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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Trong m�t t
p th l�p luôn t�n t�i nh�ng h�c sinh d� giáo d�c và nh�ng 

h�c sinh khó giáo d�c, luôn xu#t hi$n nh�ng hành vi không mong %&i, 

ho'c nh�ng h�c sinh mà chúng ta th*+ng g�i là h�c sinh cá bi$t. Nh�ng 

h�c sinh có nh�ng thái %�, hành vi không phù h&p v�i giá tr0, n�i quy, 

truy3n th4ng c5a t
p th, không th6c hi$n tròn b8n ph
n và trách nhi$m 

c5a ng*+i h�c sinh, ho'c thi9u v:n hoá, %�o %;c trong quan h$ ;ng x< 

v�i m�i ng*+i, %�ng th+i không có %�ng c= h�c nên k9t qu? h�c t
p y9u, 

kém… %*&c l'p l�i th*+ng xuyên và trB thành h$ th4ng %*&c coi là cá bi$t.  

L;a tu8i h�c sinh trung h�c ph8 thông %ang B giai %o�n phát trin nh�ng 

hoài bão, *�c m= và tích luF nh�ng tri th;c, kG n:ng % b*�c vào %+i và 

th6c hi$n nh�ng mong mu4n c5a mình. N9u các em có nh�ng l$ch l�c 

trong thái %�, hành vi %4i v�i h�c t
p và rèn luy$n mà không %*&c giúp 

%K %i3u chLnh k0p th+i thì sM ?nh h*Bng n'ng n3 %9n s6 thành công và 

h�nh phúc c5a các em trong t*=ng lai. H=n n�a, n9u trong l�p % t�n t�i 

nh�ng h�c sinh cá bi$t, luôn có nh�ng hành vi tiêu c6c, không phù h&p 

thì sM ?nh h*Bng %9n t
p th, nh�ng thành viên khác. Trong th6c t9, 

nhi3u giáo viên c?m th#y r#t khó kh:n, có khi là b#t l6c khi trong l�p có 

h�c sinh cá bi$t. Vì v
y, giáo viên cPn có nh�ng kG n:ng giúp nh�ng em 

này %i3u chLnh, thay %8i ni3m tin, thái %�, hành vi c5a mình % các em 

có t*=ng lai t4t %Qp h=n. 

Module này sM trang b0 cho giáo viên nh�ng hiu bi9t và kG n:ng c= b?n 

% tìm hiu thông tin v3 h�c sinh cá bi$t B b
c Trung h�c ph8 thông 

(�i�u quan tr�ng nh�t � �ây là, nh�ng thông tin mà h� thu th�p ���c 

không ph�i là �  phê phán mà là �  giúp �$ h�c sinh); % giáo d�c, tham 

v#n giúp các em thay %8i thái %�, hành vi cho phù h&p và %ánh giá s6 

ti9n b�, k9t qu? h�c t
p và giáo d�c các em. 

N�i dung c5a module g�m các ho�t %�ng chính:  

— Tìm hiu các n�i dung cPn thu th
p thông tin v3 h�c sinh cá bi$t (t6 h�c). 

— Tìm hiu cách thu th
p thông tin v3 h�c sinh cá bi$t (lên l�p và t6 h�c). 

— H*�ng l*u tr�, khai thác thông tin v3 h�c sinh cá bi$t (t6 h�c). 

— Tìm hiu các nguyên nhân c= b?n dYn %9n hành vi sai l$ch c5a h�c sinh  

cá bi$t (t6 h�c). 

— Tìm hiu cách th;c giáo d�c h�c sinh cá bi$t (lên l�p và t6 h�c). 
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— Tìm hiu cách %ánh giá k9t qu? h�c t
p, giáo d�c h�c sinh cá bi$t (t6 h�c). 

Ph*=ng th;c th6c hi$n module này là k9t h&p gi�a h�c t
p trung (5 ti9t) 

v�i t6 h�c (10 ti9t), h*�ng dYn lí thuy9t (2 ti9t) k9t h&p v�i th6c hành (3 ti9t). 

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

B��c 1 

Ng*+i h�c %�c % hiu sâu m�c tiêu c5a t`ng ho�t %�ng, sau %ó %�c các 

câu hai cPn tr? l+i. 

B��c 2 

b�c thông tin c= b?n và suy ngYm, %4i chi9u n�i dung %ang %�c v�i câu 

hai cPn tr? l+i và liên h$ v�i th6c ti�n %ã tr?i nghi$m. Trên c= sB %ó tìm 

%*&c câu tr? l+i c5a chính mình. 

B��c 3 

b kim nghi$m câu tr? l+i c5a mình cPn chia sc v�i %�ng nghi$p % các 

ý ki9n %*&c c� xát, m�t lPn n�a ng*+i h�c sM nh
n th;c %*&c v#n %3  

sâu h=n, toàn di$n h=n, chính xác h=n. 

B. MỤC TIÊU  

Sau khi h�c xong module này, h�c sinh có th: 

V� ki�n th
c và k� n�ng 

— Li$t kê %*&c các ph*=ng pháp thu th
p thông tin v3 h�c sinh cá bi$t;  

các ph*=ng pháp giáo d�c và các ph*=ng pháp %ánh giá k9t qu? rèn 

luy$n c5a h�c sinh cá bi$t. 

— S< d�ng và ph4i h&p %*&c các ph*=ng pháp thu th
p thông tin v3 h�c sinh  

cá bi$t; các ph*=ng pháp giáo d�c và các ph*=ng pháp %ánh giá k9t qu? 

rèn luy$n c5a h�c sinh cá bi$t có tính %9n %'c %im l;a tu8i h�c sinh 

trung h�c ph8 thông và %'c %im cá nhân. 

V� thái �� 

— Tin rfng m�i h�c sinh %3u có th thay %8i theo h*�ng tích c6c và tôn 

tr�ng h�c sinh cá bi$t nh* nh�ng nhân cách có giá tr0. 

— Cam k9t giúp %K, hh tr& h�c sinh cá bi$t thay %8i ni3m tin và hành vi 

không mong %&i. 
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C. NỘI DUNG 

Hoạt động 1. Nội dung cần tìm hiểu về học sinh cá biệt ở 

lứa tuổi trung học phổ thông. 

B�n %ã t`ng ti9p xúc, giáo d�c h�c sinh cá bi$t, hãy nh� l�i và vi9t ra hiu 

bi9t, kinh nghi$m c5a mình v3: 

— Nh�ng tác %�ng tích c6c và tiêu c6c %9n h�c sinh t` gia %ình, b�n bè và 

môi tr*+ng s4ng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Nh�ng khó kh:n mà h�c sinh ph?i %4i m't: 
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— Nh�ng %'c %im tâm lí n8i b
t B h�c sinh cá bi$t: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B'n hãy ��c nh�ng thông tin g�i ý d�+i �ây và t- hoàn thi/n n0i dung 

b'n v2a vi3t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  Nh�ng tác ��ng tích c�c và tiêu c�c ��n h�c sinh t� gia �ình, b"n bè và 

môi tr�'ng s(ng 

+ knh h*Bng c5a gia %ình: Gia %ình %Py %5 hay khuy9t thi9u, hoàn c?nh 

kinh t9, v:n hoá c5a gia %ình, l4i s4ng và bPu không khí tâm lí — %�o %;c 

trong gia %ình, tính ch#t các m4i quan h$ và s6 gmn bó gi�a các thành 

viên trong gia %ình; s6 quan tâm c5a gia %ình %4i v�i vi$c giáo d�c và h�c 

hành c5a con… 

+ knh h*Bng c5a nhóm b�n: Th5 lGnh c5a nhóm không chính th;c (t6 phát) 

mà h�c sinh cá bi$t tham gia và %0nh h*�ng giá tr0, nh�ng quy *�c c5a 

nhóm có nh�ng tác %�ng tiêu c6c hay tích c6c nào %9n h�c sinh %ó. 
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+ knh h*Bng c5a môi tr*+ng s4ng, các quan h$ xã h�i khác: h�c sinh %ó 

s4ng trong môi tr*+ng lành m�nh hay ch;a %6ng nh�ng ?nh h*Bng tiêu 

c6c, nguy c= r5i ro nào… 

2.  Nh�ng khó kh+n v, t�ng ph�.ng di0n c1a h�c sinh  

Nh�ng khó kh:n v3 h�c t
p, s;c khoc, hoàn c?nh gia %ình, tâm lí cá nhân, 

kh? n:ng t6 nh
n th;c %*&c b?n thân, không %0nh h*�ng %*&c nh�ng giá 

tr0 %ích th6c, thi9u ho'c m#t ni3m tin vào kh? n:ng và giá tr0 c5a b?n thân, 

s6 lôi kéo, áp l6c c5a nhóm b�n t6 phát, nh�ng thói quen tiêu c6c…  

Vi$c tìm hiu nh�ng trB ng�i trong h�c t
p và nh�ng khó kh:n v3 m't 

tâm lí c5a h�c sinh % k0p th+i hh tr&, khích l$ các em hành %�ng %úng sM 

giúp các em tránh %*&c nh�ng hành vi không mong %&i. 

3.  Nh�ng nhu c2u, s3 thích, mong mu(n, �i5m m"nh c1a t�ng h�c sinh  

cá bi0t 

Theo quan %im c5a Gardner thì trong b?n thân mhi con ng*+i có r#t 

nhi3u kh? n:ng, trong %ó có nh�ng kh? n:ng ch*a bao gi+ s< d�ng, ho'c ít 

s< d�ng. b�ng th+i ai cnng có nh�ng n:ng l6c nh#t %0nh. Theo ông, có 8 

d�ng n:ng l6c/ trí thông minh c5a con ng*+i nh* sau: 

+ N6ng l-c giao ti3p/ ngôn ng� th hi$n B kh? n:ng dùng t` ng� chuqn xác, 

linh ho�t, ngôn ng� phát trin, cách vi9t sáng t�o, tranh lu
n bfng l+i l*u 

loát, có tính thuy9t ph�c, ;ng khqu nhanh, dùng nh�ng câu nói hài h*�c, 

k chuy$n h#p dYn. 

+ N6ng l-c t� duy logic và toán h�c th hi$n B kh? n:ng hiu nhanh nh�ng 

kí hi$u tr`u t*&ng/ công th;c, bi9t v�ch dàn ý, nh� các ch� s4, tính toán 

nhanh, hiu mã s4, nmm bmt nh�ng m4i quan h$ bmt bu�c nhanh, hiu và 

hay s< d�ng tam %o�n lu
n, gi?i quy9t v#n %3 logic, sáng tác các trò ch=i 

%in hình. 

+ N6ng l-c t��ng t��ng (hình ?nh/ h�i ho�/ không gian) th hi$n B kh? 

n:ng hình t*&ng, t*Bng t*&ng s4ng %�ng, th hi$n bfng biu %� màu, 

trình bày các mYu vM/ mYu thi9t k9, vM tranh và c?m nh
n tranh, trí t*Bng 

t*&ng trong %Pu phong phú, nh
p vai nhanh. 

+ N6ng l-c âm nh'c: Bi9t c?m th� âm nh�c, bi9t nghe nh�c. 

+ N6ng l-c n0i tâm th hi$n B ph*=ng pháp ph?n ánh n�i tâm, kG n:ng 

nh
n th;c, bi9t cách suy ngYm, hiu di�n bi9n tâm lí, t6 khám phá  
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b?n thân, bi9t cách suy lu
n, kh? n:ng t
p trung t* duy, ph*=ng pháp 

suy lu
n mang tính logic cao. 

+ N6ng l-c quan h/ t�:ng tác, quan h/ xã h0i: b*a ra s6 ph?n h�i phù h&p, 

nh
n bi9t c?m giác c5a ng*+i khác, bi9t giao ti9p cá nhân, bi9t phân 

công và h&p tác trong quá trình ho�t %�ng, nh
n ph?n h�i và l
p k9 

ho�ch h&p tác nhóm. 

+ N6ng l-c th  thao v�n �0ng th hi$n B các %i$u nh?y sáng t�o, th d�c 

th thao, k0ch, võ thu
t, ngôn ng� c= th, các bài th d�c, k0ch câm,  

sáng t�o, trò ch=i th thao. 

+ N6ng l-c tìm hi u thiên nhiên th hi$n B n:ng l6c c?m th� cái %Qp c5a 

thiên nhiên, hiu thiên nhiên. 

H�c sinh nói chung và h�c sinh cá bi$t nói riêng %3u có th có %Py %5 

ho'c m�t s4 n:ng l6c nêu trên. Vì v
y ng*+i giáo viên cPn tìm hiu và xác 

%0nh %*&c % t�o %i3u ki$n và hh tr& các em phát trin chúng.  

b�ng th+i, theo nhà tâm lí h�c Maslow, nhu cPu con ng*+i có nhi3u và 

%*&c phân chia theo 5 tPng : 

+ TPng th; nh#t (Physiological): là các nhu cPu thu�c v3 “th lí” bao g�m 

các nhu cPu nh*: %� :n, th;c u4ng, thB, nghL ng=i, chh B, quPn áo,  

bài ti9t, tình d�c. 

+ TPng th; hai (Safety): nhu cPu an toàn v3 thân th, s;c khoc, vi$c làm,  

tài s?n… 

+ TPng th; ba (Love/belongging): nhu cPu xã h�i nh* tình c?m, tình b�n, 

mu4n %*&c tr6c thu�c m�t nhóm c�ng %�ng nào %ó. 

+ TPng th; t* (Esteem): bao g�m các nhu cPu %*&c kính tr�ng, %*&c quý m9n, 

tin t*Bng, %0a v0, danh ti9ng, thành %�t… 

+ TPng th; n:m (Self — actualization): là các nhu cPu hi$n th6c hoá b?n 

thân nh* kh? n:ng trình di�n, kh? n:ng sáng t�o… 

Theo s6 phát trin c5a l;a tu8i và trình %� phát trin c5a mhi cá nhân, 

con ng*+i sM có và mu4n %*&c tho? mãn các nhu cPu t` tPng th#p  

%9n cao. H�c sinh B l;a tu8i v0 thành niên nói chung, h�c sinh cá bi$t B 

l;a tu8i này nói riêng %3u có th có %Py %5 các nhu cPu B nh�ng m;c %�  

nêu trên. Vì v
y, giáo viên cnng cPn tìm hiu các nhu cPu này B h�c sinh 

cá bi$t c� th % ph4i h&p v�i các l6c l*&ng giáo d�c trong và ngoài nhà 

tr*+ng, %áp ;ng nh�ng nhu cPu chính %áng và khích l$, nh�ng nhu cPu 

%*&c quý m9n, tôn tr�ng, tin t*Bng, có giá tr0 phát trin.  
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 4.  Ni,m tin, quan ni0m c1a h�c sinh v, các giá tr8 trong cu�c s(ng 

Ni3m tin và quan ni$m v3 giá tr0 trong cu�c s4ng c5a mhi cá nhân có ý 

nghGa r#t quan tr�ng %4i v�i cách ;ng x< c5a ng*+i %ó %4i v�i nh�ng 

ng*+i xung quanh và nh�ng ho�t %�ng khác. Vì v
y, giáo viên cPn tìm 

hiu xem h�c sinh cá bi$t %ó có nh�ng ni3m tin nào? Các em coi %i3u gì 

là quan tr�ng %4i v�i b?n thân và cu�c s4ng… % có th tác %�ng làm 

thay %8i nh�ng ni3m tin và giá tr0 không h&p lí %ang chi ph4i hành vi ;ng 

x< c5a h�c sinh này… 

5.  Kh; n+ng nh<n th=c, nhu c2u, ��ng c. h�c t<p, cách th;c h�c sinh suy 

xét v#n %3, nh�ng mô hình nh
n th;c mà h�c sinh %ang có… % có chi9n 

l*&c ti9p c
n phù h&p. 

6.  Tính cách v�i nh�ng �@c �i5m c. b;n, trong %ó coi tr�ng khám phá 

nh�ng nét tích c6c % phát huy nhfm tri$t tiêu nh�ng nét tiêu c6c c5a 

chính h�c sinh này. 

7.  Hành vi, thói quen ch�a t(t và nh�ng nguyên nhân làm cho h�c sinh có 

hành vi l$ch l�c % có k9 ho�ch hh tr& h�c sinh cá bi$t thay %8i thói quen, 

hành vi này trên c= sB khmc ph�c nh�ng nguyên nhân gây ra chúng. 

Ho�t ��ng th�c hành 

1. Theo b�n, % giáo d�c h�c sinh cá bi$t ti9n b�, ng*+i giáo viên cPn nmm 

%*&c nh�ng thông tin cPn và %5 nào v3 h�c sinh %ó? 

2. Phân tích ý nghGa c5a t`ng lo�i thông tin v3 h�c sinh cá bi$t %4i v�i ng*+i 

giáo viên ch5 nhi$m, giáo viên môn h�c? 

Hoạt động 2. Phương pháp thu thập thông tin về học sinh 

cá biệt (Tổ chức hoạt động thực hành trên lớp). 

