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I.1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục là nền móng của sự phát triển khoa học - kỹ thuật, giáo dục mang lại 

sự phát triển cho nền kinh tế quốc dân, nền văn minh của đất nước. Với mục tiêu 

giáo dục của Việt Nam là đào tạo con người, đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát triển 

toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ, có nghề nghiệp và kỹ năng sống 

có thể đáp ứng  yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển đất nước trong thời kì công 

nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

Đứng trước những đòi hỏi của sự phát triển nền kinh tế - xã hội trong giai 

đoạn mới, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao thì mục tiêu giáo dục toàn diện 

học sinh  được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với mỗi đơn vị trường 

học, mỗi cấp học. 

Tiểu học được xác định là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân, 

là bậc học "nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển 

đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để 

học sinh tiếp tục học trung học cở sở.”(Luật Giáo dục) 

Đặc điểm lao động sư phạm của Bậc Tiểu học, thông thường mỗi giáo viên là 

một giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm lớp thường dạy hầu hết các môn 

học ở Tiểu học, có rất nhiều thời gian trên lớp mình, có trách nhiệm trực tiếp tổ chức 

dạy học, giáo dục và tổ chức, hướng dẫn thực hiện mọi hoạt động giáo dục của lớp 

mình chủ nhiệm. Vì vậy giáo viên chủ nhiệm ở bậc tiểu học có một vị trí hết sức 

quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Chính 

vì vậy, giáo viên chủ nhiệm phải là người có năng lực, kinh nghiệm và uy tín, có khả 

năng tổ chức tốt công tác dạy học và giáo dục học sinh của một lớp.  

Để thực hiện được nhiệm vụ giáo dục toàn diện học sinh, đòi hỏi người giáo 

viên chủ nhiệm Bậc Tiểu học phải là một "Người thầy tổng thể" là người thầy mẫu 

mực, tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, là tấm gương sáng cho học sinh noi 

theo. 
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Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, là một giáo viên giảng dạy và làm công 

tác  chủ nhiệm lớp nhiều năm, với sự trăn trở, mong muốn, cần phải làm gì để thực 

hiện có hiệu quả, thực hiện  tốt mục tiêu giáo dục? Quá trình dạy học và giáo dục sẽ 

mang lại điều gì cho trẻ, đúc rút được kinh nghiệm gì, có sáng kiến gì góp phần vào 

cải tiến phương pháp dạy học và giáo dục? Với lòng yêu nghề mến trẻ, tinh thần 

hăng say học tập, rèn luyện, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tích cực tham gia phong 

trào dạy học, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường Tiểu 

học, tôi quyết định lựa chọn và nghiên cứu đề tài “Một số kinh nghiệm trong công 

tác chủ nhiệm nhằm giáo dụcc toàn diện học sinh ở trường Tiểu học”. 

I. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 

a.Mục tiêu 

- Thấy được tầm quan trọng của giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học, từ đó tìm 

hiểu các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục toàn diện học sinh ở 

trường Tiểu học, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học. 

b.Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài. 

- Tìm hiểu thực trạng việc dạy học – giáo dục và công tác chủ nhiệm ở một số 

lớp thuộc trường TH A. 

- Đề xuất một số giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện học sinh ở trường Tiểu học. 

I.3. Đối tượng nghiên cứu 

- Học sinh các lớp 5A năm học : năm học 2011- 2012; lớp 5A năm học 2012 -

2013, lớp 5C năm học 2013 -2014 trường Tiểu học A - xã Dray Sáp - huyện Krông 

Ana - tỉnh Đắk Lắk. 

I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu  
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- Tập trung nghiên cứu đề tài “Một số kinh nghiệm trong công tác chủ 

nhiệm nhằm giáo dục toàn diện học sinh ở trường Tiểu học” tại trường Tiểu học 

A, ở các lớp 5A, 5C trong các năm học 2011 – 2012; 2012 – 2013; 2013 – 2014. 

I.5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu. 

- Phương pháp điều tra. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

II.1. Cơ sở lí luận của vấn đề 

Nhiệm vụ giáo dục trẻ không chỉ là nhiệm vụ của thầy cô giáo mà còn là 

nhiệm vụ của cha mẹ học sinh, nhiệm vụ của người lớn và của toàn xã hội. 

Đội ngũ giáo viên trong nhà trường là lực lượng chủ yếu quan trọng nhất 

trong tập thể sư phạm, làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục, là người quyết định chất 

lượng giáo dục trong nhà trường, trong đó đội ngũ giáo viên chủ nhiệm là người 

quản lý giáo dục trực tiếp học sinh một lớp, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 

giáo dục nhân cách cho học sinh. Để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học 

sinh người giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học phải là người toàn diện, là người mẫu 

mực, là tấm gương sáng để học sinh noi theo.  

Ở trường, thầy cô giáo chủ nhiệm các em là những người có uy tín với các em 

nhất, là người mà các em luôn yêu quý, tin tưởng nhất, phục tùng nhất. các em nghe 

lời thầy cô chủ nhiệm mình là trên hết. Thầy cô giáo chủ nhiệm có ảnh hưởng rất lớn 

đến mọi hoạt động và sự phát triển toàn diện của các em. 

Học sinh Tiểu học thật ngây thơ và trong sáng, các em như tờ giấy trắng, thầy 

cô là những người có trách nhiệm viết lên những điều đẹp đẽ nhất, những điều thật ý 

nghĩa đối với các em và đối với đất nước. Học sinh Tiểu học như mầm cây mới nhú, 

rất cần sự che chở, bảo vệ, chăm sóc, uốn nắn không chỉ của thầy cô giáo mà còn  


