
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí lớp chủ nhiệm

                       

                                        A. PHẦN MỞ ĐẦU

I. Bối cảnh của sáng kiến

Nhà trường là môi trường đào tạo những con người có đủ tài năng trí tuệ và

những phẩm chất đạo đức, để sau này thực sự là những  người toàn diện trên tất

cả các mặt. Người trực tiếp đào tạo những con người như thế không ai khác là

giáo viên, giáo viên giảng dạy bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp.

Trong công tác giáo dục nhà trường không chỉ có công tác giảng dạy mà

còn có cả công tác quản lí lớp học. Dù nhiều hay ít học sinh thì đều có người chỉ

đạo các hoạt động của lớp học. Đó là vai trò không thể thiếu của người giáo viên

chủ nhiệm lớp.

Giáo viên là những người thầy được đào tạo về kiến thức, về nghiệp vụ

chuyên môn, đồng thời còn được trang bị  những kiến thức về công tác chủ

nhiệm nhằm giáo dục học sinh phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt cho

xã hội. Đây là công tác mà bất kì người giáo viên nào có tâm huyết cũng không

thể xem nhẹ được. Tuy nhiên công tác chủ nhiệm trong nhà trường hiện nay gặp

phải không ít khó khăn trong việc quản lý, giáo dục học sinh bởi các em có biểu

hiện sa sút về đạo đức, ý thức trong việc học tập còn hạn chế, đặc biệt là những

học sinh cá biệt, chậm tiến.

Là giáo viên chủ nhiệm, việc đưa lớp tiến lên vừa là trách nhiệm đối với

học sinh, với nhà trường, đồng thời cũng là khẳng định về năng lực và lương

tâm của người thày. Giáo viên chủ nhiệm nhận thấy rõ mỗi tập thể lớp là nền

tảng vững chắc để xây dựng nhà trường vững mạnh, một tập thể tốt chắc chắn sẽ

có những học sinh tốt, những con người vừa có đủ cả “đức” lẫn “tài”. Như vậy

nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng, ảnh hưởng nhất

định đến việc học tập cũng như rèn luyện nhân cách của học sinh. Vậy để làm

được những mục tiêu trên quả không phải dễ dàng, là vấn đề tôi luôn trăn trở.

Cho  nên  tôi  muốn được  chia  sẻ  với  các  đồng nghiệp  trong  sáng  kiến  kinh

nghiệm này.

1



Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí lớp chủ nhiệm

II. Lý do chọn đề tài

   Những năm gần đây nền giáo dục của nước ta có nhiều sự thay đổi, được

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đảng và Nhà nước ta đã khẳng định:

“Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, bởi sự phát triển của xã hội, sự

hưng thịnh của đất nước đều do con người quyết định. Vì vậy mỗi người giáo

viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng phải có nhận thức hết sức đúng

đắn về vai trò của người thầy, người cô trong lớp học. Người giáo viên chủ

nhiệm lớp cũng như người chỉ huy ngoài chiến trường, muốn giành thắng lợi thì

người đó phải biết tổ chức, bao quát, xử lí các tình huống xảy ra trong trường

trong lớp. Đối với người giáo viên chỉ đạo, điều khiển lớp, không chỉ dạy các

em về kiến thức, văn hoá mà còn dạy các em về nề nếp, cách sống, cách làm

người .

Xây dựng tập thế lớp vững mạnh là yêu cầu giáo dục bắt buộc của tất cả

các nhà trường , đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm. Một

tập thể lớp vững mạnh sẽ là động lực thúc đẩy mọi hoạt động khác nhất là hoạt

động học tập. Bên cạnh đó nếu giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm và có

phương pháp tốt thì sẽ tạo điều kiện và có thời gian để bồi dưỡng và hoàn thành

tốt chuyên môn của mình. Nhưng để đạt được hiệu quả của công tác chủ nhiệm

lớp người giáo viên cần có biện pháp tốt nhất trong công tác quản lý lớp bởi vì

không phải ngày nào, giờ nào giáo viên chủ nhiệm cũng có mặt trên lớp để theo

dõi, hỗ trợ học sinh

Từ những lí do trên, để công tác chủ nhiệm lớp trong trường THCS đạt

hiệu quả tốt hơn, tôi mạnh dạn làm sáng kiến kinh nghiệm theo đề tài “Một số

biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lí lớp chủ nhiệm ở trường

THCS”.

III. Đối tượng nghiên cứu: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả của

công tác quản lí lớp chủ nhiệm ở trường THCS”.
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 IV. Phạm vi áp dụng: Lớp tôi chủ nhiệm trong năm học 2017-2018, trong

đơn vị tôi công tác và có thể áp dụng cho các thầy cô làm công tác chủ nhiệm

cấp THCS nói chung.

V. Mục đích nghiên cứu: Với sáng kiến này có thể sẽ giúp ích cho các

thầy cô giáo chủ nhiệm ở trường THCS, góp phần nâng cao chất lượng lớp chủ

nhiệm, đáp ứng được mục tiêu giáo dục hiện nay.

                                       B.  PHẦN NỘI DUNG

I. Thực trạng của công tác chủ nhiệm lớp trong nhà trường cấp trung

học cơ sở (THCS)

1. Cơ sở lí luận

 Trước sự phát triển của xã hội và tình tình thực tế các trường học trung học cơ

sở; trước sự đổi mới của đất nước, việc phát triển nguồn nhân lực có đủ trình độ

tri thức và phẩm chất đạo đức là trách nhiệm hết sức to lớn của ngành giáo dục

và của mỗi người giáo viên. Trong đó người giáo viên chính là người quyết định

đến sự phát triển của nguồn nhân lực.

Theo quan niệm của Hồ Chí Minh, con người khi mới sinh ra vốn bản chất

là tốt, nhưng do ảnh hưởng của giáo dục, môi trường sống và sự phấn đấu, rèn

luyện của mỗi cá nhân mà hình thành những con người thiện, ác khác nhau.

Chính vì thế, vai trò giáo dục trong nhà trường là vô cùng quan trọng để mọi

người vươn đến sự hoàn thiện, xây dựng một xã hội tốt đẹp.

 Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII cũng đã khẳng định: “Giáo dục và

Đào tạo là quốc sách hàng đầu”, bởi sự phát triển của xã hội, sự hưng thịnh của

đất nước đều do con người quyết định.

