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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Mục tiêu giáo dục của chúng ta hiện nay là đào tạo những con người phát triển 

toàn diện về đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp và hình thành nhân 

cách, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội 

chủ nghĩa. 

Để thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng 

nhu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Giáo dục phổ thông đã 

và đang từng bước đổi mới theo hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị 

những năng lực cần thiết cho các em học sinh, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ 

động, sáng tạo của người học, phù hợp với từng lớp học, tăng cường khả năng làm 

việc theo nhóm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại 

niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh. Nhận thức rõ tầm quan trọng, cần thiết của 

việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông nói chung, học sinh tiểu học nói 

riêng. 

Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học nhằm đạt mục tiêu trang 

bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp; tạo cơ hội thuận 

lợi cho học sinh sử dụng quyền và bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể 

chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu 

học được tập trung chủ yếu ở các môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học và Lịch sử 

va địa lí. 

Bộ GD-ĐT đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống lồng ghép vào các môn học ở 

bậc tiểu học. Đây là một chủ trương cần thiết và đúng đắn. Tuy nhiên, để giáo dục kỹ 

năng sống cho học sinh đạt hiệu quả đòi hỏi nhiều yếu tố chứ không chỉ từ các bài 

giảng. Học để tự tin, tự lập. 

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một nội dung được đông đảo phụ huynh 

và dư luận quan tâm, bởi đây là một chương trình giáo dục hết sức cần thiết đối với 

học sinh. 

Nhiều ý kiến cho rằng, các trường học hiện nay đã quá nặng nề về dạy kiến 

thức, ít quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh dẫn đến có một bộ 

phận học sinh trong các trường thiếu hụt hiểu biết về môi trường xung quanh, ứng xử 

cần thiết trong cuộc sống, Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến 

những bất cập trong hành vi, lối sống đạo đức của nhiều học sinh. 

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng cho học sinh, tôi nhận 

thấy việc giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh được thể hiện rõ nét nhất 

trong các môn học. Vì thế tôi chọn đề tài “ Một số phương pháp giáo dục kĩ năng 

sống cho học sinh lớp 4”. 
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2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 

2.1. Mục tiêu: 

Giúp học sinh ý thức được giá trị của bản thân trong mối quan hệ xã hội; giúp 

học sinh hiểu biết về thể chất, tinh thần của bản thân mình; có hành vi, thói quen ứng 

xử có văn hóa, hiểu biết và chấp hành pháp luật,... 

Giúp học sinh có đủ khả năng tự thích ứng với môi trường xung quanh, tự chủ, 

độc lập, tự tin khi giải quyết công việc. 

2.2. Nhiệm vụ cụ thể: 

Tìm hiểu về hình thức giáo dục hình thành kỹ năng sống cho học sinh thông 

qua lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong các môn học. 

Khảo sát thực trạng việc tổ chức dạy lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học 

sinh của giáo viên và học sinh khối 4 qua các môn học. 

Qua kết quả nghiên cứu, đánh giá những nguyên nhân ảnh hưởng tới quá trình 

hình thành kỹ năng sống cho học sinh. 

Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả giáo dục kỹ năng sống qua 

việc lồng ghép trong giảng dạy nói chung và nâng cao hiệu quả của việc giáo dục và 

rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trường A nói riêng. 

3. Đối tượng nghiên cứu 

Thực trạng và một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4 

trường Tiểu học A. 

4. Phạm vi nghiên cứu: 

Do điều kiện và thời gian hạn hẹp nên tôi chỉ đi nghiên cứu 22 em học sinh lớp 

4A, trường Tiểu học A, năm học 2014 – 2015. 

5. Phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp điều tra. 

- Phương pháp thống kê. 

- Phương pháp phỏng vấn. 

- Phương pháp phân tích tổng hợp. 

- Phương pháp thực hành. 

- Đọc các tài liệu về tâm sinh lý lứa tuổi Tiểu học và tài liệu liên quan tới giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh. 

      - Thực hiện phỏng vấn, hỏi đáp, điều tra. 

        - Phương pháp kiểm tra, đánh giá. 

        - Phương pháp xử lí số liệu. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

1. Cơ sở lí luận để thực hiện đề tài 

Kĩ năng sống thúc đẩy phát triển cá nhân và xã hội, có thể nói kỹ năng sống 

chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen 

tích cực, lành mạnh. 
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 Giáo dục kĩ năng sống là yêu cầu cấp thiết đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là học 

sinh tiểu học. 

 Giáo dục kỹ năng sống nhằm thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 

 Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông là xu thế chung 

của nhiều nước trên thế giới. 

