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education management as well as the interest in education programs to prevent sexual abuse for
students in schools. The article introduces the basic issues of the quality of educational activities
to prevent sexual abuse for students, the models of educational quality management in schools. On
that basis, we propose a model of quality management of educational activities to prevent sexual
abuse for general school students in Vietnam.
Keywords: Sexual abuse prevention, education of sexual abuse prevention, quality management
of educational activities to prevent sexual abuse, general school students.
hóa, khái quát hóa các nội dung cơ bản từ các tài liệu
nghiên cứu liên quan đến quản lí chất lượng giáo dục,
HĐGD phòng ngừa XHTD.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm cơ bản
2.1.1. Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em
Có rất nhiều định nghĩa về XHTD trẻ em được đưa
ra bởi các tổ chức bảo vệ trẻ em, các nhà nghiên cứu trên
thế giới và ở Việt Nam. Nhìn chung, các định nghĩa
thường tập trung vào ba nội dung chính: quan niệm về
tình dục, những hành vi như thế nào được coi là XHTD;
độ tuổi và mức độ phát triển của trẻ em và người xâm
hại; tính chất của XHTD đối với trẻ em và mối quan hệ
của nó với các hình thức xâm hại hoặc bạo lực khác.
Theo khía cạnh pháp lí, XHTD trẻ em là một thuật ngữ
rộng bao gồm những hành vi về mặt dân sự và hình sự
trong đó người lớn thực hiện hành vi tình dục với trẻ em
hoặc khai thác trẻ em vì mục đích tình dục.
Theo Luật Trẻ em Việt Nam (2016), bảo vệ trẻ em
được thực hiện theo 3 cấp độ: phòng ngừa, hỗ trợ, can
thiệp. Trong đó, phòng ngừa gồm các biện pháp bảo vệ
được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em
nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ
trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh
cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc
rơi vào hoàn cảnh đặc biệt [6].
Trên cơ sở tiếp cận các khái niệm này, theo chúng tôi,
phòng ngừa XHTD trẻ em là việc các lực lượng cộng đồng
(nhà trường - gia đình - xã hội) thực hiện các biện pháp
đặc biệt nhằm bảo vệ, giúp đỡ trẻ tránh khỏi những nguy
cơ bị XHTD; trong đó, tổ chức HĐGD phòng ngừa
XHTD cho HS là một trong các biện pháp cần được quan
tâm triển khai thực hiện nhằm hình thành và phát triển kĩ
năng tự bảo vệ bản thân hiệu quả trước nguy cơ bị XHTD.

1. Mở đầu
Nghiên cứu về vấn đề xâm hại tình dục (XHTD) trẻ
em đã được quan tâm chú trọng tại nhiều nước trên thế
giới bởi đây được coi là vấn đề mang tính quan trọng toàn
cầu cả ở mức độ và di chứng. Các chương trình giáo dục
phòng ngừa XHTD cho trẻ em trong trường học là những
nhiệm vụ cấp thiết mà cộng đồng quốc tế phải quan tâm
thực hiện. Tại Việt Nam, có thể nhìn thấy được những nỗ
lực nhất định trong các nghiên cứu cũng như hoạt động
giáo dục (HĐGD) thực tiễn nhằm trang bị cho trẻ em các
kĩ năng bảo vệ và phòng ngừa xâm hại [1], [2], [3].
Trong thời gian gần đây, việc áp dụng các mô hình
quản lí chất lượng vào lĩnh vực giáo dục đã được khởi
xướng và ngày càng trở thành xu hướng chung trong
quản lí giáo dục. Các nghiên cứu cho thấy, nếu nhà quản
lí đề cao vai trò của giáo viên (GV) thì chất lượng dạy
học trong các cơ sở giáo dục sẽ tăng lên. Ngoài ra, nhà
quản lí giáo dục có nhận thức đúng đắn về chất lượng và
quản lí chất lượng; từ đó, đưa ra những chính sách chất
lượng phù hợp cho tổ chức mình cũng có vai trò quyết
định đến chất lượng giáo dục [4], [5].
Nhìn chung, các nghiên cứu trên thế giới và ở Việt
Nam đều nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lí chất
lượng giáo dục cũng như quan tâm đến các chương trình
giáo dục phòng ngừa XHTD cho học sinh (HS) trong nhà
trường. Tuy nhiên, thực tế nghiên cứu về quản lí chất
lượng HĐGD phòng ngừa XHTD là vấn đề chưa được
chú trọng.