Trong thời đại hội nhập kinh tế với công nghệ thông tin phát triển như vũ

bão hiện nay thì giáo dục lại càng có vai trò quan trọng. Nghị quyết Hội nghị lần

thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI (nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã nêu rất rõ: Mục tiêu tổng quát của

Giáo dục là “Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt

nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc,

yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả” còn nhiệm vụ của giáo dục phổ
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thông là “… tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực

công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học

sinh. Nâng cao chất  lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng,

truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực

hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học,

khuyến khích học tập suốt đời... ” 

 Từ Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XI, ta có thể thấy Đảng và Nhà nước

ta rất chú trọng vào mục tiêu đào tạo những con người Việt Nam toàn diện. Nhưng

làm thế nào để những người chủ tương lai của đất nước có đủ đức đủ tài, để gánh

vác trọng trách, để trở thành những người công dân tốt, để tiếp nối sự nghiệp của

cha ông và đưa đất nước phát triển? Đây chính là trách nhiêṃ của gia đình và toàn

xã hôị, của tất cả những người làm công tác giáo dục, trong đó có trách nhiệm của

giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCN)– những người trực tiếp và thường xuyên nhất

tiếp xúc với các em học sinh trong phạm vi nhà trường. 

GVCN lớp không chỉ là người truyền thụ kiến thức cho các em mà còn

thực hiện nhiệm vụ quản lí lớp học, là linh hồn của lớp, người tập hợp, dìu dắt

giáo dục học sinh phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt và xây

dựng một tập thể học sinh vững mạnh.Vậy làm thế nào để GVCN làm tốt được

vai trò đó trong hoạt động giáo dục? Đó là nỗi trăn trở của rất nhiều thầy, cô

giáo làm công tác chủ nhiệm. 

       2. Cơ sở thực tiễn

Thực tế công tác chủ nhiệm lớp ở trường tôi cũng như bao trường khác gặp

không ít khó khăn. Bởi lẽ, mỗi một  tập thể lớp đều có những đặc thù riêng: Học

sinh học tốt, học sinh học kém, học sinh ngoan, học sinh chưa ngoan, tinh thần

đoàn kết lớp tốt và chưa tốt, bên cạnh đó học sinh còn có hoàn cảnh gia đình khó

khăn về kinh tế, con mồ côi, bố mẹ li thân, bố mẹ đi làm ăn xa, ở với ông bà…

Năm học 2017-2018 tôi được phân công chủ nhiệm lớp 8A – lớp có nhiều

học sinh hiếu động, tinh thần đoàn kết chưa tốt, lực học chênh lệch quá lớn đã

khiến tôi gặp khá nhiều khó khăn trong việc giáo dục các em ngay từ những

ngày đầu nhận lớp. Ảnh hưởng tới hiệu quả, chất lượng của công tác chủ nhiệm. 
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Chính vì vậy, để có biện pháp khắc phục những khuyết điểm của các em,

giúp tập thể lớp ngày càng tiến bộ hơn, tôi đã tiến hành tìm hiểu phương pháp

mới thông qua một đợt khảo sát, ý kiến của học sinh (Phụ lục 1).

 KẾT QUẢ KHẢO SÁT
 

Câu A B C D E

1 5 0 5 29

2 28 4 5 2

3 16 13 10

4 10 18 11

5 13 18 8

6 19 14 5

7 6 15 18

8 2 2 3

9 1 2 3

10 11 26 2

11 39 0 0

12 14 23 2

Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy, lí do năm học 2016-2017 kết quả xếp

loại về mọi mặt của lớp chưa cao bởi vì nhiều học sinh còn chưa thật chú trọng tới

công việc học tập, chưa ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc xây

dựng tập thể lớp trở thành lớp tiên tiến trong nhà trường.

Trước thực trạng đó, là giáo viên chủ nhiệm ,để giúp các em nhận ra được

những điểm mạnh cũng như nhược điểm của mình, vượt qua được những khó

khăn, tôi đã thực hiện nghiên cứu và áp dụng “Một số biện pháp nâng cao hiệu

quả của công tác quản lí lớp chủ nhiệm ở trường THCS”.

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

1. Một số biện pháp đã tiến hành để giải quyết
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Để có được những biện pháp đúng đắn thích hợp đối với người giáo viên

chủ nhiệm, trước hết mỗi người phải hiểu rõ những yêu cầu chung đối với giáo

viên chủ nhiệm lớp, cụ thể:

- Nắm chắc các văn bản chỉ đạo của các cấp lãnh đạo có liên quan đến

nhiệm vụ giáo dục, nắm được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình cụ thể như:

Luật giáo dục, Điều lệ trường Trung học, Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học

sinh,  Qui  chế  đánh  giá  xếp  loại  học  sinh  theo  Thông  tư  số

58/2011/TT-BGDĐT,...

- Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo quyền lợi chính đáng, thưởng phạt

phân minh, kịp thời, công bằng đối với tất cả học sinh không được phép trù úm,

thờ ơ, phân biệt đối xử với học sinh.

- Không có công thức nào chung nhất cho công tác chủ nhiệm, nhưng trước

tiên cần phải có tâm, lòng nhiệt tình và phương pháp hợp lí thì sẽ đem lại thành

công. Phải thực sự yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình và tận tâm với công việc. Phải

gần gũi yêu thương tôn trọng học sinh.

- Giáo viên thực sự là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo thể hiện

qua tư tưởng, tác phong ngôn ngữ, cách làm việc và ứng xử hàng ngày. Giáo

viên chủ nhiệm là người có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành

nhân cách, lối sống của học sinh. Vì vậy, GVCN cần có một số năng

lực sư phạm  tốt như năng lực giao tiếp, năng lực cảm hóa, thuyết phục, xây

dựng uy tín, năng lực sáng tạo trong công tác giáo dục, dạy học, năng lực sử

dụng ngôn ngữ, giải quyết các tình huống sư phạm… GVCN là người cố vấn

cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh.  Là cầu nối giữa Lãnh đạo

trường, các tổ chức trong trường, các giáo viên bộ môn với tập thể học sinh lớp

chủ nhiệm; là mắt xích quan trọng không thể thiếu giữa nhà trường – học sinh –

gia đình và xã hội. GVCN cần có năng lực đánh giá và dự báo chính xác khả

năng của học sinh, kích thích tiềm năng sáng tạo của các em, lôi cuốn tất cả học

sinh tham gia vào hoạt động của lớp, giúp đỡ học sinh xây dựng kế hoạch giáo

dục toàn diện, đồng thời theo dõi, giúp đỡ học sinh thực hiện kế hoạch đó. Kịp
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thời giúp đỡ khi học sinh gặp khó khăn. Từ đó tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và áp

dụng một số biện pháp sau:

1.1. Nhận lớp chủ nhiệm -Tìm hiểu đối tượng học sinh

Ngay khi được phân công làm chủ nhiệm lớp,  tôi  thường xây dựng kế

hoạch tìm hiểu các đối tượng học sinh lớp mình chủ nhiệm. Vào nhận lớp chủ

nhiệm, tôi mang đến cho học sinh tâm trạng vui vẻ, không khí cởi mở và gần

gũi. Làm quen với các em, tìm hiểu kỹ về  tình hình lớp, về hoàn cảnh cụ thể của

từng em từ những năm trước qua chính học sinh, qua các giáo viên chủ nhiệm

lớp những năm trước và giáo viên bộ môn. Cố gắng hình thành ở các em một

thói quen mỗi khi gặp thầy cô chủ nhiệm là các em có những niềm vui,  có

những tâm tư mình đang chờ được gặp để trao đổi, tâm sự hoặc kiến nghị đề

xuất từ phía học sinh.

