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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Là module 32 trong ch��ng trình b�i d��ng th��ng xuyên, kh�i ki n 

th!c GV THCS t( ch)n, sau khi có k  ho-ch công tác ch0 nhi1m l2p. 

Ho-t 56ng c0a GV ch0 nhi1m là m6t trong nh7ng n8ng l(c c9n thi t, 

quan tr)ng trong các n8ng l(c làm công tác ch0 nhi1m. H)c t;p module 

giúp cho ng��i h)c bi t t= ch!c các ho-t 56ng 5> th(c hi1n k  ho-ch 

công tác ch0 nhi1m. 

B. MỤC TIÊU 

1. VỀ KIẾN THỨC 

Ng��i h)c hi>u 5�@c s( c9n thi t phAi t= ch!c các ho-t 56ng 5> th(c 

hi1n k  ho-ch công tác ch0 nhi1m. 

2. VỀ KĨ NĂNG 

Ng��i h)c t= ch!c 5�@c các ho-t 56ng trong công tác ch0 nhi1m. 

3. VỀ THÁI ĐỘ 

Ng��i h)c nh;n th!c 5�@c làm công tác ch0 nhi1m th(c chBt là t= ch!c 

th(c hi1n liên tCc chuDi các ho-t 56ng liên quan 5 n giáo dCc HS trong 

l2p ch0 nhi1m. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

TÌM HIỂU CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LIÊN QUAN 

ĐẾN XÂY DỰNG TẬP THỂ LỚP CHỦ NHIỆM 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Xây dựng tập thể lớp 

1.1. Cần thiết lập tốt các mối quan hệ trong tập thể 

T;p th> là m6t t;p h@p ng��i v2i nhiFu m�i quan h1; khi t;p th> 5ã hình 

thành nh7ng m�i quan h1 t�t 5Ip, bFn v7ng thì t;p th> sJ v7ng m-nh.  
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Vì v;y, 5> xây d(ng t;p th>, phAi thi t l;p t�t các m�i quan h1 tình cAm, 

quan h1 ch!c n8ng và kL lu;t t;p th>. 

— Quan h� tình c�m là quan h1 b-n bè 5oàn k t, thân ái, t��ng tr@, 56ng 

viên khích l1 nhau trong h)c t;p, tu d��ng và cA nh7ng m�i quan h1 tình 

cAm khác. Các m�i quan h1 này nAy sinh trong ho-t 56ng, qua giao ti p 

và nó t-o thành 56ng l(c thúc 5Py s( phát tri>n c0a t;p th> và giáo dCc 

tQng thành viên. Quan h1 tình cAm t�t 5Ip, s( 5oàn k t, th�ng nhBt gi7a 

các thành viên có ý nghTa c(c kì to l2n 5�i v2i vi1c xây d(ng t;p th>. 

Trong t;p th> th��ng có hai lo-i nhóm: nhóm chính th!c g�m t=, 56i... 

và nhóm không chính th!c hình thành t( phát, g�m các em phù h@p 

nhau vF tình cAm, xu h�2ng, h!ng thú. Trong quan h1 tình cAm thì 

nhóm th! hai có vai trò to l2n, GV c9n l�u ý t;n dCng phCc vC cho mCc 

5ích giáo dCc HS c0a l2p. 

— Quan h� chc n�ng là quan h1 trách nhi1m công vi1c c0a các thành viên 

trong t;p th>. Trong t;p th>, mDi HS 5�@c phân công m6t công vi1c; 5> 

hoàn thành nhi1m vC, mDi HS phAi liên h1, h@p tác v2i nhau và tuân th0 

các yêu c9u, k  ho-ch chung. Quan h1 ch!c n8ng t�t 5Ip cXng có nghTa 

công tác c0a t;p th> 5�@c ph�i h@p chYt chJ, m)i ng��i 5Fu hoàn thành 

nhi1m vC. 

— Quan h� t� chc là quan h1 c0a các cá nhân theo n6i dung, kL lu;t c0a 

t;p th>. TBt cA HS phAi tuân th0 m6t cách t( giác cao. Chính m�i quan h1 

t= ch!c t-o nên s!c m-nh t;p th>, 5Am bAo cho t;p th> phát tri>n 5úng 

h�2ng theo mCc tiêu 5ã 5F ra. 

1.2. Các biện pháp xây dựng các mối quan hệ tốt trong lớp học ở 

trường THCS 

— GV c�n xây d�ng môi tr��ng h�c t p thân thi�n, xây d�ng ý thc, t� t�$ng rõ 

ràng cho t(ng HS. Zã 5�@c vào h)c [ tr��ng THCS là các em 5�@c h�[ng 

quyFn l@i nên phAi có trách nhi1m phBn 5Bu trong h)c t;p, tu d��ng và rèn 

luy1n vF m)i mYt. VBn 5F này c9n 5�@c 5F c;p nhiFu l9n vào các gi� sinh 

ho-t, trong các ho-t 56ng ngo-i khoá làm cho các em thBm nhu9n, không 

ch1ch h�2ng phBn 5Bu. GV 5\nh h�2ng rõ chYng 5��ng HS c9n phBn 

5Bu qua tQng tu9n, h)c kì, n8m h)c.  

— Xây d�ng môi tr��ng dân ch-: ZPy m-nh công tác phê bình th^ng th_n 

gi7a các HS v2i nhau, gi7a các t=, 5�ng th�i cXng t-o cho các em ý th!c 
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giúp nhau cùng ti n b6. Zây là n6i dung rBt c� bAn trong công tác t( quAn. 

Thi t l;p m�i quan h1 thân thi1n gi7a th9y và trò: cùng nhau thAo lu;n, 

trao 5=i tìm ra ti ng nói chung, th9y luôn bi t l_ng nghe tôn tr)ng ý ki n 

t;p th>, tôn tr)ng nh7ng nguy1n v)ng chính 5áng c0a các em.  

Th��ng xuyên 5ánh giá 56ng viên khen, chê 5úng ng��i, 5úng vi1c, lBy 

56ng viên làm tr)ng và thAo lu;n cùng các em tìm nh7ng giAi pháp kh_c 

phCc nh7ng vi1c ch�a làm 5�@c, dùng áp l(c t;p th> giáo dCc nh7ng cá 

nhân không nD l(c.  

— Xây d�ng n/p v�n hoá: HS bi t giúp nhau cùng ti n b6, quan tâm chia s  ̀

khi thi u th�n, lúc 5au �m; 5Yc bi1t giúp nhau trong h)c t;p qua 5ó xây 

d(ng 5�i s�ng tình cAm 59m Bm trong l2p t-o s( g_n bó, chung tay xây 

d(ng t;p th> l2p thành t;p th> 5oàn k t, v7ng m-nh.  

T= ch!c, b�i d��ng tinh th9n giúp b-n, vì b-n gi7a các HS trong l2p, gi7a 

các b-n có khó kh8n vF nh;n th!c và các b-n h)c khá, giúp 5� vF v;t 

chBt nh� áo Bm mùa 5ông, giBy v[ tQ qua l2p cho các HS nghèo.  

1.3. Nguyên tắc xây dựng tập thể lớp 

 T= ch!c t;p th> theo nguyên t_c:  

— Phát huy t�i 5a m)i tiFm n8ng, th  m-nh c0a HS trong các ho-t 56ng xây 

d(ng t;p th> l2p v7ng m-nh. 

—  Tôn tr)ng, tin t�[ng HS sJ t-o niFm tin cho HS và tQ 5ó giáo dCc cho các 

em ý th!c t( giác, tinh th9n trách nhi1m (v2i công vi1c, v2i bAn thân, v2i 

m)i ng��i). 

—  T;p th> HS cùng tham gia t( quAn các ho-t 56ng sJ góp ph9n giáo dCc và 

hình thành cho HS các kT n8ng t= ch!c, 5iFu khi>n, bi t t( 5ánh giá k t 

quA ho-t 56ng. 

1.4. Phương pháp tiến hành xây dựng tập thể 

Z> xây d(ng và phát tri>n t;p th> l2p t( quAn, GVCN có th> se dCng 

nhiFu ph��ng pháp n�i ti p nhau, 5an xen, b= sung cho nhau nh�: 

—  Ph��ng pháp thuy t phCc, giAng giAi 

—  Ph��ng pháp khuy n khích, 56ng viên 

—  Ph��ng pháp xây d(ng d� lu;n lành m-nh 
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— Ph��ng pháp xây d(ng n6i quy, quy t_c !ng xe trong l2p 

—  Ph��ng pháp b�i d��ng, huBn luy1n 

—  Ph��ng pháp t-o tình hu�ng giáo dCc 

—  Ph��ng pháp c� vBn ho-t 56ng 

Và m6t s� ph��ng pháp khác cXng rBt c9n thi t do GVCN khéo léo se dCng 

5> 5-t 5�@c mCc tiêu nh� ph��ng pháp 5àm tho-i, tranh lu;n, ph��ng 

pháp nêu g��ng, ph��ng pháp thi 5ua, khen th�[ng, trách ph-t... 

a. T� ch�c l
p 

* C3 l5p tr�$ng, t� tr�$ng h�c t p 

—  Z�i v2i l2p 6, GVCN nghiên c!u và t-m ce hay lBy tinh th9n xung phong 

(t( !ng ce) l2p tr�[ng, l2p phó, t= tr�[ng, t= phó trong ngày 59u t= ch!c 

l2p. Sau vài tháng 5> HS và GV hi>u thêm vF nhau thì có th> cho b9u 

chính th!c. 

—  Z�i v2i các l2p 7, 8 và 9, GV có th> vQa tham khAo danh sách cán b6 l2p c0a 

n8m h)c tr�2c vQa cho HS t( gi2i thi1u và b9u ch)n l2p tr�[ng, l2p phó, 

t= tr�[ng, t= phó. ZiFu quan tr)ng là GV t-o cho HS nh;n th!c 5�@c ý 

th!c t( ch0 và dân ch0 trong quá trình b9u ch)n ngay khi các em còn 

ng�i trên gh  nhà tr��ng. 

* Chia t� và nhóm HS 

—  Chia t=: 

Chia t= là 5> giúp GVCN quAn lí l2p trong su�t m6t n8m h)c. 

+  S( chia t= là =n 5\nh trong n8m h)c. 

+  Trong t= có t= tr�[ng, t= phó, có HS 50 các trình 56 tQ khá, gimi 5 n 

y u, kém. 

+  T= tr�[ng, t= phó do HS b9u và GVCN công nh;n. 

+  Chú ý không 5> cho HS 5�@c giao nhi1m vC l2p tr�[ng, l2p phó, t= tr�[ng, 

t= phó mang ý t�[ng sai khi n các HS khác. Zây cXng là m6t nhi1m vC 

thu6c lTnh v(c giáo dCc 5-o 5!c cho HS THCS. 
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*  Chia nhóm: 

Khác v2i chia t=, chia nhóm là 5> phCc vC vi1c d-y h)c trên l2p hoYc 

ho-t 56ng ngoài gi� trên l2p. Nhóm thì không c9n s( =n 5\nh, có th> 

thay 5=i theo tQng ti t h)c. 

+ Chia nhóm 5> d-y h)c phù h@p v2i khA n8ng h)c t;p c0a HS. 

+  Nhóm tr�[ng do GV hoYc ng��i 5iFu hành tr(c ti p chL 5\nh. 

+  Có rBt nhiFu cách chia nhóm mà GVCN có th> chia s  ̀v2i các GV d-y l2p 

nh� sau: 

•  Chia nhóm 5> b�i d��ng HS gimi. 

•  Chia nhóm 5> nâng 5� nh7ng HS kém. 

•  Chia nhóm 5> ho-t 56ng ngoài gi� lên l2p. 

b. Ph� bi�n n�i quy 

—  N6i quy nhà tr��ng. 

—  Nh7ng quy 5\nh riêng dành cho l2p nh� cách giúp 5� HS nghèo v�@t 

khó, cách ph= bi n kinh nghi1m h)c gimi c0a các b-n trong l2p. 

—  Quy 5\nh gi� 8n, gi� nghL tr�a (5�i v2i nhà tr��ng có HS bán trú). 

—  Vi1c hình thành tính kL lu;t, tr;t t( cho HS [ b�2c kh[i 59u c0a các ho-t 

56ng cXng là m6t 5iFu quan tr)ng không kém gì nh7ng gi� lên l2p 59u 

tiên c0a GVCN. 

c. Ph��ng ti�n 

—  BAn s� 5� (mô hình) t= ch!c t;p th> l2p.  

—  BAn quy 5\nh các ch!c n8ng, nhi1m vC cC th> c0a cán b6 c�t cán HS 

trong l2p. 

—  Các lo-i s= sách ghi chép c0a cán b6 l2p, cán b6 t=. 

—  K  ho-ch n8m h)c c0a l2p. 

—  Nh7ng s� li1u c9n thi t qua k t quA tìm hi>u HS.  

1.5. Các bước thực hiện  

a. B�
c chu�n b� 

—  Th8m dò d� lu;n HS 
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GVCN có th> trò chuy1n, gYp g� trao 5=i tr(c ti p hoYc k t h@p dùng 

phi u yêu c9u HS trA l�i các câu hmi nh�: 

+ Em có mu�n l2p ta tr[ thành l2p t( quAn t�t không? Vì sao? 

+ Em có srn sàng chBp nh;n m6t ch!c vC l2p giao cho không? Vì sao? 

+ Trong các nhi1m vC: l2p tr�[ng, l2p phó v8n th>, l2p phó lao 56ng — v;t chBt, 

t= tr�[ng, t= phó, cán s( môn h)c, cán s( v8n ngh1, ban báo c0a l2p, 

th� kí l2p, tham gia 56i v8n ngh1 c0a l2p..., em có th> nh;n nhi1m vC gì? 

+ Theo em, em sJ ce nh7ng b-n nào có khA n8ng nh;n các nhi1m vC trên? 

