
 

 

Câu hỏi: Tại sao con phải đến trường? 

 

- Tại sao con phải đi nhà trẻ? 

 

- Con có buộc phải học cùng trường với Antoine không? 

 

- Thực sự, con có phải vào lớp của cô Boulanger hay không? 

 

Hoàn toàn tự nhiên khi trẻ nhỏ tỏ ra không thích đi nhà trẻ hay đến trường, nhất là lúc đầu 

tiên. Nhưng các bậc cha mẹ phải cẩn thận trong trường hợp những khó khăn đến bất ngờ 

sau giai đoạn thích nghi. Với những đứa trẻ lớn hơn, đã đi học từ lâu, có thể có những vấn 

đề nghiêm trọng hơn cần phải được quản lý một cách khéo léo. 

 

Điều ẩn chứa sau câu hỏi này 

 

Câu hỏi này chỉ một sự phản kháng là một cách để kiểm tra bạn. Bạn cần cương quyết và 

nhấn mạnh những ưu điểm của trường học, đồng thời chú ý tới những mặt tích cực mà 

trước đây trẻ có vẻ đánh giá cao. 

 

Nhưng một số câu hỏi đòi hỏi một cuộc điều tra tỉ mỉ, ví dụ như câu hỏi: “M ẹ có thể cho 

con nhiều tiền hơn để con đi học được không?” – gợi lên sự vòi vĩnh hoặc có thể kéo theo 



việc bỏ nhà đi. Trong trường hợp đầu tiên, điều đó có thể chỉ ra rằng con bạn sẽ có hành 

động thô bạo hoặc đe dọa. Trong trường hợp thứ hai, đó là dấu hiệu cho thấy con bạn 

không thích đến trường – và bằng mọi cách phải đối diện với vấn đề. 

 

Việc sợ hãi thực sự khi phải đến trường rất hiếm, nhưng đó là một khả năng để xem xét liệu 

con bạn có dị ứng với ý nghĩ phải đến trường hay không. Trong trường hợp này, có thể bạn 

sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của nhà chuyên môn. 

 

Điểm mốc để trả lời 

 

Biết phân biệt cái tốt, cái xấu và biết lắng nghe những lời phê bình cũng là một trong những 

mục đích của việc giáo dục đối với cuộc sống mà một đứa trẻ có thể học được ở trường, với 

sự giúp đỡ của thầy cô và bố mẹ chúng. 

 

Bạn hãy luôn sẵn sàng lắng nghe con bạn, chỉ cho chúng thấy bạn luôn có mặt để giúp đỡ 

chúng. 

 

Con bạn có thể yêu cầu bạn nói về nội quy trường học hoặc yêu cầu bạn viết cho cúng giấy 

xin phép để chúng có thể nghỉ học. Bạn hãy cương quyết. 

 

Nếu các câu hỏi của con bạn cho thấy nguy cơ của sự vòi vĩnh hoặc đe dọa bỏ đi, bạn nên 

báo trước cho giáo viên và sau đó kiểm tra xem đã tìm thấy được giải pháp nào chưa. 

 

Điều cần biết 

 

Trẻ dưới 8 tuổi đôi khi khó có thể xác định được chính xác nguyên nhân cơn khủng hoảng 

của chúng. Một hôm, con trai tôi (7 tuổi) nói với tôi: “Trái đất không quay tròn”. Về sau, 

nó đã xác nhận rằng nó lo lắng là vì không học được bảng tính. 

 

Nếu như gốc rễ vấn đề là sự lo sợ và ác cảm mà trẻ cảm thấy về phía một người nào đó làm 

việc ở trường, bạn hãy bắt đầu bằng việc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, ngay cả khi 



chính người thầy này là nguyên nhân của vấn đề. Nếu sau cuộc nói chuyện này, bạn nhận 

thấy tình hình không được cải thiện, hãy nói chuyện với ông, bà hiệu trưởng. 

 

Đứa trẻ có thể từ chối đến trường khi mẹ chúng sinh em bé – chúng cảm thấy bị bỏ rơi và 

tỏ ra ghen tị với em bé vì em bé có thể ở lại nhà cùng với bạn. Bạn hãy cố chia việc để 

người này ở lại nhà với em bé, còn người kia đưa đứa trẻ lớn đi học - điều đó sẽ cho chúng 

khoảng thời gian được gần gũi với một trong hai người: bố hoặc mẹ của chúng. 

 

Các câu hỏi khác có thể được đặt ra 

 

- Tại sao mẹ không thể thường xuyên đưa con đi? 

 

- Đáng lẽ phải đến trường, nhưng con có thể đi chơi với Arthur được không? 

 

- Mẹ có thể cho con nhiều tiền hơn để con đi học được không? 

 

- Tại sao con không thể ở lại đây với mẹ và em bé? 

 

Tr ả lời 

 

Ở nhà trẻ con sẽ gặp các bạn và có thể chơi những đồ chơi mà con không có ở đây. Mẹ sẽ ở 

lại với con một lát buổi chiều nay và sau đó con có thể đưa bạn về đây chơi. Con có muốn 

giúp mẹ làm cơm không? 2 – 4 tuổi 

 

Mẹ không thể thường xuyên đưa con đến trường vì mẹ thường xuyên phải trông em bé 

trong lúc bố đi làm. Nhưng hôm nay, bố sẽ trông em để mẹ đưa con đi học. 

 

Mẹ biết là con mệt nhưng ở trường con sẽ học được nhiều điều bổ ích. Đôi khi thầy giáo có 

nghiêm khắc, nhưng đó là vì họ phải chăm sóc nhiều người, còn thật ra họ rất tốt bụng. 4 – 

6 tuổi 

 



Đến trường để học nhiều thứ, có nghĩa là người ta sẽ có thể hạnh phúc và làm điều mà 

người ta thích. Nếu con học giỏi, con có quyền lựa chọn nghề mà con muốn khi con đã lớn. 

Con đã nói với mẹ rằng con muốn là một bác học sáng chế ra tên lửa – và người ta không 

thể làm nghề này mà không biết đọc, biết viết và biết tính toán. Mẹ chắc rằng cô Boulanger 

rất yêu con như tất cả mọi người. Cái gì đã làm con nghĩ là không phải như thế? Con có 

chắc rằng cô ấy không giận vì một lý do mà con không biết hay không? Nếu có những điều 

mà con không hiểu, chúng ta có thể cùng nhau xem lại ở nhà và mẹ sẽ nói chuyện đó với cô 

giáo của con. 6 – 8 tuổi 

 

Tốt nhất là không nên bỏ học dù chỉ một ngày vì như thế con sẽ không theo kịp chương 

trình. Có gì không ổn ở trường à? Có thể ở trường có những người không tốt và các cô giáo 

không phải lúc nào cũng biết cách làm cho giờ học trở nên hứng thú, nhưng trong mọi 

trường hợp, phải biết chấp nhận cả cái tốt và cái chưa tốt. Bố của con và mẹ cũng thường 

phải làm việc với những người không hiểu mình, nhưng dù sao cũng nên lịch sự với họ. Tại 

sao con cần nhiều tiền hơn? Có phải Richard dùng tiền của con không? Lần sau mà bạn ấy 

còn làm như thế, con hãy nói với mẹ hoặc đến gặp cô giáo của con. 8 – 11 tuổi 