Ngược lại, tôi cũng trao đổi tâm tình với học sinh, nói rõ cho các em biết

mong ước, dự định của mình trong việc xây dựng kế hoạch lớp trong năm học.

Từ đó các em sẽ cùng có một mục tiêu, hòa cùng tập thể đồng tâm hợp ý, cùng

phấn đấu và rèn luyện. Cách thức tìm hiểu:

- Tiếp tục nghiên cứu quá trình học tập của từng học sinh thông qua bài thi,

bài kiểm tra và kết quả học tập của học sinh năm trước qua học bạ, sổ liên lạc.

- Trao đổi, trò chuyện trực tiếp hoặc gián tiếp với học sinh thông qua các

buổi sinh hoạt tập thể, hoạt động ngoại khoá...

- Thăm hỏi gia đình học sinh nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó

khăn, những học sinh cá biệt, trò chuyện với phụ huynh để tìm hiểu hoàn cảnh,

năng lực, sở trường của học sinh để từ đó có biện pháp giáo dục tích cực.

- Tham mưu với Lãnh đạo nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu

năm học để cập nhật thông tin về học sinh lớp mình chủ nhiệm.

-  Cập nhật những thông tin đã tiếp cận, ghi chép cụ thể những thông tin

của từng học sinh lớp mình vào nhật ký chủ nhiệm lớp. Từ đó có những biện

pháp giáo dục phù hợp như: Biểu dương, khen ngợi hay nhắc nhở hằng tuần

nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh .
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- Nắm bắt được các thông tin về hoàn cảnh, đặc điểm tâm sinh lí, nhân

cách, những ưu điểm, hạn chế của từng học sinh, đây là những cơ sở rất quan

trọng trong suốt quá trình giáo dục học sinh, từ đó giáo viên mới xây dựng kế

hoạch chủ nhiệm và có những phương pháp giáo dục phù hợp nhằm thúc đẩy

nâng cao hiệu quả giáo dục cho học sinh lớp mình.

 - Dựa vào bảng khảo sát kết quả phiếu trưng cầu ý kiến học sinh đầu năm

học từ đó tôi tiến hành phân loại đối tượng học sinh để xây dựng kế hoạch chủ

nhiệm, Cụ thể:

+ Học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn.

+ Học sinh hạn chế về nhận thức.

+ Học sinh chưa ngoan.

+ Học sinh học yếu.

+ Nhóm HS ý thức học tập và rèn luyện tốt.

Ví dụ: Năm học 2017-2018, sau khi tìm hiểu HS, tôi đã phân chia 39 học

sinh lớp chủ nhiệm ra thành nhiều nhóm khác nhau:

+ Nhóm HS có hoàn cảnh gia đình khó khăn  (Lan Anh, Vân Anh, Thắm):

Tìm hiểu nguyên nhân vì sao em đó có hoàn cảnh khó khăn, từ đó đề ra những

biện pháp hữu hiệu nhất để giúp các em có ý chí vươn lên trong học tập, lao

động.

+ Nhóm HS hạn chế về nhận thức, khả năng tiếp thu (Mai, Xuân,Tùng,

Hiệp,Vũ Nhung, ): với trường hợp này, thành lập các “Đôi bạn cùng tiến” và hạ

mục tiêu về điểm số cho các em thấp hơn những học sinh khác để các em phấn

đấu, từng bước vươn lên…

Ảnh thành lập các “Đôi bạn cùng tiến” giúp đỡ nhau trong học tập
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 + Nhóm học sinh chưa ngoan  ( Mai, Hiệp,Thắng,Vũ Nhung, Tùng): Tìm hiểu
nguyên nhân qua gia đình xem gia đình có sự mâu thuẫn giữa bố và mẹ, thiếu
quan tâm hoặc có thể bị bạn bè, kẻ xấu lôi kéo hoặc trẻ có những tính xấu mà
gia đình chưa giáo dục được… Dùng phương pháp tác động tình cảm, nghiêm
khắc đối với học sinh nhưng không cứng nhắc, chú ý gần gũi các em và thường
xuyên nhắc nhở động viên khen - chê kịp thời. Giao cho các em đó một chức vụ
trong lớp( ví dụ như chức vụ lớp phó phụ trách lao động, …) nhằm gắn với các
em trách nhiệm để từng bước điều chỉnh mình.

+  Đối với học sinh lười học ( Xuân, Mai, Vũ Nhung, Thái, Thơ):  Tìm hiểu
nguyên nhân vì sao em đó học yếu, học yếu những môn nào. Có thể là ở gia
đình các em đó không có thời gian học tập vì phải làm nhiều việc hoặc em đó
hổng về kiến thức nên cảm thấy chán nản. Giáo viên lập kế hoạch giúp đỡ đối
tượng bằng những việc cụ thể như sau:

* Phối hợp với giáo viên bộ môn giảng lại bài mà các em chưa hiểu hay
còn hiểu lơ mơ vào những thời gian ngoài giờ lên lớp.

* Đưa ra những câu hỏi từ dễ đến khó để học sinh có thể trả lời được nhằm
tạo hứng thú và củng cố niềm tin ở các em.

* Thường xuyên kiểm tra các đối tượng đó trong qua trình lên lớp.
*Tổ chức cho học sinh học theo nhóm để học sinh khá giỏi giúp đỡ học

sinh yếu tiến bộ.
* Gặp gỡ phụ huynh học sinh trao đổi về tình hình học tập cũng như sự tiến

bộ của con em để phụ huynh giúp đỡ thêm việc học ở nhà cho các em.
* Có thái độ cư xử phù hợp để các em không nhụt chí, xấu hổ trước bạn bè.
+ Nhóm HS ý thức học tập và rèn luyện tốt ( Thùy Dương, Ngọc Hưng,

Mai Anh, Lan, Thương, Vân Anh, Hải, Tuấn Hưng, Vân Ánh, Thêu…):  Định
hướng giới thiệu vào ban cán sự lớp, động viên khuyến khích các em nỗ lực
phấn đấu để được lựa chọn vào các đội tuyển học sinh giỏi…

1.2. Xây dựng kế hoạch chủ nhiệm
Kế hoạch chủ nhiệm là bước thiết kế lộ trình thực hiện nội dung giáo dục

mang tính khoa học, giúp cho giáo viên chủ nhiệm lớp tiến hành tổ chức, giáo
dục học sinh một cách chủ động, có mục đích rõ ràng.