CÁCH TIẾN HÀNH  

1. Th�c hành bài t<p “T� nh<n th=c b;n thân” cho t�ng h�c sinh trong l�p 

(trong �ó có h�c sinh cá bi0t) 

B��c 1: Phát cho mhi giáo viên t+ gi#y yêu cPu %'t mình vào v0 trí là h�c 

sinh suy nghG % tr? l+i các câu hai d*�i %ây: 

1) H�, tên: 



 
GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIỆT  | 115 

2) b'c %im tính cách n8i b
t: 

3) Nh�ng %im m�nh: 

4) Nh�ng %im y9u: 

5) Nh�ng sB thích: 

6) Nh�ng %i3u không thích: 

7) Nh�ng mong mu4n: 

8) Nh�ng m�c tiêu dài h�n, trung h�n và ngmn h�n: 

9) Nh�ng thu
n l&i % th6c hi$n m�c tiêu, mong mu4n: 

10) Nh�ng khó kh:n, rào c?n trong vi$c th6c hi$n m�c tiêu, mong mu4n: 

11) Nh�ng ?nh h*Bng tích c6c t` gia %ình, b�n bè, môi tr*+ng s4ng, h�c t
p: 

12) Nh�ng nguy c=, thách th;c, ?nh h*Bng tiêu c6c t` gia %ình, b�n bè,  

môi tr*+ng s4ng, h�c t
p: 

13) B?n thân cPn s6 giúp %K nào t` giáo viên, b�n bè: 

14) B?n thân sM %0nh làm gì % %�t %*&c nh�ng mong mu4n, m�c tiêu c5a mình: 

B��c 2. T8 ch;c cho giáo viên xung phong chia sc v�i m�i ng*+i trong l�p  

(%4i v�i h�c sinh có th t8 ch;c ho�t %�ng này trong gi+ sinh ho�t l�p).  

S4 giáo viên/ h�c sinh còn l�i ch*a có d0p chia sc có th % trong phong 

th* gmn trên t*+ng có %3 tên c5a t`ng ng*+i — % m�i ng*+i tìm hiu v3 

nhau, bi9t nh�ng %i3u b�n mình thích ho'c không thích % tránh cho 

nhau nh�ng b#t ti$n, phù h&p v�i sB tr*+ng c5a b�n, ho'c hh tr&, giúp 

%K nhau th6c hi$n m�c tiêu, mong mu4n. 

 Câu hMi th;o lu<n cho giáo viên trong l�p 

1) Nh�ng thông tin thu th
p %*&c cho giáo viên: 

a) Bi9t %*&c %i3u gì? 

b) Giúp giáo viên làm gì? 

2) Quá trình suy ngYm % tr? l+i câu hai trên giúp gì cho t`ng ng*+i/ h�c sinh?  

3) Có cPn l*u tr� nh�ng thông tin này và theo dõi s6 v
n %�ng/di�n bi9n 

c5a hành vi h�c sinh thành h� s= c5a t`ng em không? 
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B��c 3: K9t lu
n 

— Thông qua vi$c t8 ch;c cho h�c sinh th6c hành kG n:ng t6 nh
n th;c b?n 

thân, giáo viên có th nmm %*&c nh�ng thông tin c= b?n v3 cá tính c5a 

t`ng h�c sinh % giúp giáo viên ti9p c
n cá nhân phù h&p. 

— Quá trình suy ngYm % tr? l+i 14 câu hai nêu trên %ã giúp h�c sinh nh
n 

ra nh�ng %im m�nh cPn phát huy, nh�ng %im y9u cPn khmc ph�c... 

— K9t qu? t6 nh
n th;c c5a h�c sinh nên l*u vào h� s= cá nhân % giáo 

viên theo dõi, t�o %i3u ki$n hh tr&, giúp %K các em ti9n b�. 

 2.  SOm vai trò chuy0n v�i h�c sinh cá bi0t ngoài gi' h�c 

B��c 1: Chia l�p thành các nhóm t` 5 %9n 8 ng*+i. Mhi nhóm %�c nh�ng 

thông tin c= b?n d*�i %ây và phân công 2 ng*+i smm vai: m�t là h�c sinh 

cá bi$t và m�t là giáo viên. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

bây là con %*+ng tr6c ti9p và thu %*&c nhi3u thông tin, hi$u qu? n9u 

giáo viên bi9t t�o ra môi tr*+ng an toàn và h�c sinh cá bi$t tin t*Bng, c?m 

giác tho?i mái, th hi$n cho h�c sinh %ó th#y rfng mình mu4n nghe t̀  cách 

nhìn cnng nh* c< chL th hi$n s6 quan tâm lmng nghe % hiu h=n là % 

%áp l�i, tránh nh�ng vi$c làm gây m#t t
p trung, %�ng c?m v�i h�c sinh. 

Giáo viên cnng cPn c4 gmng %'t mình vào hoàn c?nh ng*+i nói và xem 

xét %9n các quan %im khác, %�ng th+i giáo viên cnng cPn gi� bình tGnh 

và kiên nhYn không cmt ngang. b'c bi$t, giáo viên cPn tránh tranh cãi 

ho=c phê phán vì vi$c này sM %qy ng*+i nói vào t* th9 phòng v$ ho'c có 

th t;c gi
n. Ngoài ra, giáo viên còn cPn chú ý m�t s4 yêu cPu sau: 

+ V� m?c �ích nghe: Khi nghe h�c sinh, ngoài m�c %ích tìm hiu thông tin, 

giáo viên cPn ph?i quan tâm tìm hiu tâm tr�ng ng*+i nói, th hi$n thái 

%� khích l$ và tôn tr�ng các em. 

+ V� thái �0 nghe: Nên ng�i xu4ng tr*�c m't, không nên l= %�nh, không 

nghe h+i h&t vì nh* v
y sM làm cho ng*+i nói b0 t8n th*=ng. Giáo viên 

ph�i th  hi/n thi/n chí muBn ���c lCng nghe. S6 thi$n chí c5a giáo viên 

th hi$n B thái %� và cách khuy9n khích ng*+i nói, có th bfng ánh mmt,  

l+i nói %�ng viên khuy9n khích: Tôi %ang nghe %ây, em c; ti9p t�c %i… 

%�ng th+i, giáo viên còn cPn th hi$n s6 cBi mB, không thành ki9n,  

th hi$n tình th*=ng. 
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N:m y9u t4 chính c5a lCng nghe tích c-c: 

1) T
p trung chú ý. 

2) Th hi$n rfng b�n %ang lmng nghe. 

3) Cung c#p thông tin ph?n h�i. 

4) Không v�i %ánh giá. 

5) b4i %áp h&p lí. 

Trong khi trò chuy$n v�i h�c sinh cá bi$t mà giáo viên không bi9t lmng 

nghe tích c6c, ch#p nh
n c?m xúc c5a h� thì có th không giúp h�c sinh 

tháo ba tâm lí e ng�i, phòng th5 % chuyn sang h*�ng giao ti9p cBi mB, 

tích c6c h=n. N9u lmng nghe t` trái tim, t#t c? các d#u hi$u phi ngôn ng� 

%3u có ý nghGa. 

Cùng v�i bi9t lmng nghe tích c6c, giáo viên cnng cPn bi9t và d�y h�c sinh 

cách ph?n h�i hay bày ta c?m xúc, nghGa là th hi$n ho'c chia sc nh�ng 

c?m xúc c5a b?n thân v�i nh�ng ng*+i khác. Bày tD c�m xúc sE giúp h�c 

sinh tránh khai tình tr�ng c:ng th�ng trên c= sB t�o ra khung c?nh  

an toàn, tin t*Bng, c?m thông, lmng nghe không phê phán. 

B��c 2: Th6c hành trò chuy$n v�i h�c sinh cá bi$t 

— Các nhóm c< 2 ng*+i %�i di$n trình bày phPn smm vai, v
n d�ng nh�ng 

yêu cPu nêu trên % trò chuy$n tìm hiu h�c sinh cá bi$t theo nh�ng n�i 

dung g&i ý B ho�t %�ng 1. 

— Các thành viên trong l�p nh
n xét, chia sc ý ki9n cá nhân v3 phPn th6c 

hành c5a t`ng nhóm. 

3.  H��ng dQn t� h�c các ph�.ng pháp thu th<p thông tin khác v, h�c sinh 

cá bi0t 

a. ��c thông tin v� các ph�:ng pháp khác 

•  TG chHc cho h�c sinh vi3t v3 nh�ng %i3u có ý nghGa %4i v�i b?n thân và 

cu�c s4ng theo quan ni$m riêng. 

•  Quan sát trong quá trình cùng tham gia vào các ho't �0ng v+i h�c sinh 

Tr*�c khi quan sát, giáo viên cPn xác %0nh m�c tiêu và các tiêu chí quan sát. 

Trong quá trình quan sát, cPn phát hi$n và ghi nh
n khách quan nh�ng 

thái %�, hành vi c5a h�c sinh cá bi$t %4i v�i công vi$c, %4i v�i nh�ng 

ng*+i xung quanh. 
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Sau khi quan sát, cPn phân tích nh�ng hi$n t*&ng thu th
p %*&c trong 

quá trình quan sát trên c= sB liên k9t các thông tin và các s6 ki$n % rút 

ra nh�ng gi? thuy9t v3 %'c %im c5a h�c sinh %ó. 

 CPn l*u ý m�t s4 %im sau % tránh sai l$ch trong quan sát: 

+ Tôn tr�ng nh�ng gì %ang di�n ra t6 nhiên %4i v�i h�c sinh. 

+ Không áp %'t. 

+ Không %0nh ki9n, nh
n d�ng hi$n t*&ng quan sát %*&c theo ý ch5 quan 

c5a mình. 

•  Tìm hi u v� h�c sinh thông qua nhóm b'n thân 

Ti9p c
n nhóm b�n thân % tìm hiu các ho�t %�ng, tính ch#t quan h$ 

c5a các em, cnng nh* xác %0nh %*&c nh�ng giá tr0 và ?nh h*Bng tích c6c, 

tiêu c6c c5a các em %4i v�i nhau. 

•  Tìm hi u v� h�c sinh thông qua gia �ình 

Khi th:m gia %ình h�c sinh, giáo viên có vai trò là khách cho nên cPn l*u ý: 

+ Tôn tr�ng, ch#p nh
n và thích ;ng v�i n9p s4ng c5a gia %ình h�c sinh. 

+ Ta thái %� l�c quan v3 s6 ti9n b� c5a h�c sinh. 

+ Tôn tr�ng cách nghG c5a gia %ình. 

•  Tìm hi u v� h�c sinh thông qua cán b0 l+p, tG 

•  Tìm hi u v� h�c sinh thông qua các b'n ngLi xung quanh trong l+p h�c 

•  Tìm hi u v� h�c sinh thông qua các giáo viên khác và cán b0 �oàn 

•  Tìm hi u v� h�c sinh thông qua hàng xóm cMa gia �ình  

Khi trò chuy$n, phang v#n gia %ình, b�n thân, cán b� l�p, t8, ng�i xung 

quanh trong l�p h�c… giáo viên cPn: 

— b't câu hai %=n gi?n, c� th, có th dùng các câu hai tr6c ti9p, ho'c gián 

ti9p sao cho phù h&p, nh*ng ph?i liên quan %9n m�c %ích tìm hiu.  

H�n ch9 dùng nh�ng câu hai %óng mà ng*+i %*&c hai chL cPn tr? l+i có 

hay không. 

— S< d�ng nguyên tmc lmng nghe tích c6c không chL % thu th
p %Py %5 

thông tin chính xác, th hi$n thái %� tôn tr�ng ng*+i nói, mà còn % k0p 

th+i phát hi$n ra ý cPn ph?i ti9p t�c hai sâu h=n nhfm khai thác thông 

tin toàn di$n h=n. 
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— K9t h&p các hình th;c giao ti9p: Giao ti9p không chL bfng l+i mà còn 

thông qua ngôn ng� không l+i, %'c bi$t là ánh mmt thân thi$n, chân thành, 

khích l$; tóm tmt và ph?n h�i l�i ý ki9n nghe %*&c % %?m b?o rfng mình 

%ã nghe và c?m nh
n chính xác nh�ng %i3u %ã mà h� %ã trao %8i… 

  Tr� l�i câu h�i 

1) B�n sM s< d�ng ph4i h&p nh�ng ph*=ng pháp thu th
p thông tin nào 

trong s4 nh�ng ph*=ng pháp nêu trên % tìm hiu v3 h�c sinh cá bi$t mà 

b�n %ang d�y và giáo d�c? 

2) L
p k9 ho�ch thu th
p thông tin v3 h�c sinh cá bi$t mà b�n %ang quan tâm 

và các ph*=ng pháp % thu th
p nh�ng thông tin %ó theo mYu d*�i %ây: 

TT N�i dung tìm 

hi$u 

Ph&'ng pháp s* d+ng ,-i t&.ng trao �0i 

    

    

    

 

Hoạt động 3. Hướng phối hợp xử lí, lưu trữ, khai thác 

thông tin về từng học sinh cá biệt. 

B�n hãy vi9t ra kinh nghi$m c5a mình v3 nh�ng v#n %3 d*�i %ây trong 

quá trình giáo d�c h�c sinh cá bi$t: 

— X< lí thông tin: 
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— L*u gi� k9t qu? x< lí thông tin: 

 

 

 

 

 

 

 

— Khai thác, s< d�ng thông tin: 

 

 

 

 

 

 

B'n hãy ��c nh�ng thông tin d�+i �ây �  có thêm hi u bi3t v� vi/c xN lí, 

l�u gi� và khai thác thông tin trong quá trình giáo d?c h�c sinh cá bi/t. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

•  Cách th;c x< lí, phân tích các thông tin thu %*&c theo h*�ng k9t h&p,  

%4i chi9u, so sánh thông tin thu %*&c t  ̀ các ngu�n khác nhau. Trên c= 

sB %ó phân tích, %ánh giá % gi� l�i nh�ng thông tin %*&c kim ch;ng t  ̀

nhi3u ngu�n, sau %ó t8ng h&p, khái quát hoá % có th có nh�ng nh
n 

%0nh c= b?n v3 h�c sinh %ó. Nh�ng thông tin thu th
p %*&c cnng có th 

làm c= sB % %ánh giá ch�n %oán (diagnosis evaluation) v3 m�t h�c sinh 

c� th. bánh giá ch�n %oán (diagnosis evaluation) là m	t thành ph�n 

quan tr�ng trong công tác giáo d�c. “Ch�n %oán” trong giáo d�c không 

ch� �� nh�n d�ng các khó kh:n và các thi�u h�t trong ki�n th�c, nhân 

cách c5a h�c sinh, mà còn �� nh�n d�ng các %i�m m�nh và các n:ng l�c 

%�c bi t c!a h�c sinh. Giáo viên ch�n %oán nh#m giúp h�c sinh h�c t%t 

h=n ch� không ph'i �� “dán nhãn” h�c sinh. 
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Các k�t qu' c!a ch�n %oán %-.c s/ d�ng �� l�p nên m	t k� ho�ch  

d�y h�c, giáo d�c nh#m lo�i b1 các tr2 ng�i c!a vi c h�c và phát trin 

nhân cách c5a các em. K9 ho�ch giáo d�c cá nhân là v:n b?n xác %0nh 

m�c tiêu, n�i dung, ph*=ng pháp, hình th;c và các %i3u ki$n th6c hi$n 

theo ti9n %� th+i gian % ti9n hành giáo d�c. 

•  Bi9t cách l*u gi� k9t qu? %ánh giá % l
p h� s= t`ng h�c sinh cá bi$t.  

H� s= h�c sinh có các t* li$u sau: 

+ Phi9u %'c %im gia %ình h�c sinh; 

+ S8/Phi9u theo dõi s6 phát trin c5a cá nhân t`ng h�c sinh qua t`ng 

tuPn, tháng, h�c kì, n:m h�c;  

+ Các k9t qu?/thông tin sâu thu th
p %*&c v3 h�c sinh thông qua các 

ph*=ng pháp/kG thu
t tìm hiu %'c thù; 

+ H�c b�; 

+ S8 liên l�c. 

Nh�ng thông tin v3 h�c sinh cá bi$t cnng có th %*&c l*u tr� c? d*�i d�ng 

các file m3m ch;a trong máy tính % v`a %?m b?o an toàn và d� truy c
p khi 

cPn thi9t. 

•  H�+ng khai thác thông tin v� h�c sinh  

Thông tin v3 h�c sinh cá bi$t %*&c khai thác % xác %0nh bi$n pháp tác 

%�ng, d6 báo chi3u h*�ng phát trin d*�i tác %�ng c5a các ?nh h*Bng, 

d6 ki9n k9t qu? %�t %*&c cnng nh* nh�ng nguy c= % có bi$n pháp 

phòng ng`a. 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

Sau khi %�c, nghiên c;u nh�ng thông tin d*�i %ây, b�n hãy chia sc v�i 

%�ng nghi$p, v�i t8 chuyên môn và t8 giáo viên ch5 nhi$m % th6c hi$n 

yêu cPu sau: 

B�n d6 %0nh sM làm gì, làm nh* th9 nào % l*u tr� và khai thác thông tin 

v3 h�c sinh cá bi$t m�t cách an toàn và thu
n l&i? Hãy t6 vi9t ra. 
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Hoạt động 4. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng 

học sinh cá biệt. 

