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 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 �ây là module 33 trong ch��ng trình b�i d��ng th��ng xuyên, kh�i ki n 

th!c GV THPT t' ch(n. Tình hu�ng s� ph,m luôn th��ng xuyên x.y ra 

trong các ho,t 12ng giáo d3c, 14c bi5t trong các ho,t 12ng c6a GVCN. 

H(c t9p module giúp cho ng��i h(c bi t phân tích thông tin, ra quy t 

1=nh 1úng 1> !ng x? có hi5u qu. các tình hu�ng s� ph,m trong công tác 

ch6 nhi5m lAp B tr��ng THPT. 

 

B. MỤC TIÊU 

VỀ KIẾN THỨC:  

Ng��i h(c hi>u 1�Cc th  nào là tình hu�ng s� ph,m, các y u t� 1> hình 

thành tình hu�ng, s' cDn thi t ph.i !ng x? có hi5u qu. giáo d3c 1�i vAi 

các tình hu�ng s� ph,m trong công tác ch6 nhi5m lAp. 

VỀ KĨ NĂNG:  

Có kF nGng phân bi5t và phân lo,i các tình hu�ng, thu th9p thông tin, 

tHng hCp và phân tích thông tin, kF nGng ra quy t 1=nh, kF nGng 1ánh giá 

k t qu. x? lí tình hu�ng trong công tác ch6 nhi5m lAp. 

VỀ THÁI ĐỘ:  

Nh9n th!c 1�Cc vi5c x? lí t�t các tình hu�ng s� ph,m trong công tác ch6 

nhi5m lAp có tác 12ng rIt tích c'c trong giáo d3c HS, và ng�Cc l,i, x? lí 

không t�t tình hu�ng s� ph,m trong công tác ch6 nhi5m lAp sK .nh 

h�Bng tiêu c'c tAi 1�i t�Cng giáo d3c. 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1.  

TÌM HIỂU THẾ NÀO LÀ TÌNH HUỐNG, TÌNH HUỐNG  

SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ TÌM HIỂU 

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC 

CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Tình huống và tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp 

1.1. Tình huống là gì?  

�L c9p 1 n vIn 1L này cDn làm sáng tM nhNng ph,m trù khái ni5m có 

liên quan nh�: “tình hình”, “tình tr,ng”, “tình th ”... là khái ni5m có s' 

phù hCp và s' khác bi5t giNa ngN nghFa.  

a. Tình hình 

Là m2t ph,m trù khái ni5m rIt r2ng ch!a 1'ng tHng hCp các quá trình 

v9n 12ng c6a t' nhiên, xã h2i, ho,t 12ng c6a con ng��i diUn ra trong 

kho.ng th�i gian và b�i c.nh nhIt 1=nh có tính quy lu9t mà ng��i ta có 

th> d' 1oán tr�Ac 1�Cc, ho4c nVm bVt quy lu9t 1> 1iLu khi>n các ho,t 

12ng theo quy lu9t. Nh�ng trong diUn bi n c6a tình hình cWng có nhNng 

s' ki5n, v3 vi5c xuIt hi5n 12t nhiên, bIt ng� ngoài d' 1oán, ho4c ngoài 

m3c 1ích hành 12ng c6a con ng��i, lúc 1ó 1�Cc g(i là tình hu
ng. S' 

bi n 1Hi c6a t' nhiên ngày càng trB nên ph!c t,p, ho,t 12ng c6a con 

ng��i và s' phát tri>n xã h2i ngày càng phát tri>n phong phú, 1a d,ng 

thì tình hu�ng xuIt hi5n ngày càng nhiLu, 1an xen trong diUn bi n c6a 

tình hình. Nh� v9y, trong "tình hình" có hàm ch!a "tình hu�ng". 

b. Tình tr�ng 

Có th> hi>u 1�n gi.n là tr,ng thái phát tri>n c6a t' nhiên, xã h2i và c6a 

con ng��i B m2t th�i 1i>m nhIt 1=nh có th> nh9n bi t 1�Cc hi5n tr,ng B 

nhNng m!c 12 xác 1=nh khác nhau (bình th��ng, t�t, ho4c xIu, thu9n lCi, 

khó khGn, 12t bi n hay tuDn t'...) ho4c có th> ch�a bi t, hay bi t ch�a rõ 

ràng. Nh� v9y, trong tình tr,ng có th> có nhNng tr,ng thái th�i 1i>m 

ch!a 1'ng xuIt hi5n tình hu�ng. 

c. Tình th� 

Là s' phát tri>n c6a tình hình 1ã d\n tAi m2t 1]nh 1i>m, th�i 1i>m nào 

1ó t,o ra m2t m�i t��ng quan, m2t v= th  nhIt 1=nh, th  m,nh hay y u, 
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th  thVng hay b,i, th  ch6 12ng hay b= 12ng, th  th6 hay th  công ho4c 

có khi l,i lâm vào th  ti n thoái l��ng nan... bu2c ph.i có cách gi.i quy t 

k=p th�i, 12c 1áo 1> v�Ct ra khMi m�i t��ng quan vL th  1ó theo h�Ang 

tích c'c và có lCi nhIt cho mình. ^ 1ây có 1i>m g4p nhau giNa tình th  và 

tình hu�ng B khía c,nh phát tri>n c6a mâu thu\n d\n 1 n tình tr,ng cDn 

ph.i gi.i quy t k=p th�i nh�ng có s' khác bi5t vL ph,m vi giAi h,n và tính 

chIt c6a các mâu thu\n c6a chúng. 

d. Tình hu
ng 

Là nhNng s' ki5n, v3 vi5c, hoàn c.nh có vIn 1L b!c xúc n.y sinh trong 

ho,t 12ng và quan h5 giNa con ng��i vAi t' nhiên, xã h2i và giNa con 

ng��i vAi con ng��i bu2c ng��i ta ph.i gi.i quy t, !ng phó, x? lí k=p th�i 

nh_m 1�a các ho,t 12ng và quan h5 có ch!a 1'ng tr,ng thái có vIn 1L 

b!c xúc 1ó trB l,i Hn 1=nh và ti p t3c phát tri>n. 

e. Tình hu
ng s� ph�m trong công tác ch� nhi�m l�p  

Là nhNng tình hu�ng n.y sinh trong quá trình 1iLu khi>n ho,t 12ng và 

quan h5 s� ph,m bu2c nhà s� ph,m (GVCN) trong công tác ch6 nhi5m 

lAp ph.i gi.i quy t 1> 1�a các ho,t 12ng và các quan h5 1ó trB vL tr,ng 

thái Hn 1=nh, phát tri>n khAp nh=p nh_m h�Ang tAi m3c 1ích, yêu cDu, k  

ho,ch trong công tác ch6 nhi5m lAp 1ã 1�Cc xác 1=nh. 

1.2. Một số đặc điểm của tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm 

a. Tính c  th!, th#c t�, ch$a %#ng nh&ng mâu thu(n b$c xúc xu+t hi�n trong 

m,t ph�m vi th.i gian và không gian khó bi�t tr��c %òi h3i ph4i $ng phó,  

x5 lí k6p th.i 

NhNng s' ki5n, v3 vi5c diUn bi n bình th��ng theo ch��ng trình k  

ho,ch không có nhNng mâu thu\n b!c xúc. NhNng xung 12t t,o ra s' bIt 

Hn 1=nh trong quá trình s� ph,m thì không ph.i tình hu�ng mà ch] là 

vi5c gi.i quy t nhNng vIn 1L bình th��ng trong s' v9n hành c6a ho,t 

12ng s� ph,m. 

b. S# xu+t hi�n tình hu
ng th�.ng ch$a %#ng y�u t
 ng(u nhiên, b,t phát, 

nh�ng c:ng có tính quy lu<t phát tri!n c�a t# nhiên, xã h,i nói chung, c�a s# 

phát tri!n m,t t> ch$c trong ho�t %,ng s� ph�m nói riêng 

M2t tH ch!c có k] c��ng, nL n p, 1oàn k t th�ng nhIt, trên thu9n d�Ai 

hoà diUn ra trong m2t môi tr��ng t' nhiên, xã h2i ít bi n 12ng thì tình 

hu�ng sK xuIt hi5n ít h�n là trong m2t t9p th> có tH ch!c k] lu9t kém,  
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n2i b2 hiLm khích, 1� k= nhau, môi tr��ng t' nhiên, xã h2i xung quanh 

có nhiLu bi n 12ng ph!c t,p. Vì th , vi5c xây d'ng m2t tH ch!c vNng 

m,nh, có k] c��ng, nL n p, 1oàn k t th�ng nhIt, môi tr��ng c2ng 1�ng 

xã h2i tích c'c, lành m,nh sK là nLn t.ng tIt y u 1> h,n ch  1�Cc nhNng 

xung 12t, nhNng mâu thu\n, nhNng tình hu�ng gay cIn, ph!c t,p xuIt 

hi5n trong  công tác ch6 nhi5m. Nh� v9y, s' xuIt hi5n và phát tri>n c6a 

tình hu�ng diUn ra theo quy lu9t "ngh=ch bi n" vAi s' phát tri>n c6a m2t 

t9p th>, m2t tH ch!c. 

c. Tính %a d�ng, ph$c t�p  

�ây là m2t trong nhNng 14c 1i>m nHi b9t c6a tình hu�ng nói chung, tình 

hu�ng s� ph,m trong công tác ch6 nhi5m nói riêng. �iLu này th> hi5n B 

nhiLu khía c,nh khác nhau. 

—  Ph.n ánh nhiLu lo,i mâu thu\n gay cIn, ph!c t,p trong ho,t 12ng và 

quan h5 c6a tH ch!c và ngoài tH ch!c. 

—  Ch!a 1'ng nhiLu nguyên nhân, nhiLu duyên cA và k> c. nhNng cn s� 

tiLm tàng dIu kín yêu cDu GVCN ph.i h t s!c minh m\n, t]nh táo, nh,y 

c.m và tinh t  mAi phát hi5n 1�Cc bBi lK, m(i ho,t 12ng và quan h5 ch6 

nhi5m xét 1 n cùng 1Lu diUn ra trong cách 1�i nhân x? th , giNa con 

ng��i vAi nhau, thông qua quan h5 giNa ng��i vAi ng��i 1> th'c hi5n 

m(i công vi5c. Trong quan h5 1ó, có nhiLu vIn 1L mà pháp lu9t, k] 

c��ng, nL n p, hay ch��ng trình k  ho,ch ch6 nhi5m... 1Lu không th> 

phH quát h t 1�Cc. 

—  Có 12 bIt 1=nh cao. 