Trên cơ sở nắm bắt tình hình học sinh và sự chỉ đạo của Lãnh đạo nhà
trường, ngay từ đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm phải xây dựng kế hoạch chủ
nhiệm năm học chi tiết cụ thể. Kế hoạch chủ nhiệm cần xác định rõ mục tiêu,
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chỉ tiêu các mặt giáo dục học sinh theo từng tháng, học kì, cả năm học và đặc
biệt đề ra những biện pháp cụ thể nhằm đạt mục tiêu đề ra. Những biện pháp
giáo dục phải phù hợp với đặc điểm riêng của lớp, của từng học sinh trên cơ sở
các thông tin đã thu thập. Chú trọng việc giáo dục toàn diện và đồng thời cũng
nâng cao, phát huy những điểm mạnh của các em để từng bước nâng cao chất
lượng giáo dục.

1.3. Xây dựng đội ngũ tự quản lớp
Trong quan niệm của tôi, GVCN là người cố vấn cho các hoạt động tự

quản của tập thể học sinh nên không thể làm thay các em trong các hoạt động
mà là người định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động của tập thể học sinh,
hướng dẫn học sinh xây dựng nội dung, lựa chọn giải pháp, cách thức tổ chức
hoạt động để thực hiện thành công kế hoạch đề ra, đáp ứng các mục tiêu phát
triển của lớp và mục tiêu giáo dục của nhà trường. Để đạt được những mục tiêu
ấy, việc xây dựng đội ngũ tự quản có ý nghĩa hết sức quan trọng.

1.3.1. Tiêu chí lựa chọn, bình bầu, đề cử
Để học sinh lựa chọn chính xác đội ngũ tự quản của lớp, trước hết tôi nêu

rõ các tiêu chí chung như gương mẫu, trách nhiệm, ý thức học tập và rèn luyện
tốt… Ngoài ra tôi cũng nêu ra các tiêu chí riêng phù hợp với đặc trưng của từng
vị trí.

1.3.2. Thành phần, cơ cấu
Đội ngũ cán sự lớp gồm: lớp trưởng; lớp phó học tập; lớp phó văn nghệ;

các tổ trưởng, tổ phó, sao đỏ; phụ trách công tác lao động, vệ sinh.
Bên cạnh đó là các cán sự phụ trách môn học: đôn đốc các bạn khác học và

làm bài, nêu câu hỏi kiểm tra, chữa các bài tập khó… trong giờ truy bài.
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(Hình ảnh cán sự bộ môn đang hướng dẫn các bạn làm bài khó)

Ví dụ: Năm học 2017-2018: Lớp 8A có đội ngũ phụ trách môn học như

sau:

+ Môn Toán: Em Nguyễn Ngọc Hưng và em Lê Thị Linh Đan phụ trách.

+ Môn Ngữ Văn:  Em  Phan Thị Hồng Thắm phụ trách.

+ Môn Tiếng Anh: Em Nguyễn Thùy Dương phụ trách.

+ Các môn khác: Em Lê Vũ Hiến phụ trách môn Vật Lý; Em Nguyễn Thị

Vân Ánh phụ trách môn Hóa Học

+ Phụ trách theo dõi việc ghi chép bài các bạn trên lớp: Lê Thị Mai Anh.

1.3.3. Hình thức bầu cử

Việc bầu cử chủ yếu dựa trên tinh thần tự nguyện của các em hoặc sự ủng

hộ của các thành viên trong lớp. Hình thức: giơ tay biểu quyết.

1.3.4. Thống nhất quy cách làm việc

Sau khi đã lựa chọn được đội ngũ tự quản,  tôi quy định rõ chức năng,

nhiệm vụ của từng vị trí trong đội ngũ cán bộ lớp, hướng dẫn cụ thể về phương

pháp công tác cho các em. Việc làm này không chỉ được tiến hành ngay sau khi

có kết quả bình bầu mà cần gặp gỡ trao đổi, thống nhất cùng các em ít nhất trong

một buổi hội ý riêng nữa. Trong năm học, tôi còn tổ chức các buổi họp, hội ý

ban cán sự lớp theo định kì hoặc bất thường để rút kinh nghiệm và tư vấn nhằm

giúp các em thực sự trở thành đội tự quản của lớp.

Lưu ý: đội ngũ cán sự lớp có thể thay đổi trong năm học.

1.4. Thống nhất nội quy lớp học và các chỉ tiêu thi đua

Trước khi thống nhất nội quy lớp và các chỉ tiêu thi đua, tôi cho học sinh

đọc nhiệm vụ học sinh THCS, quyền lợi của học sinh, các hành vi học sinh

không được làm và các hình thức khen thưởng, kỉ luật học sinh theo thông tư số

12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nội quy, chỉ tiêu thi đua của lớp càng cụ thể, rõ ràng, hợp lí, phù hợp với

đối tượng học sinh thì việc quản lí lớp càng có hiệu quả. Vì vậy, trong tất cả các

năm làm công tác chủ nhiệm lớp tôi đều rất chú trọng đến công việc này. Nội

quy, chỉ tiêu thi đua của lớp được xây dựng trên cơ sở nội quy chung của nhà

trường.( Phụ lục 2)

1.4.1. Thảo luận

Trước hết, tôi cùng với ban cán sự lớp và tập thể lớp bàn bạc, thống nhất

các chỉ tiêu phấn đấu của lớp, của chi đội trong năm học. Tôi không áp đặt mà
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để cho các em tự do, dân chủ bàn bạc, nêu những ý kiến đóng góp có lợi cho tập

thể và biện pháp vì tập thể, trong đó phải có sự nhất trí cao của cả lớp.

1.4.2. Thống nhất

Thảo luận để đi đến thống nhất với học sinh nội dung, thang điểm thi đua

của năm học. Cụ thể, nội dung và thang điểm thi đua trong năm học 2017-2018

được thống nhất như sau:

1.4.2.1. Điểm thưởng

Điểm thưởng giành cho học sinh đạt điểm tốt (điểm 7- điểm 10); điểm thi

cao hoặc vượt bậc so với kì thi trước; phát biểu, xây dựng bài; làm việc tốt….

1.4.2.2. Điểm trừ

Điểm trừ áp dụng cho các trường hợp vi phạm, mắc lỗi: học sinh bị điểm

kém; thiếu bài tập, không học bài; mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học; thiếu

đồng phục; đánh nhau; nói tục, chửi thề; ăn quà; bị ghi sổ đầu bài và sổ sao đỏ; trốn

tiết; nghỉ học không lí do; trốn tiết; thái độ sai trong kiểm tra thi cử và một số lỗi ý

thức khác. Thang điểm trừ khác nhau tùy theo mức độ vi phạm, nặng nhất là lỗi

nghỉ học không lí do, đánh nhau và thái độ sai trong kiểm tra, thi cử....