Để xây dựng mô hình quản lí chất lượng HĐGD
phòng ngừa XHTD cho HS phổ thông, bài viết kế thừa,
ứng dụng và phát triển những kinh nghiệm nghiên cứu
thực tiễn đã có về quản lí chất lượng giáo dục trong nhà
trường trên thế giới và ở Việt Nam; đồng thời, sử dụng
các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống
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2.1.2. Hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục
cho học sinh
Quá trình giáo dục tổng thể (nghĩa rộng) trong nhà
trường bao gồm: 1) Quá trình dạy học với chức năng trội
nhằm hình thành mặt năng lực của nhân cách HS; 2) Quá
trình giáo dục với chức năng trội nhằm hình thành mặt
phẩm chất của nhân cách HS (nghĩa hẹp). Để làm điểm
tựa cho vấn đề đặt ra trong đề tài, chúng tôi tiếp cận khái
niệm giáo dục kĩ năng phòng ngừa XHTD cho HS là quá
trình giáo dục theo nghĩa hẹp. Qua nghiên cứu nhiều khái
niệm đã có, chúng tôi cho rằng, giáo dục kĩ năng phòng
ngừa XHTD là hoạt động có mục đích, có tổ chức được
thực hiện thông qua quá trình tương tác biện chứng của
nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm hình thành
cho HS khả năng nhận biết nguy cơ hành vi XHTD và
vận dụng những tri thức, những kinh nghiệm đã có để
thực hiện hành động tự bảo vệ bản thân và tránh xa nguy
cơ bị XHTD một cách hiệu quả.
Như vậy, có thể thấy, giáo dục phòng ngừa XHTD
cho HS là nội dung giáo dục quan trọng trong nhà trường
nhằm hỗ trợ, bảo vệ HS tránh khỏi những nguy cơ bị
XHTD thông qua việc phát triển năng lực hành động
thích ứng của HS trước các tình huống thực tế trong cuộc
sống với mục đích quan trọng là hình thành và phát triển
những khả năng, hành vi thích hợp và tích cực để ứng xử
hiệu quả trước các tình huống có nguy cơ XHTD và sử
dụng các kĩ năng đã được học để tránh xa, tự bảo vệ mình
trước nguy cơ bị XHTD, hướng tới phát triển toàn diện
nhân cách HS/người được giáo dục.
2.1.3. Chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm
hại tình dục cho học sinh
Trong hệ thống định nghĩa khác nhau về thuật ngữ
“chất lượng giáo dục” của nhiều tác giả, để làm điểm tựa
đặt ra trong bài viết này, chúng tôi sử dụng định nghĩa
“chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu” của Burrows và
Harvey (1993) [7]. Trên cơ sở này, có thể hiểu “chất
lượng giáo dục là mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục”;
ở đây, mục tiêu giáo dục được hiểu một cách toàn diện,
bao gồm cả triết lí giáo dục, định hướng, mục đích của
cả hệ thống giáo dục và sứ mệnh, các nhiệm vụ chiến
lược của các cơ sở giáo dục, thể hiện những đòi hỏi của
xã hội đối với con người - nguồn nhân lực mà giáo dục
có nhiệm vụ phải đào tạo.
Tại Việt Nam, chất lượng giáo dục là sự đáp ứng mục
tiêu của cơ sở giáo dục hoặc chương trình giáo dục, đáp
ứng các yêu cầu của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại
học, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự phát
triển KT-XH của địa phương và cả nước” [7]. Theo đó,
chất lượng giáo dục nhà trường được hiểu theo nghĩa một
quá trình giáo dục có thể đảm bảo cho HS đạt được
những mục tiêu của chương trình giáo dục, đáp ứng nhu
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cầu của HS, nhà trường và xã hội, góp phần vào công
cuộc phát triển quốc gia.
Trên cơ sở đó, chúng tôi cho rằng, chất lượng của
HĐGD phòng ngừa XHTD được hiểu là kết quả của
những hệ thống và quy trình được lập ra cho mục tiêu
HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS đã xác định từ trước.
HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS có chất lượng được
chúng tôi hiểu là HĐGD được nhà trường tổ chức sao cho
HS hình thành và phát triển những khả năng, hành vi thích
hợp và tích cực để ứng xử hiệu quả trước các tình huống
có nguy cơ XHTD và sử dụng các kĩ năng đã được học để
tránh xa, tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị XHTD, hướng
tới phát triển toàn diện nhân cách HS/đối tượng giáo dục.
