các lực lượng giáo dục hiệu quả. 

- Điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế, thiếu nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa, 

chỉnh trang MTVC và tổ chức các hoạt động xây dựng MTTT an toàn, lành mạnh, thân 

thiện trong cơ sở GDPT 

- Chính sách đãi ngộ cho CBQL, GV và NV trong nhà trường chưa đảm bảo cuộc 

sống, gây tâm lí bất an cho CBQL, GV và NV nhà trường; Chưa có các dịch vụ hỗ trợ, 

tư vấn tâm lý cho GV ở các cơ sở GDPT hoặc ở địa phương để giúp GV giải tỏa căng 

thẳng, quản lý tốt hơn cảm xúc và hành vi đảm bảo MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện 

Các địa phương và cơ sở GD đã triển khai các giải pháp về hoàn thiện hành lang pháp 

lí; bồi dưỡng kiến thức và năng lực cho đội ngũ trong xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện ở cơ sở GDPT; lồng ghép và CTGD các nội dung xây dựng MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện và tổ chức thực hiện trong nhà trường; quản lý các hoạt động 

xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDPT; tăng cường các điều 

kiện vật chất đáp ứng yêu cầu của MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện. Quá trình triển 

khai các cơ sở GD gặp phải những khó khăn do hạn chế về hệ thống văn bản chỉ đạo 

thực hiện xây dựng MTGD, chính sách đãi ngộ cho CBQL, GV, NV; hạn chế về đội ngũ 

(số lượng, nhận thức và kĩ năng trong XD MTGD), điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; 

phối hợp đa ngành  

 

CHƯƠNG 3 

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN TOÀN, 

LÀNH MẠNH, THÂN THIỆN Ở CÁC CÁC CƠ SỞ GDMN, PT ĐÁP ỨNG YÊU 

CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC 

Mục tiêu của việc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện hay mục tiêu của 

trường học hạnh phúc phải là: 

Xây dựng trường học hạnh phúc nhằm thỏa mãn nhu cầu được sống, được học tập 

trong một môi trường được tôn trọng, được cống hiến hết khả năng sáng tạo của mỗi 

người cho cộng đồng xã hội, cho bản thân và gia đình. 
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Nhà trường phải giúp mỗi học sinh khơi mở tiềm năng vốn có của mỗi người và giúp cho 

mỗi học sinh có đủ bản lĩnh, tự tin, có đủ phẩm chất và năng lực tự quyết định cuộc sống của 

mỗi người. 

Mỗi trường học hạnh phúc phải là những nhà trường được phát triển trong môi 

trường: tự chủ - dân chủ - nhân văn. Là môi trường giáo dục tốt nhất cho chất lượng 

giáo dục. 

Để thực hiện mục tiêu của trường học hạnh phúc, mỗi cơ sở GDMN, PT phải thực 

hiện tốt các giải pháp chung và đặc thù. 

Nhóm giải pháp chung:  

1)Nhóm giải pháp về hoàn thiện cơ sở pháp lý cho xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT  

Đánh giá, phân tích hệ thống các văn bản pháp quy liên quan, đề xuất việc điều 

chỉnh, bổ sung hay và ban hành các văn bản mới đảm bảo cho việc xây dựng MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thi ở các cơ sở GDMN, PT đạt hiệu quả mong muốn. 

Nội dung chính và cách thực hiện:  

(1). Lập kế hoạch thực hiện rà soát các văn bản pháp quy cấp quốc gia về MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện và xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ 

sở GDMN, PT.  