Sau khi thống nhất thang điểm, tôi phô tô giao cho đội ngũ cán sự lớp mỗi

em một bản, phát sổ theo dõi thi đua cho các em.( Phụ lục 3)

1.4.3. Một số hình thức thi đua

1.4.3.1. Thi đua giữa các tổ

Có thể nói đay là hình thức thi đua phổ biến nhất, được duy trì liên tục

trong các tuần, kéo dài cho đến hết năm học. Tổ trưởng, tổ phó các tổ sẽ theo dõi

thi đua chéo đối với các thành viên của tổ khác (tổ 1 theo dõi tổ 2, tổ 2 theo dõi

tổ 3, tổ 3 theo dõi tổ 4, tổ 4 theo dõi tổ 1). Mỗi tháng đổi tổ theo dõi một lần cho

công bằng, khách quan.

1.4.3.2. Cá nhân đăng kí thi đua

Tự cá nhân học sinh đăng ký thi đua, danh hiệu đạt được trong năm học,

đưa ra các biện pháp thực hiện phù hợp với chính mình, tất nhiên đăng ký trên

cơ sở phải đạt được mục tiêu phấn đấu của lớp, của tổ mà tập thể các em đã

được cùng nhau bàn bạc trước đó.

Với cá nhân đăng kí thi đua, các em có thể lựa chọn nội dung đăng kí thi

đua theo nhu cầu của riêng mình (có sự định hướng của giáo viên chủ nhiệm,

thường là lựa chọn những mặt học sinh còn yếu, hay mắc lỗi, cần khắc phục).

Những nội dung này có thể thay đổi theo tuần, tháng…

Ví dụ: Trong tuần 4 của tháng 10 năm học 2017-2018, cá nhân học sinh

lớp 8A đã đăng kí thi đua với các nội dung sau:
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+ Có điểm tốt, không mắc bất kì một lỗi nào trong tuần: Thùy Dương,

Ngọc Hưng, Mai Anh, Lan, Thương, Vân Anh, Hải, Tuấn Hưng, Vân Ánh, Thêu

+ Thiếu dưới 10 bài, không mắc lỗi trong sổ sao đỏ và sổ đầu bài: Thạo, Bích

Ngọc, Thư, Xuân, Cao Nhung…

+ Đăng kí có điểm tốt, thiếu không quá 15 bài, không mắc lỗi nào trong sổ

sao đỏ: Tùng, Mai, Thắng, Hiệp…

Kết quả là hầu hết học sinh đã hoàn thành chỉ tiêu đăng kí thi đua, trong đó

có nhiều em vượt mức đăng kí ban đầu: đạt hơn một điểm tốt (Dương, Ngọc

Hưng, Mai Anh, Lan Anh , Hiến); tiến bộ rõ rệt về ý thức làm bài, học bài ở nhà

( Tùng, Xuân, Mai, Thắng,…)

1.4.3.3. Các hình thức thi đua khác

Ngoài những hình thức cơ bản trên, trong một số năm làm công tác chủ

nhiệm tôi còn cho học sinh chia nhóm thi đua theo khu vực, địa bàn dân cư;

thành lập các nhóm “Đôi bạn cùng tiến”, học theo nhóm tại nhà…

1.4.3.4. Sử dụng kết quả thi đua

Vào cuối mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi học kì, cán sự lớp cộng điểm rồi tổng

kết công khai trên bảng.

Kết quả thi đua được dùng để bình xét hạnh kiểm cá nhân vào cuối mỗi

tháng, cuối học kì và trong cả năm học.

Tổ xếp thứ nhất mỗi tuần, các thành viên trong tổ được cộng thêm 20 điểm,

tổ xếp thứ nhì, mỗi thành viên trong tổ được cộng thêm 10 điểm.Thành viên cao

điểm nhất bên thắng sẽ được yêu cầu phía bên kia hát tập thể cho bên mình nghe

một bài theo yêu cầu.

Cá nhân: 5 cá nhân cao nhất lớp, các cá nhân vượt bậc về thành tích so với

tuần trước được thưởng lần lượt là 50- 40-30-20-10 điểm. Ngược lại, 3 thành

viên xếp cuối cùng sẽ bị phạt lần lượt là 40-30-20 điểm.

Để khuyến khích ý thức thi đua của học sinh, vào các dịp đặc biệt như Hội

giảng, hội học; thời gian kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày lễ, tết… tôi

thường nhân hệ số điểm thưởng lên gấp 2 – 3 lần.

(Lưu ý, điểm thưởng chỉ được dùng để bình xét hạnh kiểm tháng và học kì,

không tính vào điểm thi đua thực tế hằng tuần).

Học sinh nào 4 tuần liên tục xếp trong tốp 5 học sinh rèn luyện, học tập tốt

nhất hoặc 3 tuần liên tục xếp ở vị trí cuối cùng mà không có sự cải thiện về

thành tích, GVCN sẽ gửi Giấy thông báo về gia đình để khen thưởng và nhắc

nhở kịp thời. Còn nếu 5 tuần liền ở 3 vị trí cuối cùng của lớp, GVCN sẽ mời phụ

huynh đến họp để phối hợp giáo dục cùng gia đình.
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Vào tuần cuối cùng mỗi tháng, trước tiết sinh hoạt 2 tiết, tổ trưởng các tổ, cán

sự phụ trách môn học phải nộp một bản báo cáo sơ kết thành tích và những hạn chế

của các thành viên mình phụ trách, nêu phương hướng và biện pháp phát huy, khắc

phục.

GVCN nhận xét đánh giá, công khai phê bình, khen thưởng kịp thời. Danh

sách khen chê được thông báo công khai trên bảng thi đua của lớp.

Trên cở sở học sinh đã tự chủ động đăng kí các mục tiêu phấn đấu của

mình, giáo viên chủ nhiệm lên kế hoạch thi đua cho cả năm học, cho từng giai

đoạn thi đua, thông báo tới học sinh và phụ huynh, động viên từng tổ, từng cá

nhân tự đăng kí chỉ tiêu thi đua, chú ý đặc biệt với đối tượng học sinh giỏi, học

sinh kém và học sinh cá biệt về đạo đức. Trong quá trình thực hiện, giáo viên

chủ nhiệm và cán bộ lớp sẽ thường xuyên kiểm tra, rà soát chỉ tiêu, nếu cá nhân,

hoặc tập thể nào đi chệch hướng, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời ngay. Nếu

không kế hoạch vạch ra sẽ “đứng trước nguy cơ phá sản”.

Hơn nữa để củng cố khối đoàn kết tập thể, tránh sự chia rẽ, chia bè cánh,

tôi luôn tìm cách thay đổi thành phần học sinh trong các nhóm thi đua ở từng

giai đoạn.