Như vậy, mô hình quản lí chất lượng HĐGD phòng
ngừa XHTD được hiểu là hình thức diễn đạt khái quát,
ngắn gọn (thông qua sơ đồ hoá) những hệ thống và quy
trình hoạt động tổ chức, kiểm soát và phân bổ các nguồn
lực để đạt được những mục tiêu HĐGD phòng ngừa
XHTD cho HS, góp phần phát triển toàn diện nhân cách
HS trong nhà trường phổ thông.
2.2. Nội dung giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục
cho học sinh
Nội dung giáo dục phòng ngừa XHTD cho HS là hệ
thống những tri thức, kĩ năng cần giáo dục để HS có thể
phòng ngừa và ứng phó, xử lí được các tình huống có
nguy cơ xâm hại gặp phải trong cuộc sống hàng ngày một
cách hiệu quả. Hệ thống này gồm có: 1) Những vấn đề
cơ bản XHTD (bao gồm kiến thức, các hình thức XHTD
trẻ em); 2) Kĩ năng phòng XHTD (khả năng nhận diện
giữ gìn vùng bất khả xâm phạm trên cơ thể; nhận biết các
đụng chạm không an toàn; nhận diện các tình huống báo
động không an toàn; thực hiện các quy tắc phòng ngừa);
3) Kĩ năng ứng phó với các tình huống nguy cơ XHTD
gồm kĩ năng xử trí nguy cơ XHTD (kĩ năng ra quyết
định; kĩ năng chọn lựa cách chống trả; kĩ năng rút lui, tự
vệ an toàn...) và kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ trước nguy
cơ XHTD.
Ngoài ra, nhà giáo dục cần chú ý bồi dưỡng thái độ
tích cực của HS đối với vấn đề phòng ngừa XHTD cho
bản thân và người khác, góp phần xây dựng cộng đồng,
xã hội văn mình, lành mạnh, tốt đẹp như: thái độ tôn
trọng cơ thể, nhân phẩm của mình và người khác; thái độ
có trách nhiệm trong việc bảo vệ cơ thể; thái độ lên án,
phản đối những hành vi XHTD trẻ em; thái độ cảm
thông, chia sẻ đối với nạn nhân; tích cực, trách nhiệm
trong việc tuyên truyền về phòng chống XHTD.
Về mức độ thực hiện kĩ năng phòng ngừa XHTD của
HS có thể đánh giá theo các mức độ của thang đánh giá
như sau: Xuất sắc (Thành thạo, độc lập trong tất cả tình
huống); Tốt (Đạt yêu cầu, độc lập trong tất cả các tình
huống); Khá (Đạt yêu cầu, độc lập trong các tình huống
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quen thuộc); Trung bình (Đạt một phần yêu cầu, cần hỗ
trợ, hướng dẫn); Yếu kém (Chưa đạt yêu cầu của kĩ năng,
cần sự hỗ trợ, hướng dẫn).
Như vậy, tổ chức HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS
có chất lượng phải dựa vào những căn cứ sau: 1) Tất cả
HS trong trường được giáo dục các nội dung cơ bản về
phòng ngừa XHTD; 2) Đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ giáo
dục với kế hoạch HĐGD của trường, gắn với lợi ích và
thực tiễn trong hoạt động học tập, cuộc sống của HS;
3) HS đạt được mức độ Khá trở lên trong việc thực hiện
kĩ năng phòng ngừa XHTD.
Tóm lại, HS phổ thông được tổ chức giáo dục các nội
dung để hiểu biết về XHTD, các hành vi mang tính nguy
cơ XHTD và vận dụng những tri thức, những kinh
nghiệm đã có để thực hiện hành động tự bảo vệ bản thân
và tránh xa nguy cơ bị XHTD, ứng phó với nguy cơ
XHTD một cách hiệu quả. Có thể đánh giá chất lượng
HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS dựa vào kiến thức và
kĩ năng về ứng phó và phòng ngừa XHTD mà HS có
được, thái độ đối với việc rèn luyện, trau dồi kĩ năng
phòng ngừa cho bản thân HS.
2.3. Các mô hình quản lí chất lượng giáo dục trong nhà
trường
Quản lí chất lượng là hoạt động tổ chức, kiểm soát và
phân bổ các nguồn lực để đạt được những mục tiêu chất
lượng. Quản lí chất lượng được hình thành dựa trên nhu
cầu ngăn chặn, loại trừ những lỗi hay thiếu sót trong chế
biến, sản xuất sản phẩm. Trong phạm vi bài viết, chúng
tôi đề cập 3 cấp độ quản lí chất lượng phổ biến trong
nhiều tài liệu hiện nay: Kiểm soát chất lượng (Quality
Control), Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) và
Quản lí chất lượng tổng thể (Total Quality Management)
[8], [9], [10].