(2). Đánh giá thực trạng của các cơ sở GDMN, PT trong phạm vi cấp tỉnh nhằm xác định 

những “khoảng cách” của các quy định trong chính sách hiện hành với việc thực hiện 

(3). Đề xuất thiết lập hệ thống văn bản/hướng dẫn của địa phương và tham vấn cho việc 

ban hành các văn bản/hướng dẫn làm cơ sở pháp lí cho việc xây dựng MTGD an toàn, 

lành mạnh, thân thiện trong các cơ sở GDMN, PT 

(4). Các cơ sở GDMN, PT xây dựng các chính sách/ quy định đảm bảo trường học an 

toàn, lành mạnh, thân thiện phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường 

Đề xuất bộ tiêu chí tự đánh giá MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện mang tính 

khuyến nghị cho các cơ sở GDMN, PT 

2) Nhóm giải pháp về phối hợp với gia đình và cộng đồng trong xây dựng MTGD 

an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT  

Mục tiêu: Gia đình, cộng đồng xã hội nhận thức được tầm quan trọng đồng thời ý thức 

được trách nhiệm của mình trong việc phối hợp với nhà trường xây dựng MTGD an toàn 

lành mạnh thân thiện; Tăng cường vai trò và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng cùng 

tham gia với nhà trường trong công tác xây dựng MTGD đáp ứng các tiêu chí an toàn, 

lành mạnh, thân thiện;  Phát huy vai trò chủ động của nhà trường trong công tác huy 

động, phối hợp các lực lượng cùng tham gia xây dựng MTGD an toàn lành mạnh thân 

thiện 

Nội dung chính và cách thực hiện: 

(1) Nâng cao nhận thức của các đối tượng liên quan về trách nhiệm cùng tham gia với 

nhà trường. Để GĐ, Cộng đồng tham gia tích cực, tự nguyện thì cần giúp họ nhận thức 

được vai trò của MTGD đối với hiệu quả chăm sóc, giáo dục, hình thành, phát triển nhân 

cách người học. Những việc họ có thể và cần tham gia cùng nhà trường để xây dựng và 

duy trì MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện; Xây dựng MT vật chất song song với giáo 

dục đạo đức, văn hóa ứng xử cho các thành viên liên quan;  
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(2) Tạo các điều kiện cần thiết và cơ hội để GĐ, cộng đồng có thể tham gia tích cực, hiệu 

quả. Bao gồm việc thiết kế các hoạt động và đưa ra yêu cầu phù hợp với điều kiện, khả 

năng tham gia của từng đối tượng; Xóa bỏ các rào cản để tham gia; Tạo các hội nhóm 

hoạt động trên cơ sở giao quyền và trách nhiệm;  

(3) Phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa ba môi trường giáo dục: Nhà trường – Gia đình – 

Xã hội. 

3) Nhóm giải pháp về kỹ thuật xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở 

cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay 

(1) Quy trình chung trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở 

GDMN, PT 

 

 
(2) Các quy trình cụ thể để xây dựng MTGD, như: 

- Xây dựng mối quan hệ thân thiện, lành mạnh giữa giáo viên và học sinh, giữa học 

sinh với nhau 

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử văn hoá 

- Huy động sự tham gia của người học vào xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện 

 

4) Nhóm giải pháp về tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thái độ và hành 

vi xã hội ảnh hưởng đến xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ 

sở GDMN, PT  
- Thực hiện các hoạt động truyền thông 

- Tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động của các ban ngành, 

đoàn thể và tổ chức xã hội với mục tiêu phổ biến các kiến thức, kỹ năng, các thực hành 

tốt, các bài học kinh nghiệm về giáo dục về giới, giới tính toàn diện; kỷ luật tích cực; 

giáo dục cảm xúc xã hội; phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường và gia đình, 

cộng đồng 

- Tổ chức các hội thảo nhằm nhận diện các ảnh hưởng của các yếu tố xã hội đến 

xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN, PT và các giải pháp 

Môi trường 

GD: 

Chu kỳ phát 

triển cơ bản 

Kinh nghiệm hiện có 

Bối cảnh không gian vật lý 

Bối cảnh chương trình giáo dục 

Nhu cầu người học và xã hội 

Nhu cầu và kinh nghiệm cốt lõi 

Nội dung chương trình 

Các bên liên quan 

Thực hành tốt nhất CT tương tự 

Giám sát sự thay đổi 

Kế hoạch hóa trong suốt quá 

trình thực hiện 

Quán lý tiến trình 

Thiết kế 

Xây dựng 

Triển khai, 

sử dụng 
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phù hợp để tăng cường các ảnh hưởng tích cực và giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đối 

với trẻ em MN, HSPT. 