Qua kinh nghi$m c5a b?n thân trong quá trình tìm hiu, giáo d�c h�c 

sinh cá bi$t, b�n hãy li$t kê nh�ng nguyên nhân c= b?n dYn %9n hi$n 

t*&ng h�c sinh cá bi$t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B'n hãy ��c nh�ng thông tin d�+i �ây �  t6ng thêm hi u bi3t v� nh�ng 

nguyên nhân dPn �3n hi/n t��ng h�c sinh cá bi/t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Ch�a có mRc �ích h�c t<p rõ ràng, ch�a nh<n th=c ��Tc trách nhi0m, 

bUn ph<n c1a b;n thân 

Trong th6c t9 có nh�ng h�c sinh ch*a nh
n th;c %*&c: H�c % làm gì? Vì 

cái gì mà h�c? ho'c ch*a bi9t hài hoà gi�a quy3n và b8n ph
n trách 

nhi$m c5a mhi con ng*+i trong cu�c s4ng, do %*&c giáo d�c ch*a %Py 

%5 ho'c ch*a %úng cách, ho'c b?n thân thi9u t6 giác ch#p nh
n nh�ng  

b8n ph
n, trách nhi$m c5a mình bên c�nh vi$c %*&c h*Bng th� các 

quy3n l&i trong gia %ình, nhà tr*+ng và xã h�i. Vì th9, các em %9n tr*+ng, 

%i h�c nh* là ý mu4n c5a gia %ình, cha mQ, mà không nh
n th;c %*&c %i 

h�c là c= h�i % thành công và h�nh phúc sau này. K9t qu? là các em 

thi9u t6 giác, th
m chí thi9u trách nhi$m v�i vi$c h�c t
p và tu d*Kng. 
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Các em %i h�c nh* chL % hoà vào dòng ch?y c5a tu8i %9n tr*+ng mà 

thi9u h�n vai trò ch5 th tích c6c v4n %áng ph?i có trong quá trình h�c 

t
p và tham gia các ho�t %�ng giáo d�c, rèn luy$n ý chí, ngh0 l6c % v*&t 

qua nh�ng khó kh:n, thách th;c trong cu�c %+i. 

 2. M�t s( em có ni,m tin sai v, giá tr8 c1a con ng�'i và cu�c s(ng 

Bên c�nh nh�ng em thi9u t6 giác, còn có nh�ng em có ni3m tin, quan 

ni$m ch*a h&p lí v3 giá tr0 c5a con ng*+i và cu�c s4ng. Các em này 

không tin rfng: Vi$c h�c sM %em l�i cho con ng*+i giá tr0 và cu�c s4ng có 

ch#t l*&ng. Có nh�ng em cho rfng ti3n b�c và quy3n uy m�i làm nên giá 

tr0 c5a con ng*+i, cu�c s4ng, mà không tin rfng s6 hiu bi9t, tình ng*+i, 

danh d6 c5a con ng*+i m�i là giá tr0 và là m�t th; quy3n l6c vô hình c5a 

con ng*+i. 

 3. Chán n;n 

Có r#t nhi3u h�c sinh B l;a tu8i khác nhau có ti3m n:ng nh*ng c?m th#y  

chán n?n v3 n:ng l6c c5a mình, m#t dPn h;ng thú, %�ng c= h�c t
p,  

ho�t %�ng. H�c sinh tin rfng mình không th “khá” lên %*&c, %ánh giá 

th#p v3 b?n thân mình, không v*&t qua %*&c khó kh:n, d� ba gi�a ch`ng, 

kém t6 tin. Các nhà nghiên c;u v3 giáo d�c k9t lu
n rfng “t#t c? nh�ng 

h�c sinh “h*” hay có hành vi không phù h&p %3u là nh�ng h�c sinh  

chán n?n”. Khi chán n?n, h�c sinh không còn h;ng thú ho�t %�ng và %�ng 

c= ho�t %�ng n�a. 

Chán n?n là nguyên nhân c5a hPu h9t nh�ng th#t b�i h�c %*+ng,  

%'c bi$t v�i h�c sinh tu8i m�i l�n. M�t s4 em cho rfng mình không %áp 

;ng %*&c mong mai c5a thPy cô, cha mQ. M�t s4 th#y cha mQ, thPy cô 

không %ánh giá mình %úng m;c. Trong tr*+ng h&p %ó, h�c sinh sM quy9t 

%0nh không %áp l�i các mong mai, các yêu cPu do ng*+i l�n %3 ra cho 

h�c sinh n�a. H�c sinh m#t dPn h;ng thú và c4 gmng, trong khi cu�c 

s4ng là m�t quá trình c4 gmng liên t�c. 

Th
m chí, khi h�c sinh chuyn tr*+ng ho'c chuyn lên b
c h�c cao h=n, 

th*+ng là B n:m h�c %Pu tiên, các em %ang t
p thích nghi v�i môi tr*+ng m�i. 

N9u b0 ph�t khi mmc lhi, hay vi ph�m n�i quy nhà tr*+ng h�c sinh d�  

thu mình, c?m th#y không an toàn, có th gi?m h;ng thú, %�ng c= h�c 

t
p ho'c th
m chí không thích %i h�c. 

Ph*=ng pháp h�c t
p không hi$u qu? cnng có th là nguyên nhân gây 

chán n?n và m#t %�ng c= h�c t
p. 
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 4.  R(i lo"n hành vi xã h�i c1a h�c sinh cá bi0t 

Thu
t ng� “rBi lo'n hành vi xã h0i” %ã %*&c bi9t %9n t` lâu trong tâm  

lí h�c. Có nhi3u m;c %� r4i lo�n hành vi xã h�i. Nh�ng bi u hi/n sau có B 

các m;c %� r4i lo�n khác nhau: 

— D<ng d*ng tr*�c tình c?m c5a ng*+i xung quanh. 

— Coi th*+ng các chuqn m6c cnng nh* các nghGa v� xã h�i. 

— Hung t&n, có th dùng vn l6c. 

— Không có kh? n:ng c?m nh
n t�i lhi và không th rút ra nh�ng bài h�c 

có ích t` kinh nghi$m s4ng, ngay c? sau nh�ng lPn b0 ph�t do ph�m lhi. 

— Có n:ng khi9u trong vi$c k9t t�i nh�ng ng*+i xung quanh ho'c bi$n h� 

cho nh�ng hành %�ng %i ng*&c l�i chuqn m6c xã h�i c5a mình. 

* Nh�ng trT ���c chUn �oán là bV “rBi lo'n hành vi” có nh�ng �=c �i m sau: 

— Côn %�, r#t thích %ánh nhau. 

— Hung hãn, tàn b�o v�i m�i ng*+i và v�i súc v
t. 

— Phá ho�i m�i tài s?n sB h�u. 

— �n cmp, :n tr�m. b4t phá. 

— Ba h�c. Ba nhà %i “b�i”. 

— R#t hay lên c=n th0nh n�, gi
n d�. 

—  Hay khiêu khích, châm ch�c m�i ng*+i xung quanh. 

— Th*+ng xuyên và công khai không ch0u nghe l+i. 

* Các nhà nghiên cHu phân lo'i các rBi lo'n hành vi thành ba nhóm, gLm:  

— Nhóm rBi lo'n hành vi ���c gi+i h'n b�i nh�ng �i�u ki/n gia �ình, nh*: 

qu
y phá, ch4ng %4i, khiêu khích, châm ch�c, :n cmp, phá phách trong 

ph�m vi gia %ình, th hi$n trong m4i quan h$ v�i nh�ng ng*+i thân B gia %ình. 

— Nhóm rBi lo'n hành vi không ���c ch�p nh�n b�i nhóm xã h0i, nh*:  

côn %�, thích %ánh nhau, t4ng ti3n, t#n công bfng vn l6c, tàn b�o v�i 

%�ng v
t. D�ng r4i lo�n này là s6 k9t h&p gi�a hành vi qu
y phá, hành vi 

%i ng*&c l�i các chuqn m6c xã h�i v�i s6 t8n h�i m4i quan h$ c5a b?n 

thân trc v�i nhóm b�n c5a mình. Trong tr*+ng h&p này, trc hoàn toàn  

cô %�c, b0 hmt h5i và không %*&c chào %ón trong c�ng %�ng b�n cùng l;a. 
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Nh�ng trc này th*+ng có biu hi$n thô lh, không ki3m ch9 %*&c b?n thân, 

không có b�n thân. 

— Nhóm rBi lo'n hành vi ���c ch�p nh�n b�i nhóm xã h0i. Thu�c nhóm 

này là các r4i lo�n hành vi %i ng*&c l�i chuqn m6c xã h�i, ho'c các hành 

vi qu
y phá B nh�ng trc th*+ng ngày hoà nh
p t4t v�i nhóm b�n cùng 

l;a. Nh�ng trc này, m�t m't vYn duy trì %*&c m4i quan h$ b�n bè thân 

thi9t, lâu b3n v�i nhóm c5a mình, nh*ng %�ng th+i có nh�ng hành vi 

côn %� và th hi$n tính tàn b�o v�i các n�n nhân. 

* Theo các chuyên gia, %4i v�i nhóm r4i lo�n hành vi th; nh#t, nguyên 

nhân ch5 y9u nfm B trong chính gia %ình h�c sinh: ho'c cha mQ %4i x< 

v�i con cái quá khmc nghi$t và thô b�o, ho'c các thành viên trong gia 

%ình quá th+ =, d<ng d*ng v�i nhau, ho'c chi3u con quá m;c, ho'c 

trong gia %ình có quá nhi3u “v#n %3 xã h�i” (nghi$n ng
p, không có vi$c 

làm, v*�ng vào t$ n�n xã h�i…). Trong khi %ó, nh�ng r4i lo�n hành vi B 

nhóm th; hai và th; ba, nguyên nhân gia %ình chL mang tính trung gian. 

* Các nhà chuyên môn trong lGnh v6c này %ã t8ng k9t và %*a ra nh�ng �=c 

�i m h�c sinh có nguy c= cao mmc t
t r4i lo�n hành vi xã h�i bao g�m: 

— ThH nh�t, các kiu hành vi ch4ng l�i chuqn m6c xã h�i th*+ng g'p B các 

em trai nhi3u h=n B các em gái. 

— ThH hai, th*+ng B các h�c sinh b0 r4i lo�n hành vi xã h�i còn g'p c? 

nh�ng r4i lo�n v3 thPn kinh, %'c bi$t là h�i ch;ng t:ng %�ng. 

— ThH ba, y9u t4 gây nên s6 kích %�ng c5a h�c sinh có th do trình %� 

phát trin trí tu$ nhìn chung th#p. Nh�ng h�c sinh này th*+ng b0 cha 

mQ quB trách vì k9t qu? h�c t
p kém. b tìm ki9m s6 c?m thông và 

5ng h�, các em sM %i ra bên ngoài r�i có th gia nh
p vào b#t c; nhóm 

trc nào B bên ngoài. 

— ThH t�  là vai trò c5a y9u t4 di truy3n (b4 mQ b0 mmc t
t r4i lo�n hành vi 

xã h�i, nghi$n ma tuý, cha/ mQ b0 b$nh tâm thPn…). 

— ThH n6m là do tính cách c5a h�c sinh (thô b�o, thi9u %�ng c?m, th+ = 

tr*�c nh�ng nhu cPu c5a ng*+i khác, ích kL, quá t6 ti ho'c quá t6 cao  

t6 %�i…).  

* Các chuyên gia cho rfng, nh�ng r4i lo�n hành vi xã h�i r#t hi9m khi có 

th gi?i quy9t %*&c m�t cách nhanh chóng. Vi$c �i�u chYnh, chYnh trV 
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ph� thu�c vào nguyên nhân c5a r4i lo�n, theo %ó, ho'c sM th6c hi$n li$u 

pháp gia %ình n9u r4i lo�n thu�c nhóm 1, ho'c th6c hi$n li$u pháp v�i 

nhóm b�n, giúp h�c sinh thay %8i hình ?nh b?n thân n9u r4i lo�n thu�c 

nhóm 2, 3.  

b4i v�i vi$c h�n ch9 các hành vi b�o l6c B h�c sinh, ngoài vi$c d�y tri 

th;c thì s6 quan tâm c5a giáo viên %9n %+i s4ng tinh thPn c5a h�c sinh, 

hiu %'c %im tâm lí và tôn tr�ng cá tính c5a các em là r#t quan tr�ng. 

Nhi3u h�c sinh do b0 %im kém, cô giáo mmng ma ngay trên l�p khi9n 

các em th#y x#u h8 v�i b�n bè, b0 t8n th*=ng nghiêm tr�ng. Nhi3u thPy 

cô dùng hình th;c tr`ng ph�t h�c sinh nh* là bi$n pháp giáo d�c nhfm 

m�c %ích % h�c sinh vâng l+i. Tuy nhiên, %i3u này l�i làm cho h�c sinh 

b0 ;c ch9 và tìm cách chuyn tâm tr�ng c5a mình sang b�n khác theo 

%úng cách %ó. Vì th9, nhi3u khi h�c sinh b0 b�n %ánh không hiu do %âu.  

Các nhà giáo d�c h�c và tâm lí h�c th9 gi�i %ã %úc k9t: l;a tu8i Tiu h�c 

là l;a tu8i mà trí não h�c sinh chL t* duy m�t b*�c: ghi nh
n, h�c hai; l;a 

tu8i trung h�c c= sB là t* duy hai b*�c: ghi nh
n và phân tích %úng sai; l;a 

tu8i trung h�c ph8 thông: t* duy ph?n bi$n (còn g�i là t* duy t�i h�n, 

hay t* duy nhi3u b*�c): ghi nh
n, phân tích %úng sai và %*a ra gi?i pháp 

% gi?i quy9t nh�ng s6 ki$n. N9u trc MPm non và Tiu h�c th*+ng bmt 

ch*�c, làm theo thì B b
c trung h�c c= sB và trung h�c ph8 thông các em 

%ã phát trin t4t h=n v3 t* duy suy lu
n, cá tính b�c l� rõ h=n, cùng v�i 

xu h*�ng t6 kh�ng %0nh mình ngày càng rõ nét. Do %ó, lúc này quá trình 

giáo d�c thành công chính là làm sao % các em t6 giáo d�c, t6 nh
n 

th;c và rút ra bài h�c cho b?n thân. Vì v
y, tr*�c h9t cPn % h�c sinh 

ph?i t6 ch0u trách nhi$m v3 m�i hành vi c5a mình.  

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

Sau khi %�c, nghiên c;u nh�ng thông tin trên, b�n hãy chia sc v�i %�ng 

nghi$p, v�i t8 chuyên môn và t8 giáo viên ch5 nhi$m % th6c hi$n m�t 

s4 yêu cPu sau: 

1) Nh�ng h�c sinh cá bi$t mà b�n %ã t`ng ho'c %ang d�y và giáo d�c có 

nh�ng hành vi l$ch l�c là do nh�ng nguyên nhân nào? 

2) Nh�ng d�ng hành vi sai l$ch mà h�c sinh cá bi$t c5a b�n có cPn %9n s6 

hh tr& chLnh tr0 c5a chuyên gia không? 
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Hoạt động 5. Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt. 

B�n hãy li$t kê các cách th;c giáo d�c h�c sinh cá bi$t mà b�n %ã th6c 

hi$n và bài h�c kinh nghi$m rút ra khi th6c hi$n cách th;c giáo d�c %ó: 

— Các cách th;c giáo d�c h�c sinh cá bi$t: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Bài h�c kinh nghi$m: 
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B'n hãy ��c nh�ng thông tin d�+i �ây �  bi3t thêm các cách thHc giáo d?c 

h�c sinh cá bi/t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  Giáo viên c2n ph;i ti�p c<n cá nhân và xây d�ng quan h0 tin c<y, tôn tr�ng, 

thân thi0n v�i h�c sinh cá bi0t 

Giáo viên ph?i hiu %Py %5 t`ng h�c sinh và nh�ng %'c %im c= b?n 

cnng nh* nh�ng %'c %im riêng c5a t`ng h�c sinh cá bi$t và ;ng x< theo 

quan %im tích c6c thì sM %em l�i hi$u qu? h=n. 

Ti9p c
n tích c6c %4i v�i h�c sinh có hành vi không mong %&i, ho'c h�c 

sinh cá bi$t th hi$n B m�t s4 khía c�nh sau: 

— Th hi$n s6 hiu bi9t, thông c?m và ch#p nh
n trc. 

— T
p trung vào %im m�nh c5a trc. 

— Tìm %im tích c6c và nhìn nh
n tình hu4ng theo cách khác tích c6c h=n. 

— T
p trung vào nh�ng %im c4 gmng, ti9n b� c5a trc. 