- Kiểm soát chất lượng được thực hiện ở khâu cuối
cùng trong quá trình đào tạo nhằm phát hiện và loại bỏ
toàn bộ hay từng phần sản phẩm cuối cùng không đạt các
chuẩn mực chất lượng. Đây là quá trình xảy ra sau khi
sản phẩm đã được tạo, nên nếu phải loại bỏ sản phẩm sẽ
dẫn đến lãng phí nguyên vật liệu, thời gian và công sức.
Trong giáo dục, với HS, họ còn mất nhiều cơ hội khác
trong khi phải theo đuổi một chương trình học tập nhưng
cuối cùng kết quả học tập lại được xem như không đạt
chất lượng.
- Đảm bảo chất lượng: đây là mô hình quản lí chất
lượng cao hơn trong quá trình phát triển của mình, được
thực hiện trước và trong quá trình sản xuất/đào tạo. Mô
hình này đưa hệ thống thiết kế vào quản lí chất lượng
ngay từ đầu nhằm phòng ngừa sự xuất hiện những sản
phẩm có chất lượng thấp, nhấn mạnh tới đảm bảo chất
lượng chứ không phải phát hiện và loại bỏ những sản
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phẩm không đáp ứng yêu cầu. Đảm bảo chất lượng là
phương tiện tạo ra sản phẩm không có sai sót do lỗi trong
quá trình sản xuất hay đào tạo gây ra vì thế chất lượng
được giao phó cho mỗi người tham gia trong quá trình
sản xuất hay đào tạo.
- Quản lí chất lượng tổng thể: là cấp độ quản lí chất
lượng cao nhất hiện nay. Quản lí chất lượng tổng thể có
mối quan hệ chặt chẽ với đảm bảo chất lượng, tiếp tục và
phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng trong việc tạo ra
nền văn hoá chất lượng, nơi mà mục đích của mọi người
trong tổ chức kinh doanh hay nhà trường là làm hài lòng
khách hàng hay làm hài lòng người học (trên phương
diện học thuật). Đặc điểm nổi bật của quản lí chất lượng
tổng thể so với các phương pháp quản lí chất lượng trước
đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác
quản lí và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất
lượng và huy động sự tham gia của mọi cá nhân, bộ phận
để đạt được mục tiêu chất lượng đã đặt ra.
Như vậy, các mô hình quản lí chất lượng tiến triển từ
thanh tra tới kiểm tra chất lượng (để loại bỏ) tới đảm bảo
chất lượng (để ngăn ngừa) và cuối cùng là quản lí chất
lượng tổng thể (để cải tiến liên tục). Trong phạm vi bài
viết, chúng tôi quan tâm tới một số mô hình đảm bảo chất
lượng như: Mô hình các yếu tố tổ chức (Organizational
Elements Model); Mô hình EFQM (European
Foundation for Quality Management - Tổ chức quản lí
chất lượng châu Âu); Mô hình BS 5750/ISO 9000; Mô
hình ISO 9001:2000. Trong đó, đặc biệt là vận dụng mô
hình các yếu tố tổ chức trong đánh giá chất lượng giáo
dục phòng ngừa XHTD cho HS trong nhà trường.
Mô hình các yếu tố tổ chức trong đảm bảo chất lượng
giáo dục: Trong lĩnh vực giáo dục, mô hình này đưa ra 5
yếu tố để đánh giá: 1) Chất lượng đầu vào gồm: trình độ
đầu vào thoả mãn các tiêu chí, mục tiêu đề ra (người học,
cán bộ trong trường, cơ sở vật chất, chương trình HĐGD,
quy chế, tài chính); 2) Chất lượng quá trình giáo dục:
mức độ đáp ứng yêu cầu của quá trình giáo dục và các
HĐGD khác (mục tiêu, nội dung, phương pháp và quy
trình, quản lí HĐGD,...); 3) Kết quả HĐGD: mức độ
hoàn thành khóa học, năng lực đạt được, khả năng thích
ứng của HS; 4) Chất lượng đầu ra: mức độ đạt được của
HS so với tiêu chí hoặc mục tiêu đã định sẵn; 5) Hiệu
quả: kết quả giáo dục và ảnh hưởng của nó đối với
KT-XH [3] [4]. Như vậy, đây là mô hình tập trung phân
tích các yếu tố tham gia vào chất lượng của HĐGD do
nhà trường tổ chức.