M2t công vi5c bình th��ng thì diUn bi n c6a nó th��ng theo ch��ng 

trình, k  ho,ch, hay ti n 12 t��ng 1�i Hn 1=nh. Nh�ng m2t tình hu�ng xã 

h2i hay tình hu�ng ch6 nhi5m thì s' diUn bi n l,i tud thu2c vào cách x? 

lí c6a ng��i ch6 nhi5m và 14c 1i>m c6a 1�i t�Cng. Chính do s' t��ng tác 

c3 th> 1ó mà diUn bi n c6a tình hu�ng có th> phát tri>n, bi n 1Hi theo 

nhNng 1��ng h�Ang, ti n 12 rIt khác nhau. 

d. Tính pha tr,n c�a các tình hu
ng  

Tính pha tr2n c6a các tình hu�ng, 14c bi5t là tình hu�ng s� ph,m trong 

công tác ch6 nhi5m th��ng th> hi5n B che: các s' ki5n, v3 vi5c, hoàn 

c.nh có vIn 1L trong tình hu�ng th��ng có s' l\n l2n, pha t,p giNa cái 

có lí và cái phi lí, giNa cái thi5n và cái ác, giNa cái t�t và cái xIu, giNa cái 

chung và cái riêng, giNa cái cá bi5t và cái phH bi n; giNa cái tích c'c và cái 
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tiêu c'c... 14t nhà s� ph,m tr�Ac m2t tình th : trVng 1en l\n l2n, ph.i 

trái ch�a t��ng minh, 1úng sai ch�a tM t��ng. NhiLu khi, nhNng chân giá 

tr=, nhNng nhân t� tích c'c... th��ng b= che khuIt, chìm sâu và b= bao 

ph6 bBi cái vM bên ngoài không ph.n ánh 1úng b.n chIt c6a s' v9t. Vì 

th , GVCN ph.i có nhNng th6 pháp tác 12ng 14c bi5t 1> g,n 13c kh�i 

trong nh_m phát huy s!c m,nh tiLm cn tích c'c c6a ch6 th>, khVc ph3c, 

h,n ch  tiêu c'c, 1> gi.i quy t m(i vi5c cho t��ng minh. ��ng th�i kích 

thích, kh�i d9y kh. nGng t' gi.i to. mâu thu\n, xung 12t c6a các nhân t� 

t,o ra tình hu�ng. 

e. Tính lan to4  

M2t tình hu�ng phát sinh trong 1�i s�ng hay trong trong công tác ch6 

nhi5m, nh,y c.m trong nhNng tr��ng hCp d��ng nh� "riêng lg", cá bi5t" 

v\n có .nh h�Bng tr'c ti p 1 n ho,t 12ng và quan h5 trong c2ng 1�ng 

t9p th>, ho4c lan truyLn qua con 1��ng d� lu9n xã h2i làm cho các ngu�n 

thông tin thu th9p 1�Cc vL các s' ki5n, v3 vi5c, nguyên cA t,o ra tình 

hu�ng b= ph.n ánh thiên l5ch, méo mó theo ki>u "tam sao thIt b.n". 

�iLu 1ó nhVc nhB nhà s� ph,m khi khai thác các ngu�n thông tin xã h2i cDn 

t]nh táo, sáng su�t “lVng nghe” th nhiLu phía và có 1Du óc phân tích, tHng 

hCp nhanh, nh,y, sVc s.o, bi t cách s? d3ng và 1iLu khi>n d� lu9n t9p th>, 

s? d3ng s!c m,nh c6a c2ng 1�ng — nhNng 1Du m�i quan tr(ng ch6 y u 1> 

gi.i quy t vIn 1L m2t cách khách quan, minh b,ch có hi5u qu.. 

Tuy nhiên, cWng có nhNng tình hu�ng x.y ra trong ph,m vi hip, rIt cá 

bi5t, có nhNng khía c,nh cDn kín 1áo, t  nh= không cDn thi t mB r2ng, 

công khai trong t9p th> thì ng��i ch6 nhi5m l,i cDn ph.i c� gVng h,n ch  

ph,m vi lan to. 1 n m!c 12 nhIt 1=nh mAi gi.i quy t êm thIm vIn 1L. 

1.3. Phân loại tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm 

B.n thân nhà s� ph,m 1ã 1iLu khi>n m2t h5 th�ng xã h2i thu nhM h t 

s!c nGng 12ng, ph!c t,p. Vì th , nhNng tình hu�ng n.y sinh trong ho,t 

12ng và quan h5 s� ph,m cWng thiên hình, v,n tr,ng... Vì th , xuIt hi5n 

nhiLu cách ti p c9n khác nhau, phân lo,i theo nhiLu ki>u khác nhau 1> 

ph.n ánh tình hu�ng B nhNng góc 12 nhIt 1=nh. 

a. Phân lo�i theo tính ch+t 

D'a theo m!c 12 và tính chIt mâu thu\n c6a tình hu�ng có các lo,i: 

—  Tình hu�ng gi.n 1�n 

—  Tình hu�ng ph!c t,p 
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b. Phân lo�i theo %
i t�@ng t�o ra tình hu
ng 

—  Tình hu�ng 1�n ph��ng: NghFa là ch] có m2t bên t,o ra mâu thu\n.  

Ví d3, tình hu�ng “Ng��i 1!ng sau lá 1�n c6a nhà s� ph,m”. 

—  Tình hu�ng song ph��ng, là lo,i tình hu�ng xuIt hi5n nhNng mâu thu\n 

th hai phía. Ví d3, tình hu�ng “NhNng 1L ngh= th hai phía”. 

—  Tình hu�ng 1a ph��ng là tình hu�ng t,o nên bBi nhiLu m�i quan h5 và 

ho,t 12ng trong ch6 nhi5m. PhDn lAn các tình hu�ng ph!c t,p trong ch6 

nhi5m 1Lu thu2c lo,i này.  

Theo cách phân lo,i trên có th> 1L c9p tAi các lo,i tình hu�ng xuIt hi5n 

trong các m�i quan h5 giNa các nhà s� ph,m vAi nhau, giNa nhà s� ph,m 

vAi ng��i khác, giNa các thành viên trong t9p th> này vAi t9p th> khác 

trong tH ch!c, ho4c giNa tH ch!c này vAi tH ch!c khác và c2ng 1�ng ngoài 

xã h2i, giNa cá nhân này vAi cá nhân khác trong và ngoài tH ch!c... 

c. Phân lo�i theo các ch$c nAng c�a nhà s� ph�m trong công tác ch� nhi�m 

Cách phân lo,i này có th> sVp x p các tình hu�ng theo các ch!c nGng và 

ch��ng trình. C3 th> là các lo,i: 

—  Tình hu�ng trong công tác k  ho,ch 

—  Tình hu�ng trong công tác tH ch!c nhân s', xây d'ng t9p th> 

—  Tình hu�ng trong ch] 1,o ho,t 12ng s� ph,m  

—  Tình hu�ng trong ki>m tra, 1ánh giá. 

d. Phân lo�i theo n,i dung ho�t %,ng s� ph�m trong công tác ch� nhi�m  

Theo cách này, vi5c phân lo,i có th> d'a trên nhNng n2i dung ho,t 12ng 

s� ph,m 1ã 1�Cc Nhà n�Ac quy 1=nh trong các vGn b.n pháp quy.  

e.  Trong công tác giáo d c — %ào t�o, ng��i ta còn phân lo,i tình hu�ng theo  

các lo,i: 

—  Tình hu�ng 1óng và tình hu�ng mB. 

—  Tình hu�ng có th9t, tình hu�ng gi. 1=nh. 

M4c dù vi5c phân lo,i có nhiLu ki>u khác nhau, nh�ng do cùng ti p c9n B 

m2t 1�i t�Cng — tình hu�ng s� ph,m trong công tác ch6 nhi5m — mei cách 

ti p c9n 1Lu có s' khác bi5t nhIt 1=nh nh�ng cWng ch!a nhNng n2i hàm 

t��ng 1�ng nhIt 1=nh, 1an xen nhau rIt khó phân bi5t. Trong ho,t 12ng 

s� ph,m, chúng tôi k  thha các cách phân lo,i và nêu lên nhNng n2i dung 

c� b.n làm 1i>m t'a cho vi5c xây d'ng tình hu�ng và cách !ng x?. 
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1.4. Một số tình huống sư phạm thường gặp trong công tác chủ nhiệm 

ở trường trung học phổ thông  

Tình hu�ng 1: Trong lAp HS ph.i ng�i theo che quy 1=nh, nh�ng vào ti t 

sinh ho,t và gi� d,y c6a GVCN, có m2t HS l,i t' 12ng 1.o che, ng�i lên 

bàn 1Du. Khi hMi lí do, HS 1ó nói r_ng: 

—  Th�a thDy ch6 nhi5m, em thích h(c môn c6a thDy và em thích xem thí 

nghi5m c6a thDy làm. 

Tr�Ac tình hu�ng 1ó GVCN nên x? lí th  nào? 

Tình hu�ng 2: B,n có t9t nói ng(ng, l\n l2n giNa l và n. Khi gi.ng bài, HS 

trong lAp 1ã c��i. Nghe thIy ti ng c��i 1ó, GVCN x? lí th  nào? 

Tình hu�ng 3: Trong khi quay m4t vào b.ng, thDy giáo ch6 nhi5m thIy 

HS B d�Ai lAp �n ào và c��i khúc khích. Khi thDy ch6 nhi5m nghng vi t 

b.ng và quay l,i thì c. lAp im l4ng và nhìn lên b.ng. N u là thDy giáo ch6 

nhi5m 1ó, b,n x? lí th  nào? 

Tình hu�ng 4: Trong khi 1ang gi.ng bài, thDy giáo ch6 nhi5m nh9n thIy 

m2t nN sinh không nhìn lên b.ng mà mVt c! m� màng nhìn ra phía 

ngoài c?a sH lAp. N u là thDy giáo ch6 nhi5m 1ó, b,n sK x? lí th  nào 

tr�Ac tình hu�ng 1ó? 

Tình hu�ng 5: Trong khi gi.ng d,y, thDy giáo ch6 nhi5m phát hi5n ra 

m2t HS nN 1ang 1(c truy5n. Khi thDy ch6 nhi5m 1 n và thu sách 

truy5n thì thIy 1ây là m2t ti>u thuy t ái tình 1�Cc xuIt b.n B Sài Gòn 

th tr�Ac nGm 1975. N u vào tr��ng hCp thDy giáo ch6 nhi5m 1ó, b,n 

sK x? lí th  nào? 

Tình hu�ng 6: N u lAp b,n ch6 nhi5m có m2t HS vi ph,m k] lu9t, b,n 

yêu cDu HS vL m�i ph3 huynh 1 n g4p b,n nh�ng HS 1ó 1ã t' bM h(c. 

B,n sK x? lí nh� th  nào? 

Tình hu�ng 7: Trong lAp 10B do thDy TuIn làm ch6 nhi5m có em Hùng 

hay ngh] h(c không phép. TuDn qua em cWng ngh] h(c 2 buHi không 

phép. N u là thDy ch6 nhi5m TuIn, b,n sK x? lí th  nào? 

Tình hu�ng 8: M2t HS sVp b= 1�a ra xét B H2i 1�ng k] lu9t. Ph3 huynh là 

ng��i có ch!c v3 ch6 ch�t B 1=a ph��ng 1 n 1L ngh= b,n vAi t� cách là 

GVCN xin vAi H2i 1�ng chi u c� và "cho qua". N u là GVCN, b,n sK !ng 

x? vAi v= ph3 huynh 1ó ra sao? 
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Tình hu�ng 9: Là GVCN, m2t lDn 1 n thGm gia 1ình HS g4p 1úng lúc b� 

mi em 1ang la mVng em 1ó. N u là GVCN 1ó, b,n sK x? s' th  nào? 

Tình hu�ng 10: M2t nN sinh lAp b,n làm ch6 nhi5m vha tròn 17 tuHi 1ã 

b= cha mi bVt ngh] h(c 1> lIy ch�ng. NN sinh 1ó 1 n nh� b,n là GVCN 

che chB. N u là GVCN 1ó, b,n x? lí th  nào? 