— Th6c hi$n tr�+c khi m�t hành %�ng di�n ra, không chL khi thành công 

mà c? khi khó kh6n ho=c th�t b'i. 

H�c sinh cPn c?m th#y %*&c khích l$ % có t6 tin và có %�ng c= ho�t %�ng. 

Giáo viên ch5 nhi$m ti9p c
n tích c6c thì sM kh=i d
y %*&c nhu cPu 

mu4n kh�ng %0nh kh? n:ng và giá tr0 c5a b?n thân, mu4n hoàn thi$n 

nhân cách. 

Mu4n thay %8i hành vi c5a h�c sinh m�t cách hi$u qu?, giáo viên cPn có 

s6 h&p tác c5a h�c sinh, do %ó giáo viên cPn ch5 %�ng ti9p xúc v�i h�c 

sinh % nmm bmt v3 %i3u ki$n và hoàn c?nh, tâm t*, s;c khoc… c5a h�c sinh; 

%�ng viên, an 5i giúp cho các em có hoàn c?nh gia %ình khó kh:n ho'c 

4m %au, b$nh t
t c4 gmng yên tâm h�c t
p và bi9t v*&t khó, v*=n lên. 

 2. Giúp h�c sinh bi�t nh<n th=c �úng v, �i5m m"nh và �i5m y�u c1a b;n thân 

b h�c sinh có nh�ng ;ng x< phù h&p trong các m4i quan h$, trong các 

tình hu4ng, tr*�c h9t cPn giúp h�c sinh nh
n th;c %úng %*&c b?n thân, 

trong %ó ph?i xác %0nh %*&c %úng Mình là ai? Mình có �i m m'nh, �i m 

y3u gì? bây v`a là m�t kG n:ng s4ng quan tr�ng c5a mhi cá nhân, nó càng 

trB nên quan tr�ng %4i v�i nh�ng ng*+i hay có nh�ng thái %�, hành vi 

;ng x< không phù h&p, gây khó ch0u, ph?n c?m cho m�i ng*+i. 
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•  Nh�n thHc ���c nh�ng giá trV �Bi v+i b�n thân 

Vi$c nh
n th;c %*&c %i3u gì có ý nghGa và quan tr�ng %4i v�i mình và 

nh�ng %i3u %ó có ph?i th6c s6 là chân giá tr0 c5a con ng*+i và %+i ng*+i 

không? R#t quan tr�ng n�a là cPn nh
n th#y bên c�nh nh�ng h�n ch9 

nh#t %0nh, mình là ng*+i có giá tr0 thì h�c sinh m�i có nhu cPu, %�ng l6c 

% hoàn thi$n b?n thân. 

•  T- tin v� giá trV và nh�ng �i m m'nh cMa mình �  làm �i m t-a cho 

nh�ng hành vi và Hng xN m0t cách tích c-c 

Trên c= sB làm cho h�c sinh nh
n th;c %*&c nh�ng %im m�nh, giá tr0 

c5a b?n thân, giáo viên cPn khích l$ % các em t6 tin phát huy nh�ng 

%im m�nh và giá tr0 %ó, %�ng th+i c4 gmng khmc ph�c nh�ng h�n ch9, 

nh�ng ni3m tin vào cái phi giá tr0 ho'c ph?n giá tr0 % thay %8i hành vi, 

thói quen x#u, tiêu c6c theo h*�ng lành m�nh và tích c6c lên. 

3. Giúp h�c sinh nh<n th=c ��Tc h<u qu; c1a nh�ng hành vi tiêu c�c và  

t\t y�u ph;i thay �Ui thói quen, hành vi c] 

Giáo viên k9t h&p v�i t
p th l�p giúp h�c sinh dPn nh
n th;c %*&c n9u 

c; hành %�ng, ;ng x< theo cách làm m�i ng*+i khó ch0u, làm m�i ng*+i  

t8n th*=ng, c?n trB s6 phát trin chung… thì không chL làm kh8, làm h�i 

ng*+i khác, mà nguyên tmc s4ng trong t
p th, xã h�i không cho phép 

b#t c; ai làm nh* v
y.  

N9u không thay %8i nh�ng hành vi, thói quen tiêu c6c thì sM ?nh h*Bng 

%9n t*=ng lai, %9n s6 thành công và ch#t l*&ng cu�c s4ng c5a b?n thân. 

Thay %8i hay là ch#p nh
n m�i s6 r5i ro, th#t b�i? 

Giáo viên và t
p th h�c sinh cPn hh tr& các em trong quá trình thay %8i 

hành vi. bây là quá trình khó kh:n %òi hai s6 kiên trì c5a h�c sinh cá bi$t 

và s6 khuy9n khích, hh tr& c5a giáo viên, gia %ình, b�n bè. Mhi con 

ng*+i, khi thay %8i hành vi th*+ng tr?i qua m�t quá trình v�i các b*�c và 

các giai %o�n khác nhau. Có th chia quá trình %ó ra làm 5 b*�c nh* sau: 

— Nh
n ra hành vi có h�i; 

— Quan tâm %9n hành vi m�i; 

— b't m�c %ích thay %8i; 

— Th< nghi$m hành vi m�i; 

— bánh giá k9t qu?. 
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Giáo viên, gia %ình, b�n bè cPn dõi theo và hh tr& k0p th+i % h�c sinh  

cá bi$t thành công trong quá trình thay %8i mình. 

4.  Giáo viên c2n ph;i quan tâm h^ trT các em v�Tt qua nh�ng khó kh+n 

và �áp =ng nhu c2u chính �áng c1a h�c sinh cá bi0t 

T8 ch;c cho l�p quan tâm, giúp %K h�c sinh cá bi$t khi g'p khó kh:n; 

ph� %�o b�i d*Kng thêm % các em có th  nCm ���c nh�ng ki3n thHc,  

k\ n6ng c: b�n, v�n d?ng ph�:ng pháp t- h�c b0 môn. bi3u này r#t quan 

tr�ng vì nó giúp h�c sinh dPn thành công trong t`ng n#c thang chi9m 

lGnh ki9n th;c. T` %ó t`ng b*�c t�o cho h�c sinh ni3m vui, ni3m tin v3 kh? 

n:ng h�c t
p c5a b?n thân. Giáo viên cùng h�c sinh %'t ra nh�ng m�c 

tiêu phù h&p v�i kh? n:ng c5a h�c sinh và giúp h�c sinh %�t %*&c nh�ng 

m�c tiêu %ó, giúp c5ng c4 ni3m tin có th v*=n lên trong h�c t
p. 

Ngoài ra % %áp ;ng nhu cPu cho h�c sinh, giáo viên cPn l*u ý: 

•  Thái �0, hành vi cMa giáo viên �  h�c sinh th�y ���c An Toàn 

— Khoan dung, coi lhi lPm là c= h�i % h�c sinh h�c t
p. 

— Giúp h�c sinh hiu rõ: Không ai %*&c làm t8n th*=ng ng*+i khác và m�i 

ng*+i %3u có quy3n %*&c b?o v$. 

— Ta ra thông hiu trong quá trình th?o lu
n nhfm giúp h�c sinh %*a ra 

các quy9t %0nh t4t h=n. 

— Kiên %0nh v3 các chuqn m6c c* x<, x< lí m�t cách công bfng trong m�i 

tình hu4ng. 

•  Thái �0, hành vi cMa giáo viên �  h�c sinh th�y ���c Yêu Th�:ng 

— T�o ra môi tr*+ng thân thi$n B tr*+ng, B l�p mà h�c sinh có th biu l�, 

th hi$n chính b?n thân. 

— C< chL nhQ nhàng, ân cPn, d0u dàng, thân m
t, gPn gni. Lmng nghe l+i tâm 

s6 c5a h�c sinh. Tôn tr�ng ý ki9n c5a h�c sinh. b�ng viên, giúp %K, khích l$, 

khoan dung, %� l*&ng, v0 tha, #m áp, quan tâm… 

— Công bfng v�i t#t c? h�c sinh, không phân bi$t %4i x<. 

•  Thái �0, hành vi cMa giáo viên �  h�c sinh th�y ���c Hi u, Thông C�m 

— Lmng nghe h�c sinh. 

— T�o %i3u ki$n cho h�c sinh di�n %�t ý nghG và b�c l� c?m xúc. 
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— CBi mB, linh ho�t. 

— Tr? l+i các câu hai c5a h�c sinh m�t cách rõ ràng. 

— Hiu %'c %im tâm lí c5a trc qua t`ng giai %o�n. 

•  Thái �0, hành vi cMa giáo viên �  h�c sinh th�y ���c Tôn Tr�ng 

— Lmng nghe h�c sinh m�t cách quan tâm, ch:m chú. 

— Dành th+i gian % nh
n ra các c?m xúc c5a h�c sinh. 

— Cùng v�i h�c sinh thi9t l
p các n�i quy c5a l�p. 

— T�o gi�i h�n và bình tGnh khi h�c sinh vi ph�m n�i quy. 

— Luôn gi� cho âm %i$u, gi�ng nói hài hoà trong l�p h�c. Tu� theo tình hu4ng, 

có lúc gi�ng nói mang tính ch#t quan tâm, ph#n khBi, khuy9n khích, có lúc 

rõ ràng, kiên quy9t, nghiêm khmc. 

•  Thái �0, hành vi cMa giáo viên �  h�c sinh th�y Có Giá TrV 

— Luôn ch#p nh
n ý ki9n c5a h�c sinh.  

— Lmng nghe h�c sinh nói. 

— T�o %i3u ki$n cho h�c sinh b�c l� kh? n:ng c5a mình. 

— H*Bng ;ng các ý t*Bng h&p lí c5a h�c sinh. 

— N9u h�c sinh có mmc lhi, hãy chú ý %9n hành vi c5a h�c sinh. Không %*&c 

%�ng nh#t lhi lPm c5a h�c sinh v�i nhân cách, con ng*+i c5a h�c sinh [ 2 ]. 

5.  _�ng viên, khích l0, t"o ��ng l�c cho h�c sinh cá bi0t t"o ��ng l�c h�c 

t<p và hoàn thi0n nhân cách cho h�c sinh 

Ng*+i giáo viên ph?i ch:m lo giáo d�c %�ng c= h�c t
p, giá tr0, hành vi 

tích c6c, lành m�nh v3 m�i m't cho h�c sinh. Giáo viên là ng*+i %ánh th;c, 

kh=i d
y h;ng thú nhi3u m't c5a h�c sinh; là ng*+i kìm hãm, ng:n ch'n 

nh�ng ho�t %�ng tiêu c6c c5a h�c sinh và kích thích, tích c6c hoá các 

ho�t %�ng có giá tr0 xã h�i và là ng*+i hình thành, rèn luy$n kG n:ng gi?i 

quy9t các v#n %3 g'p ph?i trong cu�c s4ng (thích ;ng, %*=ng %Pu có hi$u 

qu? %4i v�i các thách th;c) cho h�c sinh.  

— B`ng các bi/n pháp khác nhau và ph4i h&p v�i các giáo viên môn h�c khác, 

giáo viên cPn t�o %*&c tr�ng thái c?m nh
n %*&c s6 cPn thi9t c5a tri th;c 

và các giá tr0 khác c5a vi$c h�c %4i v�i s6 phát trin c5a b?n thân. Mu4n v
y, 
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trong t`ng gi+ h�c, ng*+i giáo viên cPn chú ý khai thác nh�ng tr?i nghi$m 

c5a h�c sinh trong quá trình ki9n t�o tri th;c m�i, t�o nên s6 h#p dYn  

c5a n�i dung tri th;c, quá trình h�c t
p và nh�ng ph*=ng pháp tìm ra  

tri th;c, quan tâm truy3n c?m h;ng, s6 %am mê kích thích h;ng thú h�c 

hành cho h�c sinh.  

Bên c�nh %ó cnng r#t cPn làm cho h�c sinh hiu rõ b8n ph
n và trách 

nhi$m c5a mình tr*�c gia %ình và xã h�i % t6 giác h�c t
p. H�c t
p v`a  

là quy3n, v`a là trách nhi$m c5a ng*+i h�c sinh %4i v�i gia %ình và xã h�i. 

b'c bi$t cPn % h�c sinh th#y còn bao nhiêu b�n cùng trang l;a không 

có c= h�i %*&c %i h�c % các em th#u hiu h�nh phúc %*&c %i h�c và %*&c 

t�o %i3u ki$n h�c t
p, t` %ó th#y rõ h=n trách nhi$m c5a mình v�i nhi$m 

v� h�c t
p. b'c bi$t các em ph?i th hi$n b8n ph
n, trách nhi$m %ó 

thành nh�ng hành %�ng h�c t
p th6c s6, tích c6c hàng ngày. Biu hi$n 

trách nhi$m h�c t
p không chL d`ng B vi$c %i h�c chuyên cPn, h�c và 

làm bài %*&c giáo viên giao mà còn t6 tìm tòi % mB r�ng và %ào sâu  

ki9n th;c, c5ng c4 kG n:ng. 

Giáo d�c m�c %ích h�c t
p %úng %mn: Các em có th h�c % %*&c lên l�p, 

h�c % %*&c khen th*Bng, % có uy tín tr*�c b�n bè… nh*ng m�c %ích 

h�c t
p %áng quý nh#t chính là h�c % nâng cao hiu bi9t, có ph*=ng 

pháp làm vi$c khoa h�c, có ch#t l*&ng cu�c s4ng sau này… b�ng viên 

các em ngoài vi$c tích c6c h�c trên l�p, còn ph?i t6 h�c nghiêm túc,  

có nh* v
y m�i hiu th#u %áo v#n %3, tránh tình tr�ng h�c theo kiu 

trung bình ch5 nghGa, mang tính %4i phó, c4t sao cho %5 %im lên l�p, 

ho'c chL h�c bài khi có kim tra ho'c thi, th
m chí là quay cóp, %i h�c thêm, 

h�c theo bài mYu % thi vào l�p ch�n. 

— b4i v�i nh�ng h�c sinh chán n?n, ch
m ti9n th*+ng d� m'c c?m nên r#t 

ng�i tham gia vào công vi$c chung c5a t
p th, do %ó giáo viên ch5 

nhi$m cPn ti9p c
n % hiu %*&c “gu” và tác %�ng vào “sB thích” c5a h�c 

sinh %ó t�o s6 tr?i nghi$m nh�ng ni3m vui trong ho�t %�ng, c5ng c4 nhu 

cPu, %�ng l6c trong các lo�i hình ho�t %�ng %a d�ng khác nhau % th#y ý 

nghGa c5a cu�c s4ng, dPn làm n?y sinh B h�c sinh nhu cPu muBn chi3m 

l\nh tri thHc, muBn là ng�ai có giá trV, ���c m�i ng�ai tôn tr�ng, quý m3n. 

b�ng th+i, giáo viên cPn tôn tr�ng các em làm cho các em th#y rfng mình 

có nhi3u %im m�nh, có giá tr0 cPn ph?i nh l6c khai thác, phát huy nh�ng 
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%im m�nh và giá tr0, %�ng th+i khmc ph�c nh�ng %im y9u và thói quen 

ch*a t4t % r�i chính t6 t`ng em nh
n th#y mình cPn ph?i thay %8i thói 

quen, hành vi ch*a t4t. 

— Xây d6ng môi tr*+ng l�p h�c thân thi$n nhfm %áp ;ng các nhu cPu 

%*&c yêu th*=ng, %*&c tôn tr�ng và có giá tr0 c5a t`ng thành viên trong 

t
p th l�p, %'c bi$t là %4i v�i nh�ng h�c sinh chán n?n, ch
m ti9n.  

BBi vì môi tr*+ng thân thi$n ch;a %6ng s6 c?m thông, chia sc, h&p tác, 

yêu th*=ng, tôn tr�ng, %*&c th`a nh
n, không phân bi$t %4i x< v�i t#t c? 

h�c sinh thu�c các thành phPn xã h�i khác nhau. M4i quan h$ gi�a giáo 

viên và h�c sinh d6a trên s6 hiu bi9t lYn nhau, s6 giúp %K và %�ng c?m. 

— Giúp h�c sinh nh
n th#y mình có giá tr0, mình có kh? n:ng, m�i ng*+i  

yêu quý, tôn tr�ng và tin t*Bng mình sM thay %8i. Cu�c s4ng và t*=ng lai c5a 

b?n thân, c5a gia %ình %ang r#t cPn s6 c4 gmng và thay %8i c5a chính em. 

 — CMng cB tích c-c: Khi h�c sinh th hi$n s6 c4 gmng th*+ng nh
n %*&c 

nhi3u n� c*+i và s6 quan tâm h=n t  ̀ m�i ng*+i xung quanh. Ví d� khi 

h�c sinh %*&c %im cao, sM %*&c ng*+i l�n và b�n bè công nh
n,  

tán th*Bng. Khi m�i ng*+i %4i x< tích c6c v�i h�c sinh, h�c sinh cnng d� 

dàng %áp l�i bfng s6 tích c6c, h&p tác. C?m xúc %*&c yêu th*=ng,  

tôn tr�ng và c?m giác vui thích l�i c5ng c4 thêm các c?m xúc tích c6c 

khác bên trong h�c sinh. Khi h�c sinh có m�t hành vi tích c6c, ng*+i l�n 

có nh�ng ph?n ;ng mang tính ch#t c5ng c4. C; nh* v
y, m�t thói quen 

t4t dPn %*&c hình thành. Quá trình hình thành này di�n ra nh* vòng 

xomn trôn 4c mà không ph?i %=n thuPn nh* m�t %*+ng th�ng. Có khi 

m�t thói quen %ã %*&c hình thành, nh*ng n9u không %*&c c5ng c4 

th*+ng xuyên nó có th thay %8i. 