Vì sao? 

+ N u là l2p tr�[ng, em sJ làm th  nào 5> xây d(ng l2p t( quAn t�t và tr[ 

thành l2p tiên ti n? 

—  V-ch k  ho-ch th�i gian ti n hành b9u ch)n 

+  Thông báo cho HS vF th�i gian, n6i dung, yêu c9u... chuPn b\ cho các em 

có ý th!c srn sàng. 

+  ChuPn b\ các ph��ng ti1n nh� 5ã nêu [ trên, riêng s� 5� vF c� cBu t= 

ch!c l2p nên k  ̀to, rõ trên giBy l2n hoYc trên bAng. GVCN có th> yêu c9u 

m6t s� HS giúp 5�. 

b.  B�
c tri�n khai 

Vi1c t= ch!c, xây d(ng l2p t( quAn vQa là m6t ho-t 56ng vQa là quá trình 

giáo dCc. Do v;y, b�2c tri>n khai 5�@c th(c hi1n [ hai giai 5o-n sau: 

—  Giai 7o8n t� chc và hu9n luy�n c: b�n 

GVCN nêu mCc 5ích, yêu c9u và ý nghTa vi1c t= ch!c, xây d(ng t;p th> l2p 

t( quAn có liên quan tr(c ti p 5 n trách nhi1m và quyFn l@i c0a mDi HS. 

Gi2i thi1u cho HS vF s� 5� c� cBu t= ch!c l2p, các m�i quan h1 và c� ch  

ho-t 56ng t( quAn c0a t;p th> l2p, h1 th�ng 56i ngX cán b6 l2p, t= và các 

cán s( ch!c n8ng t��ng !ng. 

Z�i v2i l2p 59u cBp, GVCN có th> c8n c! vào k t quA th8m dò, tìm hi>u 

b�2c 59u, hoYc 56ng viên tinh th9n xung phong, hoYc t-m th�i chL 5\nh 

56i ngX cán b6 t( quAn c0a l2p. 
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Sau khi l(a ch)n 5�@c 56i ngX cán b6 l2p và t= ch!c cán s( ch!c n8ng 

trong l2p, GVCN giao nhi1m vC, ch!c n8ng cC th> cho tQng HS. T= ch!c 

b�i d��ng n6i dung, ph��ng pháp ho-t 56ng cho các em: Hàng ngày  

làm gì? Hàng tu9n làm gì? Hàng tháng làm gì? Cách se dCng s= ghi chép, 

cách theo dõi, quAn lí, 5iFu khi>n t;p th> th(c hi1n có hi1u quA m6t ho-t 

56ng; phong cách, ngôn ng7 khi 5!ng tr�2c t;p th>... 

T= ch!c cho l2p thAo lu;n, xây d(ng k  ho-ch n8m h)c 5> t;p th> và 56i 

ngX cán b6 HS xác 5\nh 5�@c trách nhi1m th(c hi1n và phBn 5Bu. 

—  Giai 7o8n th< nghi�m trong ho8t 7=ng th�c t/, rèn luy�n hình thành  

k@ n�ng 

Trong giai 5o-n này, phAi t-o m)i 5iFu ki1n 5> 56i ngX cán b6 l2p, t= 

ch!c nh� các cán b6 ch!c n8ng khác phát huy 5�@c vai trò ch0 th>, th(c 

hi1n các ch!c n8ng, nhi1m vC c0a mình trong các ho-t 56ng. GVCN luôn 

gi7 vai trò c� vBn giúp HS 5\nh h�2ng vào các nF n p kL lu;t t( giác, nF 

n p t( quAn, t-o b9u không khí dân ch0 th(c s( cho l2p, tránh s( áp 5Yt 

và khiên c��ng. 

* NhBng ho8t 7=ng th�c t/ yêu c�u HS t� qu�n: 

+ T( quAn 15 phút truy bài 59u gi�: T= tr�[ng t;p trung các t= viên, ki>m 

tra chuPn b\ bài [ nhà, xem các bài t;p, bài làm 5�@c th9y cô giáo yêu c9u, 

50 hay thi u, lí do... T= tr�[ng yêu c9u các t= viên t( ki>m tra lvn nhau 

(theo nhóm do t= tr�[ng chL 5\nh). Ví dC: thu6c m6t 5\nh nghTa, 5\nh lí... 

trong bài h)c. K t quA sJ ghi vào s= theo dõi c0a t= tr�[ng. 

+ T( quAn các gi� h)c trên l2p: gi7 tr;t t( và tham gia phát bi>u xây d(ng 

bài. L2p tr�[ng, t= tr�[ng k\p th�i nh_c nh[ các b-n vi ph-m, 56i C� 5m 

chBm 5i>m thi 5ua các t= và cá nhân... 

+ T( quAn các gi� h)c trên l2p: gi7 tr;t t( và tham gia phát bi>u xây d(ng 

bài. L2p tr�[ng, t= tr�[ng k\p th�i nh_c nh[ các b-n vi ph-m, 56i c� 5m 

chBm 5i>m thi 5ua các t= và cá nhân... 

+ T( quAn gi� tr�ng GV: Vì lí do nào 5ó mà GV b6 môn v_ng mYt, l2p vvn 

phAi gi7 gìn kL lu;t tr;t t( 5> không làm Anh h�[ng 5 n các l2p khác và 

không 5�@c ra khmi l2p. L2p tr�[ng ch0 56ng h6i ý cán b6 l2p, se dCng gi� 

tr�ng t= ch!c các ho-t 56ng nh�: yêu c9u cán s( môn h)c ch7a các bài 
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khó cho l2p; hoYc ph= bi n nh_c nh[ các công vi1c c0a l2p, t= ch!c 5)c 

báo Zoàn, Z6i... C9n tránh các ho-t 56ng gây �n ào.  

+ T( quAn ti t sinh ho-t t;p th> l2p hàng tu9n: Zây là ti t sinh ho-t t;p th> 

hoàn toàn do l2p t( quAn. GVCN chL gi7 vai trò c� vBn và cXng chL xuBt 

hi1n khi th;t c9n thi t 5> giúp HS giAi quy t tình hu�ng ph!c t-p mà các 

em lúng túng. 

+ T( quAn trong các ho-t 56ng lao 56ng, vui ch�i, th> thao, tham quan... 

và các ho-t 56ng ngoài gi� lên l2p. Trong các lo-i hình ho-t 56ng này 

5Fu có th> khai thác 5�@c nh7ng tiFm n8ng, khA n8ng t( quAn và hình 

thành các kT n8ng thu9n thCc cho các em. 

Z> 5ánh giá k t quA vF trình 56 t( quAn lí c0a l2p, uy tín và n8ng l(c c0a 

56i ngX c�t cán, GVCN có th> se dCng các ph��ng pháp nh�: th8m dò ý 

ki n HS bwng phi u, hmi ý ki n các GV b6 môn, cán b6 Zoàn tr��ng; 

quan sát các ho-t 56ng c0a các em, t=ng h@p các s� li1u thi 5ua c0a l2p, 

c0a tr��ng, k t quA x p lo-i mDi HS,... 

2. Tổ chức sinh hoạt lớp 

Gi� sinh ho-t l2p là d\p giúp cho cán b6 l2p có 5iFu ki1n rèn luy1n kT 

n8ng 5iFu hành ho-t 56ng sinh ho-t, 5�ng th�i cXng là c� h6i 5> tBt cA 

HS 5�@c giAi toA áp l(c và 5�@c sinh ho-t t;p th>. Vì v;y, xây d(ng m6t 

nF n p sinh ho-t cho HS là rBt quan tr)ng. Trình t( sinh ho-t c0a l2p 

th��ng nh� sau:  

Trình t! ti�t sinh ho$t  

— B�
c 1. (BAng 5�@c chia thành 3 ph9n) HS Sao 5m và l2p phó h)c t;p ghi 

lên bAng nh7ng vi ph-m mà b-n mình m_c phAi. Chi 56i tr�[ng ph= 

bi n k  ho-ch Zoàn, Z6i (CA l2p ghi nh7ng 5iFu c9n làm vào s= ghi chép 

5> nh2 và th(c hi1n). 

— B�
c 2. Công b� 5i>m thi 5ua trong tu9n c0a t= viên (các t= tr�[ng). 

— B�
c 3. Nh;n xét nh7ng �u và nh�@c 5i>m chính c0a l2p trong tu9n  

(l2p tr�[ng). 

— B�
c 4. Ý ki n c0a HS. 

— B�
c 5. Nh;n xét, dYn dò c0a GVCN.  

— B�
c 6. Sinh ho-t v8n ngh1 (L2p phó v8n th> mT). 
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V2i trình t( sinh ho-t nh� v;y, cán b6 l2p chL c9n làm vi1c h t tháng th! 

nhBt là có th> t( 5iFu hành 5�@c m6t ti t sinh ho-t, không c9n có GVCN.  

Trong gi� sinh ho-t, ngoài vi1c nghe nh;n xét, 5ánh giá, dYn dò, các em 

còn 5�@c sinh ho-t t;p th>, 5�@c thA s!c trình diyn nh7ng ti t mCc 56c 

5áo c0a mình nh� ca hát, diyn k\ch, nhAy múa, Ao thu;t… và t( làm MC. 

Z> l-i sau l�ng tBt cA nh7ng lDi l9m c0a con tr ,̀ th9y và trò tr[ nên vô cùng 

g9n gXi, thân thi t. Và mDi ngày 5 n tr��ng c0a các em 5ã th(c s( là mDi 

ngày vui. Z�@c sinh ho-t và tr�[ng thành trong môi tr��ng nh� v;y,  

các em sJ tr[ thành nh7ng con ng��i t( tin, tích c(c, có tâm h�n vô t� và 

trong sáng, có tình yêu sâu s_c 5�i v2i mái tr��ng, th9y cô và bè b-n.  

Cách t= ch!c khoa h)c c0a GVCN không chL 5óng vai trò rBt quan tr)ng 

trong vi1c xây d(ng m6t l2p h)c có nF n p t( quAn t�t, m6t t;p th> HS 

5oàn k t, có tinh th9n h)c t;p và tham gia các ho-t 56ng c0a nhà tr��ng 

m6t cách t( giác, m6t môi tr��ng lí t�[ng 5> HS hình thành và phát tri>n 

nhân cách, mà còn giúp GV 5� vBt vA trong vi1c quAn lí HS, và m�i quan 

h1 th9y trò tr[ nên t�t 5Ip h�n.  

Tuy nhiên, thành công c0a GVCN không 5�n giAn chL là xây d(ng 5�@c 

cách làm khoa h)c mà còn là tình th��ng và trách nhi1m 5�i v2i HS. 

Không có tình yêu th��ng thì tBt cA nh7ng bi1n pháp trên chL là công cC 

khô c!ng 5> gây áp l(c v2i HS.  

Z�i t�@ng tác 56ng c0a GV là con ng��i, dù còn non n2t nh�ng các em 

rBt tinh t  trong vi1c cAm nh;n; các em rBt dy nh;n ra tình cAm c0a th9y 

cô 5�i v2i mình. GVCN phAi linh ho-t, khéo léo khi ti p xúc v2i các em. 

VQa th> hi1n s( nghiêm kh_c v2i HS vQa không gây c8ng th^ng cho các 

em, phAi bi t thuy t phCc các em bwng l�i nói và tBm lòng 5> tác 56ng t2i 

nh;n th!c và tình cAm c0a HS. Dù b\ ph-m lDi nh�ng 5a ph9n các em 

vvn thích th9y cô nhI nhàng h�n là m_ng ph-t nYng l�i. Nh7ng l�i nói, 

hành vi !ng xe không 5úng, thi u chuPn m(c s� ph-m c0a GV sJ 5> l-i 

nh7ng dBu Bn nYng nF trong tâm h�n HS và Anh h�[ng không t�t 5 n 

quá trình phát tri>n nhân cách c0a các em. Vì v;y, GVCN phAi giàu lòng 

nhân ái, v\ tha, bi t tôn tr)ng nhân cách HS. Và 5ó m2i chính là chìa 

khoá dvn 5 n thành công. (Theo Ph-m Ng)c Dung, GV tr��ng THCS 

Nguyyn Hu1, Zà Nrng) 
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3. Phối hợp tốt với các đoàn thể trong xây dựng tập thể HS lớp chủ nhiệm 

| mDi l2p h)c có Chi 56i thi u niên hoYc Chi 5oàn thanh niên, 5> các 

5oàn th> trong l2p ho-t 56ng có hi1u quA, GVCN l2p cùng ph�i h@p v2i 

T=ng phC trách 56i và Bí th� 5oàn tr��ng làm tham m�u cho các em 

ho-t 56ng. 

— N6i dung công tác c0a các chi 56i th��ng là: k t n-p Z6i viên m2i, sinh ho-t 

Z6i th��ng kì, sinh ho-t theo các ch0 5F, t= ch!c tham quan, c_m tr-i, 

sinh ho-t v8n ngh1, thi 5Bu th> dCc th> thao, t;p nghi th!c Z6i, kL ni1m 

các ngày ly truyFn th�ng c0a Z6i. 

— N6i dung công tác c0a chi 5oàn bao g�m: sinh ho-t chi 5oàn hwng tháng, 

t= ch!c k t n-p Zoàn viên m2i, kL ni1m ngày ly truyFn th�ng 26 tháng 3, 

kL ni1m ngày thành l;p ZAng 3/2, tham quan, du l\ch, c_m tr-i, t= ch!c 

cho các em HS l2p d�2i sinh ho-t Z6i... 