- Xây dựng tài liệu về MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, trong cơ sở 

GDMN, PT, - Tổ chức các hội nghị cho từng cấp học theo các chủ đề và nội dung phù 

hợp với nhu cầu của từng địa phương và nhà trường. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua các phương 

tiện truyền thông sẵn có tại cộng đồng và thông qua hội nghị, diễn đàn, tọa đàm, cuộc 

thi hoặc cung cấp tờ rơi cho các đối tượng có liên quan, nhằm hỗ trợ Cha, Mẹ và cộng 

đồng xây dựng MTGD đảm bảo an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em. 

5) Nhóm giải pháp về an toàn cho HS trên không gian mạng 

- Nâng cao nhận thức về pháp luật về tuân thủ quy định an toàn, an ninh trên không 

gian mạng Luật An ninh mạng (2018), Bộ qui tắc ứng xử trên mạng xã hội (2021)  

- Nâng cao kiến thức và năng lực cho giáo viên một cách căn bản, có tầm nhìn về 

việc sử dụng Internet, nhất là kỹ năng chuyển đổi số và phát triển các giá trị văn hóa học 

đường trên không gian mạng. 

- Tăng cường biểu biết và năng lực cho học sinh làm quen, khai thác và sử dụng 

internet một cách chủ động để xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trên 

không gian mạng 

- Tăng cường chức năng giám sát của Bộ ngành có liên quan, nhất là các biện pháp 

quản lý hệ thống, toàn cục thông qua việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể 

gắn với các đề án hoặc đầu tư một đề án cụ thể, bài bản do Thủ tướng ra quyết định với 

sự tham gia và thực hiện của các Bộ ngành là vấn đề cần quan tâm. 

Ngoài những giải pháp chung, mỗi cấp học: 

a. Nhóm giải pháp đặc thù cho cơ sở GDMN 

- Giải pháp về hỗ trợ giáo viên mầm non giảm áp lực trong công việc 

- Giải pháp về phòng chống bạo lực trong cơ sở GDMN 

- Giải pháp về tăng cường sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào xây dựng 

môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện 

b. Nhóm giải pháp đặc thù cho cơ sở GDPT  

- Bồi dưỡng năng lực chung để thực hiện CTGD phổ thông, 2018 

- Nâng cao nhận thức và năng lực thực hiện được yêu cầu của trường học Hạnh 

phúc và thực hành kỹ năng để thầy trò cùng hạnh phúc 

- Tăng cường giáo dục giá trị sống cho HS 

- Xây dựng lực lượng tham vấn học đường  

- Giải pháp đặc thù cho trường Tiểu học:  

+ Bồi dưỡng nhận thức và kỹ năng xây dựng MTGD an toàn, phòng chống bạo 

lực học đường cho CBQL, GV, CM học sinh 
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+ Tăng cường thực hiện phân cấp và phối hợp liên ngành tại cộng đồng để xây 

dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực với HS Tiểu học. 

- Giải pháp đặc thù cho trường THCS: Thực hiện tốt Chương trình trải nghiệm và 

hướng nghiệp cho HS. 

- Giải pháp đặc thù cho trường THPT: Tập trung xây dựng phong cách sống “5 

tự” cho HS 

Các giải pháp đề xuất được tham vấn và điều chỉnh qua ý kiến của các chuyên 

gia, các nhà quản lý giáo dục và GV ở các cơ sở GDMN, PT cho phép khẳng định ban 

đầu về tính khả thi và hiệu quả khi áp dụng vào thực tiễn. 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận:  

1.1. Qua nghiên cứu lý luận đề tài đã xác định được Khung lý luận về môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong 

bối cảnh hiện nay 

- Từ cách tiếp cận hệ sinh thái giáo dục, tiếp cận Quyền trẻ em và tiếp cận văn hoá 

học đường, nhiệm vụ đã phân tích, hệ thống hoá các quan niệm về MTGD, các đặc điểm 

của MTGD an toàn; MTGD thân thiện; MTGD lành mạnh, kế thừa những thành tựu để 

thống nhất khái niệm, coi “MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục 

chính là môi trường văn hoá học đường tối ưu, nơi đó các thành viên được bảo vệ và 

nâng đỡ, luôn cảm thấy gần gũi, gắn bó với nhau, được đối xử tôn trọng và bình đẳng, 

người học có cơ hội được tham gia, được giáo dục và phát triển toàn diện”.  