Vi$c c8 vn hay th*Bng cho h�c sinh khi có nh�ng hành %�ng t4t, có s6 

thay %8i theo chi3u h*�ng t4t %*&c xem là c5ng c4 tích c6c. 

— SN d?ng tBi �a s- khích l/ và s< d�ng bi$n pháp c5ng c4 tích c6c vì khích 

l$ giúp nâng cao lòng t6 tr�ng, t6 tin và %�ng c= cho h�c sinh. 

— Vi/c có th�t và c? th  

Th*+ng nhi3u ng*+i l�n không % ý %9n nh�ng hành vi tích c6c, chL chú ý 

%9n vi$c bmt lhi, chú ý t�i hành vi tiêu c6c c5a h�c sinh. bi3u quan tr�ng 

là ph?i tìm ra %*&c các hành vi %úng %mn, tích c6c c5a HS % c5ng c4. 
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bi3u quan tr�ng là thái %� và gi�ng nói c5a ng*+i l�n ph?i chuyn t?i 

%*&c %i3u tích c6c %ó. Khích l$ %'c bi$t quan tr�ng v�i nh�ng em h�c 

sinh g'p khó kh:n, ít thành công trong h�c t
p.  

— C? th  và g�i tên m0t phUm ch�t 

Vi$c khen ng&i, khích l$ ph?i nhfm vào m�t vi$c c� th, t` %ó th hi$n m�t 

phqm ch#t t4t c� th c5a h�c sinh. Ví d�: “Em r#t t4t khi %ã không %ánh 

l�i b�n khi b�n trêu ch�c và ch9 nh�o em. Em r#t m�nh mM và bình tGnh”. 

H�c sinh sM nh� nh�ng phqm ch#t mà b�n nói là chúng %ã có hay %ã  

th hi$n. bi3u này r#t quan tr�ng vì nó có th giúp h�c sinh thay %8i suy nghG, 

quan %im c5a mình t` tiêu c6c (nh* %0nh %ánh tr? khi b�n trêu ch�c) 

sang tích c6c (t6 tr�ng, bình tGnh, kiên nhYn). 

— Chân thành: Trong khen ng&i và khích l$, chính tình c?m và s6 yêu th*=ng, 

chân thành c5a giáo viên ch5 nhi$m m�i là quan tr�ng nh#t. bi3u này 

làm h�c sinh c?m th#y mình %*&c tôn tr�ng, công vi$c và nh�ng c4 gmng, 

nh l6c c5a chính h�c sinh %*&c %ánh giá %úng m6c. Ai cnng mu4n %*&c 

yêu quý, %*&c công nh
n. Ánh mmt, l+i nói th hi$n s6 tôn tr�ng,  

chân thành là nh�ng d#u hi$u vô giá c5a s6 thành th
t, m�t %i3u d� dàng 

nh
n th#y %4i v�i con ng*+i B m�i l;a tu8i. 

— Luôn �  l'i c�m xúc tích c-c 

bôi khi ta c4 gmng khen ho'c khích l$ nh*ng l�i k9t thúc bfng m�t câu 

làm ng*+i %*&c khen th#y khó ch0u. Khi giáo viên nói: “Hôm nay em 

làm bài t4t. Khá lmm! Giá nh* hôm nào em cnng làm th9 có ph?i hay 

h=n không?”, h�c sinh %*&c khen sM th#y th9 nào? L+i nh
n xét ban %Pu 

r#t t4t, nh*ng khi nó chuyn sang gi�ng chL trích, ho'c nó nhmc l�i 

hành vi tiêu c6c trong quá kh;, thì nh�ng c?m xúc tích c6c sM m#t %i 

nhanh chóng. 

— Ngay l�p tHc 

M�t hành vi tích c6c m�i xu#t hi$n cPn nh
n %*&c ph?n h�i t;c thì. CPn hình 

thành m�t kiu hành vi m�i bfng cách cùng giúp các em ph#n %#u.  

Ví d�: “Em bi9t cách làm r�i %#y. T4t lmm, khi làm xong bài này thì %*a 

cho cô xem nhé!.” Khi h�c sinh %ã hoàn thành bài, giáo viên hãy ch#m 

%im luôn và khen ng&i n9u làm %úng. Khi mu4n ti9p t�c c5ng c4,  

thì giáo viên giao thêm bài t
p mà h�c sinh cPn làm. Trong m�t th+i  
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gian ngmn, h�c sinh sM làm bài m�t cách %�c l
p h=n và h�c khá h=n. 

Vi$c khích l$ th*+ng xuyên r#t cPn % thi9t l
p m�t hành vi m�i,  

nh*ng %9n khi hành vi này trB thành thói quen thì có th gi?m dPn s6 

khích l$. 

— S- khác nhau gi�a khen th��ng và khích l/ 

Chúng ta th*+ng hiu khen th*Bng và khích l$ gPn nh* %�ng nh#t và cho 

rfng %3u mang l�i hi$u qu? vì nó thôi thúc h�c sinh có hành vi t4t h=n. 

Tuy nhiên, nhi3u nhà giáo d�c l*u ý nên phân bi$t khen th*Bng và  

khích l$. Vì khen th*Bng và khích l$ khác nhau v3 th+i gian và hi$u qu? 

nh* B b?ng d*�i %ây: 

Khen th&3ng Khích l5 

 

1) Th6c hi$n sau khi thành tích %ã %�t 

%*&c, khi h�c sinh %ã thành công (ví 

d� khen th*Bng h�c sinh %*&c h�c 

sinh giai cu4i kì hay cu4i n:m). 

 

1) Th6c hi$n tr*�c ho'c trong khi m�t 

hành %�ng nào %ó di�n ra, không chL 

khi thành công mà c? khi khó kh:n 

ho'c th#t b�i (khích l$ nh�ng nh l6c, 

nh�ng c4 gmng, ti9n b�, nh�ng %óng 

góp c5a h�c sinh). 

2) Trao cho nh�ng h�c sinh có thành 

tích, %ôi khi m#t chi phí cho vi$c khen 

th*Bng. Có r#t ít h�c sinh, ít vi$c x;ng 

%áng %*&c khen th*Bng, ví d� s4 h�c 

sinh giai, xu#t smc. Nh�ng thành tích 

này th*+ng ph?i %�t %*&c sau m�t th+i 

gian c4 gmng. 

2) Không m#t chi phí và h�c sinh nào 

cnng x;ng %áng %*&c nh
n món quà 

này. Có r#t nhi3u h�c sinh, nhi3u vi$c 

h�c sinh th hi$n nh l6c, c4 gmng, ti9n 

b� x;ng %áng c5a h�c sinh cPn %*&c 

khích l$. Ph?i tr?i qua r#t nhi3u ngày 

nh* th9 này h�c sinh m�i %�t %*&c 

%i3u ng*+i l�n sM khen th*Bng. 

3) Do ng*+i l�n hài lòng, %ánh giá.  
3) Do t6 h�c sinh %ánh giá (Cho thPy 

cô bi9t xem th9 nào? Em nghG th9 nào?). 

4) Th hi$n s6 mong %&i v�i thái %� 

c5a ng*+i b3 trên (ví d�: Ph?i %*&c 

%im 10 m�i g�i là giai ch;!). 

4) bánh giá, tôn tr�ng n:ng l6c cá nhân 

c5a h�c sinh (ví d�: Em làm r#t t4t.  

Ai cho cô bi9t cách gi?i phPn này th9 nào!). 
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Khen th&3ng Khích l5 

 

5) Tuân ph�c, nghe l+i thPy cô.  5) b�ng c?m. 

6) Khen th*Bng có khi %*&c s< d�ng 

nh* hình th;c % “mua chu�c”, kèm 

theo %i3u ki$n. D� dYn %9n tâm lí 

“không bao gi+ làm gì n9u không %*&c gì”. 

6) Khích l$ làm h�c sinh c?m th#y 

ph#n ch#n vì nh�ng c4 gmng, nh l6c, 

%óng góp c5a mình, có %�ng c= ho�t 

%�ng nh* m�t y9u t4 n�i t�i. 

 

M0t sB k\ n6ng khích l/ 

Khích l$ th hi$n qua n� c*+i, gi�ng nói, cái g
t %Pu, l+i nói th hi$n s6 

c?m =n, %ánh giá cao nh�ng nh l6c, c4 gmng, ti9n b� c5a h�c sinh. Sau %ây 

là m�t s4 kG n:ng khích l$ h�c sinh: 

— KG n:ng th hi$n s6 hiu bi9t, thông c?m và ch#p nh
n h�c sinh 

Ví d?: Th. ch0u khó h�c nh*ng b0 %im r#t th#p trong kì thi h�c kì v`a qua. 

Ph�n Hng mang tính không khích l/ có th  nh� sau 

“b`ng có n?n, c4 ch0u khó h�c n�a vào, không l�i b0 th9 n�a %#y”. 

Ph�n Hng mang tính khích l/ là 

“Cô bi9t rfng em %ã r#t c4 gmng, cô tin lPn sau em có th v*&t qua”. 

Các tr*+ng h&p khác, giáo viên có th th hi$n s6 hiu bi9t và thông c?m 

nh* sau: “Cô th#y rfng %ây là m�t bài khó. Cô vui vì em %ã c4 gmng.  

Cô tin là em sM làm %*&c...” 

b khích l$, thPy cô nên tránh so sánh h�c sinh v�i b�n cùng l�p. Vì các 

so sánh nh* v
y làm gi?m s6 t6 tin c5a h�c sinh và nó %ánh giá th#p các 

nh l6c, c4 gmng c5a h�c sinh. Nh�ng giáo viên có phong cách khích l$ 

th*+ng ghi nh
n và %ánh giá nh�ng c4 gmng B h�c sinh, h� ch#p nh
n s6 

khác bi$t B nh�ng h�c sinh khác nhau % tìm cách giúp t`ng em ti9n b�. 

H�c sinh cPn %*&c khích l$ % c?m th#y mình có giá tr0, mình có  

kh? n:ng, có th “làm %*&c”, cnng nh* cPn %*&c khích l$ % v*&t qua 

khó kh:n, thách th;c, áp l6c b�n cùng trang l;a và có trách nhi$m  

v�i b?n thân mình. bó chính là cách xây d6ng lòng t6 tr�ng, t6 tin cho 

h�c sinh. Kì v�ng c5a giáo viên quá th#p hay quá cao %3u d� làm h�c 

sinh chán n?n. 
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 — KG n:ng t
p trung vào %im m�nh c5a h�c sinh 

Ví d?: H nh
n là %ã mmc lhi B tr*+ng khi mB vB trong gi+ kim tra, b0 %�c 

tên phê bình tr*�c l�p và em %ã s<a ch�a lhi %ó. 

Ph?n ;ng mang tính không khích l$ là: “Em ch�ng bao gi+ nghG tr*�c khi 

làm c?! Không bi9t x#u h8 à?”. 

Còn ph?n ;ng mang tính khích l$ có th nh* sau: 

“They r�t vui khi th�y em �ã nh�n ra và có trách nhi/m v� lfi cMa mình”. 

Trong cu�c s4ng, chúng ta th*+ng chú ý, nh#n m�nh nhi3u vào nh�ng 

lhi lPm dù bi9t rfng t#t c? chúng ta %3u có %im m�nh và %im y9u và 

%3u mmc lhi. Thay vào vi$c chL trích và chL chú ý %9n bmt lhi (gi4ng nh* 

tr�ng tài trong bóng %á), giáo viên ch5 nhi$m có th t
p trung vào nh�ng 

%im m�nh và v4n quý c5a h�c sinh: Tìm ra nh�ng n:ng l6c, nh�ng 

hành vi tích c6c c5a h�c sinh. Hãy khích l$ t#t c? nh�ng %im m�nh và 

v4n quý c5a h�c sinh % giúp các em trB thành ng*+i có trách nhi$m: 

Giúp %K cha mQ B nhà, thPy cô, b�n bè B tr*+ng, quan tâm %9n nhu cPu 

c5a ng*+i khác... 

— KG n:ng tìm %im tích c6c, nhìn nh
n tình hu4ng theo cách khác 

Ví d?: B. b0 r5 tham gia hút thu4c, u4ng r*&u cùng nhóm b�n, sau %ó gây 

l�n x�n và %�i tr
t t6 %*+ng ph4 ph?i x< lí. 

Ph�n Hng mang tính không khích l/ có th  nh� sau: 

— Bây gi+ em %ã th#y ch*a? bã sáng mmt ra ch*a? bó chính là lí do vì sao 

tôi luôn nhmc nhB các em ph?i tránh xa nh�ng nhóm b�n không t< t9. 

Ph�n Hng mang tính khích l/: “Cô nghG em %ã t6 rút %*&c ra %i3u gì %ó 

khi theo nh�ng b�n có thói quen, hành vi tiêu c6c”. 

— KG n:ng t
p trung vào nh�ng %im c4 gmng, ti9n b� c5a h�c sinh 

Ví d?:  Th. %ã c4 gmng % có %im trung bình h�c kì này t4t h=n nh*ng 

k9t qu? không %*&c nh* mong %&i. 

L+i nói mang tính không khích l$ có th là: “Cô t*Bng em nói là sM ch0u 

khó h�c h=n, v
y mà... Hãy nhìn %im trung bình môn Toán và Ti9ng Anh 

mà xem! T�i sao l�i t�i t$ th9 c= ch;?” 

Trong các tình hu4ng khác ng*+i l�n có th t
p trung vào nh�ng nh l6c, 

ghi nh
n s6 c4 gmng c5a h�c sinh nh* sau, ví d�: “Cô th#y em %ã r#t  
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c4 gmng”; “Cô th#y em %ã ti9n b� B môn V:n”; “Em hãy c4 gmng B nh�ng 

môn kia n�a nhé”. “Cô nghG rfng em có th làm %*&c bài này”. Tr*�c ho'c 

sau khi %i thi v3 h�c sinh c?m th#y lo lmng ho'c chán n?n. Ng*+i l�n cPn 

th hi$n s6 khích l$ nh*ng không có áp l6c. Ví d�: “bi3u quan tr�ng là 

em %ã c4 gmng h9t s;c trong kì thi này…”. bó chính là nh�ng l+i nói 

mang tính khích l/. 

Các nh l6c, c4 gmng, ti9n b� t`ng b*�c c5a h�c sinh cPn %*&c khích l$ 

th*+ng xuyên thì h�c sinh m�i %�t t�i %*&c thành tích cu4i cùng. 

Ng*+i l�n có kG n:ng khích l$ th*+ng ghi nh
n và %ánh giá nh�ng c4 

gmng B h�c sinh, ch#p nh
n s6 khác bi$t gi�a cá nhân. 

Các nh l6c, c4 gmng, ti9n b� t`ng b*�c c5a h�c sinh cPn %*&c khích l$ 

th*+ng xuyên thì h�c sinh m�i %�t t�i %*&c thành tích cu4i cùng. 

Cách khích l$, hh tr& là cách có ích nh#t cho s6 phát trin c5a h�c sinh. 

6. Tránh s` dRng c1ng c( tiêu c�c 

HPu h9t ng*+i l�n th*+ng nhìn nh
n h�c sinh %ang có v#n %3 v3 c?m xúc 

ho'c hành vi m�t cách tiêu c6c h=n th6c t9 (“bôi %en”). Khi %ó, các em 

có th biu hi$n s6 chán n?n, c?m th#y gi
n d�, b#t l6c, có khi trPm c?m.  

h�c sinh c?m th#y chán %9n tr*+ng, dPn dPn h�c sinh s& %i h�c và không 

c4 gmng n�a. h�c sinh m#t dPn %�ng c= ho�t %�ng. Khi nh�ng hành vi c5a 

ng*+i l�n B nhà và B tr*+ng t�o cho h�c sinh c?m xúc b#t l6c, %au %�n, 

s& hãi, ng*&ng ngùng và b#t an thì h�c sinh sM khó phát trin bình th*+ng, 

khoc m�nh. 

H�c sinh %9n l�p trong các hoàn c?nh khác nhau. N9u m�t h�c sinh c?m 

th#y b#t l6c và g'p thêm nh�ng th#t b�i, h�c sinh sM càng c?m th#y 

không có hi v�ng. N9u b0 b�n h�c trêu ch�c thêm, h�c sinh càng c?m 

th#y chán n?n h=n. 

b�ng c= c5a h�c sinh gi?m dPn, h�c sinh càng ngày càng ít c4 gmng. 