Mô hình các yếu tố tổ chức đã quan tâm đến việc
quản lí toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm hay cung cấp
dịch vụ của tổ chức từ đầu vào đến đầu ra, nhằm đảm bảo
chất lượng của sản phẩm/dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của
khách hàng. Trong lĩnh vực GD-ĐT, mô hình này định
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hướng cho các nhà quản lí tiếp cận HĐGD và đào tạo
một cách toàn diện và xuyên suốt từ đầu đến cuối quá
trình: từ đầu vào, quá trình giáo dục, đầu ra.
2.4. Mô hình quản lí chất lượng giáo dục phòng ngừa
xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông
2.4.1. Cơ sở đề xuất mô hình
- Cơ sở lí luận: Dựa trên cơ sở tìm hiểu các nghiên cứu
liên quan, bài viết kế thừa, phát triển và phân tích, ứng
dụng các mô hình quản lí chất lượng trên thế giới hiện nay
để đề xuất mô hình quản lí chất lượng HĐGD phòng ngừa
XHTD cho HS theo lí thuyết các mô hình đã được tiếp cận
trên: lí thuyết của mô hình đảm bảo chất lượng; lí thuyết
của mô hình quản lí chất lượng tổng thể; đặc biệt là lí
thuyết mô hình các yếu tố tổ chức trong quá trình xác định
các yếu tố quyết định chất lượng HĐGD phòng ngừa
XHTD cho HS. Việc vận dụng mô hình đảm bảo chất
lượng “Mô hình các yếu tố tổ chức” để xây dựng mô hình
quản lí chất lượng HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS
trong nhà trường phổ thông sẽ định hướng cho các nhà
quản lí tiếp cận HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS một
cách toàn diện và xuyên suốt từ đầu đến cuối quá trình:
đầu vào, quá trình HĐGD, đầu ra nhằm đảm bảo chất
lượng của HĐGD và đáp ứng nhu cầu, mong đợi của HS.
- Cơ sở thực tiễn: Tổng quan nghiên cứu về vấn đề
giáo dục phòng ngừa XHTD cho HS cho thấy, tại Việt
Nam đã có các nghiên cứu của một số tác giả [2], [3].
Tuy nhiên, nghiên cứu về quản lí chất lượng HĐGD
phòng ngừa XHTD cho HS nhằm đảm bảo mục tiêu hình
thành và phát triển cho HS kĩ năng phòng ngừa và ứng
phó hiệu quả trước các tình huống có nguy cơ XHTD;
hình thành và phát triển năng lực tâm lí - xã hội, giúp HS
phát huy nội lực với những kĩ năng hành động cụ thể để
tự bảo vệ và ứng phó trước hoàn cảnh bất lợi, hướng tới
phát triển nhân cách toàn diện HS trong nhà trường,…
chưa được quan tâm chú trọng và có sự thiếu hụt những
nghiên cứu khoa học về đề tài này. Vì vậy, việc xây dựng
một mô hình quản lí chất lượng HĐGD phòng ngừa
XHTD cho HS trong nhà trường phổ thông là cần thiết
góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường
nói chung và chất lượng giáo dục kĩ năng phòng ngừa
XHTD cho HS.
2.4.2. Đề xuất mô hình
2.4.2.1. Các yếu tố quyết định chất lượng hoạt động giáo
dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông
Để có thể đánh giá chính xác chất lượng, hiệu quả
HĐGD phòng ngừa XHTD, bài viết định hướng đề xuất
quá trình đánh giá phải xem xét đến cả 4 phương diện:
“Đầu vào”, “Quá trình”, “Đầu ra” và “Bối cảnh”. Việc
xác định các đối tượng đánh giá theo mô hình các hệ
thống cơ bản rất có ích; theo đó, bản thân mỗi yếu tố đầu
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vào, các quá trình thực hiện, đầu ra và điều kiện thực tế
đều được đánh giá bằng những tiêu chí, chỉ số thích hợp.
- Đầu vào: HS, GV, cán bộ quản lí, cán bộ nhân viên
trường phổ thông; quy định, chính sách tổ chức HĐGD
phòng ngừa XHTD cho HS; chương trình hoạt động dạy
học (tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa XHTD vào
các môn học có liên quan); chương trình HĐGD ngoài
giờ lên lớp, hoạt động ngoại khoá, hoạt động trải nghiệm
giáo dục phòng ngừa XHTD; nguồn lực: cơ cở vật chất,
tài chính, nguồn lực thông tin về phòng ngừa XHTD.