- Cấu trúc MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện có thể xem xét từ 2 thành tố là 

môi trường vật chất và môi trường tinh thần hay tâm lí – xã hội; Hay xem xét từ các đặc 

tính an toàn, lành mạnh, thân thiện và mối quan hệ giữa các đặc tính này. Cũng có thể 

sử dụng cách tiếp cận 3 thành phần: Con người; Hoạt động; Điều kiện để xem xét các 

biểu hiện của MTGD. Tuy nhiên, vẫn bảo đảm các yêu cầu đối với MT vật chất và MT 

tình thần an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

- Vai trò khác nhau của MTGD an toàn, lành mạnh thân thiện được xem xét trên 

toàn trường và trong lớp học, tuy nhiên, điểm chung chúng đều ảnh hưởng rất mạnh đến 

sự tham gia và chất lượng học tập của người học. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện 

nay, vai trò của MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện được đề cao (mô hình Trường học 

Hạnh phúc/ lớp học thành công, UNESCO, 2016) như là nhân tố nuôi dưỡng các giá trị 

tự chủ- dân chủ- văn minh ở người học, nơi thoả mãn các nhu cầu được sống, học tập 

của người học trong môi trường tôn trọng, khơi mở các tiềm năng, tạo cơ hội cho người 

học được rèn luyện bản lĩnh, tự tin, sẵn sàng năng lực để tự quyết định các vấn đề của 

bản thân mình, cũng như cống hiến khả năng của mình cho gia đình, cộng đồng; Từ đó, 

việc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN, PT đáp ứng 

yêu cầu đổi mới giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay. 

1.2. Xác lập được khung lý lý luận về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện và đánh giá 

- Xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện sử dụng cách tiếp cận dựa trên 

quyền trẻ em, vì thế, yêu cầu khi xác định mục tiêu, nội dung và thực hiện các hoạt động 

trong quá trình xây dựng MTGD (thiết kế, xây dựng và triển khai/ sử dụng) phải luôn 

đảm bảo thực hiện đầy đủ 4 nhóm quyền của trẻ em một cách tối ưu nhất, qua các nguyên 
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tắc: đảm bảo tính phù hợp; tính hoà nhập; Lấy trẻ em làm trung tâm; đảm bảo sự tham 

gia của người học và sự tham gia dân chủ của các đối tác khác 

- Thống nhất sử dụng quy trình 3 bước để xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, đó là: Thiết kế/ định hướng ý tưởng- Xây dựng- sử dụng (Le, Tân, 2011), MT 

vật chất được xây dựng còn phải phù hợp với định hướng đổi mới Chương trình giáo dục 

theo tiếp cận năng lực, với việc sử dụng phương pháp giáo dục tích cực và các hoạt động 

hình thành văn hoá nhà trường tôn trọng, bình đẳng, dân chủ. Xây dựng MT tinh thần 

hay tâm lý- xã hội cần chú ý đến định hướng giáo dục giá trị người học trong đổi mới 

giáo dục mà được thể hiện trước hết trong khung chính sách và các tiêu chuẩn xây dựng, 

phát triển MTGD nhà trường, trong việc xác định các giải pháp, kế hoạch xây dựng 

MTGD trên cơ sở đánh giá các nguy cơ ảnh hưởng đến người học, nhà trường; trong 

thực hiện các giải pháp để hình thành văn hoá ứng xử trong trường học; thực hiện các 

nội dung, hoạt động giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho người học; trong các hoạt 

động xây dựng năng lực cần thiết để xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

cho đội ngũ GV, HS và mạng lưới hỗ trợ. 