Tình hu�ng 11: Là GVCN lAp, m2t hôm có anh công an 1 n tr��ng g4p 

và thông báo r_ng m2t HS c6a lAp 1ó 1ang có nghi vIn là 1ã tham gia 

vào m2t v3 tr2m cVp. �ó là m2t HS th��ng 1�Cc b,n 1ánh giá là m2t HS 

ngoan. Tr�Ac tình hu�ng 1ó b,n sK x? lí th  nào? 

Tình hu�ng 12: Sau khi sinh ho,t lAp, HS 1L ngh= cô giáo ch6 nhi5m mAi 

hát m2t bài, nh�ng qu. th'c cô giáo không bi t hát. Cô sK làm th  nào? 

Tình hu�ng 13: Trong gi� lao 12ng, 2 HS t' ý r6 nhau bM vL. Là GVCN, 

thDy/cô x? lí HS trong tình hu�ng này nh� th  nào? 

NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

1. Đọc các thông tin nêu trên, bạn hãy: 

1.1. Làm rõ khái ni5m vL tình hu�ng, tình hu�ng s� ph,m trong công tác 

ch6 nhi5m. 

 

 

 

 

 

1.2. Làm rõ s' khác bi5t vL tình hu�ng và tình hu�ng s� ph,m trong công 

tác ch6 nhi5m. 
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1.3. Th các thông tin trên, k t hCp vAi kinh nghi5m c6a b.n thân, b,n  

1L xuIt các tiêu chí 1> phân thành các lo,i tình hu�ng trong công tác 

ch6 nhi5m. 

 

 

 

 

 

1.4. �L xuIt cách gi.i quy t các tình hu�ng s� ph,m nêu trong thông tin 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nêu một vài ví dụ về một số tình huống theo sự phân loại của bạn. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

2. Sự khác biệt về tình huống và tình huống sư phạm trong công tác  

chủ nhiệm 

Tình hu�ng s� ph,m trong công tác ch6 nhi5m là nhNng tình hu�ng n.y 

sinh trong quá trình 1iLu khi>n ho,t 12ng và quan h5 giNa ng��i GVCN 

vAi các l'c l�Cng giáo d3c và HS bu2c ng��i GVCN ph.i gi.i quy t 1> 

1�a các ho,t 12ng và các quan h5 1ó trB vL tr,ng thái Hn 1=nh, phát tri>n 

khAp nh=p nh_m h�Ang tAi m3c 1ích, yêu cDu, k  ho,ch 1ã 1�Cc  

xác 1=nh c6a công tác ch6 nhi5m. 

4. Xử lí tình huống sư phạm của giáo viên chủ nhiệm  

Tình hu
ng 1: 

Không nên:  

—  Kiên quy t bu2c HS ng�i vL che theo quy 1=nh. 

—  Vui vg 1> cho HS ng�i bàn 1Du ngay. 

Nên: Hoan nghênh HS có tinh thDn ham h(c hMi và yêu cDu HS v\n trB vL 

v= trí che ng�i mà GVCN 1ã quy 1=nh. Khuy n khích em c� gVng h(c t9p 

và quan sát nhNng thí nghi5m ch!ng minh 1�Cc làm t,i lAp. 

Tình hu
ng 2: 

Không nên:  

—  GVCN t.ng l� nh� không bi t. 

—  GVCN nghiêm khVc yêu cDu các em tr9t t', nghiêm ch]nh h(c t9p. 

Nên: GVCN bày tM vAi HS nh� sau: 

  “Tôi bi t t9t nói ng(ng c6a tôi chVc chVn sK làm các em c��i. Tôi bi t 

1iLu 1ó và h_ng ngày 1ang luy5n nói 1> nhanh chóng khVc ph3c 1�Cc t9t 

nói ng(ng này, mong các em thông c.m cho tôi.” 

Tình hu
ng 3:  

Không nên:  

—  ThDy ch6 nhi5m cau mày quát mVng vL thái 12 �n ào, c��i cCt c6a HS. 

—  ThDy ch6 nhi5m g(i lAp tr�Bng yêu cDu cho bi t vì sao lAp l,i c��i mei 

khi thDy quay vào b.ng.  
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Nên: ThIy HS v\n c��i, thDy ch6 nhi5m t,m dhng ti t h(c, 1i sang phòng 

GV soi g��ng xem l,i m4t và trang ph3c 1> s?a sang l,i. Sau 1ó ti p t3c 

gi.ng d,y. 

Tình hu
ng 4:  

Không nên: 

— Nghng gi.ng và phê bình em HS phân tán t� t�Bng không chú ý vào  

bài gi.ng. 

—  Ch] 1=nh ngay HS 1ó tr. l�i m2t câu hMi mà GVCN 1�a ra. 

Nên: GVCN ra m2t câu hMi phát vIn chung, các em tham gia phát bi>u, 

nhân 1ó GV hMi em HS 1ó có ý ki n gì tham gia bH sung và nhìn em vAi 

ánh mVt "nhVc nhB". 

Tình hu
ng 5: 

Không nên:  

— GVCN xu�ng thu sách và phê bình ngay tr�Ac lAp vL vi5c HS 1(c truy5n 

cIm "trong gi�". 

—  Thu ngay truy5n và 1uHi HS ra khMi lAp vì vi ph,m n2i quy. 

Nên: Yêu cDu HS 1�a truy5n cho GV, nhVc nhB em chú ý nghe gi.ng. 

Cu�i gi� h(c ti p t3c g4p em HS 1ó 1> góp ý, u�n nVn. 

Tình hu
ng 6: 

Không nên:   

—  Không x? lí gì, 1> cho HS t' bM h(c. 

—  Ti p t3c g?i giIy m�i ph3 huynh HS 1 n tr��ng g4p GVCN. 

Nên: GVCN 1 n ngay gia 1ình g4p ph3 huynh HS 1> thông báo tình 

hình, tìm hi>u nguyên nhân và bàn vAi ph3 huynh 12ng viên HS ti p t3c 

1i h(c cWng nh� tìm bi5n pháp thích hCp 1> giáo d3c em. 

Tình hu
ng 7: 

Không nên:  

— Tuyên b� t,m 1ình ch] h(c t9p c6a HS 1ó 1> làm ki>m 1i>m và 1L ngh= 

lên H2i 1�ng k] lu9t nhà tr��ng thi hành k] lu9t. 

—  Yêu cDu cán b2 lAp 1 n gia 1ình 1> thông báo tình hình và chuy>n giIy 

m�i ph3 huynh HS 1 n g4p nhà tr��ng. 
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Nên: GVCN g4p riêng HS 1> tìm hi>u lí do, sau 1ó 1 n thGm và báo vAi 

ph3 huynh HS bi t tình hình và tìm hi>u nguyên nhân. Tud theo nguyên 

nhân c3 th>, GV bàn vAi ph3 huynh HS cách giúp 1� thích hCp. 

Tình hu
ng 8: 

Không nên:  

— GVCN 1L ngh= v= ph3 huynh 1ó g4p thxng Hi5u tr�Bng 1> 1L 1,t ý  

ki n trên. 

—  Nh9n là sK trình bày 1L ngh= trên c6a gia 1ình tr�Ac cu2c h(p H2i 1�ng 

k] lu9t. 

Nên: Tóm tVt l,i khuy t 1i>m trDm tr(ng mà HS vi ph,m. �L ngh= gia 

1ình cùng th�ng nhIt vAi GVCN 1ánh giá m!c 12 vi ph,m và bi5n pháp 

k] lu9t cDn thi t, coi 1ó là bi5n pháp giáo d3c 1> em HS có d=p “t]nh ng2” 

rút kinh nghi5m và s?a chNa khuy t 1i>m. 

Tình hu
ng 9: 

Không nên:  

— BM vL, không vào thGm. 

—  C! vào thxng trong nhà 1> g4p ph3 huynh HS, coi nh� không có gì x.y ra. 

Nên: Gõ c?a ch� b� mi HS ra mB c?a r�i m�i vào. GVCN 14t vIn 1L m2t 

cách thxng thVn, khéo léo. 

“Hôm nay tôi 1 n thGm gia 1ình 1> trao 1Hi vAi các bác vL nhNng ti n b2 

cWng nh� m2t vài 1i>m cDn góp ý thêm vAi em. ��ng th�i cWng mong hai 

bác cho nh9n xét vL tình hình em B nhà ra sao?...” 

Sau khi 1> gia 1ình trình bày tình hình, GVCN ti p t3c góp ý và bàn bi5n 

pháp ph�i hCp giáo d3c giNa nhà tr��ng và gia 1ình. 

Tình hu
ng 10: 

Không nên:  

— GVCN nói vAi HS 1ó: “�ây là vi5c c6a gia 1ình, nhà tr��ng không th> 

tham gia 1�Cc”. 

—  Khuyên em 1ó kiên quy t “1Iu tranh”, “kh�Ac th” ý ki n c6a b� mi. 

Nên: �2ng viên em giN vNng tinh thDn, ti p t3c h(c t9p t�t. GVCN h!a sK 

trao 1Hi vAi Ban 1,i di5n cha mi HS, �oàn Thanh niên và chính quyLn 

1=a ph��ng 1> cùng gi.i thích, v9n 12ng gia 1ình th'c hi5n 1úng lu9t 
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hôn nhân. GVCN cWng khuyên em cDn bày tM nguy5n v(ng vAi b� mi 1> 

1�Cc ti p t3c 1i h(c vì em còn ham h(c t9p và 17 tuHi ch�a 16 1iLu ki5n 

theo lu9t 1> l9p gia 1ình. 

Tình hu
ng 11: 

Không nên:  

— Khxng 1=nh vAi công an 1ây là HS ngoan. 

—  Coi 1ây là vi5c x.y ra B ngoài nhà tr��ng, 1L ngh= công an c! 1iLu tra và 

x? lí theo lu9t. 

Nên: Bình tFnh nghe công an ph.n ánh nhNng vi5c nghi vIn, nh9n là 1> 

hi>u vIn 1L trên qua các em HS và sK ph.n ánh trB l,i trong th�i gian 

sAm nhIt. GVCN cWng không quên trình bày nh9n xét, 1ánh giá c6a 

mình vL HS 1ó vAi công an. 

Tình hu
ng 12: 

Không nên:  

—  Cô giáo ch6 nhi5m nói: “Cô không bi t hát, 1L ngh= m2t em hát thay cô”. 

—  Cô giáo ch6 nhi5m nói: “Cô hát không hay, cô xin 1(c m2t bài th� v9y”. 

Nên: Cô giáo ch6 nhi5m nói vAi các em: “Cô hát không hay, nh�ng vAi 

nhi5t tình 1L ngh= c6a các em, cô sK hát và 1L ngh= tIt c. các em hát cùng 

cô”, sau 1ó cô giáo hát m2t ca khúc quen thu2c, phH bi n r�i cô ve tay 

bVt nh=p cho các em ve tay và hát cùng cô. 

Tình hu
ng 13: 

Không nên:  

—  �> m4c cho HS bM vL, sK ki>m 1i>m và phê bình trong buHi sinh ho,t lAp 

1�i vAi hai HS trên. 

