Restorative Practices (Việc Tái tạo một Môi trường
Nhân bản hơn) sẽ khích lệ và củng cố nền văn hóa
tích cực ở trường học và cải thiện những mối quan hệ
xã hội trong cộng đồng nhà trường.
Restorative practices là gì?
Restorative Practices bao gồm việc tạo dựng những mối quan
hệ tích cực và thiết lập một môi trường có tích chất xây dựng
thật công bằng, vững vàng, và dân chủ. Khái niệm này cũng
bao gồm sự can thiệp mỗi khi diễn ra sự kiện có gây ra tổn
hại, cũng như những hoạt động giúp ngăn chặn sự gây hại và
mâu thuẫn bằng việc đem lại cảm giác gắn bó với trường học,
sự an toàn, và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng nhà
trường.

Nói chính xác hơn, restorative practices nghĩa là tạo
dựng và khôi phục lại các mối quan hệ.
Nguyên tắc cơ bản là các mối quan hệ đều quan trọng, và khi
sự việc xảy ra, trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ những tổn hại
đã gây ra cho các mối quan hệ và cách xoa dịu bớt sự tổn hại
đó; hơn là chỉ chú tâm đến vấn đề đã vi phạm quy định ra sao
và vì vậy phải gánh chịu hậu quả gì.

Một phương cách rất nhân bản để xử lý mâu thuẫn và
những hành vi sai trái bao gồm những câu hỏi sau
đây :
1. Điều gì đã xảy ra, và bạn đang nghĩ gì vào lúc đó?
2. Từ lúc đó đến bây giờ, bạn đã suy nghĩ những gì?
3. Ai phải gánh chịu ảnh hưởng của sự việc đã diễn ra
và gánh chịu như thế nào?
4. Trong sự việc này, điểm nào mang lại khó khăn lớn
nhất cho bạn?
5. Cần phải làm gì để sửa sai?

Một cách Tiếp cận mang tính Nhân bản…

• Khuyến khích học sinh hiểu rõ ảnh hưởng và đánh giá
đúng những hậu quả hành động của mình.
• Đối với những người bị tổn hại do những hành động
của người khác, cho họ một cơ hội chia sẻ kinh nghiệm
của cá nhân mình.
• Yêu cầu các học sinh phải gánh chị trách nhiệm đối
với hành động của mình.
• Khích lệ mọi người tôn trọng tất cả những ai có liên
quan đến sự việc và thông cảm với người khác.
• Xem mâu thuẫn như là cơ hội để học hỏi qua cách giải
quyết vấn đề.

Ích lợi của những Phương cách tiếp cận mang tính
Nhân bản trong Môi trường Học tập

• Một môi trường an toàn hơn, giàu tình thân hơn.
• Một môi trường dạy và học hiệu quả hơn.
• Mọi người đều hết lòng bỏ thời gian ra để lắng nghe
nhau.
• Giảm bớt nạn bắt nạt và những mâu thuẫn cá nhân
khác.
• Hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của mối tương thông
giữa những người trẻ tuổi.
• Đề cập đến nhu cầu một mối quan hệ gắn bó và được
bạn bè cùng người thân coi trọng.
• Chú trọng hơn đến sự hồi đáp đối với những hành vi
không hợp lý để tìm cách liên kết, xóa bỏ phân chia
giữa các bạn trẻ.
• Giảm bớt trường hợp tạm đình chỉ học tập hoặc đuổi
học.
• Có lòng tin hơn đối với đội ngũ nhân viên nhà trường
để giải quyết những tình trạng nan giải.

Tiếng nói của Nhân viên Học khu SFUSD
Những phản ảnh và Nhận xét về Restorative Practices
“Restorative practices có thể mang lại hiệu quả và nên được
khích lệ để đưa vào áp dụng. Đây là điều cần phải làm trong
đời sống cá nhân cũng như đời sống tại nơi làm việc.”

Học khu San Francisco

“Tôi nghĩ đây là một phương cách mà mọi người có thể chọn
để giáo dục kỷ luật cho các học sinh. Nó có thể sửa đổi hành vi
thông qua sự thấu hiểu và đồng cảm.”
“Đưa vào áp dụng restorative practices trong trường học và
cộng đồng học khu của chúng ta là điều rất quan trọng nhằm
đáp ứng tất cả các nhu cầu của học sinh và đảm bảo một giải
pháp hợp tình hợp lý cho tất cả mọi người.”
“Các buổi hội nghị giữa học sinh và học sinh, giáo viên và học
sinh, và giáo viên và giáo viên đã mang lại một sự thấu hiểu
nhiều hơn và giúp cộng đồng chúng ta hiểu nhau nhiều hơn.”
“Tôi đã áp dụng và thấy được giá trị của RP tại trường mình.
Chương trình này đã giúp giảm thiểu số học sinh bị tạm đình
chỉ học tập, nhưng quan trọng hơn, nó giúp mọi người sống có
tình cảm hơn, biết vị tha và thấu hiểu.”
“RP, một phương cách để giúp cho việc học, lẽ ra phải được áp
dụng ở SFUSD sớm hơn. Đây là một phương cách tuyệt vời
rất có ý nghĩa… và kết quả có thể giúp tất cả chúng ta làm việc
hiệu quả hơn với các em nhỏ và gia đình.”
“Restorative Practices cho phép các học sinh tham gia tích cực
hơn vào nền văn hóa của trường học.”
Để biết thêm thông tin về restorative practices ở SFUSD, vui lòng liên hệ
SFUSD Restorative Practices Coordinator, Kerri Berkowitz tại
berkowitzk@sfusd.edu hoặc gọi (415) 695-5543.

Restorative Practices
Học sinh, giáo viên, và phụ huynh
cùng làm