Nhi1m vC c0a GVCN là giúp các em l;p k  ho-ch công tác, t= ch!c th(c 

hi1n k  ho-ch; quan tr)ng nhBt là giúp HS ph��ng pháp t= ch!c và t-o 

5iFu ki1n t�t nhBt cho các em ho-t 56ng. Th(c t  cXng 5ã ch!ng minh 

rwng ý th!c trách nhi1m, tính sáng t-o c0a GVCN l2p quy t 5\nh chBt 

l�@ng ho-t 56ng c0a các 5oàn th> trong l2p. 

Trong tr��ng ph= thông, Zoàn Thanh niên c6ng sAn H� Chí Minh là m6t 

t= ch!c chính tr\ c0a tu=i tr̀  HS, d�2i s( lãnh 5-o c0a ZAng nhwm thu 

hút nh7ng HS có quá trình rèn luy1n 5-t k t quA t�t trong h)c t;p, tu 

d��ng 5-o 5!c, là nh7ng thành ph9n c�t cán trong l2p. 

T= ch!c Zoàn Thanh niên trong tr��ng ph= thông có ch!c n8ng giáo 

dCc thanh niên, HS vF lí t�[ng, 5-o 5!c, có ý th!c, thái 56 và hành vi t�t 

c0a m6t công dân, siêng n8ng h)c t;p, tích c(c tu d��ng, phBn 5Bu, t( 

rèn luy1n 5> tr[ thành nh7ng công dân t�t c0a xã h6i. 

— Nhi1m vC c0a Zoàn thanh niên trong nhà tr��ng là giáo dCc, 56ng viên 

Zoàn viên th(c hi1n t�t ho-t 56ng h)c t;p, gi7 v7ng tr;t t(, kL c��ng, nF 

n p h)c t;p, sinh ho-t và các m�i quan h1 giao ti p gi7a các cá nhân, 

gi7a các t;p th>, gi7a GV và HS, t= ch!c các ho-t 56ng ngoài gi� lên l2p 

phCc vC các nhi1m vC chính tr\ c0a nhà tr��ng và xã h6i. GiAi quy t 5�@c 

nhi1m vC này, Zoàn thanh niên sJ tr[ thành n�i thu hút tu=i tr  ̀ h)c 
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5��ng và các ho-t 56ng lành m-nh, góp ph9n phát tri>n trí tu1, th> chBt, 

tình cAm và nh7ng n8ng l(c vF m)i mYt c0a các thành viên trong l2p,  

là t= ch!c ch�ng l-i nh7ng hi1n t�@ng tiêu c(c, nh7ng thói quen và hành 

vi xBu c0a m6t vài ph9n te ch;m ti n trong t;p th> cXng nh� nh7ng Anh 

h�[ng 56c h-i xâm nh;p tQ xã h6i vào nhà tr��ng. 

— Là m6t t= ch!c nwm trong nhà tr��ng, ho-t 56ng c0a Zoàn thanh niên 

trong tr��ng nói chung, c0a chi 5oàn nói riêng có tính 56c l;p t��ng 5�i 

v2i nhà tr��ng. 

Tính 56c l;p c0a t= ch!c Zoàn thanh niên trong nhà tr��ng bi>u hi1n [ chD: 

Zó là m6t t= ch!c qu9n chúng c0a thanh niên HS; nguyên t_c t= ch!c, 

ho-t 56ng c0a Zoàn thanh niên là t( nguy1n, cán b6 Zoàn các cBp 5�@c 

b9u trong các kì 5-i h6i và 5�@c cBp trên phê chuPn; ph��ng th!c ho-t 

56ng c0a Zoàn trong nhà tr��ng là v;n 56ng, thuy t phCc, giáo dCc,  

cAm hoá. T= ch!c Zoàn trong nhà tr��ng tuân theo s( chL 5-o c0a Zoàn 

TNCS H� Chí Minh cBp trên; c� cBu, 5iFu l1 và h1 th�ng t= ch!c riêng tQ 

trung ��ng t2i 5\a ph��ng, các c� s[ (chi 5oàn). Vì th , v2i t� cách là 

ng��i lãnh 5-o chính quyFn, GVCN tuy không có quyFn can thi1p vào 

công tác n6i b6 c0a Zoàn, song vvn có trách nhi1m 5óng góp, giúp 5� 

tham gia vào các ho-t 56ng c0a Zoàn thanh niên nh� 5\nh h�2ng, 5iFu 

chLnh cho ho-t 56ng c0a t= ch!c Zoàn 5i 5úng mCc tiêu giáo dCc 5ã 5Yt 

ra theo cách làm c0a tu=i tr̀ . 

— Tính th�ng nhBt gi7a Zoàn Thanh niên và chính quyFn là [ chD: MCc 

tiêu giáo dCc c0a nhà tr��ng cXng 5�ng th�i là mCc tiêu ho-t 56ng c0a 

Zoàn thanh niên. S( khác bi1t trong vi1c th(c hi1n mCc tiêu chL bi>u 

hi1n [ ph��ng pháp và t= ch!c ho-t 56ng cho phù h@p v2i tâm sinh lí và 

5�i s�ng xã h6i c0a thanh niên. Vì th , s( ph�i h@p gi7a chính quyFn 

(GVCN là 5-i di1n) v2i t= ch!c Zoàn thanh niên là c9n thi t b[i tính 

th�ng nhBt vF mCc tiêu và môi tr��ng ho-t 56ng diyn ra trong nhà 

tr��ng d�2i s( lãnh 5-o c0a ZAng. 

HS và t;p th> HS vQa là khách th> vQa là ch0 th> c0a quá trình giáo dCc, 

vQa là ch0 th> ti p nh;n và t( giáo dCc. Các m�i quan h1, giao l�u trong 

t;p th> HS 5�@c giAi quy t =n thoA n u có s( 5iFu chLnh và 5óng góp tích 

c(c c0a chính bAn thân các em d�2i s( h�2ng dvn, 5iFu chLnh c0a GV. 
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Zánh giá và se dCng 5úng lúc, 5úng chD vai trò các t= ch!c t( quAn c0a 

HS cXng chính là t-o ra 56ng l(c cho s( phát tri>n c0a t;p th> l2p và mDi 

thành viên trong l2p, 5Am bAo t�t m�i quan h1 th9y — trò trong các mYt 

c0a ho-t 56ng giáo dCc, 5�ng th�i là c� s[ 5> GVCN xác 5\nh n6i dung, 

ph��ng pháp và hình th!c t= ch!c v2i vi1c xây d(ng m6t t;p th> HS 

v7ng m-nh. 

NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

1.  Nghiên c!u thông tin 1, b-n hãy: 

1.1.  Làm rõ s( c9n thi t phAi thi t l;p các m�i quan h1 t�t trong t;p th>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Trong l2p h)c [ tr��ng THCS, t;p th> 5�@c hình thành d(a trên nh7ng 

m�i quan h1 nào? Phân tích ý nghTa, tác dCng c0a tQng m�i quan h1. 
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1.3.  B-n hãy nêu các nguyên t_c t= ch!c t;p th>, phân tích ý nghTa c0a mDi 

nguyên t_c trong vi1c t= ch!c t;p th> l2p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Trình bày các ph��ng pháp GVCN c9n se dCng trong t= ch!c t;p th> l2p. 
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1.5.  ZiFn ti p thông tin vào ô tr�ng trong bAng sau: 

STT Ho�t 	
ng c�a GVCN 

N
i dung và các 

b��c th�c hi�n 

Các l�u ý c"n thi#t 

1 Ch)n ce l2p tr�[ng   

 

 

 

 

2 
Chia t= và ch)n ce các t= 

tr�[ng 

  

 

 

 

 

 

3 
Chia nhóm h)c t;p và 

ch)n ce các nhóm tr�[ng 

  

 

 

 

 

 

…    
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2. Nghiên cứu thông tin 2, b-n có nh;n xét gì vF phác thAo khung c0a 

m6t ti t sinh ho-t l2p ch0 nhi1m? Ti t sinh ho-t l2p nh� v;y có hi1u quA 

không, có giúp góp ph9n xây d(ng t;p th> l2p không? 

 

 

 

 

 

 

3. Nghiên cứu thông tin 3, bạn hãy: 

3.1. Nêu nội dung công tác của chi đội, chi đoàn lớp. 

 

 

 

 

 

 

  

3.2. Xác định các công việc cụ thể trong việc hỗ trợ chi đội, chi đoàn 

thuộc lớp chủ nhiệm. 
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

Xây d(ng s� 5� c� cBu t= ch!c l2p b-n ch0 nhi1m. S� 5� c9n th> hi1n các 

m�i quan h1 và c� ch  ho-t 56ng t( quAn c0a t;p th> l2p, h1 th�ng 56i 

ngX cán b6 l2p, t= và các cán s( ch!c n8ng t��ng !ng (có th> có hoYc 

không có chú giAi 5ính kèm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 2 

NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ 

NHIỆM VỀ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC 

TẬP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

T$ ch%c các ho�t 	
ng h&c t'p nh)m nâng cao ch,t l�-ng d�y h&c 

H)c t;p là ho-t 56ng quan tr)ng nhBt c0a HS. Z> giúp cho l2p h)c t;p 

t�t, GVCN l2p phAi chú ý: 

— Rèn cho HS thói quen 5i h)c 59y 50, 5úng gi�, bwng các bi1n pháp cC th> sau: 



 |  MODULE THCS 32 
54 

+  GVCN có mYt th��ng xuyên t-i l2p 10 phút tr�2c gi� h)c mDi ngày, 5Yc 

bi1t là nh7ng ngày 59u tu9n. 

+  T= ch!c 10 phút “Ôn bài” 59u gi� h)c mDi ngày. Ôn bài là bi1n pháp giúp 

nhau ôn t;p nhanh, chuPn b\ srn sàng cho ngày h)c m2i. Truy bài 59u 

gi� còn là bi1n pháp kh_c phCc tình tr-ng 5i h)c mu6n, cho nên c9n 

5�@c t= ch!c t�t và duy trì lâu dài. 

+  Thành l;p 56i “Sao 5m” c0a l2p 5> theo dõi thi 5ua gi7a các t= và tham 

gia tr(c tu9n v2i các l2p trong tr��ng. 

— Rèn cho HS thói quen tích c(c tham gia h)c t;p bwng các bi1n pháp sau: 

+ T= ch!c thi 5ua gi7a các t= trong l2p, ghi l-i s� l9n tham gia phát bi>u ý 

ki n trong các gi� h)c. 

+  T= ch!c cho HS chuPn b\ tr�2c các bài h)c trong ngày. 

+  T= ch!c cho HS trao 5=i vF ph��ng pháp 5)c sách, ghi chép và se dCng 

tài li1u và thAo lu;n trên l2p. 

+  Nêu g��ng nh7ng HS có ph��ng pháp h)c t;p t�t, 5Yc bi1t nh7ng HS 

nghèo h)c gimi. 

+  T= ch!c cho HS h)c nhóm, 5ôi b-n cùng h)c 5> hD tr@ nhau h)c t;p. 

GVCN c9n ph�i h@p chYt chJ v2i GV b6 môn 5> có k  ho-ch t= ch!c vi1c 

b�i d��ng giúp 5� tQng lo-i HS khá gimi, y u kém nhwm nâng cao chBt 

l�@ng d-y h)c, th(c hi1n mCc tiêu giáo dCc, ý th!c vF nghTa vC h)c t;p, 

56ng c� và thái 56 h)c t;p, ph��ng pháp h)c t;p, 5iFu ki1n và k t quA 

h)c t;p...  

Z> nâng cao k t quA ho-t 56ng h)c t;p c0a l2p, GVCN c9n thông qua t;p 

th> l2p, 5F ra nh7ng yêu c9u h)c t;p 5�i v2i các em, xây d(ng d� lu;n 

t;p th> lành m-nh giúp các em xác 5\nh nghTa vC h)c t;p c0a mình, xác 

5\nh 5�@c 56ng c� và thái 56 h)c t;p 5úng 5_n, tích c(c tìm tòi bi1n 

pháp hay, t�t 5> 5-t 5�@c k t quA h)c t;p cao nhBt. 

Z�ng th�i GVCN phAi lãnh 5-o 56i ngX cán b6 l2p t= ch!c các nhóm h)c 

t;p “Zôi b-n cùng ti n”, t= ch!c các nhóm ngo-i khoá “Em yêu Toán h)c”, 

“Nh7ng ng��i yêu thích V;t lí”, “Câu l-c b6 th� v8n”, trao 5=i kinh 

nghi1m h)c t;p... 5> giúp nhau n_m v7ng tri th!c và bi t v;n dCng vào 

th(c tiyn.  
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Z�i v2i HS kém, GVCN phAi bi t rõ nguyên nhân 5> giúp 5�; có k  

ho-ch b�i d��ng nh7ng HS gimi, giúp các em phát huy h t khA n8ng 

c0a mình — b�i d��ng nhân tài cho 5Bt n�2c; GVCN t= ch!c l2p giúp 

5� nh7ng HS có hoàn cAnh khó kh8n hoYc 5F ngh\ gia 5ình t-o 5iFu 

ki1n cho các em v��n lên h)c t;p t�t. 

Tóm l-i, vi1c t= ch!c có k  ho-ch các ho-t 56ng h)c t;p cho HS nâng cao 

k t quA h)c t;p là m6t trong nh7ng nhi1m vC quan tr)ng hàng 59u c0a 

GVCN l2p. Vì v;y, vBn 5F 5Yt ra là GVCN c9n nghiên c!u, tìm hi>u, n_m 

v7ng tình hình cC th> c0a cA l2p nói chung, c0a tQng HS nói riêng 5> l(a 

ch)n bi1n pháp tác 56ng phù h@p. 

NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

Nghiên c!u thông tin c0a ho-t 56ng, b-n hãy làm rõ: 

1. GVCN c9n t-o ra nh7ng thói quen gì cho HS khi 5 n l2p h)c? 

 

 

 

 

 

 

2. Bi1n pháp c0a GVCN trong vi1c hình thành thói quen tích c(c tham gia  

h)c t;p? 
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3. GVCN c9n ph�i h@p v2i nh7ng 5�i t�@ng nào trong vi1c thúc 5Py h)c t;p t( 

giác c0a HS và t= ch!c các ho-t 56ng h)c t;p nhwm nâng cao chBt l�@ng 

d-y h)c? 