- Trong quá trình xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, 

PT cần có giải pháp để vượt qua những “rào cản”: Thiếu tính tổng thể và chưa chú ý đến 

tính trọng tâm (thiếu đồng bộ, còn tập trung nhiều vào xây dựng MT vật chất); định kiến 

xã hội và giới; Chưa đảm bảo sự tham gia tích cực của người học và của gia đình, cộng 

đồng; Chưa sẵn sàng nhận thức và năng lực để quản trị việc xây dựng MTGD an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, cũng như thiếu kinh phí để xây dựng, duy tu, cải tạo cơ sở vật 

chất trường, lớp… 

- Yêu cầu đặt ra đối với xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở 

GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay, đó là phải thấm nhuần bản chất của xây dựng 

MTGD như là môi trường an toàn, tôn trọng, công bằng, nuôi dưỡng các giá trị tự lập- 

dân chủ- văn minh để tạo cơ hội cho người học được phát triển hết tiềm năng, sẵn sàng 

năng lực tự lực giải quyết các vấn đề của bản thân và cống hiến giá trị cho xã hội; trong 

cách làm cần kết hợp cách tiếp cận toàn trường với cách tiếp cận toàn ngành. 

- Đánh giá việc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện cần kết hợp giữa 

đánh giá mang tính tổng thể (tất cả các yếu tố, các mặt) kết hợp với đánh gía các yếu tố 

trọng tâm (hình thành và phát triển văn hoá trường học tôn trọng, công bằng và hỗ trợ); 

đánh giá ngoài dựa bên hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí với tự đánh giá, trong đó, tự đánh 

giá (nội bộ, cá nhân) được coi là quan trọng, có tác dụng tự điều chỉnh hiệu quả MTGD 

để ngày càng đảm bảo an toàn, thân thiện, lành mạnh hơn. 

1.2. Qua nghiên cứu thực tiễn đề tài đã làm sáng tỏ bài học kinh nghiệm quốc 

tế và những thành công, hạn chế và nguyên nhân trong thực trạng xây dựng MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, cơ sở GDPT trong bối cảnh hiện nay.  

1.2.1. Qua rà soát thực tiễn xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở 

các nước: Mỹ; Phần Lan; Hàn Quốc; Singapore, và đối chiếu với thực tiễn ở Việt Nam, 

nhiệm vụ xác định được các bài học sau đây: 

- Xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện cần dựa trên cơ sở đảm bảo tốt 

nhất về Quyền trẻ em, góp phần hiện thực hoá mục tiêu giáo dục quốc gia, đồng thời 

phải được thể hiện trong hành lang pháp lý nhất quán từ Luật đến chính sách của Chính 

phủ, Bộ, ngành, địa phương, cũng như chỉ đạo các cấp và thực hiện qua các chương trình, 

hoạt động thiết thực, hiệu quả ở các cơ sở giáo dục. 

- Cần có sự lãnh đạo của Chính phủ và chính quyền các cấp, đồng thời có sự phối 

hợp đa ngành, đa cấp, cũng như sự tham gia của các bên trong nhà trường, gia đình và 

cộng đồng địa phương. 
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-  Tập trung vào xây dựng văn hoá nhà trường lành mạnh theo định hướng tầm nhìn 

và giá trị của từng trường, phù hợp với bối cảnh văn hoá của địa phương, trong đó chú 

trọng xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn hoá và xây dựng môi trường thể chế 

kết hợp với bồi dưỡng cho đội ngũ trong nhà trường, HS và Cha, mẹ HS để sẵn sàng 

năng lực xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện. 

- Chương trình giáo dục, phương pháp dạy và học thúc đẩy môi trường học tập an 

toàn, thân thiện và quan tâm đối với người học. 

- Tăng cường sự tham gia của chính bản thân người học, các ý kiến của HS cần 

được lắng nghe và chia sẻ thông qua việc xây dựng quan hệ tương tác tích cực và công 

bằng giữa GV-HS, tạo không gian cho HS được chủ động lựa chọn các nội dung giáo 

dục và hoạt động trải nghiệm xã hội theo nhu cầu, sở thích bản thân.  