1.5. Phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường

1.5.1. Với phụ huynh học sinh

Phụ huynh, nhất là cha mẹ học sinh thường là những người thân thiết và có

nhiều thời gian gần gũi bên các em nhất. Vì vậy vai trò của họ trong việc giáo

dục học sinh là rất lớn. Phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh

giúp tôi tìm hiểu thêm hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tâm sinh lí, tình hình học

tập ở nhà…của các em. Trong khi đó, phụ huynh cũng nắm bắt được tình hình

học tập, rèn luyện của con em mình trên lớp một cách chính xác, khách quan,

kịp thời. Từ đó, cả hai bên sẽ điều chỉnh biện pháp giáo dục sao cho hiệu quả

hơn, phù hợp hơn.

Trong nhiều năm làm công tác chủ nhiệm của mình, tôi thường phối hợp

với phụ huynh trong việc giáo dục học sinh thông qua một số hình thức sau:

- Thông qua các buổi họp phụ huynh: ngoài các nội dung theo quy định của

một buổi họp phụ huynh, tôi cũng chú ý nêu nội quy lớp học, các thang điểm

đánh giá thi đua, các biện pháp phối hợp giáo dục học sinh giữa gia đình và nhà

trường ngay trong buổi họp đầu tiên. Đây là tiền đề để sau này việc phối hợp

giáo dục thống nhất và thuận lợi. Trong buổi họp tôi cũng thường đề nghị phụ

huynh học sinh tạo điều kiện quan tâm tới việc học tập của con cái bằng cách:

lập góc học tập đúng khoa học, có thời gian biểu, thời khóa biểu, mua sắm đầy
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đủ sách vở, đồ dùng học tập tối thiểu cho con, bọc bìa sách, dán nhãn vở ngay từ

đầu năm học. Đăng ký thời gian học ở nhà (ít nhất là hai tiếng rưỡi trở lên mỗi

ngày), đề nghị phụ huynh luôn quan tâm, quản lý chặt chẽ giờ giấc các buổi học

của con em mình.

- Sử dụng Sổ liên lạc điện tử SMAS: Năm học 2017-2018, trường tôi bắt

đầu sử dụng sổ liên lạc điện tử. Chính vì vậy, việc phối hợp với gia đình trong

việc giáo dục học sinh đạt hiệu quả cao hơn, thuận tiện hơn rất nhiều so với cách

liên lạc truyền thống. Hằng tuần, tôi đã sử dụng SMAS để thông báo kết quả học

tập, rèn luyện trong tuần của học sinh; thông báo lịch các hoạt động giáo dục

theo kế hoạch của nhà trường.

- Liên lạc qua điện thoại: đây là một trong những cách liên lạc nhanh và

thuận tiện nhất. Vì vậy, vào đầu năm học, tôi thường yêu cầu học sinh lớp chủ

nhiệm ghi lại số điện thoại của cha mẹ các em vào sổ tay của mình. Khi có hiện

tượng bất thường xảy ra với học sinh (ốm đau, bỏ giờ trốn tiết hoặc những hành

vi bất thường…) tôi thường thông báo ngay cho phụ huynh, cùng tìm phương

pháp giải quyết kịp thời, tránh đặt mọi sự vào việc đã rồi.

- Lập Sổ theo dõi cá nhân đối với tất cả học sinh trong lớp nhằm thông báo

cho phụ huynh một cách thường xuyên liên tục các quá tình học tập, phấn đấu

của học sinh ở lớp. Cuối tuần cán bộ lớp, cán bộ tổ ghi kết quả thi đua của các

thành viên trong tổ vào sổ thông tin hai chiều này. Vào cuối tuần 3 mỗi tháng,

tôi sẽ thu sổ theo dõi, kí, nhận xét và có những yêu cầu cụ thể với những học

sinh vi phạm nhiều khuyết điểm, kết quả thi đua thấp. Tất cả các sổ theo dõi cá

nhân đều được gửi về cho gia đình, nhất thiết cha mẹ các em phải có chữ kí xác

nhận, và đề xuất biện pháp giáo dục con em mình  trong tuần tiếp theo. Như vậy

phụ huynh sẽ thường xuyên nắm được các thông tin của con em hơn, qua đó tôi

cũng nắm được thông tin ngược từ phía gia đình học sinh (kết hợp Sổ liên lạc,

Giấy thông báo).

- Trực tiếp gặp phụ huynh: Nếu có học sinh vi phạm khuyết điểm ở mức độ

nghiêm trọng hoặc tái phạm khuyết điểm nhiều lần, giáo viên chủ nhiệm trực

tiếp đến nhà hoặc mời phụ huynh đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm để cùng

trao đổi bàn bạc và tìm cách giáo dục cho phù hợp, đúng phương pháp và kịp

thời. Những trường hợp này yêu cầu  học sinh phải viết bản kiểm điểm kèm theo

bản cam kết không tái phạm (Lưu ý: Tốt nhất giáo viên phải bằng mọi cách liên

hệ được với cha mẹ các em, không nên qua người trung gian vì thực tế cho thấy

qua trung gian thường không đạt được hiệu quả như mong muốn, kể cả trong

trường hợp người đó là ông bà nội, ngoại…), (Phụ lục 4).
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- Sử dụng đội ngũ Liên lạc viên: Trong trường hợp những biểu hiện vi

phạm của học sinh chưa nghiêm trọng hoặc việc liên lạc qua điện thoại gặp khó

khăn tôi sẽ sử dụng đội ngũ Liên lạc viên do mình thành lập đầu mỗi năm học.

Các thành viên trong đội ngũ này thường là những học sinh ngoan, có ý thức,

trách nhiệm. Mỗi thôn xóm thường có ít nhất một Liên lạc viên. Nhiệm vụ của

các em là gửi Giấy thông báo đến phụ huynh có học sinh mà GVCN cần phối

hợp giáo dục cùng gia đình.

1.5.2. Với lãnh đạo nhà trường

Tôi thường xuyên nắm bắt những chủ trương, kế hoạch của trường từ đó

triển khai đến lớp. Đồng thời tôi cũng tập hợp các ý kiến, nguyện vọng của lớp

để phản ánh với hiệu trưởng, các tổ chức đoàn thể và giáo viên bộ môn.

1.5.3. Với giáo viên bộ môn

Là giáo viên chủ nhiệm, tôi thường tranh thủ thời gian rảnh rỗi bên các

đồng nghiệp – các thầy cô giáo bộ môn giảng dạy ở lớp mình chủ nhiệm để trao

đổi, tìm hiểu thêm và kịp thời nắm bắt tình hình học tập của các em. Thông tin

trao đổi thường là ý thức học tập, khả năng nhận thức, thái độ đối với môn học,

kết quả các bài kiểm tra bộ môn, đặc điểm tâm lí của học sinh …Từ đó, tôi cũng

như các thầy cô bộ môn sẽ nắm bắt rõ hơn chiều hướng tiến bộ hay sa sút của

học sinh, những môn học sinh yêu thích, những môn các em học yếu… để có

những yêu cầu và điều chỉnh kịp thời về các biện pháp giáo dục và rèn luyện.