—  C? tH tr�Bng g(i hai b,n 1> ti p t3c lao 12ng. 

Nên: C? lAp tr�Bng 1i g(i hai b,n trB l,i 1> g4p thDy giáo ch6 nhi5m. Khi 

các em trB l,i, GV nghiêm khVc nhVc nhB HS 1ó và yêu cDu các em ph.i 

ti p t3c tham gia lao 12ng cùng các b,n; trong quá trình 1ó GV luôn 1> ý 

quan sát thái 12 lao 12ng c6a các em trên. 

Cu�i buHi lao 12ng, GVCN h(p lAp 1> ki>m 1i>m rút kinh nghi5m, 1ánh 

giá k t qu. buHi lao 12ng. GVCN 1�a ra hi5n t�Cng hai HS 1=nh bM vL 1ã 

k=p th�i 1�Cc góp ý và sau 1ó 1ã s?a chNa khuy t 1i>m c� gVng lao 12ng. 
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

Hãy nêu tình hu�ng sâu sVc nhIt b,n thng g4p ph.i trong công tác ch6 

nhi5m. Qua tình hu�ng 1ó, b,n rút ra 1iLu gì, t,i sao? �iLu 1ó có .nh 

h�Bng gì tAi công tác ch6 nhi5m c6a b,n? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 2.  

TÌM HIỂU MỘT SỐ KĨ NĂNG CẦN THIẾT KHI GIẢI QUYẾT 

TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống sư phạm trong  

công tác chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông 

1.1. Nhận biết đối tượng ứng xử 

��i t�Cng c6a !ng x? s� ph,m là HS, m2t con ng��i c3 th>. Trong nhà 

tr��ng, s� l�Cng HS 1ông, b.n thân GV không ch] d,y m2t lAp mà d,y B 

nhiLu lAp ho4c nhiLu kh�i lAp (lAp 10, 11, 12) cho nên trong 1a s� các 

tr��ng hCp, trò bi t thDy nhiLu h�n là thDy bi t trò và th9m chí khi GV 

nhA m4t, nhA tên HS cWng ch�a 16 1> nói r_ng GV nh9n bi t 1�Cc HS.  

N2i dung nh9n bi t 1�i t�Cng !ng x? s� ph,m bao g�m các công vi5c 

nh�: tên, tuHi, lAp h(c, GV b2 môn, nhóm ho,t 12ng và m2t 1�i t�Cng 

trong nhóm, 1=a 1i>m gia 1ình sinh s�ng và s� b2 vL nghL nghi5p c6a 

cha mi, m2t vài nét vL nGng l'c h(c t9p, hoàn c.nh s�ng c6a gia 1ình. 
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NhNng n2i dung này 1�Cc GV tìm hi>u toàn b2, ngay m2t lúc và cWng có 

th> ch] là m2t s� trong toàn b2 n2i dung 1ó, ho4c tr.i dDn trong toàn b2 

quá trình !ng x?. S' quen bi t giNa GV và HS là c� sB xác 1=nh s� l�Cng 

n2i dung cDn tìm hi>u. BDu không khí ban 1Du trong khi nh9n bi t 1�i 

t�Cng là rIt quan tr(ng.  

GVCN cDn t,o ra nhNng In t�Cng t�t, dU ch=u, gDn gWi khi mAi g4p nhau; 

1iLu 1ó góp phDn mB ra m2t hành lang giao ti p B nhNng giai 1o,n sau 

VAi lí do nh� v9y, th�i gian nh9n bi t HS cWng là th�i gian 1> GVCN t' 

b2c l2 mình, t' giAi thi5u vL mình tr�Ac HS. �!ng vL c. hai phía trong 

quan h5 !ng x?, b�Ac nh9n bi t 1�Cc coi là th�i gian thGm dò s� b2 m2t 

s� nét vL sB thích, thói quen, cá tính c6a nhau.  

Nh� nhNng thông tin do s' thGm dò 1em l,i, GVCN có th> 1ánh giá tHng 

quan vL HS, k t hCp vAi hoàn c.nh không gian và th�i gian cho phép, n2i 

dung !ng x? (tình hu�ng có vIn 1L) 1> l'a ch(n ph��ng án !ng x? 

(ph��ng án s? d3ng uy quyLn hCp lí 1> bVt 1�i t�Cng tuân th6; ph��ng 

án gCi mB, khuyên nh6 1> 1�i t�Cng t' nh9n bi t mà ph3c tùng; ph��ng 

án dùng s!c m,nh giáo d3c c6a t9p th>, ph��ng án giao nhi5m v3 1> 

giáo d3c, ph��ng án dùng pháp ch  theo quy 1=nh c6a tr��ng và tH 

ch!c,...). 

X5 lí tình hu
ng s� ph�m trong công tác ch� nhi�m O tr�.ng THPT 

Xét vL m4t th�i gian, tình hu�ng !ng x? s� ph,m th��ng xuIt hi5n ho4c 

tr'c ti p khi GV có m4t, 1òi h( ph.i x? lí ngay, ho4c tình hu�ng 1�Cc 

thông báo qua m2t trung gian khác. Trong c. hai tr��ng hCp, m4c dù 

công vi5c tH ch!c !ng x? là khác nhau, nh�ng th��ng v\n ph.i tr.i qua 

m2t s� n2i dung c� b.n sau: Tìm hi>u nguyên nhân d\n tAi tình hu�ng 

(do b.n thân 1�i t�Cng !ng x? gây ra hay do m2t cá nhân, m2t t9p th> 

khác t,o l9p; hoàn c.nh d\n tAi tình hu�ng vL m4t tâm lí cá nhân, cu2c 

s�ng gia 1ình, mâu thu\n trong n2i b2 t9p th>,...), diUn bi n c6a tình 

hu�ng h9u qu. do tình hu�ng mang l,i (m!c 12, .nh h�Bng 1�i vAi cá 

nhân và t9p th>), th 1ó tìm ra ph��ng án x? lí tình hu�ng t�i �u. 

1.2. Quyết định sử dụng phương án dự kiến để xử lí tình huống sư phạm 

trong công tác chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông 

N2i dung này 1�Cc coi là c�t lõi c6a !ng x? s� ph,m, chi ph�i nhiLu nhIt 

tAi k t qu. !ng x? s� ph,m. Khi ch6 th> 1ã xác 1=nh ph��ng án cDn !ng x? 
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vAi HS thì kèm theo 1ó là vi5c s? d3ng các ph��ng ti5n !ng x? t��ng !ng. 

VAi bIt c! ph��ng án nào, ng��i GVCN cWng cDn giN 1�Cc v= trí ch6 1,o 

c6a mình thông qua ngôn ngN giao ti p (mLm mMng nh�ng d!t khoát, rõ 

ràng nh�ng súc tích, vui vg nh�ng không 1ùa cCt), hành vi giao ti p 

(nghiêm túc nh�ng có s' quan tâm, bình 1xng lVng nghe nh�ng có th! 

b9c,...) 1�ng th�i giúp 1�i t�Cng !ng x? bình tFnh, ch6 12ng ti p thu 

ho4c cùng bàn b,c gi.i quy t tình hu�ng.  

N u ho,t 12ng !ng x? 1,t tAi k t qu. mong mu�n, 1áp !ng 1�Cc m3c 

1ích giáo d3c và tho. mãn nhu cDu c6a 1�i t�Cng !ng x? thì cDn khuy n 

khích, 12ng viên trao thêm nhi5m v3 và trách nhi5m cho 1�i t�Cng; còn 

n u ch�a 1,t tAi k t qu. thì ch6 th> !ng x? h t s!c bình tFnh, cân nhVc vL 

m4t th�i gian 1> tránh tình tr,ng 1cy 1�i t�Cng tAi m!c cGng thxng (già 

néo 1!t dây) ho4c nhàm chán tr�Ac cách x? lí c6a ch6 th> 1> r�i cùng 

th�ng nhIt vAi 1�i t�Cng !ng x? vL m2t không gian, th�i gian phù hCp 

cho m2t cu2c g4p l,i ti p theo.  

S' nóng v2i và hi u thVng trong !ng x? s� ph,m là khuy t 1i>m th��ng 

thIy trong khi gi.i quy t các tình hu�ng s� ph,m, 14c bi5t 1�i vAi nhNng 

GV trg, ho4c nhNng GV có cá tính m,nh. Ng�Cc l,i, cWng có nhNng GV 

ch] trông ch� vào t9p th>, trì hoãn các cu2c ti p xúc tay 1ôi, ng,i va 

ch,m, rIt ít 1Du t� suy nghF tìm ki m trong th'c tiUn giáo d3c nhNng 

kinh nghi5m thIt b,i hay thành công c6a mình và 1�ng nghi5p 1> nâng 

cao tay nghL và ngh5 thu9t s� ph,m. �ó không ph.i là s' "hiLn th" trong 

giáo d3c mà là s' ng,i khó, ng,i khH, 1�a 1cy tinh thDn trách nhi5m c6a 

mình cho ng��i khác. 

1.3. Đánh giá cái được và cái chưa được qua mỗi lần xử lí tình huống 

sư phạm trong công tác chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông 

�ây là công vi5c cDn thi t c6a GVCN qua mei !ng x? s� ph,m 1> th 1ó 

GVCN rút kinh nghi5m vL nhNng gì cDn bH sung và hoàn thi5n, nhNng gì 

cDn gìn giN và phát huy.  

Kinh nghi5m !ng x? s� ph,m không t' d�ng mà có; s' ph!c t,p vL nhân 

cách c6a 1�i t�Cng giáo d3c kéo theo s' cDn thi t cDu th= trong ho,t 

12ng th'c tiUn c6a GV mà trong 1ó !ng x? s� ph,m là công vi5c th��ng 

nh9t. Ng��i GVCN cDn ph.i 1 n vAi HS không ch] nhNng lúc các em có 

1�Cc nhân cách 1úng 1Vn mà k> c. nhNng lúc nhân cách c6a HS có s' 

12t bi n, tha hoá 1> giúp 1� h(.  
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S' vIp ngã trong công tác giáo d3c là không tránh khMi nh�ng vIp 1> r�i 

mà tránh và tìm ra con 1��ng b_ng phxng h�n nh_m 1,t tAi 1ích luôn 

luôn là niLm vui trong nghL nghi5p c6a ng��i GVCN. 

2.  Những nguyên nhân dẫn tới khó khăn hoặc thất bại khi xử lí tình huống 

sư phạm trong công tác chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông 

2.1. Sự thiếu kinh nghiệm giáo dục 

Ng��i !ng x? t�t ph.i là ng��i có b.n lFnh, t' tin trên c� sB v�n s�ng, 

kinh nghi5m phong phú và ngh5 thu9t giáo d3c. Vì th , m2t trong nhNng 

nguyên nhân d\n tAi khó khGn khi !ng x? là s' thi u v�n s�ng và kinh 

nghi5m giáo d3c. Th'c t  va ch,m trong công tác giáo d3c là nhNng bài 

h(c rIt phong phú và sinh 12ng 1> nh9n bi t 1�i t�Cng giáo d3c.  