 

 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

B-n hãy nêu m6t vài kinh nghi1m 5ã se dCng trong vi1c t= ch!c các ho-t 

56ng h)c t;p nhwm nâng cao chBt l�@ng d-y h)c [ l2p b-n ch0 nhi1m. 

Các bi1n pháp 5ó có gì gi�ng/khác so v2i các bi1n pháp nêu trên? 
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Nội dung 3 

NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ 

NHIỆM VỀ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC 

TOÀN DIỆN 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Ý nghĩa của việc GVCN chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung 

giáo dục toàn diện  

Khác v2i GV b6 môn, GVCN có trách nhi1m quAn lí giáo dCc toàn di1n 

m6t t;p th> HS thông qua m)i ho-t 56ng trong và ngoài nhà tr��ng, nh� 

ch��ng trình ho-t 56ng ngoài gi� lên l2p, giáo dCc h�2ng nghi1p, ho-t 

56ng chính tr\ xã h6i, vui ch�i, v8n ngh1, th> dCc th> thao... 

GVCN phAi c� vBn, giúp 56i ngX cán b6 t( quAn c0a l2p t= ch!c, 5iFu 

khi>n, quAn lí các ho-t 56ng này nhwm giáo dCc 5-o 5!c, nhân cách cho 

HS. C9n nh2 rwng chL có thông qua ho-t 56ng m2i rèn luy1n, hình thành 

và phát tri>n 5�@c các kT n8ng t= ch!c 5iFu khi>n, quAn lí, kT n8ng giao 

ti p, s( n8ng 56ng sáng t-o cho 56i ngX cán b6 và các thành viên, m2i 

thi t l;p 5�@c các m�i quan h1 lành m-nh trong t;p th>, t-o 5�@c tình 

cAm b-n bè, tình th9y trò, lòng nhân ái, tình yêu thiên nhiên, ý th!c dân 

t6c 5úng 5_n, ý th!c công dân sâu s_c.  

Vi1c GVCN ch8m lo xây d(ng b9u không khí 5oàn k t nhBt trí c0a t;p th> 

l2p ch0 nhi1m có ý nghTa vô cùng to l2n trong vi1c giáo dCc 5-o 5!c cho 

HS. Zó là tiFn 5F thu;n l@i 5> GV th(c hi1n các n6i dung giáo dCc khác, 

góp ph9n nâng cao k t quA h)c t;p v8n hoá, giáo dCc lao 56ng và h�2ng 

nghi1p, giáo dCc thPm mT, vui ch�i giAi trí và phòng ch�ng các t1 n-n xã 

h6i... cho HS. 

2. Giáo dục đạo đức, pháp luật và nhân văn cho HS thông qua chương 

trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

Giáo dCc 5-o 5!c cho HS là nhi1m vC quan tr)ng hàng 59u c0a nhà 

tr��ng nói riêng, c0a gia 5ình và xã h6i nói chung. Z-o 5!c là y u t� chi 

ph�i ho-t 56ng c0a con ng��i su�t th�i gian t�n t-i và phát tri>n. B[i v;y, 

các th9y cô giáo nói chung, các GVCN nói riêng, c9n giúp HS, t-o 5iFu 

ki1n 5> HS tham gia th(c hi1n t�t ch��ng trình ho-t 56ng giáo dCc ngoài 

gi� lên l2p [ các l2p. Tuy nhiên, c9n chú tr)ng h�n 5 n vi1c t= ch!c 
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nh7ng ho-t 56ng chuyên bi1t ch!a 5(ng n6i dung giáo dCc 5-o 5!c,  

t� t�[ng chính tr\, pháp lu;t, nhân v8n nh�: 

—  T= ch!c thi 5ua h)c t;p, rèn luy1n trong HS: có ki>m tra, 5ánh giá, tuyên 

d��ng, khen th�[ng cá nhân, nhóm, t= trong hàng tu9n, hàng tháng, h)c 

kì, n8m h)c. 

—  Ho-t 56ng theo ch0 5F vF chính tr\ — xã h6i: tu� theo tQng th�i 5i>m và 

tình hình cC th> c0a l2p, c0a tr��ng, c0a 5\a ph��ng, 5Bt n�2c và th  

gi2i 5> ch)n ch0 5F ho-t 56ng phù h@p. Ví dC: sinh ho-t v2i ch0 5F: 

“Nh2 công �n th9y, cô giáo”; “Nét 5Ip truyFn th�ng c0a l2p em, tr��ng 

em, quê em”; “Hành trang c0a ng��i 56i viên (5oàn viên, thanh niên) 

b�2c vào th  kL XXI”; “Trách nhi1m c0a thi u niên tr�2c nh7ng vBn 5F 

c0a 5Bt n�2c” (phòng ch�ng tai n-n giao thông, s( ô nhiym môi tr��ng, 

s( bùng n= dân s�, hi>m ho- AIDS, t1 n-n ma tuý, m-i dâm, nghèo 5ói, 

th(c hi1n vi1c ch8m sóc các gia 5ình th��ng binh li1t sT, bà mI Vi1t Nam 

anh hùng,... neo 5�n, khó kh8n, 5�i v2i nh7ng ng��i bBt h-nh, 5�i v2i 

các dân t6c trên th  gi2i b\ thiên tai, 5\ch ho-), ho-t 56ng k t nghTa, ho-t 

56ng kL ni1m các ngày ly l2n, chào mQng các s( ki1n chính tr\ xã h6i 

trong n�2c và qu�c t . 

3. Tổ chức các hoạt động giáo dục lao động và hướng nghiệp 

C8n c! vào k  ho-ch chung c0a nhà tr��ng, d(a vào tình hình cC th> c0a 

l2p, GVCN c9n xây d(ng k  ho-ch lao 56ng cC th> 5> giáo dCc HS. C9n 

quan tâm th��ng xuyên và toàn di1n 5 n tBt cA các lo-i hình lao 56ng 

nh�: lao 56ng v1 sinh, làm s-ch 5Ip tr��ng h)c, tu sea bàn gh , lao 56ng 

sAn xuBt, lao 56ng công ích... ZiFu quan tr)ng là phAi t= ch!c các ho-t 

56ng này m6t cách có h1 th�ng, vQa s!c v2i HS 5> vQa có hi1u quA giáo 

dCc, vQa có hi1u quA kinh t . SJ không có hi1u quA giáo dCc HS n u ho-t 

56ng giáo dCc lao 56ng nào 5ó 5�@c t= ch!c mà không mang l-i l@i ích 

kinh t . Song n u chL chú ý 5 n l@i ích kinh t  5�n thu9n thì hi1u quA 

giáo dCc HS sJ b\ h-n ch , th;m chí phAn giáo dCc. B[i v;y, GVCN không 

5�@c coi nhI hi1u quA nào. 

NFn kinh t  th\ tr��ng hi1n nay có yêu c9u nhân l(c rBt 5a d-ng. Do 5ó, 

công tác h�2ng nghi1p cho HS có n8ng l(c phCc vC tBt cA thành ph9n 

kinh t  khác nhau trong s( c-nh tranh lành m-nh càng tr[ nên cBp thi t. 

GVCN là ng��i có vai trò h t s!c quan tr)ng trong công tác này. 
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Z> h�2ng nghi1p cho HS, GV c9n: 

—  Giúp HS tìm hi>u vF nhu c9u nghF nghi1p c0a xã h6i nói chung, c0a 5\a 

ph��ng nói riêng (v\ trí, vai trò, 5Yc 5i>m, yêu c9u, s� l�@ng, trình 56 v8n 

hoá, kT thu;t, s!c kho`...). 

—  T= ch!c cho HS 5�@c th> nghi1m trong th(c tiyn lao 56ng sAn xuBt c0a 

các nghF 5ó trong 5iFu ki1n sAn xuBt có tính hBp dvn v2i kT thu;t ngày 

càng hi1n 5-i. Zó chính là c� s[ 5> giúp HS l(a ch)n nghF nghi1p trong 

t��ng lai m6t cách 5úng 5_n, phù h@p v2i s[ thích, chí h�2ng, khA n8ng 

c0a bAn thân HS. 

— T-o 5iFu ki1n giúp HS n_m v7ng c� s[ khoa h)c, kT n8ng lao 56ng c0a 

các nghF (5Yc bi1t 5�i v2i các nghF ph= bi n [ 5\a ph��ng, c0a 5Bt n�2c). 

Trên c� s[ h)c vBn ph= thông và h)c vBn kT thu;t t=ng h@p vF nghF 

nghi1p 5ó, sau này khi ra tr��ng HS có khA n8ng thích !ng dy dàng v2i 

ho-t 56ng lao 56ng sAn xuBt. 

4. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi, 

giải trí 

Tham gia các ho-t 56ng vui ch�i giAi trí, v8n ngh1, th> thao là yêu c9u tBt 

y u c0a tu=i tr`. B[i v;y, bên c-nh các ho-t 56ng h)c t;p, lao 56ng c0a 

l2p, GVCN c9n quan tâm c� vBn cho cán b6 l2p t= ch!c cho cA l2p vui 

ch�i, giAi trí, rèn luy1n s!c kho` nh�: các trò ch�i, các ho-t 56ng th> 

thao, v8n ngh1, tham quan du l\ch, c_m tr-i, xem tri>n lãm, xem phim 

t;p th>, thi thanh l\ch, thi hi>u bi t vF v8n hoá xã h6i, ly h6i truyFn th�ng 

v8n hoá c0a tr��ng, c0a 5\a ph��ng, ho-t 56ng giao l�u v8n hoá gi7a các 

tr��ng, gi7a các 5\a ph��ng trong n�2c và qu�c t . Các ho-t 56ng này 

giúp HS sAng khoái tinh th9n, m[ mang trí tu1, phát tri>n th> chBt, t8ng 

c��ng s!c kho`, hình thành các phPm chBt nhân cách c� bAn nh� lòng 

yêu n�2c, yêu quê h��ng, tình cAm th9y trò, tinh th9n t;p th>, h@p tác 

c6ng 5�ng qu�c t , lòng nhân ái, thái 56 5úng 5_n 5�i v2i lao 56ng, tôn 

tr)ng pháp lu;t,... Z�ng th�i hình thành các phPm chBt ý th!c cá nhân 

nh�: trung th(c, kL lu;t, khiêm t�n, t( tr)ng, kiên trì, dXng cAm,  

ly phép, l\ch s(, t  nh\, bi t t( kiFm ch . Nó t-o ra nh7ng 5iFu ki1n thu;n 

l@i 5> HS giao ti p, hình thành ý th!c, n8ng l(c hoà nh;p vào c6ng 5�ng 

xã h6i sau này. 
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Z�ng th�i GVCN c9n quan tâm t= ch!c các ho-t 56ng y t  h)c 5��ng, 

giúp HS có ý th!c gi7 v1 sinh chung, bAo v1 s!c kho`, phòng ch�ng b1nh 

t;t, nhBt là các b1nh, t;t nh�: c;n th\, vIo c6t s�ng, hô hBp, hi>m ho- 

AIDS, t1 n-n nghi1n hút ma tuý, m-i dâm; tích c(c bAo v1 môi tr��ng và 

s( cân bwng sinh thái. 

Z> t= ch!c tBt cA các ho-t 56ng trên, GVCN c9n tính 5 n 5Yc 5i>m tâm lí 

và gi2i tính c0a HS THCS, 5�ng th�i GVCN phAi d(a vào các t= ch!c 

Zoàn, Z6i, các c� quan v8n hoá, th> dCc th> thao, các c� quan y t  các 

l(c l�@ng giáo dCc trong tr��ng, ngoài tr��ng, các c� quan kinh t , các 

nhà tài tr@,... 

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

5.1. Ý nghĩa của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

—  B= sung và m[ r6ng nh7ng tri th!c 5ã h)c, góp ph9n nâng cao hi1u quA 

giáo dCc toàn di1n, giáo dCc t;p th>, giáo dCc 5-o 5!c, l�i s�ng, giáo dCc 

th  gi2i quan cho HS. 

—  Giáo dCc cho HS tính tích c(c, ch0 56ng, n8ng 56ng, t-o 5iFu ki1n 5> HS 

g_n bó v2i tr��ng, v2i l2p, có lòng nhân ái, mang 5;m tính nhân v8n, bi t 

phát huy nh7ng truyFn th�ng t�t 5Ip và không ngQng v��n lên. 

—  C0ng c� và rèn luy1n cho HS các kT n8ng tham gia, t= ch!c các ho-t 56ng 

t;p th>, m[ r6ng các kT n8ng giao ti p, !ng xe lành m-nh và ti n b6. 

5.2. Phương pháp tiến hành  

—  Trao 5=i, thAo lu;n theo ch0 5F !ng v2i tQng th�i 5i>m c0a n8m h)c, 

phCc vC các nhi1m vC n8m h)c c0a tr��ng, c0a l2p, c0a phong trào, 

nhi1m vC chính tr\ xã h6i c0a 5Bt n�2c và 5\a ph��ng. 

Sinh ho-t ch0 5F th��ng do chi 56i và l2p ph�i h@p t= ch!c v2i nhiFu n6i 

dung phong phú, c;p nh;t g_n v2i 5�i s�ng xã h6i và yêu c9u giáo dCc 

nh�: các vBn 5F 5-o 5!c, l�i s�ng, các vBn 5F dân s�, môi tr��ng, t1 n-n 

xã h6i... d�2i các hình th!c nh� h6i thAo, thi s�u t9m, tìm hi>u, hái hoa 

dân ch0, diyn 5àn thanh thi u niên... 