Càng ít c4 gmng h�c sinh l�i càng d� th#t b�i, 

M�t s4 h�c sinh chán n?n, dPn ch4ng %4i vi$c h�c t
p. H�c sinh có th  

c?m th#y b#t l6c và bu�n bã. M�t s4 khác c?m th#y t8n th*=ng, s& hãi, 

phYn n�, ng*&ng ngùng, gi
n d� và %ôi khi có hành vi b�o l6c.  
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Giáo viên cnng c?m th#y c:ng th�ng và b#t l6c khi có nh�ng h�c sinh h*, 

gây r4i B trong l�p. N9u ng*+i l�n tr`ng ph�t h�c sinh thì không nh�ng 

không mang l�i hi$u qu? mà còn gây h�i cho h�c sinh, làm h�c sinh lo âu 

và h�n ch9 ti9n trình h�c t
p và phát trin c5a b?n thân. N9u dùng các 

hình ph�t nh* %ánh, mmng,… sM %qy h�c sinh %i xa h=n, làm cho h�c 

sinh mu4n ch4ng %4i h=n là h&p tác. N9u h�c sinh có thay %8i thì có th 

chL vì b0 ép bu�c nhi3u h=n là mu4n hay t6 nguy$n thay %8i. Mu4n thay 

%8i hành vi c5a h�c sinh m�t cách hi$u qu?, ng*+i l�n cPn có s6 h&p tác 

c5a h�c sinh. H�c sinh cPn c?m th#y %*&c khích l$ % có t6 tin và %�ng 

c= ho�t %�ng. 

 7.  S` dRng h0 qu; t� nhiên và h0 qu; logic 

M?c �ích ch5 y9u c5a vi$c s< d�ng h$ qu? t6 nhiên và h$ qu? logic d�y 

cho h�c sinh có ý th;c trách nhi$m v3 các hành vi c5a chính mình, khích 

l$ h�c sinh %*a ra nh�ng quy9t %0nh có trách nhi$m, do %ó cách làm này 

có th thay th9 cho tr`ng ph�t: H�c sinh vYn h�c %*&c cách ;ng x< t4t 

giúp cho m4i quan h$ #m áp h=n, ít xung %�t h=n. 

a. H/ qu� t- nhiên: Là nh�ng gì x?y ra m�t cách t6 nhiên, không có s6 can 

thi$p c5a ng*+i l�n. Ví d�, m?i ch=i game không ng5 sM m$t mai; không hài 

hoà gi�a h�c t
p, lao %�ng, gi?i trí sM b0 c:ng th�ng, :n m'c %ua %òi sM b0 

các b�n nhìn v�i con mmt không bình th*+ng… Hai quy tCc cho vi/c áp 

d?ng h/ qu� t- nhiên là: 

— Không gây nguy him cho h�c sinh.  

— Không làm ?nh h*Bng %9n ng*+i khác. 

Nh* v
y, n9u tình hu4ng không có h�i cho h�c sinh thì câu châm ngôn 

“tr�i nghi/m là ng�ai they tBt nh�t” hay “cu0c sBng là m0t tr�ang h�c l+n 

nh�t” chính là m�t nguyên tmc h*�ng dYn. bây là m�t khía c�nh r#t quan 

tr�ng c5a quá trình h�c hai: H�c sinh h�c t2 các tr�i nghi/m h/ qu� hành 

vi cMa mình. N9u nh�ng tr?i nghi$m này mà tích c6c thì h�c sinh có xu 

h*�ng l'p l�i hành vi %ó và ng*&c l�i n9u tr?i nghi$m %ó là tiêu c6c. H�c 

sinh cPn hiu rfng hành vi nào cnng có h$ qu? nh#t %0nh. 

b. Khác v+i h/ qu� t- nhiên, h/ qu� logic %òi hai có s6 can thi$p c5a giáo 

viên ho'c c5a h�c sinh khác trong l�p h�c: khi không làm bài t
p B nhà 
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thì %9n l�p sM b0 %im kém; Vi$c dùng h$ qu? logic chL có hi$u qu? khi 

b?o %?m %*&c các quy tmc c5a nó.  

Ba quy tCc cho vi/c áp d?ng h/ qu� logic 

— Liên quan: Nguyên nhân và h$ qu? ph?i có liên quan v�i nhau. 

— Tôn tr�ng: N9u ng*+i l�n không th hi$n s6 tôn tr�ng khi yêu cPu  

h�c sinh khmc ph�c lhi, mà thay vì %ó làm h�c sinh b0 bM m't nh* mmng 

nhi9c h�c sinh, d�a n�t h�c sinh,… thì %ó là cách th;c tr`ng ph�t h�c 

sinh. Khi %ó, vi$c dùng h$ qu? logic sM không hi$u qu?. 

N9u mu4n thay %8i hành vi nào %ó B h�c sinh, tr*�c h9t giáo viên ph?i 

làm cho h�c sinh h&p tác mà không ph?i %4i %Pu v�i mình. Mu4n h�c 

sinh h&p tác, giáo viên ph?i là ng*+i có tính h&p tác. N9u mu4n h�c sinh 

tôn tr�ng, giáo viên ph?i th hi$n s6 tôn tr�ng h�c sinh. 

— H�p lí: N9u giáo viên vô lí yêu cPu h�c sinh ph?i tuân th5 yêu cPu c5a 

mình và ph?i rút %*&c ra bài h�c mà không gi?i thích thì %ó cnng không 

còn là s< d�ng h$ qu? logic n�a. Tính h&p lí không còn, c�ng v�i vi$c 

giáo viên dùng quy3n % bmt h�c sinh rút kinh nghi$m cho lPn sau thì 

h�c sinh sM khó h&p tác % thay %8i. 

N9u không áp d�ng ba quy tmc trên %ây thì vi$c dùng h$ qu? logic c5a 

giáo viên sM là s6 tr`ng ph�t và không có hi$u qu?. Khi %ó, h�c sinh sM có 

ba d�ng ph?n ;ng sau: 

— Oán gi�n: “Th9 là không công bfng. Không th tin giáo viên %*&c”. 

— Tr� �ia: “Giáo viên %*&c lPn này vì h� có quy3n, nh*ng lPn sau mình sM...”. 

— TrBn tránh ho=c gi�m t- tin vào b�n thân: “LPn sau mình sM không % b0 

bmt g'p n�a”; “Mình ch�ng ra gì ”. 

S� khác nhau gi�a tr�ng ph"t và s` dRng h0 qu; logic 

Tr7ng ph�t H5 qu� logic 

1) Nh#n m�nh quy3n hành c5a ng*+i l�n. 

Ng*+i l�n chL cPn yêu cPu, h�c sinh 

ph?i th6c hi$n. (Trung, ra ngoài ngay! 

1) Th hi$n th6c t9 cu�c s4ng. Ng*+i 

l�n và h�c sinh tôn tr�ng lYn nhau. 

(Trung, cô bi3t em thích vE, nh�ng bây 
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Tr7ng ph�t H5 qu� logic 

Trong gia h�c mà ngLi vE.) gia �ang �ang là gia h�c Toán. Em c�t 

�i �  gia nghY gi�i lao vE ti3p.) 

2) Th hi$n s6 %�c %oán ho'c ít liên 

quan t�i hành vi c5a h�c sinh. 

(Khi tôi �ang gi�ng bài c�u l'i nói 

chuyên riêng, ra ngoài và c�m không 

���c h�c gia cMa tôi n�a n3u em không 

ngh\ l'i.) 

2) Liên quan tr6c ti9p %9n hành vi c5a 

h�c sinh. 

(Em không nên nói chuy/n �  �nh 

h��ng �3n m�i ng�ai. N3u em không 

t�p trung vào h�c em có th  ra ngoài.) 

3) b�ng nh#t hành vi và nhân cách 

c5a h�c sinh, phán xét v3 m't %�o %;c. 

(Em l�y �L dùng cMa b'n mà không 

hDi là �L 6n cCp.) 

3) Phân bi$t hành vi và nhân cách. 

(Em l�y �L dùng cMa b'n mà không hDi, 

vi/c �ó là không �úng. T2 nay em ph�i 

rút kinh nghi/m.) 

4) ChL chú tr�ng %9n quá kh; 

(Tôi c�m em không ���c �i tham quan 

n�a. Len tr�+c �ã gây phi�n phHc cho 

l+p rLi.) 

4) Quan tâm %9n hi$n t�i và t*=ng lai 

(Em có th  �i tham quan v+i l+p n3u em 

cam k3t không gây phi�n phHc cho l+p.) 

5) D�a sM %4i x< thi9u tôn tr�ng. 

(Em �ã làm l+p m�t �i m thi �ua 

trong tuen này. CH �  tuen sau em còn 

tái ph'm tôi sE cho em th�y...) 

5) Hàm ý thi$n chí, thân thi$n sau khi c? 

giáo viên lYn h�c sinh %3u %ã bình tGnh. 

(Thôi, rút kinh nghi/m, cô hi v�ng �i�u 

này không bao gia x�y ra n�a.) 

6) Yêu cPu vâng l+i, tuân ph�c ngay. 

(�i ra ngoài ngay, �i �i! Không có tôi 

cho ng�ai kéo c�u ra ngoài bây gia.) 

6) Cho phép l6a ch�n. 

(N3u em muBn h�c thì t�p trung vào 

bài h�c, còn n3u không em có th  ra 

ngoài, sau �ó ph�i hoàn thành nhi/m 

v? cMa bài h�c hôm nay.)  
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Ngoài ra còn có m�t s- �i$m khác nhau v� thái �� c;a giáo viên  

trong hai ph&'ng pháp 

Tr7ng ph�t H5 qu� logic 

Gi�ng nói, ánh mmt, nét m't gi
n d�. Gi�ng nói, ánh mmt, nét m't bình tGnh. 

Thái %� không thân thi$n, thù ghét. Thái %� thân thi$n nh*ng kiên quy9t. 

Không ch#p nh
n s6 l6a ch�n c5a  

h�c sinh. 

(�i ra ngoài ngay không tôi cho ng�ai 

lôi ra ngoài bây gia) 

Có th ch#p nh
n quy9t %0nh c5a  

h�c sinh. 

(Em có th  h�c ti3p nh�ng tuy/t �Bi 

không ���c m�t tr�t t-) 

 

Vi$c dùng h$ qu? logic th*+ng %i kèm theo nh�ng gi?ng gi?i ngmn g�n 

c5a giáo viên cho h�c sinh hiu (xem b?ng trên). Vi$c làm này khuy9n 

khích h�c sinh ch0u trách nhi$m v3 hành vi c5a mình mà giáo viên 

không cPn ph?i d�a n�t, làm cho h�c sinh s&. Mu4n h�c sinh là ng*+i  

có trách nhi$m chúng ta nên trao trách nhi$m cho h�c sinh thay vì 

thuy9t trình %�o %;c v�i h�c sinh v3 trách nhi$m. Khi có hành vi không 

thích h&p, h�c sinh cPn %*&c giáo viên nói cho bi9t là hành vi %ó ?nh 

h*Bng x#u %9n ng*+i khác nh* th9 nào r�i %*&c trao cho trách nhi$m % 

khmc ph�c, s<a ch�a cho hành vi c5a mình. Khi h�c sinh mmc lhi mà giáo 

viên dùng h$ qu? logic trong khi vYn th hi$n m4i quan tâm, yêu th*=ng 

h�c sinh thì s6 gi?ng gi?i %ó r#t có s;c m�nh. 

 8. Ph�.ng pháp =ng x` �(i v�i m�t s( lo"i hành vi có mRc �ích �i5n hình 

Giáo viên cPn ph?i tìm hiu m�c %ích hành vi tiêu c6c c5a h�c sinh % có 

cách ;ng x< phù h&p.  

Nhi3u ng*+i cho rfng h�c sinh h* vì b?n thân h�c sinh có tính hay gây 

g8 ho'c %*&c nuông chi3u quá m;c, h* vì cha mQ hay anh ch0 %3u h*,  

vì gia %ình quá nghèo ho'c quá giàu... Có r#t nhi3u lí do %*&c %*a ra nh*ng 

l�i không giúp lí gi?i %*&c m�c %ích, hành vi tiêu c6c c5a h�c sinh.  

Xét cho cùng t#t c? các hành vi %3u có m�c %ích và có lí do, nó không x?y 
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ra m�t cách ngYu nhiên. Hành vi tiêu c6c hay c* x< không phù h&p c5a 

h�c sinh cnng v
y. Giáo viên cPn xác %0nh %*&c m�c %ích hành vi tiêu 

c6c c5a h�c sinh % hiu %*&c t�i sao h�c sinh l�i làm nh* v
y và có cách 

x< trí thích h&p, hi$u qu?. bi3u %áng l*u ý là nhi3u khi h�c sinh không ý 

th;c %*&c nh�ng suy nghG, ni3m tin sai l$ch c5a mình. N9u sau này giáo 

viên có hai h�c sinh t�i sao l�i c* x< nh* v
y, các em th*+ng tr? l+i là 

“không bi9t” ho'c %*a ra m�t vài lí do, nguyên c� % bao bi$n. Nguyên tmc 

ch5 y9u là trong các tình hu4ng %ó, giáo viên cPn c4 gmng bình tGnh, hiu 

h�c sinh, tôn tr�ng h�c sinh và dùng các ph*=ng pháp kL lu
t tích c6c, 

lmng nghe tích c6c, khích l$, ki3m ch9 b?n thân % gi?i quy9t. 

Cách Hng xN �Bi v+i nh�ng hành vi không mong ��i cMa h�c sinh 

•  V�i lo�i hành vi nhfm thu hút s- chú ý, giáo viên chM nhi/m nên: 

— Gi?m thiu ho'c không % ý %9n hành vi c5a h�c sinh khi có th, ch5 %�ng 

chú ý %9n h�c sinh vào lúc khác, nh�ng lúc phù h&p và d� ch0u h=n. 

— Nhìn nghiêm ngh0 nh*ng không nói gì. H*�ng h�c sinh vào hành vi có 

ích h=n. 

— Nhmc nhB c� th (tên, công vi$c ph?i làm), cho h�c sinh l6a ch�n có  

gi�i h�n. 

— Dùng h$ qu? logic.  

— L
p n�i quy hay l0ch trình mà giáo viên sM th*+ng xuyên dành th+i gian 

cho h�c sinh. 

•  V+i lo'i hành vi nh`m th  hi/n quy�n l-c, giáo viên chM nhi/m nên: 

— Bình tGnh, rút khai cu�c %ôi co, xung %�t, không “tham chi9n” % h�c 

sinh nguôi dPn.  

—  S< d�ng các b*�c khuy9n khích h�c sinh h&p tác (hiu c?m xúc c5a h�c sinh, 

th hi$n mình hiu c?m xúc %ó, chia sc c?m xúc c5a mình v3 tình hu4ng %ó, 

cùng nhau trao %8i % phòng tránh v#n %3 t*=ng t6 trong t*=ng lai).  

— Giúp h�c sinh th#y có th s< d�ng s;c m�nh, quy3n l6c theo cách th;c 

tích c6c. Giáo viên ch5 nhi$m cPn bi9t rfng tham gia %ôi co quy3n l6c 

ho'c nh*&ng b� chL làm h�c sinh mong mu4n có “quy3n l6c” h=n. 
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Quy9t %0nh xem mình sM làm gì, ch; không ph?i sM bmt h�c sinh làm gì. 

 — L
p n�i quy hay k9 ho�ch mà giáo viên sM th*+ng xuyên dành th+i gian 

cho h�c sinh. 

•  V+i lo'i hành vi nh`m tr� �ia thì, giáo viên chM nhi/m nên: 

— Kiên nhYn. Rút khai vòng luqn quqn “tr? mi9ng” lYn nhau. Tránh dùng 

các hình th;c tr`ng ph�t h�c sinh. 

— Duy trì tâm lí bình th*+ng trong khi ch+ %&i h�c sinh nguôi dPn. 

— Khích l$ s6 h&p tác, xây d6ng lòng tin t` h�c sinh. 

— Tâm s6 riêng v�i h�c sinh % gi?i quy9t khó kh:n. 

— S< d�ng kG n:ng khích l$, cho h�c sinh th#y h�c sinh %*&c yêu th*=ng, 

tôn tr�ng.  

L
p n�i quy hay k9 ho�ch mà giáo viên sM th*+ng xuyên dành th+i gian 

cho h�c sinh 

•  V+i lo'i hành vi th  hi/n s- không thích h�p, giáo viên chM nhi/m nên: 

— Không phê phán, chê bai h�c sinh. 

— Dành th+i gian rèn luy$n, ph� %�o cho h�c sinh, %'c bi$t v3 h�c t
p. 

— Chia nha nhi$m v�, bmt %Pu t` vi$c d� % h�c sinh có th %�t thành công 

ban %Pu. 

— S< d�ng kG n:ng khích l$, t
p trung vào %im m�nh, v4n quý c5a h�c sinh. 

— Không th hi$n th*=ng h�i, không %Pu hàng. 