Tâm tính mei HS là khác nhau, 1iLu ki5n sinh ho,t v9t chIt và tinh thDn 

c6a mei em trong nhNng hoàn c.nh riêng bi5t c6a gia 1ình, c6a 1=a 

ph��ng không gi�ng nhau, do 1ó 1> hi>u 1�Cc 1�i t�Cng giáo d3c c6a 

mình, ng��i GVCN ph.i thông qua các m�i quan h5 nhiLu chiLu, tr'c 

ti p ho4c gián ti p, bi t nh9n xét các m�i quan h5 c6a các em vAi bè b,n, 

vAi ng��i lAn tuHi, cách Gn nói, 1i 1!ng và s' 1ánh giá c6a t9p th> 1�i vAi 

HS 1ó, 1> thIy 1�Cc mình sK th'c hi5n các tình hu�ng s� ph,m nh� th  

nào trong mei lDn !ng x?. Vì ít kinh nghi5m giáo d3c, không ít GV khi x? 

lí tình hu�ng th��ng 14t 1�i t�Cng vào v= trí c6a mình, 1òi hMi quá nhiLu 

ho4c ch] nh�Cng b2 cho êm ..  

NhNng GVCN thi u kinh nghi5m !ng x? th��ng không xuIt phát th m2t 

ng3 ý lIn át ho4c bình dân, mà ch6 y u là lúng túng tr�Ac mei tình 

hu�ng mAi, ch�a tìm ra 1�Cc cách c� x? tho. mãn nhu cDu c6a 1�i 

t�Cng, m4c dù s' tho. mãn ch] 1�Cc xét tAi nh� là s' chIp nh9n có ý 

th!c c6a 1�i t�Cng !ng x? tr�Ac yêu cDu c6a GVCN. 

2.2. Sự lạm dụng uy quyền của chủ thể xử lí tình huống sư phạm trong 

công tác chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông 

Nguyên nhân th! hai ph.i k> tAi là vIn 1L s? d3ng uy quyLn c6a mình do 

nghL nghi5p 1em l,i m2t cách thái quá. Trong giao ti p s� ph,m nói 

chung và !ng x? s� ph,m nói riêng, uy quyLn c6a GVCN là c� sB vNng 

chVc t,o cho h( có 1�Cc v= trí ch6 1,o.  

Uy quyLn c6a GVCN do nhiLu y u t� t,o nên nh� quy 1=nh, nL n p h(c 

1��ng, truyLn th�ng 1,o 1!c xã h2i,... nh�ng 1iLu ch6 y u l,i chính do 

m�i quan h5 thDy trò và nhân cách c6a GVCN t,o nên. Gìn giN và t,o l9p 



GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  |    
117 

uy quyLn c6a mei GVCN ph.i luôn 1�Cc b.n thân GV ý th!c th��ng tr'c 

trong công tác giáo d3c, 14c bi5t là trong !ng x? s� ph,m. 

Trong s' phát tri>n c6a mình, mei cá nhân ch=u s' chi ph�i c6a nhiLu uy 

quyLn nh� các th> ch , pháp lu9t Nhà n�Ac, t9p th> tr��ng lAp và 1oàn 

th>, uy quyLn c6a vGn hoá, truyLn th�ng 1,o 1!c, song tr'c ti p là uy 

quyLn c6a cha mi và c6a thDy cô giáo. N u nh� B trg nhM, uy quyLn c6a 

cha mi và nhà giáo d3c là tuy5t 1�i thì càng lAn lên, khi nh9n th!c xã h2i 

c6a HS 1�Cc mB r2ng, các m�i quan h5 xã h2i 1�Cc thi t l9p trên c� sB 

giNa tình c.m và lí trí trB nên m,nh mK h�n thì không ph.i lúc nào s!c 

m,nh uy quyLn c6a thDy, cô giáo cWng là tuy5t 1�i. S' so sánh giNa 

chucn m'c 1,o 1!c xã h2i vAi lòng nhân ái và nGng l'c th'c s' c6a ng��i 

GVCN t,o nên s!c m,nh uy quyLn c6a ng��i GVCN trong suy nghF và 

tình c.m c6a HS. Do 1ó, m2t s' thái quá, bIt chIp nhNng 14c 1i>m tâm 

lí c6a 1�i t�Cng !ng x?, không nh9n ra ho4c lãng quên nhNng gì mình có 

th> t,o nên uy quyLn sK d\n tAi nguy c� thIt b,i trong !ng x?. Có th> nói, 

uy quyLn c6a ng��i GV 1�i vAi HS chính là s' t' nguy5n chIp nh9n cái 

chân, thi5n, mF trong m�i quan h5 vAi h( và vAi xã h2i thông qua nhNng 

hành 12ng th��ng nh9t c6a ng��i GVCN. L,m d3ng uy quyLn c6a ng��i 

GVCN trong !ng x? s� ph,m d\n tAi nhNng bi>u hi5n trong hành vi thi u 

chucn m'c !ng x? c6a h( 1�i vAi HS nh� quát n,t, shng s2, th9m chí có 

nhNng hành 12ng xúc ph,m nhân phcm c6a HS. Vi5c không kiLm ch  

1�Cc tình c.m, xúc c.m c6a mình tr�Ac nhNng 12t bi n do 1�i t�Cng gây 

ra 1ôi khi kéo theo s' hen láo, tiêu c'c 1áng ra không có B HS, làm cho 

tình hu�ng !ng x? thêm gay cIn. 

BIt c! ai còn trong 12 tuHi h(c trò, m2t trong nhNng 1iLu .nh h�Bng sâu 

sVc tAi tâm h�n h( là 1,o 1!c và nhân cách c6a thDy, cô giáo. TruyLn 

th�ng 1,o lí dân t2c Vi5t Nam rIt coi tr(ng quan h5 thDy trò. GVCN 

không ch] là ng��i 1em 1 n cho HS ngu�n tri th!c mà còn là tIm g��ng 

s�ng vL t� cách, phcm h,nh, 1�Cc HS quan tâm theo dõi và noi theo. 

2.3. Tính mặc cảm của học sinh và định kiến của giáo viên chủ nhiệm 

M2t trong nhNng khó khGn mà GVCN th��ng g4p ph.i trong !ng x? s� 

ph,m là tính m4c c.m c6a HS và 1=nh ki n c6a GVCN. S�ng trong t9p 

th>, chúng ta có th> phân bi5t 1�Cc trong 1ó có nhNng HS có nGng l'c và 
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phcm chIt 1,o 1!c t�t, song 1�ng th�i luôn t�n t,i m2t b2 ph9n HS 

ch9m ti n. Bi>u hi5n trong mei !ng x? c6a nhNng b2 ph9n HS này là 

khác nhau. 

^ b2 ph9n nhNng HS ch9m ti n, tr�Ac m2t tình hu�ng có k t qu. xIu do 

các em gây ra, thái 12 và hành vi !ng x? c6a các em th��ng mang tính 

th3 12ng; các em ch� 1Ci c�n gi9n dN c6a GVCN trút lên 1Du nhiLu h�n 

là s' khuyên nh6 và thuy t ph3c. Trong suy nghF c6a s� HS này luôn có 

s' m4c c.m vAi chính mình r_ng 1úng hay sai thì phDn thua thi5t v\n là 

mình 1> th 1ó d\n tAi ph.n !ng b_ng vi5c im l4ng ho4c c� gVng lcn 

tránh tr�Ac câu hMi c6a GVCN, c�t mau chóng thoát 1�Cc s' truy c!u 

trách nhi5m c6a GVCN ho4c s' chú ý c6a t9p th>. Th9m chí có nhNng 

HS th> hi5n nhNng hành vi vô giáo d3c vAi thDy cô và t9p th>, ch] vì các 

em cho r_ng 1_ng nào cWng b= chì tri t và phê bình, r_ng mu�n 1i tAi 

1âu cWng 1�Cc. 

Nguyên nhân d\n tAi tình hu�ng s� ph,m khó khGn này, m2t phDn quan 

tr(ng là do GVCN. 

Trong !ng x?, nhNng HS kém cMi th��ng ít 1�Cc GVCN t,o ra c� h2i 1> 

các em trình bày có ng(n ngành nhNng gì 1ã x.y ra, ho4c lVng nghe 

nhNng gì các em mu�n. Trong nhiLu tr��ng hCp, m2t s� HS 1ã xuIt phát 

th m2t 12ng c� 1úng 1Vn, nh�ng thi u suy nghF chín chVn 1> d\n tAi 

nhNng hành vi sai (1ánh ng��i 1> c!u b,n, cho b,n chép bài trong gi� 

ki>m tra,...) nh�ng vAi 1=nh ki n vL s' h� 1�n c6a HS 1ó, GVCN th��ng 

không giN 1�Cc bình tFnh, quy ch3p m2t cách v2i vàng, phê bình nhiLu 

h�n là phân tích 1úng sai. 

Do ph.i l4p 1i l4p l,i s' trhng ph,t trong !ng x?, giao ti p vAi không ít 

ch6 th> x? lí tình hu�ng khác nhau, HS dDn t,o l9p 1�Cc cho mình con 

1��ng th3 12ng: tr� ì, phá quIy, ho4c liLu lFnh. 

VL phía ng��i GVCN, 1=nh ki n 1i kèm vAi nó là s' b.o th6 trong khi 

nhìn nh9n nhân cách c6a HS. D�Ai cách nhìn 1=nh ki n, hDu nh� m(i 

hành vi c6a nhNng HS kém 1Lu b= quy t3 vL chiLu h�Ang tiêu c'c, còn 

nhNng HS ngoan thì ng�Cc l,i. Cách nhìn thi u bi5n ch!ng này th��ng 

d\n tAi s' bIt Hn trong !ng x? vAi HS. Th 1=nh ki n trong suy nghF d\n 

tAi 1=nh ki n trong cách x? s', các tình hu�ng không 1�Cc GVCN xem xét 
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kF càng, nhNng li5u pháp rVn trong !ng x? th��ng 1�Cc áp d3ng, nhNng 

nhân t� tích c'c trong tình hu�ng dU b= bM qua. Tính bIt bi n trong quan 

ni5m vL s' phát tri>n nhân cách c6a HS là m2t sai lDm trong giáo d3c. H5 

qu. là s' mIt mát niLm tin trong HS 1�i vAi lK ph.i, 1�i vAi b,n bè, t9p 

th> và GVCN. �=nh ki n không bao gi� mang l,i hi5u qu. trong !ng x? s� 

ph,m, nó luôn t,o ra s' quay l�ng l,i c6a HS 1�i vAi các tác 12ng c6a 

giáo d3c bVt ngu�n th 1=nh ki n c6a GVCN. }ng x? s� ph,m 1òi hMi 

ng��i GVCN cDn có ch6 ki n ch! không ph.i là 1=nh ki n. Ch6 ki n trong 

!ng x? s� ph,m t,o ra v= trí uy quyLn, song nó ph.i 1�Cc 1iLu ch]nh cho 

phù hCp vAi s' phát tri>n bi5n ch!ng c6a tình hu�ng s� ph,m, 1ó chính 

là s' khác bi5t giNa uy quyLn s� ph,m 1ích th'c vAi uy quyLn s� ph,m 

c!ng nhVc 1�Cc sinh ra th 1=nh ki n. 