- Bên cạnh chú trọng xây dựng chương trình phòng chống bạo lực học đường quốc 

gia cần có sự chỉ đạo thực hiện đồng bộ trong toàn bộ hệ thống giáo dục kết hợp với 

truyền thông nâng cao nhận thức và hành động của cộng đồng, xã hội, cũng như ở từng 

nhà trường- thành lập hội đồng hoặc ban an toàn nhà trường để có trách nhiệm, giám sát, 

đảm bảo an toàn cho HS trong toàn trường và ở từng lớp học – môi trường học tập an 

toàn về thể chất và tâm lý của người học.  

- Hệ thống đánh giá về MTGD cần phải được xem xét dưới góc độ đa chiều, trong 

đó có đánh giá từ HS và phụ huynh, kết hợp với nhiều công cụ khác nhau để có cái nhìn 

toàn diện về MTGD trong nhà trường và môi trường học tập trong từng lớp học. Tiến tới 

từng cơ sở GD tự chịu trách nhiệm, tự đánh giá về MTGD thông qua xây dựng khung 

năng lực và đánh giá năng lực trường học, trong đó đề cao việc xây dựng một MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện cho HS. Đánh giá MTGD qua bằng chứng: việc giám sát và 

tự đánh giá các biện pháp ứng phó với nguy cơ chưa đảm bảo an toàn, thân thiện, lành 

mạnh của nhà trường 

- Tăng cường đầu tư hơn nữa vào việc xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp 

ứng tốt nhất yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục và nhu cầu phát triển toàn diện của 

người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục. 

1.2.2. Qua phân tích thực trạng xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

ở cơ sở GDMN, PT, đề tài đã chỉ ra những mặt thành công, hạn chế; những thuận lợi, 

khó khăn và nguyên nhân cơ bản của thực trạng trong xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN, PT trong giai đoạn vừa qua. 

- Một bộ phận CBQL, GV, HS, PH còn nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa và trách 

nhiệm bản thân trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, 

PT trong bối cảnh hiện nay.  

- CBQL ở một số địa bàn còn chưa chú trọng việc chỉ đạo xây dựng MTGD trong 

nhà trường. Chưa chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục MTGD an toàn, lành mạnh, 

thân thiện vào Chương trình giáo dục, việc thực hiện các hoạt động giáo dục giá trị sống, 

kỹ năng sống chưa đạt hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của người học.  

- Nhiều cha mẹ chưa quan tâm đến MTGD, hoặc có xu hướng chỉ quan tâm đến 

an toàn về thể chất của trẻ.  

- Về phía GV, họ thường bị quá tải do chương trình giáo dục còn nặng nề, sĩ số 

học sinh lại đông, áp lực lao động nghề nghiệp lớn nên việc dành thời gian và tâm huyết 

cho việc xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện là khó khăn. Việc bồi dưỡng, 

tập huấn nâng cao năng lực xây dựng MTGD cũng chưa thực sự hiệu quả. 

- HS các cấp, đặc biệt là THPT chưa được coi là “chủ thể”  tham gia tích cực vào 

xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDPT.  
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- Hệ thống văn bản chỉ đạo chưa nhất quán, gây lúng túng cho các cấp quản lý và 

nhà trường trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện theo Nghị định 80/CP, 

2018 (với phong trào xây dựng môi trường văn hoá nhà trường/ văn hoá học đường; xây 

dựng trường học hạnh phúc theo UNESCO; hay với các phong trào đã triển khai trước 

đây như “trường học thân thiện, học sinh tích cực”…). Thiếu cơ chế triển khai công tác 

phối hợp liên ngành, giữa nhà trường với các lực lượng giáo dục hiệu quả. 

- Điều kiện nguồn lực còn nhiều hạn chế, thiếu nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa, 

chỉnh trang MTVC và tổ chức các hoạt động xây dựng MTTT an toàn, lành mạnh, thân 

thiện trong cơ sở GDPT 

- Chính sách đãi ngộ cho CBQL, GV và NV trong nhà trường chưa đảm bảo cuộc 

sống, gây tâm lí bất an cho CBQL, GV và NV nhà trường; Chưa có các dịch vụ hỗ trợ, 

tư vấn tâm lý cho GV ở các cơ sở GDPT hoặc ở địa phương để giúp GV giải tỏa căng 

thẳng, quản lý tốt hơn cảm xúc và hành vi đảm bảo MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện 

1.3. Từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài đã xác lập định hướng xây dựng và 

đề xuất được các giải pháp xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở 

GDMN, cơ sở GDPT trong bối cảnh hiện nay.  