—  Ti n hành các h6i ngh\ s� k t, t=ng k t 5ánh giá các mYt ho-t 56ng c0a 

l2p vF h)c t;p, phBn 5Bu rèn luy1n, v8n ngh1, th> dCc th> thao... 
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—  T= ch!c các sinh ho-t v8n hoá, v8n ngh1, giao l�u, vui ch�i, giAi trí, các 

ho-t 56ng mang tính xã h6i nh� th8m hmi gia 5ình có công v2i cách 

m-ng, góp qua giúp 5� ng��i có hoàn cAnh khó kh8n, v1 sinh làng, ph�..., 

các ho-t 56ng có th> diyn ra theo quy mô toàn tr��ng nh�: ly khai giAng, 

ly b  giAng, mít tinh kL ni1m ngày ly l2n, chào mQng các s( ki1n chính tr\, 

xã h6i trong n�2c và qu�c t , các ly h6i truyFn th�ng, ly h6i v8n hoá c0a 

nhà tr��ng, c0a 5\a ph��ng; ho-t 56ng chào c� 59u tu9n... Ngoài ra, còn 

nh7ng d-ng ho-t 56ng do GVCN ch0 56ng t= ch!c hoYc giúp HS t= ch!c 

nh�: th8m quan, c_m tr-i, du l\ch, th8m phòng truyFn th�ng nhà tr��ng, 

5\a ph��ng, th8m các công trình v8n hoá, c� s[ sAn xuBt, th8m 5�n v\ 

quân 56i, t= ch!c xem phim, xem bi>u diyn v8n ngh1, t= ch!c các ho-t 

56ng v8n hoá, giao l�u khác.... 

—  Khen th�[ng 5�i v2i nh7ng HS có thành tích trong rèn luy1n, phBn 5Bu; 

trách ph-t 5�i v2i HS chây l��i, có nhiFu thói h�, t;t xBu. 

5.3. Các bước tiến hành  

—  B�5c 1: ZYt tên cho ho-t 56ng và xác 5\nh yêu c9u giáo dCc c9n 5-t 5�@c 

+  Tr�2c khi t= ch!c m6t ho-t 56ng, GVCN nêu vBn 5F và cùng 56i ngX cán 

b6 xác 5\nh tên g)i hoYc tên ch0 5F cho ho-t 56ng (Vì tên hoYc ch0 5F 

ho-t 56ng sJ 5\nh h�2ng n6i dung và l(a ch)n hình th!c ti n hành cho 

phù h@p). 

+  Xác 5\nh các yêu c9u giáo dCc c0a ho-t 56ng, GVCN c9n chL rõ: Ho-t 56ng 

nhwm cung cBp cho HS nh7ng hi>u bi t, khái ni1m, tri th!c gì? Ho-t 

56ng sJ giáo dCc cho HS vF mYt tình cAm, thái 56 nh� th  nào? Thông qua 

ho-t 56ng sJ rèn luy1n, hình thành cho HS nh7ng n8ng l(c, kT n8ng gì? 

(Ví dC: kT n8ng 5iFu khi>n t;p th> ho-t 56ng, kT n8ng t( quAn, kT n8ng 

giao ti p, !ng xe....) 

—  B�5c 2: B�2c chuPn b\ cho ho-t 56ng 

+ V-ch k  ho-ch, th�i gian ti n hành. 

+ Thi t k  vF n6i dung và hình th!c: hình th!c trang trí, hình th!c th> hi1n, 

nh7ng ph��ng ti1n c9n thi t cho ho-t 56ng. 

+ D( ki n nh7ng công vi1c phAi chuPn b\ và phân công cC th> l(c l�@ng 

tham gia chuPn b\. 
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+ Xây d(ng ch��ng trình 5iFu khi>n ho-t 56ng. 

+ Phân công cán b6 5iFu khi>n chính, 5iFu khi>n ph�i h@p. 

+ D( ki n các tình hu�ng xAy ra trong quá trình ti n hành ho-t 56ng và 

cách !ng xe giAi quy t. 

Tóm l-i, quá trình chuPn b\ t= ch!c các ho-t 56ng giáo dCc, sinh ho-t t;p 

th> nên m[ r6ng, phát huy tính dân ch0; khuy n khích, 56ng viên cán 

b6, HS cùng bàn b-c, trao 5=i; phát huy tinh th9n sáng t-o tìm ra hình 

th!c sinh 56ng, phong phú; b= sung hoYc 5iFu chLnh n6i dung cho phù 

h@p v2i 5iFu ki1n cC th> và khA n8ng th(c hi1n c0a l2p. 

—  B�5c 3: Ti n hành và k t thúc ho-t 56ng 

Ho-t 56ng 5�@c ti n hành hoàn toàn do HS t( quAn 5iFu khi>n. GVCN v2i 

t� cách là c� vBn, có th> tham gia nh� m6t thành viên c0a t;p th> l2p và 

chL xuBt hi1n khi th;t c9n thi t. 

Khi k t thúc ho-t 56ng, l2p tr�[ng nh;n xét vF k t quA ho-t 56ng, vF kL 

lu;t tr;t t(, ý th!c thái 56 tham gia ho-t 56ng c0a các b-n trong l2p, có 

th> nh_c nh[ các b-n vi ph-m hoYc bi>u d��ng các b-n tích c(c... 

—  B�5c 4: T= ch!c rút kinh nghi1m và 5ánh giá k t quA ho-t 56ng 

GVCN có th> tranh th0 h6i ý cán b6 l2p, t= 5> trao 5=i, rút kinh nghi1m 

k t quA ho-t 56ng. Zây cXng là d\p 5> GVCN ti p tCc b�i d��ng giúp cán 

b6 l2p, t= hoàn thi1n các kT n8ng ho-t 56ng 5> nh7ng ho-t 56ng ti p 

theo làm t�t h�n. 

Vi1c 5ánh giá k t quA các ho-t 56ng giáo dCc c9n phAi có th�i gian.  

Vì v;y, sau khi ti n hành m6t s� ho-t 56ng hoYc sau m6t 5\nh kì nào 5ó, 

bwng các ph��ng pháp khAo sát, quan sát... m2i có th> 5ánh giá k t quA 

m6t cách chính xác h�n. 

6. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh 

Zánh giá k t quA giáo dCc HS là m6t trong nh7ng n6i dung l2n và h t s!c 

quan tr)ng c0a công tác ch0 nhi1m l2p b[i k t quA 5ánh giá không chL 

phAn ánh k t quA giáo dCc HS mà còn phAn ánh n6i dung, ph��ng pháp 

giáo dCc c0a các l(c l�@ng giáo dCc nói chung, c0a GVCN nói riêng. 

Zánh giá 5úng sJ là 56ng l(c giúp HS nD l(c rèn luy1n, tu d��ng, phát huy 
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nh7ng �u 5i>m, khích l1 56ng viên HS không ngQng rèn luy1n, phBn 5Bu 

v��n lên 5> hoàn thi1n mình. Nói cách khác, s( 5ánh giá 5úng và mang 

tính giáo dCc sJ mang l-i k t quA giáo dCc. Ng�@c l-i, s( 5ánh giá không 

5úng, không khách quan 5�i v2i HS c0a nhà tr��ng nói chung, c0a 

GVCN nói riêng sJ 5�a l-i h;u quA xBu — phAn giáo dCc. H;u quA này 

không l��ng tr�2c 5�@c, không 5o 5 m 5�@c. Trong th(c t , s( 5ánh giá 

sai l9m c0a m6t s� GVCN (có th> c� tình hay vô tình) 5ã dvn t2i nh7ng 

phAn !ng c0a HS. Vì v;y, yêu c9u phAi 5ánh giá 5úng, khách quan là yêu 

c9u có tính nguyên t_c 5�i v2i GVCN trong vi1c 5ánh giá thành tích c0a 

l2p và tQng HS. Z> 5ánh giá 5�@c k t quA giáo dCc 5-o 5!c HS, GV c9n 

c8n c! vào các chL tiêu giáo dCc 5-o 5!c trong nhà tr��ng. Zó là các 

phPm chBt 5-o 5!c c9n 5�@c giáo dCc thông qua thái 56, hành vi !ng xe 

trong các m�i quan h1 5a d-ng c0a các em nh� 5�i v2i công vi1c, 5�i v2i 

xã h6i, v2i m)i ng��i, v2i bAn thân mình. 

—  Z�i v2i công vi1c: 5ánh giá tinh th9n t( giác, tích c(c h)c t;p, tinh th9n 

trách nhi1m và quan tâm 5 n hi1u quA h)c t;p; tham gia lao 56ng và các 

ho-t 56ng t;p th>, t;n tu� trong m)i công vi1c và hoàn thành t�t các 

công vi1c 5�@c giao. 

—  Z�i v2i m)i ng��i và xã h6i: 5ánh giá lòng nhân ái, v\ tha, h�2ng thi1n, 

5oàn k t giúp 5� b-n bè, kính tr)ng ng��i l2n, giúp ng��i tàn t;t, th��ng 

yêu, nh��ng nh\n em nhm, tôn tr)ng pháp lu;t, bAo v1 c0a công, bAo v1 

môi sinh, có ý th!c c6ng 5�ng và h@p tác. 

—  Z�i v2i bAn thân: 5ánh giá lòng t( tr)ng bAn thân và ý th!c trách nhi1m 

v2i bAn thân. ZiFu này 5�@c th> hi1n [ cách 8n mYc g)n gàng, s-ch sJ, 

phù h@p v2i l!a tu=i, nói n8ng l\ch s(, ly phép, v8n minh, quy t tâm kh_c 

phCc nh7ng y u kém c0a bAn thân 5> không ngQng ti n b6, s�ng có hoài 

bão, �2c m�. 

Tóm l-i, 5ánh giá k t quA giáo dCc HS cXng chính là giáo dCc các em. 

GVCN c9n t= ch!c cho HS tham gia vào quá trình t( 5ánh giá và 5ánh giá 

k t quA rèn luy1n c0a bAn thân mDi em và c0a cA l2p nói chung theo các 

phPm chBt nói trên. Vi1c t= ch!c cho các em tham gia vào quá trình t( 

5ánh giá và 5ánh giá sJ giúp các em t( 5iFu chLnh thái 56, hành vi c0a 

mình và rèn luy1n cho các em n8ng l(c t( hoàn thi1n nhân cách. 
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NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

1.  Nghiên c!u thông tin 1, b-n hãy nêu ý nghTa c0a vi1c GVCN chL 5-o t= ch!c 

th(c hi1n t�t các n6i dung giáo dCc toàn di1n.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Nghiên c!u thông tin 2, b-n hãy: 

2.1. Nêu ý nghTa c0a vi1c giáo dCc 5-o 5!c, pháp lu;t và nhân v8n cho HS 

thông qua ch��ng trình ho-t 56ng giáo dCc ngoài gi� lên l2p.  

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Vi1c t= ch!c ho-t 56ng giáo dCc 5-o 5!c, pháp lu;t và nhân v8n cho HS 

thông qua ch��ng trình ho-t 56ng giáo dCc ngoài gi� lên l2p c9n 5Yc bi1t 

l�u ý nh7ng 5i>m gì? 
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2.3. Nêu các khó kh8n và 5F xuBt giAi pháp kh_c phCc trong vi1c t= ch!c ho-t 

56ng giáo dCc 5-o 5!c, pháp lu;t và nhân v8n cho HS thông qua ch��ng 

trình ho-t 56ng giáo dCc ngoài gi� lên l2p 5�i v2i HS [ vùng giáo dCc có 

khó kh8n nhBt. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Nghiên c%u thông tin 3, b�n hãy: 

3.1. Trình bày các n6i dung GVCN c9n giáo dCc cho HS thông qua vi1c t= ch!c 

các ho-t 56ng giáo dCc lao 56ng và h�2ng nghi1p. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. The phân tích nhu c9u nghF nghi1p c0a 5\a ph��ng b-n 5ang/sJ vF công tác. 
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4.  Nghiên c!u thông tin 4, b-n hãy:  

4.1. Nêu ý nghTa c0a vi1c t= ch!c các ho-t 56ng v8n hoá v8n ngh1, th> dCc th> 

thao, vui ch�i, giAi trí. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Z> t= ch!c các ho-t 56ng v8n hoá v8n ngh1, th> dCc th> thao, vui ch�i, giAi 

trí, GVCN c9n l�u ý nh7ng 5i>m gì? 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Là GVCN, b-n sJ t= ch!c cho l2p h)c các ho-t 56ng v8n hoá v8n ngh1, th> 

dCc th> thao, vui ch�i, giAi trí nào mang s_c thái c0a 5\a ph��ng? Nêu m6t 

s� ví dC cC th>. 
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5.  Nghiên c!u thông tin 5, b-n hãy: 

5.1. Nêu ý nghTa c0a vi1c t= ch!c các ho-t 56ng giáo dCc ngoài gi� lên l2p. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Trình bày n6i dung và ph��ng pháp ti n hành vi1c t= ch!c các ho-t 56ng 

giáo dCc ngoài gi� lên l2p. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Xây d(ng k\ch bAn t= ch!c m6t ho-t 56ng giáo dCc ngoài gi� lên l2p t-i l2p 

b-n ch0 nhi1m trong 5ó c9n làm rõ các b�2c sJ ti n hành. 
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6.  Nghiên c!u thông tin 6, b-n hãy: 

6.1. Làm rõ ý ngh8a, yêu c"u c�a vi�c 	ánh giá k#t qu; giáo d<c. 

 

 

 

 

 

6.2. Nêu tóm t?t m
t sA n
i dung 	ánh giá k#t qu; giáo d<c. 

 

 

 

 

 

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

Phác thAo k  ho-ch t= ch!c các ho-t 56ng 5a d-ng và các ho-t 56ng giáo 

dCc ngoài gi� lên l2p t-i l2p b-n ch0 nhi1m trong m6t h)c kì. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Ý nghĩa của việc GVCN chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nội dung 

giáo dục toàn diện 

—  GVCN có trách nhi1m quAn lí giáo dCc toàn di1n m6t t;p th> HS thông 

qua m)i ho-t 56ng trong và ngoài nhà tr��ng. 