Mei HS là m2t nhân cách, m2t cá tính, m2t s� ph9n ch!a 1'ng bi t bao 

�Ac m�, kì v(ng, kh. nGng, thành b,i, xIu t�t, 1�i s�ng cá nhân, quan 

h5 b,n bè, gia 1ình, s!c khMe. HS luôn có nhu cDu vL m2t cu2c 1�i có ý 

nghFa, mu�n 1�Cc xã h2i, t9p th> và 14c bi5t là thDy, cô giáo ch6 nhi5m 

1ánh giá mình nh� m2t thành viên x!ng 1áng c6a t9p th>. HS không ai 

không mu�n c� gVng giN gìn s' 1ánh giá 1ó tr�Ac m4t b,n bè và nhNng 

ng��i thân quen cWng nh� trong ý th!c c6a mình. Ph.E.D Dzecginski 1ã 

nh9n xét: "MSi ng�.i có m,t lòng t# tôn, m,t tính ham công danh nh+t 

%6nh, mSi ng�.i %Tu có m,t cái tên và m,t khuôn mUt".   

HS mong mu�n có 1�Cc nhNng hành vi, c? ch], vi5c làm toát lên nGng l'c 

c6a mình 1�Cc m(i ng��i 1�i x? công b_ng, 1�Cc s�ng trong m2t t9p th> 

lAp 1oàn k t, thân ái, có nhNng ho,t 12ng cu�n hút tuHi trg. 

2.4. Sự yếu kém của tập thể lớp  

M2t nguyên nhân nNa t,o nên khó khGn trong !ng x? là s' thi u 1�ng 

c.m c6a t9p th> HS 1�i vAi cách x? lí c6a GVCN và 1iLu 1ó cWng có nghFa 

GVCN thi u m2t che d'a cho toàn b2 quá trình !ng x?. 

T9p th> 1�Cc coi là che d'a vL d� lu9n và s!c m,nh giáo d3c. M2t t9p 

th> y u cWng có nghFa t9p th> mIt 1i kh. nGng ch  ng' nhNng hi5n t�Cng 

tiêu c'c c6a HS. M2t t9p th> y u luôn t�n t,i trong nó nhNng cán b2 lAp 

non kém, ít có s' 1Iu tranh vAi nhNng bi>u hi5n tiêu c'c, luôn tìm cách 

bao che khuy t 1i>m cho nhau. VAi nhNng y u 1i>m này, uy tín c6a t9p 

th> lAp không c2ng h�Bng vAi uy quyLn c6a GVCN trong !ng x? s� ph,m. 
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Hi5n t�Cng 1�n 12c trong !ng x? s� ph,m c6a GVCN 1�i vAi nhiLu tình 

hu�ng t,o ra nhNng khó khGn vL vi5c nVm bVt tình hình 1�i t�Cng, khó 

!ng x? m2t cách toàn di5n và sâu sVc, không có 1�Cc môi tr��ng t�t 1> 

rGn 1e, thuy t ph3c nhNng HS hay qu9y phá trong t9p th>. Trong !ng 

x? s� ph,m, không có gì thu9n lCi b_ng khi x? lí tình hu�ng, ng��i 

GVCN có 1�Cc s' giúp 1� và 6ng h2 c6a t9p th> lAp h(c, �oàn thanh 

niên và nhNng nhóm bè b,n c6a 1�i t�Cng !ng x?. NhNng t9p th> này 

ngoài tác d3ng nh� là che d'a cho ch6 th> !ng d3ng, h( còn là nhNng 

vect� giáo d3c thu9n chiLu, cùng h�Ang tAi m3c 1ích hoàn thi5n nhân 

cách cho mei cá nhân trong t9p th>. 

NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

1. B,n hãy cho bi t vL các kF nGng cDn có c6a ng��i GVCN trong vi5c x? lí 

tình hu�ng s� ph,m. 

 

 

 

 

 

 

2. ^ mei kF nGng, b,n rút ra 1iLu gì mình ch�a bi t ho4c mình 1ã bi t r�i 

nh�ng ch�a chVc chVn? 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Các kĩ năng cần có của người giáo viên chủ nhiệm trong việc xử lí 

tình huống vi phạm: 

— KF nGng thu th9p thông tin; 

— KF nGng phân tích thông tin; 

— KF nGng ra quy t 1=nh x? lí tình hu�ng; 

— KF nGng 1ánh giá k t qu. x? lí tình hu�ng; 

— KF nGng ngGn ch4n, phòng ngha các tình hu�ng xIu, tiêu c'c có th> x.y 

ra t,i lAp ch6 nhi5m. 

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Trong các kF nGng cDn có c6a ng��i GVCN trong x? lí tình hu�ng s� 

ph,m, b,n có th> bH sung thêm kF nGng gì, t,i sao? 

 

 

 

 

 

2. Trong các kF nGng nêu trên, b,n thành th3c nhIt kF nGng nào? 

 

 

 

 

 

3. B,n nêu ý nghFa c6a kF nGng ngGn ch4n, phòng ngha các tình hu�ng xIu, 

tiêu c'c có th> x.y ra t,i lAp ch6 nhi5m. 
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Nội dung 3.  

TÌM HIỂU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP CẦN THIẾT KHI  

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Nhận thức khái quát về phương pháp tình huống sư phạm 

—  Ph��ng pháp tình hu�ng s� ph,m là tHng hCp nhNng bi5n pháp, cách 

th!c 1�i nhân x? th  mà nhà s� ph,m dùng 1> !ng phó, x? lí 1�a các  

tình hu�ng n.y sinh trong quá trình 1iLu khi>n các ho,t 12ng và quan h5 

1ó trB l,i tr,ng thái Hn 1=nh, ti p t3c th'c hi5n m3c tiêu mong mu�n. 

—  Ph��ng pháp tình hu�ng không ph.i là m2t ph��ng pháp hoàn toàn 12c 

l9p, tách bi5t vAi các ph��ng pháp khác (ph��ng pháp tH ch!c hành chính, 

ph��ng pháp thuy t giáo — giáo d3c, ph��ng pháp tâm lí xã h2i, ph��ng 

pháp kinh t ...). Nó là m2t b2 ph9n cIu thành 14c bi5t c6a h5 th�ng 

ph��ng pháp 1ó. 

—  Tính chIt 14c bi5t c6a ph��ng pháp tình hu�ng th> hi5n B che không s? 

d3ng nguyên vin nhNng bi5n pháp thông th��ng trong 1iLu ki5n phát 

tri>n bình th��ng c6a m2t tH ch!c. �> !ng x? vAi các tình hu�ng, hoàn 

c.nh có vIn 1L ch!a nhiLu mâu thu\n, b!c xúc, "khác th��ng trong cái 

bình th��ng", ng��i ch6 nhi5m ph.i bi t l'a ch(n, s? d3ng có sáng t,o 

nhNng tinh hoa, tiêu chucn nhIt, �u vi5t nhIt c6a các ph��ng pháp 1ó, 

tích hCp m2t cách 12c 1áo các ph��ng pháp 1ó 1> t,o ra nhNng th6 

pháp !ng x?, nâng lên thành ngh5 thu9t !ng x? 1> gi.i quy t các tình 

hu�ng ch6 nhi5m mAi 1em l,i k t qu.. Trong nhiLu tr��ng hCp, ng��i 

ch6 nhi5m ph.i khai thác, s? d3ng c. nhNng ph��ng pháp v�Ct ra ngoài 

ph,m vi giAi h,n mAi có th> 1em l,i hi5u qu.. Chính vì th  ph��ng pháp 

tình hu�ng 1òi hMi nhà s� ph,m không ch] có tDm hi>u bi t r2ng, nhân 

cách 1,o 1!c cao, thông tu5 mà còn ph.i nhanh nh,y, linh ho,t, sVc s.o, 

t]nh táo trong vi5c xem xét, phán 1oán, phân tích, tHng hCp vIn 1L có kF 

nGng thuDn th3c vL ch6 nhi5m, có tài "thiên bi n v,n hoá" trong cách 

"1�i nhân x? th " vAi nhiLu lo,i tình hu�ng n.y sinh trong ho,t 12ng và 

quan h5 ch6 nhi5m. 

Khi x? lí thành công nhNng tình hu�ng tiêu bi>u x.y ra trong ho,t 12ng, 

nhà s� ph,m không nhNng 1ã th> hi5n b.n lFnh, nGng l'c và kF nGng  
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s� ph,m nhuDn nhuyUn c6a mình mà còn b2c l2 nhNng th6 thu9t vha 

mang tính khoa h(c vha mang tính ngh5 thu9t !ng x?, góp phDn t,o nên 

nhNng bí quy t thành công trong ho,t 12ng. 

2. Một số bí quyết thành công trong ứng xử tình huống 

2.1. Bí quyết lục tri (6 điều cần biết) 

Bí quy t này 1�Cc tHng hCp theo kinh nghi5m cH truyLn c6a ng��i 

ph��ng �ông, khuyên ng��i ch6 nhi5m trong ?ng x? cDn: 

(1)  Tri k]: Bi t mình 

(2)  Tri b]: Bi t ng��i 

(3)  Tri ch]: Bi t giAi h,n, 1i>m dhng cDn thi t 

(4)  Tri túc: Bi t 1 n 1âu là 16 

(5)  Tri th�i: Bi t th�i th , hoàn c.nh 

(6)  Tri !ng: Bi t cách ?ng x? 

2.2. Tạo ra sự cân bằng động, sự tương đồng trong nhiều mối quan hệ 

tương khắc ẩn chứa trong tình huống 

  GiNa lí và tình, giNa cái chung và cái riêng, giNa cái phH bi n và cái cá 

bi5t, giNa tr�Ac và sau, giNa trên và d�Ai, giNa ngoài và trong cDn t,o 

1�Cc s' cân b_ng, t��ng 1�ng. Ví d3, tình hu�ng "Ch(n ai làm th� kí cho 

GVCN" chxng h,n: Ng��i GVCN cDn m2t th� kí 1> giúp vi5c. T9p th> HS 

có hai HS 1Lu có 16 nGng l'c và phcm chIt 1> làm vi5c 1ó, trong 1ó có 

m2t HS gDn gWi GVCN h�n. V9y ch(n ai bây gi�? Tho,t nhìn có vg gi.n 

1�n. Nh�ng tình hu�ng này n u xem xét kF, hàm ch!a nhiLu m�i t��ng 

khVc: giNa cái chung và cái riêng, cá nhân t9p th>, giNa các cá nhân vAi xã 

h2i khá ph!c t,p (xem cách !ng x? trong phDn sau) mà ng��i GVCN !ng 

x? 1> t,o ra m2t s' cân b_ng 1> cho trên thu9n d�Ai hoà, trong Im ngoài 

êm, chung riêng vin toàn. 