- Quá trình tổ chức: các yếu tố cấu trúc quá trình tổ
chức HĐGD: mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình
thức tổ chức, kiểm tra, đánh giá HĐGD phòng ngừa
XHTD.
- Đầu ra: số lượng HS tham gia HĐGD phòng ngừa
XHTD, trình độ/nhận thức/kĩ năng phòng ngừa XHTD
của HS, kết quả đạt được so với mục tiêu giáo dục phòng
ngừa XHTD và sự hình thành, phát triển nhân cách cho
HS phổ thông.
- Bối cảnh quản lí chất lượng giáo dục phòng ngừa
XHTD cho HS trong nhà trường:
+ Ngày 16/5/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ
thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp phòng
chống bạo lực xâm hại trẻ em; trong đó chỉ rõ Bộ GD-ĐT
chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường thực
hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em, rà soát các tiêu chuẩn
trường học bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
tăng cường giáo dục kiến thức về giới và kĩ năng phòng
tránh bạo lực, xâm hại trẻ em cho GV và HS [11]. Theo
đó, Bộ GD-ĐT có Công văn số 5978/BGDĐTGDCTHSSV hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg
[12]. Mới đây nhất, Bộ GD-ĐT ban hành Chỉ chị số
993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng cường giải
pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo
dục, trong đó chỉ rõ nhà trường cần xây dựng các chuyên
đề về giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ
bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường lồng
ghép trong các HĐGD, hoạt động Đoàn, Đội [13]. Như
vậy, Nhà nước và Bộ GD-ĐT đã quan tâm tạo lập một
hành lang pháp lí về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em,
tạo cơ sở để ngành Giáo dục triển khai các HĐGD phòng
ngừa XHTD cho HS trong nhà trường phổ thông.
+ Trên thực tế, các trường phổ thông tại Việt Nam đã
có sự quan tâm đến công tác giáo dục phòng ngừa XHTD
cho HS thông qua nhiều hình thức như: tuyên truyền, phổ
biến kiến thức về XHTD trẻ em; chủ động mời các
chuyên gia tâm lí nói chuyện cho HS về giáo dục giới
tính; lồng ghép vào giờ sinh hoạt để trang bị kiến thức
cho HS về nguy cơ thiếu an toàn như nạn bắt cóc, XHTD.
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Tuy nhiên, HĐGD phòng ngừa XHTD và quản lí chất
lượng HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS tại các trường
chưa thực sự có hiệu quả; thể hiện ở các khía cạnh: chưa
xác định rõ ràng và thống nhất về mục tiêu tổ chức HĐGD;
thời lượng tổ chức HĐGD về chủ đề này hạn chế và chưa
được tiến hành thường xuyên, đồng bộ; việc tổ chức
HĐGD còn nghèo nàn về nội dung; phương pháp, hình
thức giáo dục còn đơn điệu, chưa phong phú, đa dạng.
+ Hiện nay, tình trạng XHTD trẻ em đã diễn ra ở mức
độ nghiêm trọng, trở thành vấn đề gây nhức nhối trong
dư luận ở Việt Nam; tuy vậy, đa số trẻ em không có kiến
thức, hiểu biết về XHTD và kĩ năng phòng vệ, tự bảo vệ
mình trong các tình huống bị xâm hại. Hạn chế này dẫn
đến việc HS có thể hoàn toàn bị động trước tình huống
có nguy cơ xâm hại, dễ trở thành nạn nhân của tội ác
XHTD hay ấu dâm. Công tác quản lí HĐGD phòng ngừa
XHTD cho HS chưa hiệu quả nên chất lượng HĐGD
chưa đạt được mục tiêu phòng ngừa XHTD cho HS.
2.4.2.2. Tiêu chí đánh giá quản lí chất lượng hoạt động giáo
dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông
Dựa trên nhiều hệ thống tiêu chí đã được xây dựng,
chúng tôi đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng
HĐGD phòng ngừa XHTD như sau:
- Tiêu chí 1. Quản lí con người trong HĐGD phòng
ngừa XHTD cho HS, bao gồm các nội dung liên quan đến:
1) Thành lập ban chỉ đạo; 2) Ban hành quy chế, quy định,
chính sách; 3) Xây dựng kế hoạch tổ chức; 4) Tổ chức bồi
dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giảng
viên; 5) Chỉ đạo tổ chức và giám sát; 6) Phối hợp giữa các
cấp quản lí: Sở - Phòng GD-ĐT, các lực lượng giáo dục
trong và ngoài nhà trường trong việc tổ chức; kiểm tra,
đánh giá việc tổ chức HĐGD phòng ngừa XHTD.