Với những kết quả nêu trên đề tài “Nghiên cứu xây dựng MTGD an toàn, lành 

mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay” đã thực hiện 

được mục đích và các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đề tài đã hoàn thành. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Đối với Bộ GDĐT  

- Điều chỉnh các quy định hay ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho HS các cấp; tiêu chuẩn trường chuẩn quốc 

gia và kiểm định chất lượng trường học; chuẩn nghề nghiệp GV và CBQL cơ sở GD 

các cấp; quản trị cơ sở GD…cần chú trọng bổ sung, tích hợp các yêu cầu về xây dựng 

MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay.  

- Đề xuất, tham mưu Chính phủ ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong 

quản lý xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT.  

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ trình Chính phủ phê duyệt đủ và kịp thời số 

lượng biên chế (hợp đồng) quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số 

lượng người làm việc (CBQL, GV, NV) trong các cơ sở GDMN, PT nhằm đáp ứng 

theo quy định và đảm bảo đặc thù của các cấp học; xây dựng chế độ, chính sách đãi 

ngộ và tôn vinh nhà giáo phù hợp với đặc thù cấp học, khu vực, vùng, miền, bảo đảm 

công bằng giữa hệ thống công và ngoài công lập, giảm áp lực nghề nghiệp… để các 
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CBQL, GV yên tâm với nghề, đảm bảo được cuộc sống, từ đó cống hiến hết mình cho 

sự nghiệp “trồng người” và sự phát triển toàn diện của người học. 

- Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng thường 

xuyên cho đội ngũ CBQL, GV các cấp, đặc biệt, chú trọng đưa các nội dung rèn luyện và 

phát triển năng lực xây dựng và đánh giá/ tự đánh giá MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện 

ở cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay vào công tác bồi dưỡng thường xuyên. 

- Chú trọng giáo dục giá trị nghề nghiệp và các năng lực nghề, trong đó có năng 

lực xây dựng và đánh gía MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện cho sinh viên ngành sư 

phạm để GV, CBQL tương lai có hiểu biết về nghề, yêu quý nghề lựa chọn và sẵn sàng 

kỹ năng nền tảng để thành công trong nghề nghiệp tương lai. 

- Tổ chức hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tâm lý không chỉ cho HS các cấp, 

mà cả hỗ trợ cho GV, gia đình người học ở cơ sở GDMN, PT với đội ngũ cán bộ có 

năng lực và kinh nghiệm, được đào tạo chuyên biệt. 

2.2. Đối với cơ sở đào tạo GV và CBQL giáo dục 

- Đưa năng lực xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, 

PT vào chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo GV và CBQL tương lai. Trên cơ sở đó 

phát triển Chương trình đào tạo và nâng cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng nghề trong các 

cơ sở đào tạo GV và CBQL giáo dục. 

- Chú trọng giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm và ngành 

QLGD để GV, CBQL tương lai có hiểu biết về nghề, yêu quý nghề lựa chọn và sẵn 

sàng kỹ năng nền tảng để thành công trong nghề nghiệp tương lai. 

- Tăng cường các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức trong 

nước và quốc tế, phát triển lý luận về xây dựng và quản trị việx xây dựng MTGD an 

toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GDMN, PT trong bối cảnh hiện nay. 

2.3. Đối với chính quyền địa phương 

- UBND Tỉnh, huyện bảo đảm các điều kiện để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây 

dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT; Ban hành quy chế 
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phối hợp liên ngành trong xây dựng MTGD an toàn lành mạnh, thân thiện ở tại địa 

phương.  

- Phát huy vai trò lãnh đạo của Chính quyền địa phương, kết hợp vai trò chủ 

động của từng cơ sở GDMN, PT, khuyến khích sự tham gia tích cực của các lực lượng 

xã hội để tạo nên MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em MN và HSPT. 