—  ChL có thông qua ho-t 56ng m2i rèn luy1n, hình thành và phát tri>n 

5�@c các kT n8ng t= ch!c 5iFu khi>n, quAn lí, kT n8ng giao ti p, s( n8ng 

56ng sáng t-o cho 56i ngX cán b6 và các thành viên, m2i thi t l;p 5�@c 

các m�i quan h1 lành m-nh trong t;p th>, lòng nhân ái, tình yêu thiên 

nhiên, ý th!c dân t6c 5úng 5_n, ý th!c công dân sâu s_c.  

—  Vi1c GVCN ch8m lo xây d(ng b9u không khí 5oàn k t nhBt trí c0a t;p 

th> l2p ch0 nhi1m. Zó là tiFn 5F thu;n l@i 5> th(c hi1n các n6i dung 

giáo dCc khác, góp ph9n nâng cao k t quA h)c t;p v8n hoá, giáo dCc lao 

56ng và h�2ng nghi1p, giáo dCc thPm mT, vui ch�i giAi trí và phòng 

ch�ng các t1 n-n xã h6i... cho HS. 

3. a. Các n�i dung GVCN c1n giáo d2c cho HS thông qua vi�c t� ch�c các ho$t 

7�ng giáo d2c lao 7�ng và h�
ng nghi�p 

—  T= ch!c và xây d(ng các ho-t 56ng lao 56ng: 

+  C8n c! vào k  ho-ch chung c0a nhà tr��ng, 5�a vào tình hình cC th> c0a 

l2p, GVCN c9n xây d(ng k  ho-ch lao 56ng cC th> 5> giáo dCc HS. C9n 

quan tâm th��ng xuyên và toàn di1n 5 n tBt cA các lo-i hình lao 56ng 

nh�: lao 56ng v1 sinh, làm s-ch 5Ip tr��ng h@p, tu sea bàn gh , lao 56ng 

sAn xuBt, lao 56ng công ích...  

+  PhAi t= ch!c các ho-t 56ng này m6t cách có h1 th�ng, vQa s!c v2i HS 5> 

vQa có hi1u quA giáo dCc, vQa có hi1u quA kinh t . SJ không có hi1u quA 

giáo dCc HS n u ho-t 56ng giáo dCc lao 56ng nào 5ó 5�@c t= ch!c mà 

không mang l-i l@i ích kinh t . 

—  Giáo dCc h�2ng nghi1p: 

NFn kinh t  th\ tr��ng hi1n nay có yêu c9u nhân l(c rBt 5a d-ng. GVCN 

là ng��i có vai trò h t s!c quan tr)ng trong công tác h�2ng nghi1p cho 

HS có n8ng l(c phCc vC tBt cA thành ph9n kinh t  khác nhau trong s( 

c-nh tranh lành m-nh. 
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Z> h�2ng nghi1p cho HS c9n: 

+  Giúp HS tìm hi>u vF nhu c9u nghF nghi1p c0a xã h6i nói chung, c0a 5\a 

ph��ng nói riêng. 

+  T= ch!c cho HS 5�@c th> nghi1m trong th(c tiyn lao 56ng sAn xuBt c0a 

các nghF 5ó trong 5iFu ki1n sAn xuBt có tính hBp dvn v2i kT thu;t ngày 

càng hi1n 5-i. 

+  T-o 5iFu ki1n giúp HS n_m v7ng c� s[ khoa h)c, kT n8ng lao 56ng c0a các 

nghF (5Yc bi1t 5�i v2i các nghF ph= bi n [ 5\a ph��ng, c0a 5Bt n�2c).  

4. a. Ý ngh:a c;a vi�c t� ch�c các ho$t 7�ng v<n hoá v<n ngh�, th� d2c th� 

thao, vui ch�i, gi>i trí 

—  Các ho-t 56ng này giúp HS sAng khoái tinh th9n, m[ mang trí tu1, phát 

tri>n th> chBt, t8ng c��ng s!c kho`, hình thành các phPm chBt nhân 

cách c� bAn nh� lòng yêu n�2c, yêu quê h��ng, tình cAm th9y trò, tinh 

th9n t;p th>, h@p tác c6ng 5�ng qu�c t , lòng nhân ái, thái 56 5úng 5_n 

5�i v2i lao 56ng, tôn tr)ng pháp lu;t. 

—  Hình thành các phPm chBt ý th!c cá nhân, hình thành ý th!c, n8ng l(c 

hoà nh;p vào c6ng 5�ng xã h6i. 

—  Các ho-t 56ng y t  h)c 5��ng, giúp HS có ý th!c gi7 v1 sinh chung, bAo 

v1 s!c kho`, phòng ch�ng b1nh t;t; tích c(c bAo v1 môi tr��ng và s( cân 

bwng sinh thái. 

—  Z> t= ch!c tBt cA các ho-t 56ng trên, GVCN c9n tính 5 n 5Yc 5i>m tâm lí 

và gi2i tính c0a HS phAi d(a vào các t= ch!c Zoàn, Z6i, các l(c l�@ng 

giáo dCc trong tr��ng, ngoài tr��ng. 

5. Ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp 

a. Ý ngh:a c;a các ho$t 7�ng giáo d2c ngoài gi@ lên l
p 

—  B= sung và m[ r6ng nh7ng tri th!c 5ã h)c, góp ph9n nâng cao hi1u quA 

giáo dCc toàn di1n, giáo dCc t;p th>, giáo dCc 5-o 5!c, l�i s�ng giáo dCc 

th  gi2i quan cho HS. 

—  Giáo dCc cho HS tính tích c(c, ch0 56ng, n8ng 56ng, t-o 5iFu ki1n 5> HS 

g_n bó v2i tr��ng, v2i l2p, có lòng nhân ái, mang 5;m tính nhân v8n, 

bi t phát huy nh7ng truyFn th�ng t�t 5Ip mà không ngQng v��n lên. 
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—  C0ng c� và rèn luy1n cho HS các kT n8ng tham gia, t= ch!c các ho-t 56ng 

t;p th>, m[ r6ng các kT n8ng giao ti p, !ng xe lành m-nh và ti n b6. 

b.  N�i dung và ph��ng pháp ti�n hành vi�c t� ch�c các ho$t 7�ng giáo d2c 

ngoài gi@ lên l
p 

Ph�:ng pháp ti/n hành  

—  Trao 5=i, thAo lu;n theo ch0 5F !ng v2i tQng th�i 5i>m c0a n8m h)c, 

phCc vC các nhi1m vC n8m h)c c0a tr��ng, c0a l2p, c0a phong trào, 

nhi1m vC chính tr\ xã h6i c0a 5Bt n�2c và 5\a ph��ng. Sinh ho-t ch0 5F 

th��ng do chi 5oàn và l2p ph�i h@p t= ch!c.  

—  Ti n hành các h6i ngh\ s� k t, t=ng k t 5ánh giá các mYt ho-t 56ng c0a 

l2p vF h)c t;p, phBn 5Bu rèn luy1n, v8n ngh1, th> dCc th> thao... 

—  T= ch!c các sinh ho-t v8n hoá, v8n ngh1, giao l�u, vui ch�i, giAi trí, các 

ho-t 56ng mang tính xã h6i.  

—  Khen th�[ng 5�i v2i nh7ng HS có thành tích trong rèn luy1n, phBn 5Bu 

trách ph-t 5�i v2i HS chây l��i, có nhiFu thói h� t;t xBu. 

Các b�5c ti/n hành  

—  B�5c 1: ZYt tên cho ho-t 56ng và xác 5\nh yêu c9u giáo dCc c9n 5-t 5�@c 

+  Xác 5\nh tên g)i hoYc tên ch0 5F cho ho-t 56ng. 

+  Xác 5\nh các yêu c9u giáo dCc c0a ho-t 56ng. 

—  B�5c 2: B�2c chuPn b\ cho ho-t 56ng 

+ V-ch k  ho-ch, th�i gian ti n hành. 

+ Thi t k  vF n6i dung và hình th!c: trang trí và th> hi1n, nh7ng ph��ng 

ti1n c9n thi t cho ho-t 56ng. 

+ D( ki n nh7ng công vi1c phAi chuPn b\ và phân công cC th> l(c l�@ng 

tham gia chuPn b\. 

+ Xây d(ng ch��ng trình 5iFu khi>n ho-t 56ng. 

+ Phân công cán b6 5iFu khi>n chính, 5iFu khi>n ph�i h@p. 

+ D( ki n các tình hu�ng xAy ra trong quá trình ti n hành ho-t 56ng và 

cách !ng xe giAi quy t. 

—  B�5c 3: Ti n hành và k t thúc ho-t 56ng 
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+ Ho-t 56ng 5�@c ti n hành hoàn toàn do HS t( quAn 5iFu khi>n. GVCN là 

c� vBn. 

+ Khi k t thúc ho-t 56ng, l2p tr�[ng nh;n xét vF k t quA ho-t 56ng, vF kL 

lu;t tr;t t(, ý th!c thái 56 tham gia ho-t 56ng c0a các b-n trong l2p; có 

th> nh_c nh[ các b-n vi ph-m hoYc bi>u d��ng các b-n tích c(c... 

—  B�5c 4: T= ch!c rút kinh nghi1m và 5ánh giá k t quA ho-t 56ng 

+ GVCN có th> tranh th0 h6i ý cán b6 l2p, t= 5> trao 5=i, rút kinh nghi1m 

k t quA ho-t 56ng, 5ây cXng là d\p 5> GVCN ti p tCc b�i d��ng giúp cán 

b6 l2p, t= hoàn thi1n các kT n8ng ho-t 56ng.  

+ Vi1c 5ánh giá k t quA các ho-t 56ng giáo dCc c9n phAi có th�i gian.  

Vì v;y, sau khi ti n hành m6t s� ho-t 56ng hoYc sau m6t 5\nh kì nào 5ó, 

bwng các ph��ng pháp khAo sát, quan sát... m2i có th> 5ánh giá k t quA 

chính xác h�n. 

6. Đánh giá kết quả giáo dục học sinh 

—  Ý nghTa:  

+  Zánh giá k t quA giáo dCc HS là m6t trong nh7ng n6i dung l2n và h t s!c 

quan tr)ng c0a công tác ch0 nhi1m l2p. B[i lJ nó không phAi chL phAn 

ánh k t quA giáo dCc HS mà còn phAn ánh n6i dung, ph��ng pháp giáo 

dCc c0a các l(c l�@ng giáo dCc nói chung, c0a GVCN nói riêng. 

+  Zánh giá 5úng sJ là m6t 56ng l(c giúp HS nD l(c rèn luy1n tu d��ng, 

phát huy nh7ng �u 5i>m, sJ khích l1 56ng viên HS không ngQng rèn luy1n, 

phBn 5Bu v��n lên 5> hoàn thi1n mình. Nói cách khác, s( 5ánh giá 5úng 

và mang tính giáo dCc sJ mang l-i k t quA giáo dCc.  

+  Ng�@c l-i, s( 5ánh giá không 5úng, không khách quan 5�i v2i HS c0a nhà 

tr��ng nói chung, c0a GVCN nói riêng sJ 5�a l-i h;u quA xBu — phAn giáo 

dCc. H;u quA này không l��ng tr�2c 5�@c, không 5o 5 m 5�@c.  

—  Yêu c9u phAi 5ánh giá 5úng, khách quan là yêu c9u có tính nguyên t_c 

5�i v2i GVCN trong vi1c 5ánh giá thành tích c0a l2p và tQng HS.  

—   QuAn lí chBt l�@ng giáo dCc  

ChBt l�@ng giáo dCc chính là mCc tiêu và là y u t� quy t 5\nh 5�i v2i vai 

trò c0a GVCN l2p. Z> quAn lí t�t chBt l�@ng giáo dCc, có th> t;p trung 

vào m6t s� vBn 5F nh� sau: 
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+  T=ng h@p chBt l�@ng 59u vào c0a HS: D(a trên k t quA h)c t;p cu�i n8m 

h)c tr�2c. Ví dC GVCN l2p 6 thì dùng k t quA c0a l2p 5; Th�ng kê: nh� 

v8n phòng hoYc m6t nhóm HS làm giúp.  

+  Zánh giá k t quA h)c t;p c0a HS 59u n8m: D(a trên k t quA ki>m tra 

chBt l�@ng 59u n8m c0a nhà tr��ng; So sánh v2i 59u vào 5> xem có bao 

nhiêu HS ti n b6, s� HS có s( giAm sút; L;p hai danh sách riêng: m6t 5> 

tuyên d��ng; m6t 5> làm vi1c v2i GV d-y l2p 5> giúp 5�, quan tâm 5 n 

các em trong quá trình d-y h)c. 

+  Zánh giá k t quA h)c t;p c0a HS h)c kì I: D(a trên k t quA ki>m tra h)c 

kì I; So sánh m6t l9n n7a v2i k t quA ki>m tra chBt l�@ng 59u n8m c0a 

nhà tr��ng 5> xem có bao nhiêu HS ti n b6, s� HS có s( giAm sút (có th> 

xem l-i 59u vào 5�i v2i nh7ng HS b\ sCt giAm); B= sung thêm vào hai 

danh sách riêng l9n tr�2c: vvn là m6t danh sách dùng 5> tuyên d��ng 

khi sinh ho-t ti t ch0 nhi1m; m6t 5> GV t( 5ánh giá k t quA h)c t;p c0a 

HS mình sau mDi h)c kì. 