— Dành th+i gian th*+ng xuyên cho h�c sinh, giúp h�c sinh. 

9.  L<p k� ho"ch phát tri5n cá nhân, kh.i d<y hoài bão và ý th=c t� giáo 

dRc c1a h�c sinh 

•  Ý ngh\a 

— Là c= sB % ti9n hành giáo d�c h�c sinh có m�c %ích, có k9 ho�ch nhfm %�t 

%*&c s6 phát trin t4i %a ti3m n:ng c5a h�c sinh và hoàn thi$n nhân cách. 

— Kim soát, %i3u chLnh ho�t %�ng giáo d�c c5a giáo viên, h*�ng t�i m�c 

tiêu cPn ph?i %�t. 

— Là c= sB % huy %�ng s6 tham gia c5a c�ng %�ng trong quá trình hh tr& 

h�c sinh và nhà tr*+ng. 
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— Là c= sB % %ánh giá hi$u qu? giáo d�c. 

— K9 ho�ch giáo d�c cá nhân sM %*a %9n ti9p c
n %úng %mn, phù h&p trong 

vi$c %ánh giá k9t qu? giáo d�c, d�y h�c h�c sinh nói chung và nh�ng h�c 

sinh %'c bi$t nói riêng. 

Tuy nhiên, xây d6ng b?n k9 ho�ch giáo d�c cá nhân là vi$c làm m�i và 

g'p không ít khó kh:n và % ti9n hành giáo d�c h�c sinh có khó kh:n 

hi$u qu? cPn ph?i xây d6ng và th6c hi$n nó m�t cách nghiêm túc, theo 

các m�c tiêu và k9 ho�ch %ã %0nh. Trong quá trình này, s6 hh tr& c5a gia 

%ình và c�ng %�ng là r#t cPn thi9t % %?m b?o b?n k9 ho�ch giáo d�c cá 

nhân %*&c xây d6ng hoàn chLnh và %'c bi$t %*&c th6c hi$n có hi$u qu?. 

Quy trình xây d6ng b?n k9 ho�ch giáo d�c cá nhân. 

B��c 1:  Xác %0nh kh? n:ng, nhu cPu, sB thích, nh�ng ni3m tin, suy nghG 

sai l$ch, hành vi thói quen ch*a t4t và môi tr*+ng giáo d�c c5a h�c sinh 

Nh�ng n�i dung cPn xác %0nh: 

 — Nhu cPu. 

— SB thích. 

— Kh? n:ng nh
n th;c. 

— Ni3m tin, suy nghG. 

— Tính cách. 

— Hành vi, thói quen ch*a t4t. 

— S;c khoc. 

— Các kh? n:ng khác. 

— Môi tr*+ng giáo d�c g�m: môi tr*+ng gia %ình, nhà tr*+ng, c�ng %�ng. 

CPn chú ý c? môi tr*+ng v
t ch#t và môi tr*+ng tinh thPn 

Chú ý: Trong b�+c này cen thu th�p �ey �M, chính xác nh�ng thông tin v� 

h�c sinh, khCc sâu nh�ng m=t m'nh, mong muBn, s� tr�ang cMa h�c sinh 

và nh�ng nhu ceu giáo d?c �=c bi/t cen hf tr� (th  hi/n trong HL s: h�c 

sinh � N0i dung I).  

B��c 2:  Xây d6ng m�c tiêu giáo d�c bao g�m: 

— M�c tiêu dài h�n, m�c tiêu trung h�n và ngmn h�n. 

— M�c tiêu cho t`ng n�i dung giáo d�c. 
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— M�c tiêu phát trin các kG n:ng thu�c lGnh v6c khác. 

Chú ý: Xây d-ng nh�ng m?c tiêu phù h�p, sát v+i th-c tr'ng cMa h�c sinh 

và các �i�u ki/n th-c hi/n (tính kh� thi cMa k3 ho'ch) và vi3t d�+i d'ng 

m?c tiêu hành vi. 

B��c 3:  Xây d6ng k9 ho�ch giáo d�c  

Xây d6ng n�i dung giáo d�c v3 các m't:  

— Th ch#t. 

— Nh
n th;c (hiu bi9t và n:ng l6c t* duy).  

— C?m xúc (chL s4 xúc c?m), tâm lí. 

— Xã h�i: %0nh h*�ng giá tr0 và các kG n:ng xã h�i. 

Cnng có th n�i dung giáo d�c theo: %;c, trí, th, mG, lao %�ng... 

Giáo viên ch5 nhi$m cPn ph?i chú tr�ng nh�ng lGnh v6c phát trin mà 

h�c sinh có %'c %im khác bi$t so v�i nh�ng h�c sinh khác. 

Mhi n�i dung giáo d�c cPn %3 xu#t các bi$n pháp giáo d�c phù h&p. 

CPn xác %0nh rõ th+i gian, ng*+i th6c hi$n và s6 ph4i h&p gi�a các l6c 

l*&ng tham gia giáo d�c (giáo viên b0 môn, �oàn, giáo viên chM nhi/m, 

gia �ình...). 

Chú tr�ng khâu giám sát, %ánh giá, rút kinh nghi$m và %i3u chLnh. 

B��c 4:  Th6c hi$n k9 ho�ch 

— T8 ch;c th6c hi$n: làm rõ t`ng ng*+i, t`ng t8 ch;c có trách nhi$m nh* 

th9 nào và nêu rõ k9t qu? %Pu ra. 

— b3 xu#t nh�ng gi?i pháp c� th trong quá trình th6c hi$n các n�i dung 

giáo d�c. 

— T6 %ánh giá và %i3u chLnh th*+ng xuyên m�t cách có k9 ho�ch % %�t 

%*&c các m�c tiêu giáo d�c. 

— Chú tr�ng s6 tham gia c5a các l6c l*&ng liên quan trong quá trình th6c 

hi$n k9 ho�ch giáo d�c. 

— b'c bi$t là giáo viên ch5 nhi$m và các l6c l*&ng có liên quan ph?i luôn 

kh=i d
y hoài bão và ý th;c t6 giáo d�c c5a h�c sinh. Vai trò ch5 th,  

phát huy n�i l6c c5a h�c sinh vô cùng quan tr�ng % bi9n m�c tiêu phát 

trin cá nhân thành hi$n th6c. 
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B��c 5:  bánh giá 

— Ph?i rõ ràng, c� th. 

— Th*+ng xuyên và có k9 ho�ch. 

— Hi$u qu?. 

— b3 xu#t các gi?i pháp khmc ph�c nh�ng h�n ch9.  

Sau khi nh
n th;c %*&c %i3u này và h�c sinh có nhu cPu thay %8i hành vi, 

thói quen tiêu c6c thì giáo viên ch5 nhi$m cPn giúp các em xây d6ng k9 

ho�ch thay %8i hành vi, thói quen cn. Thay %8i thói quen, hành vi tiêu 

c6c không ph?i là chuy$n d�, không chL cPn có k9 ho�ch th6c hi$n mà 

còn ph?i có ý chí, quy9t tâm, kiên %0nh th6c hi$n k9 ho�ch % bi9n k9 

ho�ch thành hi$n th6c, do %ó giáo viên ch5 nhi$m và t
p th l�p cPn 

luôn dõi theo s6 ti9n b� % khích l$ và phòng ng`a ho'c hh tr&, giúp %K 

khi có d#u hi$u l'p l�i thói quen cn. 

�Lng thai cen h�+ng các em suy ngh\ tích c-c và suy ngh\ tr�+c khi hành �0ng 

Cùng v�i vi$c khmc ph�c nh�ng suy nghG, ni3m tin, thói quen, hành vi 

tiêu c6c c5a h�c sinh, giáo viên ch5 nhi$m cPn t�o cho h�c sinh thói 

quen suy nghG cqn tr�ng tr*�c khi hành %�ng % tránh nh�ng hành vi 

không mong %&i và các h
u qu? %áng ti9c khác. 

S< d�ng môi tr*+ng t
p th thân thi$n và các m4i quan h$ trong t
p th 

% phát hi$n k0p th+i và tác %�ng phù h&p %9n t`ng cá nhân, t�o %i3u 

ki$n tinh thPn và s6 hh tr& %4i v�i t`ng thành viên trong quá trình th6c 

hi$n k9 ho�ch phát trin cá nhân h�c sinh.  

10. Áp dRng mô hình thay �Ui nh<n th=c — hành vi �5 c;i thi0n ni,m tin,  

suy nghi ch�a hTp lí c1a h�c sinh cá bi0t  

S� khác nhau gi>a tham v?n (Counseling) và t& v?n 

Tham v?n T& v?n/ c- v?n 

Là m�t cu�c nói chuy$n mang tính cá 

nhân gi�a nhà tham v#n v�i m�t ho'c 

m�t vài ng*+i %ang cPn s6 hh tr& % %4i 

m't v�i khó kh:n ho'c thách th;c trong 

cu�c s4ng. Tham v#n khác nói chuy$n B 

Là m�t cu�c nói chuy$n gi�a m�t 

“chuyên gia” v3 m�t lGnh v6c nh#t 

%0nh v�i m�t ho'c nhi3u ng*+i %ang 

cPn l+i khuyên hay chL dYn v3 m�t 

v#n %3 nào %ó. 
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Tham v?n T& v?n/ c- v?n 

chh tr�ng tâm c5a cu�c tham v#n nhfm 

vào ng*+i nh
n tham v#n. 

Nhà tham v#n hh tr& thân ch5 ra quy9t 

%0nh bfng cách giúp h� xác %0nh và làm 

sáng ta v#n %3, xem xét t#t c? các kh? 

n:ng và %*a ra l6a ch�n t4i *u nh#t cho 

chính h� sau khi xem xét kG l*Kng các 

quan %im khác nhau. 

Nhà t* v#n giúp thân ch5 ra quy9t 

%0nh bfng cách %*a ra nh�ng l+i 

khuyên mang tính chuyên môn. 

M4i quan h$ tham v#n quy9t %0nh k9t 

qu? %�t %*&c c5a quá trình tham v#n; 

nhà tham v#n ph?i xây d6ng lòng tin v�i 

thân ch5 và th hi$n thái %� th`a nh
n, 

thông c?m và không phán xét. 

M4i quan h$ gi�a nhà t* v#n và thân 

ch5 không quy9t %0nh k9t qu? t* v#n 

bfng ki9n th;c và s6 hiu bi9t c5a 

nhà t* v#n v3 lGnh v6c mà thân ch5 

%ang cPn t* v#n. 

Tham v#n là m�t quá trình g�m nhi3u 

cu�c nói chuy$n ho'c g'p gK liên t�c 

(bBi vì nh�ng v#n %3 c5a mhi ng*+i hình 

thành và phát trin trong m�t kho?ng 

th+i gian, do %ó cnng cPn có th+i gian % 

gi?i quy9t chúng). 

Quá trình t* v#n có th chL di�n ra 

trong m�t lPn g'p gK gi�a thân ch5 

và nhà t* v#n. K9t qu? t* v#n không 

lâu b3n; v#n %3 sM l'p l�i vì các 

nguyên nhân sâu xa c5a v#n %3 ch*a 

%*&c gi?i quy9t. 

Nhà tham v#n th hi$n s6 tin t*Bng vào 

kh? n:ng t6 ra các quy9t %0nh t4t nh#t 

c5a thân ch5; vai trò c5a nhà tham v#n 

chL là “lái” cho thân ch5 t�i nh�ng 

h*�ng lành m�nh nh#t. 

Nhà t* v#n nói v�i thân ch5 v3 

nh�ng quy9t %0nh h� cho là phù h&p 

nh#t %4i v�i tình hu4ng c5a thân 

ch5 thay vì t:ng c*+ng kh? n:ng cho 

thân ch5. 

Nhà tham v#n có ki9n th;c v3 hành vi và 

s6 phát trin c5a con ng*+i. H� có các  

kG n:ng nghe và giao ti9p, có kh? n:ng 

khai thác nh�ng v#n %3 và c?m xúc c5a 

thân ch5. 

Nhà t* v#n có ki9n th;c v3 nh�ng 

lGnh v6c c� th và có kh? n:ng 

truy3n %�t nh�ng ki9n th;c %ó %9n 

ng*+i cPn hh tr& hay h*�ng dYn 

trong lGnh v6c %ó. 
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Tham v?n T& v?n/ c- v?n 

Nhà tham v#n giúp thân ch5 nh
n ra và 

s< d�ng nh�ng kh? n:ng và th9 m�nh 

riêng c5a h�. 

T
p trung vào th9 m�nh c5a thân 

ch5 không ph?i là xu h*�ng chung 

c5a t* v#n. 

Nhà tham v#n ph?i thông c?m và ch#p 

nh
n vô %i3u ki$n v�i nh�ng c?m xúc và 

tình c?m c5a thân ch5. 

Nhà t* v#n %*a ra nh�ng l+i khuyên, 

h� không quan tâm %9n vi$c th 

hi$n s6 thông c?m hay ch#p nh
n 

thân ch5. 

Thân ch5 làm ch5 cu�c nói chuy$n; nhà 

tham v#n lmng nghe, ph?n h�i, t8ng k9t 

và %'t câu hai. 

Sau khi thân ch5 trình bày v#n %3, 

nhà t* v#n làm ch5 cu�c nói chuy$n 

và %*a ra nh�ng l+i khuyên. 

 

Ví d�: Khi h�c sinh có nh�ng thái %�, hành vi không %úng do ni3m tin sai 

l$ch có th s< d�ng mô hình nh
n th;c — hành vi d*�i %ây % tham v#n 

cho h�c sinh. 

Mô hình nh<n th=c — hành vi 

Tình hu-ng 

kích ho�t (A) 

Suy ngh�, thái ��, 

ni�m tin (B) 

H5 qu� 

(C) 

B nghG rfng “A c*+i %u 

v�i mình”. 

→ T;c gi
n, mu4n %ánh 

nhau. 

B v`a %i %9n thì A (ng*+i 

mà B không thích) nhìn 

sang và c*+i. 

B nghG rfng “A tình c+ 

nhìn và c*+i”. 

→ Bình th*+ng nh* không 

có chuy$n gì x?y ra. 

Nh* v
y, trong cùng m�t tình hu4ng, s6 ki$n có th có hai hay nhi3u ph?n 

;ng khác nhau, ph� thu�c vào cách suy nghG khác nhau. Chính chúng ta 

là ng*+i t�o nên c?m xúc c5a mình. Trong b?ng trên, tình hu4ng A chL là 

y9u t4 kích ho�t, B là nh�ng gì di�n ra trong %Pu và C là h$ qu?, là c?m 

xúc và hành vi c5a con ng*+i. � m;c %� r#t l�n, chính B (nh�ng suy nghG, 

thái %�, ni3m tin tiêu c6c hay tích c6c) %ã t�o ra C (t;c gi
n hay bình tGnh) 
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ch; không ph?i A t�o ra C. Nói cách khác, %i3u quan tr�ng không ph?i  

là chuy$n gì %ã x?y ra mà là cách chúng ta ph?n ;ng v�i nó nh* th9 nào. 

bó chính là %im m#u ch4t giúp con ng*+i %3 phòng và kim soát thái %�, 

hành vi tiêu c6c, % có thái %� và hành vi tích c6c (kG n:ng s4ng). N9u thay 

%8i B (ni3m tin, suy nghG) ta sM thay %8i %*&c C (hành vi, ;ng x<). 

Nh�ng d'ng suy ngh\ thiên l/ch, méo mó, không có ích. 

1) Suy ngh\ trCng — �en: Cách nhìn s6 v
t, hi$n t*&ng m�t cách tuy$t %4i 

ho'c trmng ho'c %en, ho'c là t#t c? ho'c là không có gì. 

2) Khái quát hoá quá mHc: Cách nhìn s6 v
t, hi$n t*&ng nh* m�t khuôn 

mYu liên t�c th#t b�i “Ch�ng bao gi+ làm %*&c %i3u gì ra h�n”. 

3) �Vnh ki3n: ChL t
p trung vào %im tiêu c6c, ba qua %im tích c6c. 

4) H' th�p các �i m tích c-c: Kh:ng kh:ng nh�ng gì %ã %�t %*&c là không 

%áng k, “không %*&c tính”. 

5) K3t lu�n v0i vã: Nhanh chóng cho rfng ng*+i khác ph?n ;ng v�i mình 

m�t cách tiêu c6c khi ch*a có bfng ch;ng rõ ràng ho'c t6 “d6 báo” (mò) 

tr*�c là m�i vi$c sM t�i t$. 

6) Phóng �'i ho=c �ánh giá th�p: Phóng %�i s6 vi$c, hi$n t*&ng ho'c h� 

th#p tPm quan tr�ng. 

7) Suy �oán c�m tính: Suy %oán t` tr�ng thái c?m xúc: “Mình c?m th#y nh* 

m�t thfng ng4c, chmc chmn mình là thfng ng4c”. 

8) Suy ngh\ là “ph�i” th3 này hay th3 kia: Phê phán b?n thân hay ng*+i khác, 

cho rfng mình hay ng*+i khác “ph?i” hay “không %*&c” th9 này hay th9 kia. 