2.3. Dĩ bất biến, ứng vạn biến (Bác Hồ) 

Bí quy t này 1òi hMi ng��i ch6 nhi5m ph.i lIy cái bIt bi n là nguyên tVc 

1> !ng phó vAi các s' ki5n, v3 vi5c, tình hu�ng x.y ra muôn hình v,n 

tr,ng. Do 1ó, ph.i xem xét, 1Vn 1o, cân nhVc nhiLu ph��ng án khác 

nhau và tìm ra gi.i pháp t�i �u trong hoàn c.nh, 1iLu ki5n c3 th> c6a 



 

  |  MODULE THPT 33  
124 

mình. Ví d3, GVCN có m2t phDn th�Bng riêng mu�n t4ng cho ch] m2t 

HS, nh�ng có 4 HS 1Lu tM ra x!ng 1áng 1�Cc nh9n phDn th�Bng. �ó là:  

1)  Em là HS giMi nhIt 

2)  Em HS h(c y u, có nhiLu c� gVng và có ti n b2 v�Ct b9c 

3)  Em HS ngoan, dU th��ng, 1�Cc thDy yêu b,n m n 

4) Em HS có nhiLu thành tích 1óng góp cho t9p th> 

Rõ ràng B 1ây có nhiLu ph��ng án l'a ch(n khác nhau, mei ph��ng 

án 1Lu có lí lK riêng. Nh�ng v\n có m2t ph��ng án t�i �u nhIt trong 

1iLu ki5n c3 th> này. Tình hu�ng này 1�Cc thGm dò b_ng phi u B m2t 

lAp t9p huIn ch6 nhi5m g�m 32 ng��i thì thu 1�Cc k t qu. nh� sau: 

Th�Bng cho em th! nhIt: 6 ng��i 

Th�Bng cho em th! hai: 19 ng��i 

Th�Bng cho em th! ba: 0 ng��i 

Th�Bng cho em th! t�: 3 ng��i 

Th�Bng nhiLu em: 4 ng��i 

Nh� v9y, ph��ng án 1�Cc nhiLu ng��i l'a ch(n nhIt là th�Bng cho em 

th! hai: Em HS h(c y u, có nhiLu c� gVng và có ti n 12 v�Ct b9c. NhNng 

ng��i l'a ch(n ph��ng án này gi.i thích r_ng: PhDn th�Bng riêng dành 

cho em th! hai t!c là 12ng viên, khuy n khích s' c� gVng c6a nhNng em 

h(c y u và 1ã có ti n b2 v�Ct b9c 1> 12ng viên khuy n khích nhNng 

nhân t� mAi ti n b2. Thông th��ng, thành tích c6a nhNng em h(c y u ít 

khi v��n tAi 1,t chucn khen th�Bng chung, do 1ó hay b= bM r�i, lãng 

quên, làm cho các em h(c y u c.m thIy mình d��ng nh� 1!ng ngoài 

cu2c c6a các phong trào thi 1ua. 

2.4. Phép đối cực trong ứng xử 

Cách x? th  này 1ã có th ngàn x�a cha ông ta v\n th��ng s? d3ng theo 

quan 1i>m “�!c tr=”: “LIy 1,i nghFa thVng hung tàn, lIy trí nhân thay 

c��ng b,o” (NguyUn Trãi) lIy “cái thi5n thVng cái ác”, lIy “cái cao 

th�Cng thVng cái thIp hèn”, lIy “cái nhu thVng cái c��ng”. 
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2.5. Thuật tương phản 

Trong !ng x? tình hu�ng nhiLu khi cWng ph.i “t��ng k , t'u k ”, “lIy 

12c tr= 12c” 1> thay 1Hi tình th , bi n b= 12ng thành ch6 12ng 1> !ng x? 

tr�Ac nhNng tình hu�ng gay cIn, vAi nhNng 1�i t�Cng tM ra “cao th6”, 

khác ng��i... 

2.6. Nghệ thuật chuyển hướng 

Trong m2t s� tình hu�ng có mâu thu\n giNa các cá nhân, ng��i ch6 

nhi5m không nhIt thi t ph.i gi.i quy t chính b.n thân mâu thu\n 1ó mà 

tìm cách gi.i to. làm cho h( “1 n vAi nhau” ho4c 1 n vAi tH ch!c 1> dDn 

dDn chuy>n th 1�i 1Du sang h2i nh9p, chuy>n th xung 12t sang c2ng tác. 

B_ng cách 1ó, vi5c gi.i quy t tình hu�ng mâu thu\n, xung 12t b_ng t9p 

th> và trong t9p th> sK trB nên nhi nhàng và có hi5u qu. bLn vNng h�n. 

2.7. Sử dụng nhân vật trung gian 

Có nhNng tr��ng hCp, tình hu�ng x.y ra trong quan h5 giNa con ng��i 

vAi con ng��i trong tH ch!c 1òi hMi ng��i ch6 nhi5m ph.i x? lí, nh�ng do 

có nhiLu nguyên nhân khá t  nh=, b.n thân GVCN tr'c ti p !ng x? có th> 

kém hi5u qu.. Trong tr��ng hCp 1ó, ng��i ch6 nhi5m cDn s? d3ng thêm 

nhân v9t trung gian mà nhân v9t 1ó tM ra có nhNng �u th  14c bi5t, có 

nhNng m�i quan h5 tác 12ng qua l,i, có s!c thuy t ph3c 14c bi5t 1�i vAi 

các 1�i t�Cng t,o ra tình hu�ng. 

Bi5n pháp này sK t,o ra nhNng l'c l�Cng tác 12ng song song rIt có hi5u 

qu., t,o thêm s!c m,nh và uy tín cho ng��i ch6 nhi5m. 

2.8. Biện pháp bùng nổ 

Có nhNng tình hu�ng x.y ra mang sVc thái 1�i x? cá bi5t trong t9p th>.  

^ 1ây, 1�i t�Cng t,o ra tình hu�ng 1ã trB nên chai s,n, tr� lì d�Ai m(i tác 

12ng thông th��ng áp d3ng trong công tác ch6 nhi5m. Trong tr��ng hCp 

này, GVCN cDn tM ra táo b,o tìm ra nhNng th6 pháp “12t phá” vào n2i 

tâm c6a 1�i t�Cng, dùng s!c m,nh c6a tình c.m, c6a lòng t' tr(ng, danh 

d', c6a l��ng tâm... 1> làm th!c t]nh, bùng nH nhNng s!c m,nh tiLm cn 

sâu kín bên trong con ng��i. S' bùng nH 1ó sK t,o ra n2i l'c phá v� cái 



 

  |  MODULE THPT 33  
126 

vM bên ngoài chai s,n, tr� lì t�Bng chhng nh� bIt kh. xâm ph,m. CWng 

có khi ch] là m2t s' gCi mB, m2t s' tác 12ng nho nhM nh�ng l,i 1ánh 

1úng vào 1i>m sáng c6a tâm h�n, là 12ng c� tích c'c t,o ra m2t s' 

"bùng nH" tích c'c, m2t ph.n !ng dây chuyLn làm phát tri>n nhanh 

nhNng nhân t� tích c'c, t' gi.i to. 1�Cc mâu thu\n cho chính mình, 

t,o ra m2t k t qu. bIt ng�, bLn vNng. 

2.9. Thuật sử dụng ngôn ngữ ứng xử 

Ngôn ngN là m2t ph��ng ti5n c'c kì sVc bén trong giao ti p, !ng x?. Nó 

vha là ti ng nói c6a trí tu5, vha là ti ng nói c6a trái tim. Nó còn th> hi5n 

12c 1áo dáng vg, thDn sVc c6a con ng��i. Nó là ph��ng ti5n 14c sVc trong 

m�i quan h5 giao l�u liên nhân cách. Trong công tác ch6 nhi5m, ngoài s' 

giao ti p thông th��ng, ngôn ngN còn là m2t ph��ng ti5n 1> chuy>n t.i 

thông tin, ra các quy t 1=nh, m5nh l5nh 1> 1�i nhân x? th ... Nh�ng ngôn 

ngN cWng là m2t con dao hai l��i. Tác d3ng c6a nó chính hay tà, t�t hay 

xIu, tích c'c hay tiêu c'c ph3 thu2c vào ng��i s? d3ng nó. 

—  N u bi t cách nói nGng l=ch thi5p, t  nh=, chân tình, 1úng m'c, bi t “l'a 

l�i mà nói cho vha lòng nhau” thì l�i nói sK có hi5u l'c siêu vi5t, nhiLu 

khi còn m,nh h�n s!c m,nh c6a v9t chIt. Nh�ng n u s? d3ng nhNng th! 

ngôn ngN tr=nh th�Cng, c'c 1oan, n=nh bC, gi. d�i... thì rIt dU xúc ph,m 

1 n nhân tâm; nhiLu khi gây ra nhNng ph.n !ng 1�i ngh=ch c'c kì nguy 

hi>m, h9u qu. c6a nó không l��ng tr�Ac 1�Cc. 

—  M4t khác cWng cDn ph.i bi t im l4ng, bi t nghe l�i ng��i khác nói. Châm 

ngôn b,n cDn ghi nhA trong x? th :  

“Nói là gieo, nghe là gUt” (Tagore). 

“Im lUng là m,t ph�Zng châm x5 th� hay nh+t” (Kant) 

“Im lUng là vàng, nói là ng[c” (Pascal) 

—  N3 c��i, cách nhìn, 1i5u b2 c? ch], nét hài h�Ac c6a GVCN cWng chính là 

m2t d,ng ngôn ngN 14c bi5t trong giao ti p !ng x?. Chúng có kh. nGng 

gi.i to. mâu thu\n, t,o ra tr,ng thái tinh thDn, bDu không khí thu9n lCi 

t,o ra nhNng k t qu. bIt ng� trong nhNng tình hu�ng nhIt 1=nh. 
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2.10. Biết khen và biết chê 

—  Khen, chê chính là m2t lo,i ngh5 thu9t 1> 1ánh giá, xác 1=nh nhân cách 

c6a con ng��i, s!c m,nh c6a tH ch!c bi>u hi5n ra trong k t qu. c6a công 

vi5c, m!c 12 ti n b2 c6a thng cá nhân và t9p th>. Khen, chê tác 12ng vào 

b.n chIt c6a con ng��i là mu�n 1�Cc khxng 1=nh mình giNa m(i ng��i 

trong tH ch!c. H( tìm thIy mình trong s' 1ánh giá c6a ng��i khác, c6a 

t9p th>. Trong nhà tr��ng, s' 1ánh giá c6a GVCN có tDm quan tr(ng 14c 

bi5t, có tính 1,i di5n cao nhIt. Khen, chê có tác d3ng 12ng viên, khuy n 

khích các nhân t� tích c'c, dù là nhM nhIt hay lAn; 1�ng th�i khxng 1=nh 

giá tr= c6a c.i �u vi5t, nHi b9t. M4t khác, nhNng l�i khen, chê t,o c� h2i 

cho m(i ng��i, cho tH ch!c nh9n bi t m4t h,n ch  1> khVc ph3c. Vi5c 

khen ngCi thái quá sK n.y sinh tính ch6 quan, thói �a n=nh b2, tính kiêu 

ng,o... M4t khác, s' chê bai quá thxng thhng, thi u t  nh= sK làm cho 

ng��i ta nh3t chí, c.m thIy mình nh� nhM bé 1i, tDm th��ng 1i, d\n 1 n 

hành vi tiêu c'c. �iLu cDn nói trong cách khen, chê là: 

—  Phát huy �u 1i>m 1> khVc ph3c khuy t 1i>m. 

—  Ch] nên chê trách, trhng ph,t khi ng��i ta hi>u rõ lei lDm, khuy t 1i>m 

c6a mình. 

—  Khen cái �u vi5t tiêu bi>u, nh�ng cWng 14c bi5t khuy n khích khen ngCi 

cái mAi ti n b2, có tri>n v(ng. 

—  Khách quan, công b_ng, công khai, 1úng m'c trong 1ánh giá, khen ngCi. 