+  Sau 5ó t= ch!c h)p v2i GV d-y l2p. N6i dung làm vi1c g�m có: 1) GVCN 

báo cáo 5ánh giá s� b6 k t quA h)c t;p c0a HS sau m6t h)c kì; 2) Các GV 

d-y l2p nêu nh;n xét; 3) GVCN 5�a ra danh sách HS gimi c9n 5�@c chú ý 

b�i d��ng và danh sách HS c9n 5�@c nâng kém 5�i v2i các môn h)c;  

4) Yêu c9u GV d-y l2p lên k  ho-ch nâng kém và b�i d��ng HS gimi ngay 

trong h)c kì II; 5) Trao 5=i ph��ng pháp d-y h)c và giáo dCc HS cá bi1t 

hoYc HS có hoàn cAnh khó kh8n 5Yc bi1t (n u có). 

—  Zánh giá k t quA h)c t;p c0a HS h)c kì II: nên t= ch!c 5ánh giá vào th�i 

5i>m tr�2c khi nhà tr��ng t= ch!c ki>m tra h)c kì II. N6i dung chuPn b\ 

g9n gi�ng nh� sau khi ki>m tra h)c kì I. 

—  Zánh giá k t quA h)c t;p c0a HS cA n8m h)c: ph9n này th(c hi1n theo 

quy ch  và vi1c còn l-i là GVCN phê h)c b- và t=ng k t l2p. Trong n6i 

dung t=ng k t l2p, ngoài vi1c 5ánh giá k t quA h)c t;p và rèn luy1n c0a 

HS, GVCN cXng nên t( 5ánh giá l-i nh7ng công vi1c và tình th��ng yêu 

mà mình 5ã dành cho HS cXng nh� HS 5ã dành cho mình.  
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Nội dung 4 

NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN CHỦ 

NHIỆM TRONG VIỆC PHỐI HỢP VỚI CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA 

GIÁO DỤC HỌC SINH 

Thông tin cơ bản 

1. Sự phối hợp của GVCN lớp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường 

Công tác ch0 nhi1m l2p là m6t trong h1 th�ng các ho-t 56ng giáo dCc 

c0a nhà tr��ng, ch\u s( tác 56ng và Anh h�[ng tr[ l-i t2i các ho-t 56ng 

khác. Vì th , ng��i GVCN c9n phAi xây d(ng 5�@c m�i quan h1 g_n bó 

h7u c� v2i nh7ng l(c l�@ng giáo dCc trong nhà tr��ng nhwm t-o nên s!c 

m-nh t=ng h@p trong quá trình giáo dCc HS l2p mình phC trách. Nh7ng 

l(c l�@ng giáo dCc ch0 y u trong nhà tr��ng mà GVCN l2p c9n t;p trung 

ph�i h@p 5ó là: Ban giám hi1u và H6i 5�ng giáo dCc nhà tr��ng, các 

GVCN trong tr��ng, 5Yc bi1t là các GVCN cùng kh�i l2p, các GV b6 môn 

giAng d-y t-i l2p, t= ch!c Zoàn TNCS c0a l2p và c0a tr��ng.  

1.1. Công việc của GVCN với Ban giám hiệu và Hội đồng giáo dục nhà trường 

M�i quan h1 gi7a GVCN l2p v2i Ban giám hi1u và H6i 5�ng giáo dCc nhà 

tr��ng là m�i quan h1 c0a ng��i b\ quAn lí 5�i v2i lãnh 5-o, vì th  GVCN 

c9n phAi th(c hi1n nh7ng công vi1c sau: 

— Ti p nh;n ch0 tr��ng, k  ho-ch và nh7ng 5\nh h�2ng cho tQng ho-t 

56ng cC th> c0a Ban giám hi1u và H6i 5�ng giáo dCc nhà tr��ng. 

— Xây d(ng k  ho-ch và chL 5-o tri>n khai th(c hi1n k  ho-ch cho phù h@p 

v2i tình hình c0a l2p ch0 nhi1m. Trong quá trình xây d(ng và tri>n khai 

k  ho-ch, n u xuBt hi1n nh7ng khó kh8n hoYc nh7ng tình hu�ng 56t 

bi n không th> hoYc không thu6c quyFn xe lí thì c9n báo cáo k\p th�i v2i 

Ban giám hi1u và H6i 5�ng giáo dCc 5> lBy ý ki n chL 5-o, b= sung, 5iFu 

chLnh k  ho-ch hoYc thay 5=i ph��ng pháp, hình th!c t= ch!c ho-t 56ng, 

t;n dCng s( hD tr@ vF tinh th9n và v;t chBt c0a cBp trên. 

— Báo cáo k  ho-ch ho-t 56ng ch0 nhi1m l2p theo 5\nh kì (cu�i h)c kì, 

cu�i n8m h)c) hoYc 56t xuBt n u có v2i Ban giám hi1u và H6i 5�ng giáo 

dCc theo h�2ng dvn chung c0a nhà tr��ng (5ánh giá, x p lo-i h)c t;p, 

rèn luy1n 5-o 5!c và các mYt ho-t 56ng khác c0a tQng HS và c0a cA l2p). 
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— ZF 5-t nguy1n v)ng chính 5áng c0a HS l2p ch0 nhi1m v2i Ban giám hi1u 

và H6i 5�ng giáo dCc nhà tr��ng, 5F xuBt các ph��ng án giAi quy t v2i s( 

suy nghT thBu 5áo, cPn tr)ng. 

— PhAn ánh nh7ng ý ki n nguy1n v)ng c0a gia 5ình HS vF s( 5�ng tình hay 

phAn bác 5�i v2i nh7ng ch0 tr��ng, quy 5\nh c0a tr��ng trong các mYt 

ho-t 56ng giáo dCc 5> cBp trên có s( xem xét, giAi 5áp hoYc sea 5=i cho 

phù h@p v2i th(c t .  

1.2. Công việc của GVCN lớp với GVCN các lớp cùng khối 

Trong t= ch!c nhân s( c0a nhà tr��ng, nh7ng GVCN thu6c cùng m6t 

kh�i l2p 5�@c thi t l;p thành m6t t= ch0 nhi1m kh�i l2p, có t= tr�[ng 

phC trách và sinh ho-t theo 5\nh kì hàng tháng, h)c kì và n8m h)c.  

Là thành viên thu6c t=, mDi GVCN c9n th(c hi1n nh7ng công vi1c sau: 

— Bàn b-c, th�ng nhBt v2i nh7ng thành viên thu6c t= vF n6i dung, k  

ho-ch, cách th!c, ti n 56 các ho-t 56ng ch0 nhi1m t��ng !ng v2i nh7ng 

th�i 5i>m cC th> c0a k  ho-ch n8m h)c, trao 5=i k  ho-ch ph�i h@p v2i 

các kh�i ch0 nhi1m khác trong tr��ng. 

— Báo cáo ho-t 56ng c0a l2p ch0 nhi1m vF các mYt giáo dCc, 5F xuBt, thLnh 

c9u s( giúp 5�, ph�i h@p c0a các l2p cùng kh�i 5�i v2i m6t s� công vi1c 

nhwm t-o phong trào, phát huy s!c m-nh c0a c6ng 5�ng kh�i l2p. 

— Trao 5=i nh7ng kinh nghi1m thành công hoYc thBt b-i, sáng ki n 5�@c 

ch)n l)c trong quá trình th(c thi công tác ch0 nhi1m c0a bAn thân v2i 

5�ng nghi1p 5> cùng chia s`, giúp 5� lvn nhau, t-o môi tr��ng 5�ng 

cAm, 5�ng trách nhi1m 5�i v2i th  h1 tr`.  

— Ph�i h@p cách t= ch!c các k  ho-ch giáo dCc theo kh�i l2p, k  ho-ch 

theo ch0 5i>m, k  ho-ch giáo dCc khác. 

1.3. Công việc của GVCN với các GV bộ môn giảng dạy tại lớp chủ nhiệm 

Các GV b6 môn giAng d-y t-i l2p ch0 nhi1m là b6 ph;n có th�i gian làm 

vi1c, ti p xúc v2i HS nhiFu nhBt, có 5iFu ki1n hi>u bi t n8ng l(c, s[ tr��ng 

c0a mDi HS 5�i v2i ho-t 56ng ch0 5-o c0a các em — ho-t 56ng h)c t;p.  

Vì th , vi1c ph�i h@p chYt chJ gi7a GVCN v2i GV b6 môn trong công tác 

ch0 nhi1m sJ giúp cho GVCN n_m b_t tình hình HS th��ng xuyên, liên tCc, 

cC th> 5> tQ 5ó có nh7ng tác 56ng c9n thi t t2i 5�i t�@ng giáo dCc, vQa góp 

ph9n nâng cao chBt l�@ng, hi1u quA giAng d-y, vQa 5Am bAo tính 5�ng b6 

khách quan, th(c tiyn và cá bi1t trong khi tri>n khai k  ho-ch ch0 nhi1m 

và 5ánh giá k t quA phBn 5Bu rèn luy1n c0a HS. Vi1c ph�i h@p GVCN v2i 

GV b6 môn 5�@c th(c hi1n thông qua nh7ng công vi1c sau: 
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— N_m b_t s� l�@ng cC th> GV b6 môn d-y l2p ch0 nhi1m, l\ch trình giAng 

d-y c0a mDi ng��i trong n8m h)c. 

— Có hi>u bi t c� bAn vF tính cách, n8ng l(c chuyên môn, nghi1p vC, vai 

trò và v\ th  c0a mDi ng��i GV trong tr��ng, hoàn cAnh s�ng c0a h). 

— Liên h1 m;t thi t v2i GV b6 môn 5> n_m b_t 5�@c tình hình h)c t;p c0a 

mDi HS vF thái 56, trình 56 nh;n th!c, k t quA h)c t;p. Nh� nh7ng thông 

tin do GV b6 môn cung cBp, GVCN có th> có 5�@c m6t b!c tranh cC th>, 

rõ nét h�n vF mDi HS, tQ 5ó có 5�@c cách th!c tác 56ng, 5iFu chLnh, b= 

sung phù h@p v2i 5Yc 5i>m phát tri>n nhân cách c0a 5�i t�@ng giáo dCc. 

— Thông báo cho GV b6 môn tình hình phBn 5Bu, rèn luy1n c0a l2p ch0 

nhi1m, nh7ng mYt m-nh và mYt y u c0a t;p th> l2p, nh7ng HS có n8ng 

l(c h)c t;p t�t, y u kém, nh7ng HS có phPm chBt 5-o 5!c c9n phAi l�u 

tâm, u�n n_n. 

— Ph�i h@p v2i GV b6 môn t= ch!c các ho-t 56ng ngo-i khoá phCc vC ho-t 

56ng d-y h)c, 5�ng th�i t-o c� h6i 5> t;p th> l2p có 5�@c môi tr��ng 

giao l�u gi7a các thành viên trong l2p và t8ng thêm khA n8ng n_m b_t 

tình hình th(c t  xã h6i cho mDi HS. 

— T= ch!c HS trong l2p th8m hmi, 56ng viên các th9y, cô giáo giAng d-y t-i 

l2p nhân các ngày ly (ngày 8/3; ngày 2/9; ngày 20/11, T t Nguyên 5án...) 

hoYc nh7ng th9y, cô giáo có hoàn cAnh khó kh8n. 

2. Sự phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình học sinh 

Hình thành nhân cách cho HS là quá trình t= ch!c ho-t 56ng có mCc 5ích, 

có k  ho-ch 5 n các mYt nh;n th!c, tình cAm và hành 56ng ý chí c0a các 

em. Hi1u quA c0a quá trình t= ch!c này phC thu6c vào nhiFu y u t�, 

trong 5ó vi1c ph�i h@p v2i các b;c cha mI và thân nhân c0a gia 5ình HS 

là y u t� c9n 5�@c coi tr)ng. B[i vì, gia 5ình là t  bào c0a xã h6i, là cái nôi 

thân yêu nuôi d��ng cA 5�i ng��i, là môi tr��ng quan tr)ng giáo dCc 

n p s�ng và hình thành nhân cách. ZAm bAo s@i dây liên k t, g_n bó gi7a 

nhà tr��ng v2i gia 5ình là m6t 5Am bAo cho vi1c th(c hi1n tính liên tCc 

và 5�ng b6 trong t= ch!c ho-t 56ng giáo dCc, vQa là s( bù 5_p nh7ng tác 

56ng giáo dCc mà trong 5iFu ki1n c0a nhà tr��ng khó có th> làm 5�@c. 

N=i dung xây d�ng mKi quan h� v5i cha mL HS: 

—  Nên liên l-c v2i phC huynh ngay khi n8m h)c b_t 59u; khi ti p nh;n 

danh sách HS c0a l2p là ti p nh;n luôn danh sách cha mI hoYc ng��i 

nuôi d��ng HS. 
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—  Có th> hình thành m6t b6 ph;n h� s� gei cho mDi phC huynh HS 5> có 

thông tin nh�: 

+  Tên h), nghF nghi1p cha mI hoYc ng��i nuôi d��ng. 

+  Z\a chL gia 5ình. 

+  S� 5i1n tho-i 5> liên l-c khi c9n thi t. 

+  Nh7ng 5Yc 5i>m c9n chú ý khi giáo dCc con em c0a mình mà gia 5ình 

thBy c9n thi t 5F ngh\ v2i GVCN. 

+  Có th> ghi chú thêm th�i gian hay cách t�t nhBt 5> liên l-c gi7a GV v2i 

gia 5ình khi c9n thi t. 

—  L;p m6t danh sách s� 5i1n tho-i chung c0a các gia 5ình HS gei cho tBt 

cA các GV c0a l2p. 

—  Gei thông báo cho cha mI hoYc ng��i nuôi d��ng bi t vF k  ho-ch Z-i 

h6i cha mI HS, k> cA n6i dung và ngày gi� cC th>. Có th> g@i ý nh7ng vBn 

5F c9n thAo lu;n cXng nh� nh7ng m�i quan tâm 5Yc bi1t vF vi1c h)c t;p 

c0a con em mình. 