9) Ch?p mi: b�ng nh#t mình v�i nh�ng khi9m khuy9t c5a b?n thân. báng lM 

nói “mình có sai lPm” thì l�i nói “mình %úng là thfng ngu”. 

10) Cá nhân hoá và �G lfi: b8 lhi cho b?n thân và ng*+i khác v3 nh�ng gì 

mà b�n hay h� không ph?i ch0u trách nhi$m hoàn toàn. 

T` nh�ng d�ng suy nghG sai l$ch trên sM d� dYn %9n hành vi, ;ng x< tiêu c6c, 

nên giáo viên ch5 nhi$m cPn v
n d�ng các kG thu
t tham v#n % làm thay 

%8i suy nghG, ni3m tin sai c5a h�c sinh % thay %8i hành vi c5a các em 

theo h*�ng tích c6c. 
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11. Áp dRng bi0n pháp giáo dRc kj lu<t tích c�c �(i v�i c; t<p th5 l�p và h�c 

sinh cá bi0t 

Tri9t lí c5a giáo d�c kL lu
t tích c6c: D6a trên s6 %i3u chLnh bên trong 

h=n là kim soát bên ngoài. Giáo d?c kY lu�t tích c-c là giáo d?c d6a trên 

nguyên tmc vì l&i ích t4t nh#t c5a h�c sinh, mang tính phòng ng`a, tôn 

tr�ng trc, không làm t8n th*=ng %9n th xác và tinh thPn c5a các em, có 

s6 tho? thu
n gi�a giáo viên và h�c sinh và phù h&p v�i %'c %im tâm, 

sinh lí c5a h�c sinh. 

bi3u này có th th#y trong b?ng so sánh kL lu
t tích c6c và tr̀ ng ph�t sau %ây: 

So sánh s� khác nhau gi�a kj lu<t tích c�c và tiêu c�c (tr�ng ph"t) 

KH luIt tích c�c KH luIt tiêu c�c 

V� �Vnh h�+ng, m?c tiêu 

Giúp h�c sinh thay %8i. T
p trung vào 

hành vi ch*a %úng c5a h�c sinh. 

Gi?i to?, t
p trung vào nhi b6c t;c c5a 

giáo viên khi th#y h�c sinh không nghe 

l+i ho'c th
m chí có khi là “gi
n cá 

chém th�t”. 

Khuy9n khích kh? n:ng t* duy, l6a 

ch�n c5a h�c sinh. 

Giáo viên nghG và %*a ra quy9t %0nh, 

l6a ch�n thay cho h�c sinh. 

Hình thành, phát trin nh�ng hành vi 

mong mu4n. 

Ph�t, chL trích nh�ng hành vi h*, có lhi 

c5a h�c sinh. Vi$c này có th dYn %9n 

hành vi không phù h&p khác c5a h�c sinh. 

V� tính ch�t cMa giáo d?c kY lu�t tích c-c 

Là quá trình th*+ng xuyên, liên t�c, 

nh#t quán, c*=ng quy9t, mang tính 

h*�ng dYn. 

ChL di�n ra khi h�c sinh mmc lhi hành 

vi. Mang tính kim soát, làm x#u h8, 

m#t m't, ch9 nh�o. 

Mang tính tích c6c, tôn tr�ng h�c sinh. 
Mang tính tiêu c6c, thi9u tôn tr�ng 

h�c sinh. 

Phù h&p v�i n:ng l6c, nhu cPu và các 

giai %o�n phát trin c5a h�c sinh. 

Không tính %9n n:ng l6c, nhu cPu và 

các giai %o�n phát trin c5a h�c sinh. 
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KH luIt tích c�c KH luIt tiêu c�c 

Không mang tính b�o l6c v3 m't thân 

th và tinh thPn. 

Mang tính b�o l6c v3 m't thân th và 

tinh thPn. 

D�y h�c sinh nh
p tâm tính kL lu
t 

m�t cách t6 giác. 

D�y h�c sinh ngoan ngoãn m�t cách th� 

%�ng vì h�c sinh hiu rfng sM b0 ph�t 

n9u h* (không t6 giác, không nh
p tâm). 

Chú ý t�i hành vi “h*” c5a h�c sinh, 

không ph?i nhân cách h�c sinh. 

Phê phán nhân cách h�c sinh h=n là 

hành vi c5a h�c sinh, Ví d�: “%� ngu ng4c”, 

“%� :n h�i”. 

�=c �i m, yêu ceu 

Nh#n m�nh nh�ng gì h�c sinh nên 

làm. Cho h�c sinh nh�ng ph*=ng án 

l6a ch�n tích c6c. 

Nh#n m�nh nh�ng gì h�c sinh không 

%*&c làm. C#m %oán, không gi?i thích 

t�i sao. 

H$ qu? c5a kL lu
t có tính logic, có liên 

quan tr6c ti9p %9n hành vi tiêu c6c 

c5a h�c sinh. 

H$ qu? c5a tr̀ ng ph�t không liên quan 

ho'c phi logic %4i v�i hành vi tiêu c6c 

c5a h�c sinh. 

Lmng nghe h�c sinh, %*a ra ví d�, t#m 

g*=ng % h�c sinh làm theo. 

Không ho'c ít lmng nghe h�c sinh. Yêu 

cPu h�c sinh tuân ph�c, nghe l+i. 

T
p cho h�c sinh t6 kim soát b?n 

thân, ch0u trách nhi$m v3 mình, ch5 

%�ng, t6 tin. 

H�c sinh dPn ph� thu�c vào giáo viên, 

b0 giáo viên kim soát, s& sai, kém t6 

l
p, b0 %�ng, thi9u t6 tin. 

H�c sinh th6c hi$n n�i quy n3 n9p vì 

h�c sinh %*&c tham gia th?o lu
n và 

nh#t trí. 

H�c sinh không th6c hi$n n�i quy, n3 

n9p ho'c n9u có cnng chL vì s& b0 ph�t 

ho'c vì b0 %e do�, b0 mua chu�c bfng 

ti3n, phPn th*Bng giáo viên h;a. 

Coi lhi lPm là nh�ng c= h�i h�c t
p % 

ti9n b� thêm. 

Không ch#p nh
n lhi lPm, ph�t và ép 

h�c sinh tuân ph�c theo ý giáo viên. 

•  Nh�ng hình thHc xN ph't phù h�p và nh�t quán. 

Khi nh�ng yêu cPu, mong %&i %ã %*&c %'t ra rõ ràng thì cnng cPn có 

nh�ng bi$n pháp x< ph�t c� th, rõ ràng %4i v�i nh�ng hành vi vi ph�m 
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và các bi$n pháp ph?i %*&c áp d�ng m�t cách nh#t quán. Giáo viên ch5 

nhi$m cPn l*u ý nh�ng %i3u sau %ây khi s< d�ng các bi$n pháp x< ph�t: 

— Các bi$n pháp x< ph�t ph?i nhfm m�c %ích d�y h�c sinh bi9t rfng  

thái %�, hành vi c5a các em nh* v
y là sai. Không bao gi+ s< d�ng nh�ng 

hình ph�t khi9n h�c sinh c?m th#y mình là %� ba %i, vô d�ng . Tuy$t %4i 

không s< d�ng nh�ng hình ph�t mang tính b�o l6c. S< d�ng nh�ng hình 

ph�t mang tính b�o l6c không nh�ng không có tác d�ng %4i v�i h�c sinh 

mà chL th hi$n s6 b#t l6c và còn vi ph�m nh�ng %i3u giáo viên không 

%*&c làm và pháp lu
t. Các hình th;c ph�t cPn phù h&p v�i m;c %� vi ph�m.  

Nh�ng hình ph�t nên mang tính tích c6c % thông qua nh�ng hình ph�t 

h�c sinh có th h�c thêm %*&c m�t kG n:ng nào %ó.  

—  Bi$n pháp x< ph�t có th v
n d�ng là:  

+ T*�c ba ho�t %�ng yêu thích cho %9n khi khmc ph�c %*&c lhi. 

+ T�m d`ng vi$c h�c t
p % h�c sinh t6 kim %im b?n thân v�i m�c %ích 

% giúp h�c sinh thoát ra khai tr�ng thái c:ng th�ng không th ki3m ch9 

b?n thân và t�o %i3u ki$n cho h�c sinh bình tGnh trB l�i.  

+ Yêu cPu vi9t báo cáo hàng ngày v�i m�c %ích là % h�c sinh nh
n  

bi9t %*&c nh�ng lhi th*+ng xuyên mmc ph?i và t�o cho các em c= h�i 

%i3u chLnh. 

+ L*u ý: Không nên ph�t h�c sinh bfng cách giao thêm bài t
p, ho'c 

nhi$m v� lao %�ng cho h�c sinh sM khi9n các em nghG rfng h�c t
p hay 

lao %�ng là s6 tr`ng ph�t. 

12. Thi�t l<p m(i quan h0 thân thi0n, g2n g]i, ch@t chk gi�a giáo viên v�i 

cha mQ h�c sinh th*+ng xuyên (không ph?i chL d`ng l�i B vi$c s< d�ng s8 

liên l�c), t�o ni3m tin v�i gia %ình h�c sinh % h&p tác qu?n lí, giáo d�c 

h�c sinh. Làm t4t công tác t* v#n k0p th+i v3 ph*=ng pháp giáo d�c h�c 

sinh cho cha mQ h�c sinh, v
n %�ng cha mQ h�c sinh cùng tham gia các 

ho�t %�ng chung c5a l�p, c5a tr*+ng % cha mQ h�c sinh hiu thêm v3 

các ho�t %�ng h�c t
p c5a con em khi B tr*+ng t` %ó ph4i h&p qu?n lí 

giáo d�c h�c sinh hi$u qu?. Công tác c5a giáo viên ch5 nhi$m v�i cha mQ 

h�c sinh ph?i d6a trên s6 %�ng thu
n và h&p tác có trách nhi$m c5a các 

c= sB giáo d�c. bi3u %ó v`a %òi hai s6 hiu bi9t, c?m thông, tôn tr�ng và 

hh tr& lYn nhau trong công vi$c.  
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HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

Sau khi %�c, nghiên c;u nh�ng thông tin trên, b�n hãy chia sc v�i %�ng 

nghi$p, v�i t8 chuyên môn và t8 giáo viên ch5 nhi$m % th6c hi$n nh�ng 

yêu cPu sau: 

1) Vì sao cPn ti9p c
n cá nhân và khích l$ h�c sinh cá bi$t? Hãy nh� l�i 10 

câu nói không khích l$ h�c sinh mà b�n hay %�ng nghi$p th*+ng dùng 

và thay nó bfng 10 câu nói khác mang tính khích l$ h�c sinh. 

2) Hãy li$t kê nh�ng hành vi c5a h�c sinh cá bi$t c5a b�n có th áp d�ng h$ 

qu? logic và nh�ng hành vi có th áp d�ng h$ qu? t6 nhiên. 

3) B�n hãy th< v
n d�ng mô hình nh
n th;c — hành vi % tham v#n/tác 

%�ng làm thay %8i hành vi tiêu c6c c5a h�c sinh cá bi$t. 

4) L
p k9 ho�ch giáo d�c cho m�t h�c sinh cá bi$t c� th trong l�p h�c  

c5a b�n. 

Hoạt động 6. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của 

học sinh cá biệt. 

Theo b�n có nh�ng ph*=ng pháp nào % %ánh giá h&p tình h&p lí k9t 

qu? rèn luy$n c5a h�c sinh cá bi$t? B�n hãy li$t kê nh�ng ph*=ng pháp 

%ánh giá b�n bi9t, b�n %ã s< d�ng % %ánh giá k9t qu? rèn luy$n c5a h�c 

sinh cá bi$t. 
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B'n hãy ��c nh�ng thông tin d�+i �ây �  bi3t thêm các ph�:ng pháp 

�ánh giá k3t qu� rèn luy/n h�c sinh cá bi/t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

 1. _ánh giá hành vi không �lng nh\t v�i �ánh giá nhân cách  

N9u h�c sinh cá bi$t th6c hi$n hành vi không mong %&i nào %ó thì giáo 

viên chL %ánh giá hành vi %ó, mà không quy k9t hành vi %ó thành nét 

nhân cách c5a h�c sinh. Ví d�: H�c sinh %ã l#y tr�m ti3n c5a b�n % %i 

ch=i game, không vì th9 mà giáo viên và h�c sinh trong l�p coi em là %� 

:n cmp và dán nhãn cho em là có tính :n cmp v't (nét nhân cách) mà cPn 

coi %ây là hành vi không mong %&i trong th+i %im không %#u tranh %*&c 

ý mu4n %*&c ch=i game nên %ã l#y ti3n c5a b�n. 

 2. _ánh giá theo quan �i5m tích c�c �(i v�i h�c sinh cá bi0t 

bánh giá %úng không chL giúp các em nhìn nh
n %úng b?n thân v�i 

nh�ng %im m�nh cPn phát huy và nh�ng t�n t�i cPn khmc ph�c, mà còn 

t�o %�ng l6c cho h�c sinh nh l6c rèn luy$n tu d*Kng. bánh giá th6c ch#t 

không th chL d6a vào nh�ng biu hi$n bên ngoài c5a thái %�, hành vi 

(m'c dù %ó là cPn thi9t) mà còn ph?i hiu %*&c %�ng c= hành vi c5a h�c sinh, 

mu4n v
y cPn r#t coi tr�ng %ánh giá h�c sinh qua các tình hu4ng th6c 

trong %+i s4ng l�p h�c, nhà tr*+ng, gia %ình, và B ngoài xã h�i. 

— bánh giá cPn mang l�i thái %� tích c6c, l�c quan mang tính xây d6ng ch; 

không ph?i là tr`ng ph�t, giúp h�c sinh t6 %ánh giá và hình thành %�ng 

c= hoàn thi$n b?n thân.  

— S< d�ng k9t qu? %ánh giá % h*�ng dYn h�c sinh t6 giáo d�c; % giáo 

viên %i3u chLnh n�i dung, ph*=ng pháp giáo d�c phù h&p và ph4i h&p 

v�i cha mQ h�c sinh và các l6c l*&ng giáo d�c khác. 

 3. _ánh giá s� ti�n b� c1a chính h�c sinh cá bi0t theo quá trình 

bánh giá s6 ti9n b� c5a h�c sinh so v�i chính b?n thân trong m4i quan 

h$ v�i kh? n:ng, s6 nh l6c c5a các em. b�ng th+i, cPn xác nh
n m;c %� 

c� th %�t %*=c k9t qu? giáo d�c c5a t`ng em và %i3u chLnh quá trình 

giáo d�c % nâng cao hi$u qu?. 
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 4.  _ánh giá cu(i cùng (theo chunn quy �8nh) 

Khi các em th6c s6 %ã ti9n b� và %ánh giá cu4i kì, cu4i n:m h�c thì có th 

%ánh giá nh�ng h�c sinh này theo chuqn quy %0nh. 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

Sau khi %�c, nghiên c;u nh�ng thông tin trên, b�n hãy chia sc v�i %�ng 

nghi$p, v�i t8 chuyên môn và t8 giáo viên ch5 nhi$m % th6c hi$n m�t 

s4 yêu cPu sau: 

1) Khi %ánh giá h�c sinh cá bi$t cPn quán tri$t nh�ng nguyên tmc hay quan 

%im nào?  

2) Ý nghGa c5a vi$c v
n d�ng nh�ng nguyên tmc, quan %im này trong vi$c 

giúp %K h�c sinh cá bi$t ti9n b�.  

3) V
n d�ng nh�ng quan %im này vào th6c ti�n %ánh giá h�c sinh cá bi$t 

và ghi l�i nh�ng bài h�c kinh nghi$m. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE 

1) Vì sao cPn thu th
p thông tin v3 h�c sinh cá bi$t? Nh�ng n�i dung cPn 

tìm hiu v3 h�c sinh cá bi$t?  

2) Có th thu th
p thông tin v3 h�c sinh cá bi$t bfng nh�ng con %*+ng và 

ph*=ng pháp nào? Nên ph4i h&p chúng nh* th9 nào % có thông tin %Py 

%5 và khách quan v3 h�c sinh cá bi$t? 

3) Vì sao cPn l*u tr� thông tin v3 h�c sinh cá bi$t? Khi khai thác thông tin v3 

h�c sinh cá bi$t cPn l*u ý gì? 

4) Có các nguyên nhân c= b?n nào dYn %9n hành vi sai l$ch c5a h�c sinh 

cá bi$t?  

5) Li$t kê nh�ng bi$n pháp/ cách th;c giáo d�c h�c sinh cá bi$t. Nên ph4i 

h&p chúng nh* th9 nào % giáo d�c h�c sinh cá bi$t có hi$u qu??  

 6) Có nh�ng cách %ánh giá k9t qu? h�c t
p, giáo d�c h�c sinh cá bi$t nào? 

Nên ph4i h&p chúng nh* th9 nào % có %ánh giá toàn di$n v3 s6 ti9n b� 

c5a h�c sinh cá bi$t?  
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