1.5.4. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí

Minh

Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội Thiếu

niên tiền phong Hồ Chí Minh động viên, nhắc nhở, uốn nắn các em trong các

hoạt động của Đoàn, của Đội. Vì thông qua những hoạt động Đoàn, Đội, các em

sẽ được rèn luyện thêm nhiều phẩm chất của người học sinh cần có như là: tình

đoàn kết, lòng nhân ái, tinh thần cầu tiến,…

1.6. Chú trọng nội dung, hình thức tiết sinh hoạt và hoạt động ngoài

giờ.

Trong các giờ sinh hoạt lớp tôi cho ban cán sự lớp tự hoạt động dưới sự

quản lý, hướng dẫn của GVCN. Trước tiên, lớp trưởng nhận xét, đánh giá chung

về các mặt hoạt động của lớp, chỉ ra những ưu điểm và hạn chế nổi bật của lớp

trong tuần. Sau đó, các cán sự lớp nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm nổi bật của

các bạn trong lớp trên từng lĩnh vực mà mình phụ trách như về học tập, công tác

lao động, vệ sinh, các hoạt động đội…
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Mặc dù vậy, vẫn có nhiều thông tin mà học sinh không dám trình bày, báo cáo

công khai trước lớp sợ bị trả thù. Vì vậy để tìm hiểu sâu, kĩ hơn tình hình của lớp,

tôi đề nghị các em viết “những điều em muốn nói” (không cần kí tên người viết).

Những “lá thư” ngắn gọn này thực sự có ý nghĩa trong nhiều năm làm công tác chủ

nhiệm của tôi, giúp tôi nắm bắt được nhiều thông tin có giá trị (nhất là về học sinh

cá biệt).

GVCN nhận xét dựa vào sổ đầu bài và ý kiến của GVBM để nhận xét bổ sung

về tình hình của lớp trong tuần.

Dựa vào các phần nhận xét, tôi cho các em học sinh trong tổ tự bình bầu

xếp  loại  hạnh kiểm cho các bạn một cách công khai, dân chủ.

Từ kết quả bình bầu đó, tôi tuyên dương những em có thành tích tốt đồng

thời nhắc nhở, phê bình những em học sinh chưa tiến bộ, và chỉ ra hướng khắc

phục, phấn đấu cho giai đoạn tiếp theo.

Sau khi tổng kết tuần, tôi thường tổ chức cho HS thảo luận một số nội dung

mang tính giáo dục thiết thực đối với học sinh. Ví  dụ tôi cho các em nội dung

thảo luận như : “Nói chuyện làm việc riêng nên hay không nên?”, “Chơi điện tử

có phải là xấu không?”, “Vì sao chúng ta phải học?”… Tổ chức tốt tiết sinh hoạt

và các hoạt động ngoài giờ lên lớp giúp các em được tự do phát biểu những suy

nghĩ, tạo điều kiện để các em phát huy năng khiếu, sở thích của bản thân mình…

Đồng thời qua đó rèn kĩ năng sống cho các em, mối quan hệ giữa GV và HS trở

nên gần gũi, thân mật hơn, HS có thêm tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái,

giúp tập thể lớp ngày càng vững  mạnh.
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                        ( Hình ảnh buổi thảo luận các chủ đề của lớp)

1.7. Dạy học sinh học sử dụng Internet đúng cách

Internet chứa đựng cả thế giới kiến thức rộng lớn và những điều hấp dẫn có

thể mở rộng tâm hồn trẻ. Những kiến thức phù hợp với lứa tuổi của trẻ sẽ giúp

giáo dục và nâng cao kiến thức cho chúng. Vì vậy là một giáo viên chủ nhiệm

trong xã hội hiện đại, tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để các em tiếp xúc và sử

dụng với internet một cách đúng đắn và an toàn?

- Dạy các em sử dụng đúng mục tiêu: Giới thiệu và hướng cho học trò niềm

say mê một môn học nào đó cần sử dụng máy tính, để các em sử dụng nó vào

mục đích học tập của mình. Ví dụ các sân chơi trí tuệ như: Violympic Toán, Vật

Lý, Violympic Toán Tiếng Anh, TOE, …  Có các hình thức khen thưởng cho

những học sinh đạt điểm cao ngay trong các vòng tự luyện để thường xuyên cập

nhật được kết quả của việc ứng dụng trên  internet. Giáo viên chủ nhiệm phối

hợp với phụ huynh phải hạn chế đến mức tối đa việc các em tiếp xúc với các trò

chơi có tính bạo lực hoặc gây kích thích thần kinh. Bên cạnh đó, Giáo viên chủ

nhiệm cũng yêu cầu các em nộp thời gian biểu việc sử dụng internet ở nhà có

chữ kí của phụ huynh để phụ huynh cùng phối hợp với Giáo viên chủ nhiệm

quản lí các em chặt chẽ.

- Song hành cùng học trò:  Không cần tẩy chay internet. Trò chơi “sạch”,

kiến thức “sạch”, những trang web “sạch” là điều mà Giáo viên chủ nhiệm, các

bậc phụ huynh nên cho con tiếp cận và ngược lại, những trò chơi bạo lực, những

kiến thức “dạy dỗ” xấu hay những trang web “đen” là điều mà chúng ta cần giúp

trẻ tránh xa.

Máy tính là một công cụ hỗ trợ học tập, là một phương tiện giải trí hữu ích,

nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng cần cho các em tham gia vào các hoạt động thể

chất khác để rèn luyện sức khỏe và khám phá cuộc sống xung quanh. Tích cực

tham gia các hoạt động thể thao, văn nghệ của trường như: Bóng đá, Cầu lông,

Kéo co, Thi hát, ...

2. Hiệu quả của việc áp dụng sáng kiến

18



Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí lớp chủ nhiệm

Sau khi áp dụng các biện pháp trên, cuối năm lớp 8A do tôi chủ nhiệm đã

có kết quả tiến bộ rõ rệt, cụ thể như sau:

2.1. Về giáo dục đạo đức

- 100% ra lớp đều đặn.

- 100% HS làm đủ bài tập khi lên lớp.