—  Tuy có ban 5-i di1n cha mI HS, nh�ng GVCN l2p vvn th��ng xuyên liên 

h1 v2i gia 5ình (cha mI tQng HS) khi c9n thi t, không nên 5> cho cha mI 

HS nghT là sau 5-i h6i là không còn s( liên l-c, mà phAi liên l-c th��ng 

xuyên và bwng m6t vài cách khác: 

+  Qua th� vi t tay, email, 5i1n tho-i. 

+  GYp g� tr(c ti p. 

+  Gei phi u liên l-c tu9n, hai tu9n hoYc hwng tháng. 

+  Th8m gia 5ình HS 

N6i dung ph�i h@p gi7a GV ch0 nhi1m l2p v2i gia 5ình HS 5�@c th> hi1n 

cA vF hai phía. 

—  VF phía GV ch0 nhi1m l2p: 

+  Giúp các b;c cha mI hi>u bi t vF mCc tiêu giáo dCc c0a nhà tr��ng, 5Yc 5i>m 

ho-t 56ng giáo dCc c0a tr��ng h)c; m6t s� ki n th!c vF tâm lí c0a HS 

trong l!a tu=i HS THCS; m6t s� ph��ng pháp t= ch!c và giáo dCc gia 5ình. 

+  Ki1n toàn t= ch!c chi h6i phC huynh trong l2p (vF nhân s(, vF l\ch trình 

và nh7ng quy 5\nh vF ho-t 56ng c0a h6i). 

+  L;p s= liên l-c gi7a nhà tr��ng và gia 5ình, h�2ng dvn cách se dCng cho 

các b;c cha mI 5> thông tin thu 5�@c [ gia 5ình và nhà tr��ng 5Am bAo 

tính cC th>, chính xác, c;p nh;t và thông su�t. 
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+  Xây d(ng k  ho-ch, n6i dung vF s( ph�i h@p gi7a GV ch0 nhi1m v2i gia 

5ình trong tQng giai 5o-n c0a n8m h)c. 

+  Th�ng nhBt v2i gia 5ình vF trách nhi1m giáo dCc c0a gia 5ình 5�i v2i con 

em h) trong th�i gian sinh ho-t [ nhà, ch  56 thông báo tình hình c0a cA 

hai phía. 

+  Zánh giá các k t quA 5-t 5�@c c0a mDi HS vF h)c t;p, tu d��ng 5-o 5!c, 

nh7ng �u và nh�@c 5i>m, nh7ng vBn 5F 5Yc bi1t c9n l�u ý 5> thông báo 

cho gia 5ình các em 5�@c bi t. 

+  Xác 5\nh các hình th!c t= ch!c ph�i h@p gi7a nhà tr��ng và gia 5ình 

(thông qua H6i cha mI HS, gYp g� tr(c ti p, liên l-c bwng th� tQ, 5i1n 

tho-i, thông qua các t= ch!c, c� quan n�i cha mI HS công tác...). 

—  VF phía gia 5ình HS: 

+  Ch0 56ng liên h1 v2i nhà tr��ng, v2i GV ch0 nhi1m 5> t-o l;p m�i quan 

h1 th��ng xuyên trong công tác giáo dCc con em mình, 5> giúp nhà 

tr��ng n_m b_t tình hình ho-t 56ng c0a các em trong th�i gian s�ng v2i 

gia 5ình, [ 5\a ph��ng. 

+  Giúp 5�, 0ng h6 GV, 5Yc bi1t là GV ch0 nhi1m l2p vF tinh th9n, v;t chBt 

và kinh nghi1m, chuyên môn tu� theo th  m-nh và 5iFu ki1n có th> có 

5�@c c0a gia 5ình. 

+  K t h@p cùng v2i nhà tr��ng t= ch!c các ho-t 56ng giáo dCc ngoài gi� 

lên l2p (Câu l-c b6, ngo-i khoá...). 

+  Th(c hi1n 5úng k  ho-ch giáo dCc 5ã 5�@c th�ng nhBt v2i nhà tr��ng 

(h6i h)p, gYp g� trao 5=i, ghi s= liên k t giáo dCc, th�i 5i>m, bi1n pháp 

th(c hi1n các tác 56ng giáo dCc...). 

+  Xây d(ng gia 5ình =n 5\nh, h-nh phúc 5> t-o môi tr��ng thu;n l@i cho ho-t 

56ng h)c t;p và quá trình rèn luy1n, tu d��ng c0a con em khi t2i tr��ng. 

Z> vi1c ph�i h@p gi7a GV ch0 nhi1m v2i b;c cha mI HS 5-t t2i hi1u quA 

mong mu�n, ng��i GV ch0 nhi1m phAi thBu hi>u hoàn cAnh gia 5ình, 

n_m 5�@c ph��ng pháp v;n 56ng qu9n chúng trong giáo dCc, t-o 5�@c 

uy tín 5�i v2i phC huynh HS, công tâm trong vi1c nh;n xét, 5ánh giá quá 

trình h)c t;p rèn luy1n c0a HS do mình phC trách. 

3. Sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm với các lực lượng xã hội 

T;n dCng tiFm n8ng giáo dCc trong tr��ng và ngoài xã h6i 5> 5-t t2i hi1u 

quA trong vi1c th(c hi1n giáo dCc là m6t nhi1m vC 5Yc tr�ng c0a ng��i 
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GV ch0 nhi1m l2p trong tr��ng ph= thông. GiAi quy t t�t nhi1m vC này 

cXng chính là th(c hi1n xã h6i hoá giáo dCc, m6t trong nh7ng giAi pháp 

tr)ng y u th(c hi1n chi n l�@c phát tri>n giáo dCc c0a ZAng và Nhà n�2c 

ta hi1n nay. 

— Các t= ch!c 5oàn th>, c� s[ sAn xuBt ngoài tr��ng có tác dCng l2n t2i 

ho-t 56ng giao dCc HS, n u có 5�@c s( h@p tác th��ng xuyên và h@p lí 

v2i nh7ng t= ch!c, c� s[ 5ó. Nh� s( k t h@p này, nh;n th!c c0a HS vF 

th(c tiyn, xã h6i tr[ nên s�ng 56ng h�n. Các em không chL m_t thBy, tai 

nghe, th(c hi1n s( k t h@p lí lu;n v2i th(c t  mà còn 5�@c tr(c ti p tham 

gia nh7ng d-ng lao 56ng sAn xuBt, nh� 5ó rèn luy1n t� t�[ng, 5-o 5!c 

cXng nh� b�2c 59u the nghi1m n8ng l(c, h!ng thú, s[ thích c0a bAn 

thân 5�i v2i các lTnh v(c nghF nghi1p d( 5\nh l(a ch)n trong t��ng lai. 

— C6ng 5�ng xã h6i, dân c�, thôn xóm, làng bAn, ph� ph��ng n�i HS sinh 

ra và l2n lên gi7 vai trò quan tr)ng trong vi1c hình thành nhân cách c0a 

các em. T-i 5ây, nh7ng m�i quan h1 thân t6c, b-n bè, tình làng nghTa 

xóm 5�@c nAy n[. Zây chính là n�i hun 5úc tình yêu quê h��ng, 5Bt 

n�2c, là môi tr��ng xã h6i tr(c ti p kh^ng 5\nh, 5ánh giá v\ th  c0a mDi 

cá nhân HS trong quan h1 gia 5ình và r6ng h�n là quan h1 xã h6i. S( liên 

k t gi7a nhà tr��ng v2i c6ng 5�ng, 5\a ph��ng, khu v(c trong vi1c quAn 

lí và giáo dCc HS trên nhiFu góc 56 nh� giáo dCc v8n hoá, truyFn th�ng 

l\ch se 5\a ph��ng, gi7 gìn bAn s_c v8n hoá dân t6c, thu9n phong mT tCc, 

t;p quán... t-o thành nFn móng cho s( t( kh^ng 5\nh mình, cho s( ti p 

nh;n nh7ng m�i quan h1 xã h6i sau này c0a HS có 5�@c bAn lTnh, c�t 

cách c0a m6t ng��i — cá nhân — c6ng 5�ng — xã h6i. Th(c hi1n vi1c phát 

huy, t;n dCng s!c m-nh t=ng h@p m)i ngu�n l(c xã h6i 5> giáo dCc HS, 

GV ch0 nhi1m c9n liên k t v2i các l(c l�@ng xã h6i khác nh� Già làng, 

Tr�[ng bAn, Tr�[ng thôn, các c� quan hành pháp, quAn lí xã h6i (u� ban 

nhân dân, công an, toà án, Vi1n ki>m sát, quân 56i); các 5oàn th> chính 

tr\ — xã h6i (cBp u� ZAng 5\a ph��ng, mYt tr;n t= qu�c Vi1t Nam, H6i liên 

hi1p PhC n7 Vi1t Nam, Zoàn TNCS H� Chí Minh, H6i C(u chi n binh, 

H6i Nông dân,...); các t= ch!c 5�n v\ kinh t  — xã h6i (qu�c doanh, t;p th> 

và t� nhân); các c� quan ch!c n8ng xã h6i khác (b1nh vi1n, các c� quan 

5ào t-o nghF nghi1p, các vi1n và trung tâm nghiên c!u...). 
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NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

1.  Nghiên c%u thông tin 1, b�n hãy 

1.1. Xác 	Dnh các l�c l�-ng giáo d<c trong nhà tr�Eng là nhFng 	Ai t�-ng nào, 

t�i sao GV ch� nhi�m l�p l�i ph;i phAi h-p v�i các l�c l�-ng 	ó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Hãy nêu ng?n g&n n
i dung, ph�Hng pháp phAi h-p giFa GV và các l�c 

l�-ng giáo d<c trong nhà tr�Eng. Nêu m
t vài ví d< c< thJ. 
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2.  Nghiên c%u thông tin 2, b�n hãy 

2.1. Phân tích làm rõ t�i sao GV ch� nhi�m và ph< huynh HS c"n ph;i có mAi 

liên h� g?n bó, m't thi#t? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. MJ có mAi liên h� g?n bó, m't thi#t v�i ph< huynh HS, ng�Ei GV ch� 

nhi�m c"n ph;i làm gì? 
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2.3. Hãy nêu các tr�Eng h-p GVCN liên h� v�i ph< huynh HS nên thông qua 

HS và không nên thông qua HS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. B-n hãy so-n thAo n6i dung chính m6t phi u hmi 5> n_m tình hình gia 

5ình HS vào 59u n8m h)c; giBy m�i phC huynh HS 5 n cùng ph�i h@p giAi 

quy t m6t vBn 5F phát sinh liên quan 5 n HS; th� thông báo tình hình HS 

hay bm h)c và 5F ngh\ ph�i h@p giáo dCc… 
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3.  Nghiên c%u thông tin 3, b�n hãy 

3.1. Li1t kê các l(c l�@ng xã h6i [ 5\a ph��ng mà GVCN có th> ph�i h@p 5> giáo 

dCc HS. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Nêu mCc 5ích và s( c9n thi t GVCN phAi có s( ph�i h@p v2i các l(c l�@ng 

xã h6i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Xây d(ng 5F c��ng cho m6t cu6c làm vi1c v2i m6t 5�n v\ [ 5\a ph��ng 5F 

ngh\ ph�i h@p giáo dCc theo m6t n6i dung nào 5ó cho HS l2p mình ch0 nhi1m.  
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

Nghiên c!u, 5iFn các thông tin vào bAng sau: 

Các l�u ý GVCN 

STT 

Các cá nhân, 

5�n v\ GVCN 

c9n ph�i h@p 

N6i dung 

ph�i h@p 

Cách 

th!c ph�i 

h@p 

Nên làm 

Không nên 

làm 

1     

 

 

 

 

 

2     

 

 

 

 

 

3     

 

 

 

 

 

… …    
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

3. a. Các l!c l�Bng xã h�i E 7�a ph��ng mà GVCN có th� phHi hBp 7� giáo d2c HS 

—  Các t= ch!c 5oàn th>, c� s[ sAn xuBt ngoài tr��ng. 

—  C6ng 5�ng xã h6i, dân c�, thôn xóm, làng bAn, Già làng, Tr�[ng bAn, 

Tr�[ng thôn n�i HS sinh ra và l2n lên. 

—  Các c� quan hành pháp, quAn lí xã h6i (U� ban nhân dân, công an, toà 

án, Vi1n ki>m sát, quân 56i); các 5oàn th> chính tr\ — xã h6i (cBp u� ZAng 

5\a ph��ng, MYt tr;n T= qu�c Vi1t Nam, H6i Liên hi1p PhC n7 Vi1t Nam, 

Zoàn TNCS H� Chí Minh, H6i C(u chi n binh, H6i Nông dân...), các t= 

ch!c 5�n v\ kinh t  — xã h6i (qu�c doanh, t;p th> và t� nhân), các c� 

quan ch!c n8ng xã h6i khác (b1nh vi1n, các c� quan 5ào t-o nghF 

nghi1p, các vi1n và trung tâm nghiên c!u...). 

b.  M2c 7ích và s! c1n thi�t GVCN ph>i có s! phHi hBp v
i các l!c l�Bng xã h�i 

T;n dCng tiFm n8ng giáo dCc trong tr��ng và ngoài xã h6i 5> 5-t hi1u 

quA cao nhBt trong vi1c th(c hi1n giáo dCc là m6t nhi1m vC 5Yc tr�ng 

c0a ng��i GVCN l2p trong tr��ng ph= thông. GiAi quy t t�t nhi1m vC 

này cXng chính là th(c hi1n xã h6i hoá giáo dCc, m6t trong nh7ng giAi 

pháp tr)ng y u th(c hi1n chi n l�@c phát tri>n giáo dCc c0a ZAng và 

Nhà n�2c ta hi1n nay. 
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