-  Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về đảm bảo MTGD an 

toàn, phòng chống bạo lực học đường đến các bậc CM để họ tích cực tham gia xây 

dựng MTGD an toàn, lành mạnh thân thiện với nhà trường. Tăng cường tuyên truyền, 

vận động sự tham gia và sự giám sát của cộng đồng đối với công tác xây dựng MTGD 

an toàn, lành mạnh thân thiện tại các cơ sở GD. 

- Quan tâm trong việc đầu tư CSVC bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện cho 

những cơ sở GD, ở khu vực còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. 

2.4. Đối với các cơ sở GDMN, PT 

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý về công tác xây 

dựng MTGD an toàn, lành mạnh thân thiện ở các cơ sở GDMN, PT;  

- Xây dựng văn hóa trường học, lớp học an toàn, lành mạnh, thân thiện, kiên 

quyết phòng chống bạo lực học đường. Xây dựng và nghiêm túc thực hiện qui tắc ứng 

xử văn hóa, qui chế dân chủ cơ sở trong trường học.  

- Đưa kế hoạch xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở các cơ sở GD 

vào kế hoạch hoạt động trong năm học, quán triệt tới từng các CB, GV, NV, thống nhất 

trong tập thể nhà trường và CMHS để thực hiện hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, 

giám sát nắm bắt tình hình thực hiện kế hoạch và kịp thời điều chỉnh phù hợp. Tăng 

cường các điều kiện CSVC, thiết bị dạy học ở các lớp, bố trí và huy động nguồn lực để 

sửa chữa, cải tạo, nâng cấp khu vui chơi, sân bãi, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, 

đẹp, thân thiện để người học vui thích khi đến lớp, CBQL, GV hào hứng khi bước vào 

trường…. 

- Triệt để thực hiện nguyên tắc “giáo dục lấy người học làm trung tâm” trong 

thực hiện Chương trình GD và các hoạt động GD ở nhà trường các cấp. Tạo cơ hội và 
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khuyến khích sự tham gia của người học như là “chủ thể” của quá trình xây dựng và 

phát triển MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện ở cơ sở GD.  

- Duy trì và phát triển mối quan hệ tích cực, hiệu quả với chính quyền địa 

phương, hợp tác với cộng đồng và CMHS trong các công tác giáo dục HS nói chung, 

trong xây dựng MTGD nói riêng ở nhà trường. 

- Quan tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp chung và đặc thù đối với cơ sở 

GDMN, PT trong xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân thiện với người học được 

đề xuất trong đề tài. 

2.4. Đối với CBQL, GV trong cơ sở GDMN, PT 

- CBQL, GV, NV thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần 

trách nhiệm và niềm tin tưởng, yêu thương người học. 

- Giữ mối liên lạc thường xuyên với CMHS để trao đổi và thống nhất về cách 

thức chăm sóc, giáo dục HS hiệu quả.  

- Tích cực, chủ động rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tương tác gần gũi với người 

học, luôn quan tâm, trò chuyện, chăm sóc, hỗ trợ người học để họ luôn cảm thấy được 

an toàn, tôn trọng và yêu thương trong trường, lớp. Hướng dẫn HS cách nhận biết và tự 

bảo vệ bản thân khỏi những tình huống nguy hiểm, kĩ năng sống hài hòa thân thiện với 

thiên nhiên và con người. 

- Trau dồi đạo đức, kĩ năng nghề nghiệp qua tự học, tự bồi dưỡng; học cách tự 

kiểm soát cảm xúc của bản thân, kiềm chế những cơn nóng giận và cách giải tỏa căng 

thẳng của bản thân để không gây ảnh hưởng xấu đến công việc.  

-Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của CM và cộng 

đồng; tăng cường kỹ năng cho CMHS về xây dựng MTGD an toàn, lành mạnh, thân 

thiện cho người học ở gia đình; hỗ trợ đồng nghiệp trong xây dựng MTGD an toàn, 

lành mạnh, thân thiện trong các nhóm, lớp. 
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