- Số lượng HS vi phạm nội qui, nề nếp đã giảm xuống 

- Không có HS bỏ học đi chơi điện tử…

- Kết quả các nhóm học sinh đã phân chia đầu năm so với năm học trước:

Nhóm học sinh

Năm học

Học sinh
hạn chế về
nhận thức

Học sinh chưa
ngoan hay vi
phạm nề nếp

Học sinh
lười học,
bỏ học

Học sinh học
tập và rèn
luyện tốt

2016-2017 5 5 2 11

2017-2018 2 0 0 15

- Tỉ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá, tốt đạt 100%

Thời gian Sĩ số

Kết quả

Tốt Khá Trung bình Yếu

SL
Tỉ lệ
(%)

SL
Tỉ lệ
(%)

SL
Tỉ lệ
(%)

SL
Tỉ lệ
(%)

Cuối năm học
2016-2017

41 39 95,22 0 0 02 4,88 0 0

Cuối năm học

2017-2018
39 39 100 0 0 0 0   0     0

        ( Bảng so sánh hạnh kiểm lớp chủ nhiệm so với năm trước)

 2.2. Về học tập

Thời gian Sĩ
số

Kết quả

Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém

SL Tỉ  lệ
(%)

SL Tỉ  lệ
(%)

SL Tỉ  lệ
(%)

SL Tỉ lệ
(%)

SL T
Tỉ lệ
(%)
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Cuối năm học
2016-2017 41 11 26,83 27 65,85 2 4,88 1 2,44 0 0

Cuối năm học
2017-2018 39 15 38,46 23 58,97 1 2,56 0 0 0

0
0

 2.3. Về xếp loại Đội

Lớp Năm học Nửa học kì I Học kì I Nửa học kì II Cả năm

7A 2016-2017 5/8 5/8 4/8 4/8

8A 2017-2018 3/8 2/8 1/8 1/8

Từ bảng số liệu năm học cho thấy việc duy trì sĩ số đạt tỉ lệ 100%; chất

lượng giáo dục của học sinh đạt được ở năm học này tăng rõ rệt so với năm học

trước.

III. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG

Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi học hỏi và đúc rút được qua quá

trình làm công tác chủ nhiệm lớp trong 8 năm qua. Bản thân tôi đã áp dụng khá

thành công các giải pháp trên ở lớp chủ nhiệm năm học 2017-2018. Tuy vậy, đối

với mỗi khối lớp, mỗi đối tượng học sinh tôi đã vận dụng, thay đổi một cách linh

hoạt cho phù hợp với thực tiễn.

Những giải  pháp mà tôi  thực hiện,  với hiệu quả đã được lãnh đạo nhà

trường và đồng nghiệp ghi nhận nên ít nhiều cũng được các thầy cô giáo chủ

nhiệm khác vận dụng theo. Với đặc điểm đơn giản, mang tính khả thi cao, tôi hi

vọng những giải pháp mình nêu ra trong bài sáng kiến này sẽ được nhiều thầy cô

trong ngành ứng dụng trong công tác chủ nhiệm lớp, trong việc giáo dục và rèn

kĩ năng sống cho học sinh.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Công tác chủ nhiệm lớp quả thật nặng nề và phức tạp. Người giáo viên phải

vừa như người mẹ dịu dàng, vừa là người thầy nghiêm khắc và còn là người bạn
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gần gũi. Thành công của giáo viên là làm cho học sinh tôn trọng, kính yêu, tin

tưởng, là xây dựng được một tập thể lớp đoàn kết, gắn bó. Muốn đạt được điều

đó, giáo viên chủ nhiệm phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Thầy cô là điểm sáng, là tấm gương của học sinh. Các em dễ tin, dễ nghe

theo lời dạy bảo của thầy cô.

- Nắm chắc được những thuận lợi, khó khăn, hiểu rõ thực tế trường lớp

mình, khéo léo tìm cách bỏ đi mọi rào cản trong mối quan hệ với phụ huynh, đề

ra những biện pháp hữu hiệu, tiếp cận gần với các em nhất, tôi nghĩ rằng bất cứ

giáo viên nào cũng sẽ sớm trở thành những người bạn của trẻ.

- Luôn gần gũi, bên cạnh, quan tâm tới hoàn cảnh sống của học sinh (nhất

là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt). Bên cạnh đó, liên hệ chặt chẽ với cha mẹ

cũng như gia đình học sinh, với Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của

trường, vận động cha mẹ có những hành động thiết thực hỗ trợ học tập sẽ giúp

cho hoạt động của lớp có hiệu quả hơn.

- Cùng với hoạt động học là hoạt động chủ đạo, để giúp học sinh hoàn thiện

nhân cách của mình thì người giáo viên cần phải thu hút học sinh vào các hoạt

động tập thể do trường, lớp tổ chức.

- Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu về nghệ thuật (vẽ, hát, múa, làm hoa,…)

sẽ tăng thêm sự tự tin vào khả năng của chính bản thân mỗi học sinh.

- Phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ lớp làm nòng cốt, là “cánh tay

phải” của mình. Muốn vậy cần phải có một sự chọn lựa dựa trên cơ sở định

hướng của giáo viên và khả năng tín nhiệm của học sinh.

- Để giúp cho các em hoạt động có hiệu quả, tích cực, chính xác, người

giáo viên cần thiết kế hệ thống sổ sách theo dõi phù hợp và thường xuyên kiểm

tra, đánh giá để có cách điều chỉnh thích hợp.

- Người giáo viên phải có tấm lòng yêu thương học sinh, sống gương mẫu,

chân thành, gần gũi học sinh, có lòng vị tha bao dung, công bằng với các em.

Không thành kiến với các em, nhìn nhận và đánh giá các em khách quan, vô tư.

Động viên và tạo niềm tin cho học sinh có học lực trung bình, yếu phấn đấu

vươn lên trong học tập và rèn luyện.
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- Có kế hoạch và phương pháp giáo dục tốt, phát huy vai trò và niềm tin

phấn đấu vươn lên trong học tập của các em.

- Có kế hoạch cụ thể chi tiết, khoa học, kế hoạch phải bám sát với tình hình

thực tế của lớp, trường từ đó đề ra những giải pháp phù hợp, sát thực.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trưòng.

- Biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, của phụ huynh, của học sinh,…

- Bản thân phải luôn có ý thức rèn luyện tự học, tự bồi dưỡng để từng bước

nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, năng lực tổ chức và hoạt động giáo dục.

2. Đề xuất kiến nghị

Để tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm đề nghị các cấp

có thẩm quyền cần có những hình thức để khuyến khích giáo viên như:

- Tuyên truyền và vận động gia đình học sinh không coi việc giáo dục con

em là việc riêng của giáo viên, của nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức các hội thảo về công tác chủ nhiệm để giáo viên

học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Trên đây là kinh nghiệm của bản thân trong quá trình làm công tác chủ

nhiệm và giáo dục học sinh. Chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế, mặc dù

đã có những thành công nhất định trong công tác giáo dục học sinh. Tôi rất

mong nhận được những đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để bản thân tôi từng

bước hoàn thiện mình, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm

vụ “Trồng người” – một nhiệm vụ đầy vinh quang nhưng cũng vô cùng nặng nề.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC                            NGƯỜI VIẾT

                                                                           Trần Thị Thủy
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