Rõ ràng, minh b,ch nh�ng l,i 12 l�Cng, t  nh= và th9n tr(ng trong s' phê 

bình, chê trách, k] lu9t. Ng,n ngN có câu “T
t %\p phô ra, x+u xa %<y l�i”, 

“]óng c5a b4o nhau”, nh�ng cWng nên nhA câu “Thu
c %^ng dã t<t”. 

“Nói th<t m+t lòng”, “M+t lòng tr��c %�@c lòng sau”. NhNng s' quanh co, 

dIu di m 1Lu gây h9u qu. có h,i cho c. 1ôi bên. Vì th , ph.i tud c� !ng 

bi n mAi là ngh5 thu9t khen chê 1> h�Ang con ng��i 1ó vào cái chân, 

thi5n, mF. 

2.11. Cần quyết đoán và thận trọng, táo bạo để vượt qua vỏ ốc của sự 

do dự đánh mất thời cơ 

Tud theo 1�i t�Cng !ng x?, 1ôi khi cWng ph.i lùi 1> ti n, hoà 1> thVng. 

Nên nhA r_ng cái 1�Cc cái mIt luôn 1i theo cùng nhau. MIt cái "ti>u dF" 

1> 1�Cc "cái 1,i s'" là thành công, thVng lCi r�i. 
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3. Các bước tiến hành ứng xử tình huống 

Vi5c !ng x? tình hu�ng là rIt nGng 12ng, linh ho,t. Có nhNng tình hu�ng 

t��ng 1�i 1�n gi.n có th> !ng x? nhanh chóng, khó phân bi5t logic c6a 

nó, nh�ng phDn lAn các tình hu�ng trong công tác ch6 nhi5m THPT 1Lu 

t��ng 1�i ph!c t,p, v9n 12ng theo nhNng quy 1=nh có logic nhIt 1=nh. 

Các nhà nghiên c!u ph��ng pháp tình hu�ng tìm cách xây d'ng ra các 

b�Ac ti n hành !ng x? nhNng tình hu�ng t��ng 1�i ph!c t,p, nh� sau: 

Ti�p c<n tình hu
ng 

—  Tìm hi>u 1�i t�Cng có quan h5 vAi tình hu�ng 

—  Khai thác các duyên cA tr'c ti p, các nguyên nhân sâu xa, 

tiLm cn trong tình hu�ng 

Phân tích s� b2 14c 1i>m, tính chIt c6a tình hu�ng 

 

Phân tích t>ng h@p tìm ra nguyên nhân c
t lõi 

—  Lo,i bM các nguyên nhân th! y u, nhNng duyên cA bL ngoài 

che lIp b.n chIt s' vi5c. 

—  Tìm ra nguyên nhân sâu xa, ch6 y u làm c� sB cho vi5c tìm 

bi5n pháp !ng x?. 

 

Tìm bi�n pháp $ng x5 

—  Các bi5n pháp !ng x? tình th  

—  Các bi5n pháp x? th  lâu dài, bLn vNng 

 

]ánh giá k�t qu4 

—  Xác 1=nh k t qu. c3 th> c6a tình hu�ng 

—  NhNng tác 12ng kéo theo 1 n cá nhân và tH ch!c 

—  Rút ra bài h(c kinh nghi5m 

 

Vi5c nêu ra các b�Ac !ng x? tình hu�ng là có tính �Ac l5 nh_m v,ch ra 

nhNng hành 12ng, nhNng thao tác cDn thi t có th> có 1> gi.i quy t tình 

hu�ng m2t cách t�i �u. Trong th'c t , 1!ng tr�Ac m2t tình hu�ng c3 th> 

nào 1ó, ng��i ch6 nhi5m ph.i nh,y c.m, thông minh, m�u trí, linh ho,t, 

B�Ac 1 

B�Ac 2 

B�Ac 3 

B�Ac 4 
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tud c� !ng bi n. �iLu tiên quy t là ph.i luôn luôn 1=nh h�Ang theo m3c 

tiêu 1ã 1�Cc xác 1=nh nh_m tìm ra nhNng gi.i pháp t�i �u. 

NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

1. Th  nào là:  

— KF nGng nh9n bi t 1�i t�Cng !ng x?? 

 

 

 

 

 

 

 

— KF nGng ra quy t 1=nh s? d3ng ph��ng án d' ki n 1> x? lí ? 

 

 

 

 

 

 

 

— KF nGng 1ánh giá cái 1�Cc và cái ch�a 1�Cc qua mei !ng x? s� ph,m? 
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2. ^ mei kF nGng, b,n rút ra 1iLu gì mình ch�a bi t ho4c mình 1ã bi t r�i 

nh�ng ch�a chVc chVn? 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Kĩ năng nhận biết đối tượng ứng xử 

— ��i t�Cng c6a !ng x? s� ph,m là HS, m2t con ng��i c3 th>.  

—  N2i dung nh9n bi t 1�i t�Cng bao g�m các công vi5c nh�: tên tuHi, lAp 

h(c, thDy, cô giáo ch6 nhi5m, nhóm ho,t 12ng và m2t 1�i t�Cng trong 

nhóm, 1=a 1i>m gia 1ình sinh s�ng và s� b2 vL nghL nghi5p c6a cha mi, 

m2t vài nét vL nGng l'c h(c t9p, hoàn c.nh s�ng c6a gia 1ình. S' quen 

bi t giNa ch6 th> và 1�i t�Cng !ng x? là c� sB xác 1=nh s� l�Cng n2i dung 

cDn tìm hi>u. 

—  Ch6 th> !ng x? cDn t,o ra nhNng In t�Cng t�t, dU ch=u, gDn gWi khi mAi 

g4p nhau.  

—  Th�i gian nh9n bi t 1�i t�Cng cWng là th�i gian 1> ch6 th> !ng x? t' b2c 

l2 mình, t' giAi thi5u vL mình tr�Ac 1�i t�Cng. Nh� nhNng thông tin do 

s' thGm dò 1em l,i, ch6 th> !ng x? có th> 1ánh giá tHng quan vL 1�i 

t�Cng, k t hCp vAi hoàn c.nh không gian và th�i gian cho phép, n2i dung 

!ng x? (tình hu�ng có vIn 1L) 1> l'a ch(n ph��ng án !ng x?.  

—  X? lí tình hu�ng !ng x? s� ph,m 

Tình hu�ng !ng x? s� ph,m th��ng xuIt hi5n tr'c ti p khi GV có m4t, 

ho4c tình hu�ng 1�Cc thông báo qua m2t trung gian khác. Tuy cách tH 

ch!c !ng x? khác nhau, nh�ng th��ng tr.i qua m2t s� n2i dung c� b.n: 

Tìm hi>u nguyên cA d\n tAi tình hu�ng (do b.n thân 1�i t�Cng !ng x? 

gây ra hay do m2t cá nhân, m2t t9p th> khác t,o l9p; hoàn c.nh d\n tAi 
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tình hu�ng vL m4t tâm lí cá nhân, cu2c s�ng gia 1ình, mâu thu\n trong 

n2i b2 t9p th>...); diUn bi n c6a tình hu�ng; h9u qu. do tình hu�ng mang 

l,i (m!c 12, .nh h�Bng 1�i vAi cá nhân và t9p th>). 

2. Kĩ năng ra quyết định sử dụng phương án dự kiến để xử lí  

N2i dung này 1�Cc coi là nhân lõi c6a !ng x? s� ph,m, chi ph�i nhiLu 

nhIt tAi k t qu. c6a !ng x? s� ph,m. M2t khi ch6 th> 1ã xác 1=nh cDn 

ph.i ch(n ph��ng án nào 1> !ng x? vAi HS thì kèm theo nó là vi5c s? 

d3ng các ph��ng ti5n !ng x? t��ng !ng. VAi bIt c! ph��ng án nào, 

ng��i GVCN cWng cDn giN 1�Cc v= trí ch6 1,o c6a mình thông qua ngôn 

ngN giao ti p, hành vi giao ti p, 1�ng th�i giúp 1�i t�Cng !ng x? bình 

tFnh ch6 12ng ti p thu ho4c cùng bàn b,c gi.i quy t tình hu�ng.  

N u ho,t 12ng !ng x? 1,t tAi k t qu. mong mu�n, 1áp !ng 1�Cc m3c 

1ích giáo d3c và tho. mãn nhu cDu c6a 1�i t�Cng !ng x? thì cDn khuy n 

khích, 12ng viên trao thêm nhi5m v3 và trách nhi5m cho 1�i t�Cng;  

còn n u ch�a 1,t tAi k t qu. thì ch6 th> !ng x? h t s!c bình tFnh, cân nhVc 

vL m4t th�i gian 1> tránh tình tr,ng 1cy 1�i t�Cng tAi m!c cGng thxng 

ho4c nhàm chán tr�Ac cách x? lí c6a ch6 th> 1> cùng th�ng nhIt vAi  

1�i t�Cng !ng x? vL m2t không gian, th�i gian phù hCp cho m2t cu2c 

g4p l,i ti p theo. 

3. Kĩ năng đánh giá, rút kinh nghiệm qua mỗi ứng xử sư phạm 

Là s' 1ánh giá cái 1�Cc và cái ch�a 1�Cc qua mei !ng x? s� ph,m 1> th 

1ó GV 14t ra nhNng gì cDn bH sung và hoàn thi5n, nhNng gì cDn gìn giN và 

phát huy.  

Kinh nghi5m !ng x? s� ph,m không t' d�ng mà có, s' ph!c t,p vL nhân 

cách c6a 1�i t�Cng giáo d3c kéo theo s' cDn thi t cDu th= trong ho,t 

12ng th'c tiUn c6a GV mà trong 1ó !ng x? s� ph,m là công vi5c th��ng 

nh9t c6a h(. Ng��i GVCN cDn ph.i 1 n vAi HS không ch] nhNng lúc các 

em có 1�Cc nhân cách 1úng 1Vn mà k> c. nhNng lúc nhân cách c6a h( 

có s' 12t bi n, tha hoá. S' vIp ngã trong công tác giáo d3c là không 

tránh khMi nh�ng GV th 1ó tìm ra con 1��ng b_ng phxng h�n nh_m 1,t 

tAi 1ích. 
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CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Ngoài các kF nGng !ng x? tình hu�ng 1ã nêu trên, b,n có th> bH sung 

thêm kF nGng gì, t,i sao? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trong các kF nGng nêu trên, b,n thành th3c nhIt kF nGng nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. B,n nêu ý nghFa c6a các kF nGng !ng x? s� ph,m. 
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Nội dung 4.  

PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ TÌNH HUỐNG  

ĐIỂN HÌNH TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

NHIỆM VỤ HỌC TẬP 

1.  B,n hãy nêu m2t vài ví d3 vL tình hu�ng công tác ch6 nhi5m mà b,n 1ã 

tr.i nghi5m theo dàn ý sau: 

—  Mô t. tình hu�ng 

 

 

 

 

 

 

—  Phân tích tình hu�ng 

 

 

 

 

 

—  Nh9n 1=nh và quy t 1=nh gi.i quy t tình hu�ng 

 

 

 

 

2.  Sau khi t' ti p c9n vAi module này, b,n có phân tích, bH sung thêm gì 

n u ph.i ra quy t 1=nh 1> gi.i quy t các tình hu�ng t��ng t'? 
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3. B,n hãy chia sg vAi 1�ng nghi5p 1> nh9n 1�Cc thông tin ph.n h�i. 
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