- Tiêu chí 2. Cơ chế, chính sách về việc tổ chức HĐGD
phòng ngừa XHTD cho HS của nhà trường gồm các nội
dung: 1) Xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình
thức tổ chức; 2) Chính sách đầu tư, huy động nguồn lực:
đội ngũ, tài chính, cơ sở vật chất; chính sách khen thưởng,
đãi ngộ cho GV; Chương trình hành động và các dự án
giáo dục liên quan đến HĐGD phòng ngừa XHTD.
- Tiêu chí 3. Nguồn lực để tổ chức HĐGD phòng
ngừa XHTD cho HS gồm các nội dung: 1) Ban chỉ đạo
có năng lực quản lí; 2) Đội ngũ nhà giáo dục, GV có năng
lực tổ chức HĐGD; 3) Các lực lượng giáo dục trong và
ngoài nhà trường, các tổ chức xã hội, chuyên gia liên
quan có khả năng hợp tác, tham gia tổ chức; 4) Cơ sở vật
chất, phương tiện giáo dục đáp ứng yêu cầu tổ chức
HĐGD; 5) Dự trù nguồn lực tài chính và báo cáo công
khai tài chính tổ chức HĐGD phòng ngừa XHTD.
- Tiêu chí 4. Quá trình thực hiện HĐGD phòng ngừa
XHTD gồm: 1) Thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã công
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bố; 2) HĐGD bám sát mục tiêu, thực hiện đầy đủ nội
dung giáo dục; 3) Lựa chọn và tổ chức phù hợp các hình
thức, phương pháp HĐGD phòng ngừa XHTD; 4) Sử
dụng hiệu quả các điều kiện và nguồn lực hỗ trợ; 5) Thực
hiện chế độ giám sát và báo cáo.
- Tiêu chí 5. Kết quả HĐGD phòng ngừa XHTD gồm
các nội dung: 1) Thống kê số lượng HS tham gia;
2) Thống kê kết quả về trình độ nhận thức/kĩ năng phòng
ngừa XHTD của HS sau HĐGD; 3) Kết quả theo dõi sự
tiến bộ về việc phát triển kĩ năng tự bảo vệ bản thân của
HS trong thực tiễn.
2.4.2.3. Quy trình quản lí chất lượng hoạt động giáo
dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh ở
trường phổ thông
Dựa vào lí luận về quản lí chất lượng, HĐGD phòng
ngừa XHTD, bài viết đề xuất quy trình quản lí chất lượng
HĐGD phòng ngừa XHTD theo chức năng quản lí
HĐGD:
- Bước 1. Khảo sát thực trạng tổ chức HĐGD phòng
ngừa XHTD: nhu cầu và trình độ nhận thức, kĩ năng
phòng ngừa XHTD của HS; thực trạng các chương trình
và nội dung giáo dục phòng ngừa; thực trạng nguồn lực
tổ chức; phân tích hệ thống văn bản pháp lí liên quan đến
HĐGD phòng ngừa XHTD; đánh giá kinh nghiệm của
cán bộ quản lí về HĐGD phòng ngừa XHTD.
- Bước 2. Lập kế hoạch tổ chức HĐGD phòng ngừa
XHTD: nghiên cứu mục tiêu giáo dục của trường phổ
thông; xác định mục tiêu, nội dung, hình thức, phương
pháp giáo dục; xây dựng tiêu chí đánh giá HĐGD phòng
ngừa XHTD.
- Bước 3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện HĐGD phòng
ngừa XHTD: thành lập ban chỉ đạo; xây dựng hệ thống
văn bản quy định nhiệm vụ của các lực lượng tham gia;
tổ chức thực hiện các nội dung, phương pháp; hình thức
giáo dục theo kế hoạch; bồi dưỡng nâng cao năng lực
nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, GV trong quản lí và tổ chức
HĐGD phòng ngừa XHTD.
- Bước 4. Đánh giá HĐGD phòng ngừa XHTD: đánh
giá trình độ nhận thức/kĩ năng của HS; khảo sát sự hứng
thú và hài lòng của HS; khảo sát sự hài lòng của cán bộ
quản lí, GV về HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS.
