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Văn mẫu văn bản Điều không tính trước trang 70 SGK Ngữ văn – Cánh diều 

 

 

Phương pháp: Tham khảo văn bản Điều không tính trước và liên hệ thực tiễn 

Cách giải: 

    Bạo lực học đường vốn không phải là vấn đề mới mẻ trong cuộc sống, nó đã xuất hiện và xảy ra từ khá 

lâu và trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Bạo lực học đường là gì? Là những hành vi thô bạo, ngang 

ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể 

xác diễn ra trong phạm vi trường học. Bạo lực học đường xảy ra đôi khi chỉ vì một cái nhìn, cái liếc mắt, 

một lời nói gây tranh cãi, sự ghen ghét, đố kị gây hoặc do bị xúc phạm gây nên. Hoặc thậm chí chỉ đơn giản 

là muốn thể hiện bản thân nên gây gổ đánh nhau, bắt nạt bạn bè. Nguyên nhân gây ra bạo lực là do ảnh 

hưởng của môi trường bạo lực, thiếu văn hóa, chưa có sự quan tâm từ gia đình, trẻ không có sự giáo dục 

đúng đắn của nhà trường, xã hội dửng dưng trước những hành động bạo lực hay sự phát triển chưa toàn diện 

của học sinh. Hậu quả của bạo lực học đường gây nên không hề nhỏ. Với người bị bạo lực, họ bị ảnh hưởng 

về tinh thần và thể chất, làm cho gia đình họ bị đau thương, làm cho xã hội bất ổn. Với người gây ra bạo lực, 

sự phát triển của họ không toàn diện, bị mọi người và xã hội chê trách, mất hết tương lai, sự nghiệp. Đã có 

rất nhiều người nổi tiếng vì lộ quá khứ từng là kẻ bắt nạt bạn bè, gây ra bạo lực học đường đã nhận sự chỉ 

trích, phê phán của cộng đồng người hâm mộ, khiến bản thân phải rút khỏi ngành giải trí, thậm chí là phải 

giải nghệ. Những người có quá khứ bị bắt nạt thì trở nên bất ổn tâm lý, sợ sệt và không dám đối diện với 

mọi người, họ đã phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc. Vậy để khắc phục tình trạng bạo lực học đường đã và 

đang diễn ra, nhà trường cần nâng cao nhận thức và dạy bảo học sinh hiệu quả nhất, cha mẹ nên chăm lo và 

quan tâm đến con cái và tự bản thân học sinh phải có trách nhiệm xa lánh tình trạng bạo lực học đường. Bên 

cạnh những thành phần học sinh gây nên bạo lực học đường còn có rất nhiều bạn học sinh tốt bụng, yêu 

thương bảo vệ bạn bè, sẵn sàng đứng ra đấu tranh đẩy lùi vấn nạn bạo lực. Là một học sinh ngồi trên ghế 
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nhà trường, em hiểu trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đó là tránh xa, phát hiện và tố cáo các thành phần 

xấu gây nên bạo lực học đường để đẩy lùi và góp phần làm cho môi trường học tập trở nên tốt đẹp hơn. 
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