Trong 4 bước nêu trên, bước 1 được hiểu là nội dung
quản lí của khâu quản lí đầu vào; bước 2 và bước 3 được
hiểu là nội dung quản lí của khâu quản lí quá trình; bước
4 được hiểu là nội dung quản lí của khâu quản lí đầu ra.
Như vậy, để quản lí chất lượng HĐGD phòng ngừa
XHTD cho HS, các trường cần chú trọng:
- Quản lí đồng bộ các điều kiện bảo đảm chất lượng
giáo dục (đầu vào), quá trình giáo dục và kết quả giáo
dục (đầu ra);
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- Đảm bảo các tiêu chí đánh giá quản lí chất lượng
HĐGD phòng ngừa XHTD: quản lí con người; cơ chế,
chính sách, nguồn lực tổ chức; quá trình thực hiện; kết
quả thực hiện;
- Thực hiện quy trình quản lí chất lượng theo các
bước: khảo sát thực trạng; xây dựng, lập kế hoạch tổ
chức, tổ chức và chỉ đạo thực hiện, đánh giá HĐGD
phòng ngừa XHTD. Quản lí chất lượng “đầu vào”, quản
lí tốt quá trình giáo dục là điều kiện cần và đủ để bảo đảm
chất lượng “đầu ra” của HĐGD. Đổi mới quản lí chất
lượng “đầu ra” để xác minh, khẳng định kết quả, hiệu quả
của quản lí chất lượng “đầu vào” và quản lí quá trình giáo
dục; xác nhận trình độ, năng lực của HS sau HĐGD.
Đồng thời, quản lí chất lượng theo hướng tiếp tục giao
quyền tự chủ cho nhà trường, GV để phát huy tính tự chủ,
sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.
Trên cơ sở những vấn đề đã trình bày, chúng tôi khái
quát hoá mô hình quản lí chất lượng HĐGD phòng ngừa
XHTD thông qua sơ đồ sau.

Mô hình tập trung nhấn mạnh về quản lí chất lượng
quá trình giáo dục phòng ngừa XHTD, bao gồm việc
quản lí các nhân tố trong cấu trúc quá trình giáo dục
phòng ngừa XHTD cho HS là: mục đích và nhiệm vụ,
nội dung, phương pháp và phương tiện giáo dục; nhà
giáo dục (GV); người được giáo dục (HS) và kết quả giáo
dục. Mỗi nhân tố trong quá trình HĐGD phòng ngừa
XHTD có vai trò, vị trí quan trọng và có mối quan hệ
biện chứng với nhau cũng như có mối quan hệ với môi
trường xung quanh (điều kiện môi trường bên ngoài và
bên trong vừa đề ra yêu cầu, vừa tạo điều kiện cho các
nhân tố của quá trình giáo dục phòng ngừa XHTD cho
HS vận động và phát triển; đồng thời, các nhân tố của
quá trình giáo dục phòng ngừa XHTD tác động trở lại và
góp phần xây dựng điều kiện môi trường tích cực, lành
mạnh cho sự phát triển của HS) nhằm vận hành và đi đến
kết quả giáo dục phòng ngừa XHTD cho HS. Trong đó,
vận động tích cực của người được giáo dục (HS) là yếu
tố bên trong và quyết định đến kết quả giáo dục phòng
ngừa XHTD cho HS.

Sơ đồ. Mô hình quản lí chất lượng HĐGD phòng ngừa XHTD
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3. Kết luận
Giáo dục phòng ngừa XHTD cho HS góp phần thực
hiện chương trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ, thực
hiện quyền đối với trẻ em; hướng tới hình thành và phát
triển năng lực tâm lí - xã hội, giúp HS phát huy nội lực
với những kĩ năng hành động cụ thể để tự bảo vệ và ứng
phó trước hoàn cảnh bất lợi, hướng tới phát triển nhân
cách toàn diện HS, đáp ứng xu thế đổi mới chương trình
giáo dục phổ thông tổng thể ở nước ta trong giai đoạn
hiện nay. Thực tiễn nghiên cứu tại Việt Nam cho thấy,
còn thiếu sự quan tâm thực hiện các nghiên cứu về quản
lí chất lượng HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS trong
nhà trường phổ thông. Vì vậy, việc xây dựng một mô
hình quản lí chất lượng HĐGD phòng ngừa XHTD cho
HS trong nhà trường phổ thông là cần thiết và thực sự có
ý nghĩa về lí luận và thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng
HĐGD phòng ngừa XHTD cho HS cũng như chất lượng
giáo dục trong nhà trường phổ thông.
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