 Các môn học ở tiểu học có nhiệm vụ hình thành và phát triển ở học sinh kĩ 

năng để học tập và giao tiếp trong mối trường hoạt động của lứa tuổi. 

 Kỹ năng đặc thù là kỹ năng giao tiếp, sau đó là kỹ năng nhận thức, bao gồm 

nhận thức thế giới xung quanh, tự nhân thức, ra quyết định,… 

Dựa trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu về Tài liệu tập huấn Giáo dục kĩ năng 

sống  cho học sinh Tiểu học; Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở lớp 4 của Bộ 

GD-ĐT. Thông tư 30/2014 của BGD ĐT. Bên cạnh đó còn có sự đúc kết kinh nghiệm 

của bản thân qua thực tế giảng dạy trong thời gian qua. 

2. Thực trạng 

a. Thuận lợi, khó khăn 

a.1. Thuận lợi:  

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động phong trào “Xây dựng trường học thân 

thiện - học sinh tích cực” với những kế hoạch nhất quán từ trung ương đến địa 

phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng đã có kế hoạch từng năm học với những 

biện pháp cụ thể để rèn kĩ năng sống cho học sinh một cách chung nhất cho các bậc 

học, đây chính là những định hướng giúp giáo viên thực hiện như: Rèn luyện kĩ năng 

ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kĩ năng làm việc, sinh 

hoạt theo nhóm; rèn luyện sức khỏe và ý thức bảo vệ sức khỏe, kĩ năng phòng, chống 

tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác; rèn luyện kĩ năng ứng 

xử văn hóa, chung sống hòa bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội. 

Trường học nơi bản thân công tác là ngôi trường được xây mới, đã đạt chuẩn 

quốc gia nên thuận lợi trong việc thực hiện nội dung xây dựng môi trường giáo dục 

sạch đẹp, an toàn cho trẻ. 

Bên cạnh đó, bản thân nhận được một tập thể học sinh khá ngoan và biết vâng 

lời, các em gần gũi với cô giáo. Ngoài ra Ban lãnh đạo nhà trường luôn theo sát, quan 

tâm, hỗ trợ cho giáo viên trong công tác giảng dạy cũng như giáo dục. Chính vì thế 

bản thân  luôn cố gắng làm sao rèn cho các em kĩ năng sống, giúp các em có một 

niềm tin, phát triển một cách toàn diện để trở thành con người năng động, sáng tạo phù 

hợp với một xã hội hiện đại đang phát triển.     

a.2. Khó khăn:   

 Đối với giáo viên  

Trong thực tế hiện nay, việc nhận thức tầm quan trọng, cần thiết rèn kĩ năng 

sống cho học sinh ở một số giáo viên còn hạn chế. Qua dùng phiếu thăm dò, khảo sát 

thực tế cho thấy một số giáo viên lúng túng cả về nội dung, biện pháp rèn kĩ năng 

sống cho học sinh. Nhận thức của nhiều giáo viên còn mơ hồ, chưa rõ, chưa đầy đủ 
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rèn kĩ năng sống cho học sinh là rèn những kĩ năng gì; vì nhận thức chưa đủ, chưa rõ 

nên không thể tìm ra được biện pháp, hình thức tổ chức hữu hiệu để rèn kĩ năng sống 

cho học sinh.   

Phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung nhiều 

nội dung chung cho các bậc học, giáo viên chưa hiểu nhiều về nội dung phải dạy trẻ 

theo từng khối lớp những kĩ năng sống cơ bản nào, chưa biết vận dụng từ những kế 

hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ năng sống cho HS.  

  Đa số giáo viên lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nhưng việc đổi mới phương 

pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và ý 

thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh còn gặp nhiều khó khăn; giáo 

viên trẻ tuổi ít hơn, năng động, sáng tạo nhưng lại khó trong công tác bồi dưỡng do 

nhận thức về nghề chưa sâu sắc.  

Đối với học sinh 

           Trong các nhà trường ít nhiều vẫn còn có hiện tượng học sinh chưa ngoan, chưa 

lễ phép, ... 

Các em học sinh vừa từ lớp một, hai, ba lên làm quen với môi trường lớp 4, các 

em khá rụt rè chưa quen với cách học cũng như mạnh dạn bày tỏ ý kiến. Khi phát biểu 

các em nói không rõ ràng, trả lời trống không, không tròn câu và ít nói lời cảm ơn, xin 

lỗi với cô, bạn bè. Nhiều em đến trường tỏ ra nói nhiều vì ở nhà các em không có 

người trò chuyện, chia sẻ ... 

Đối với phụ huynh học sinh 

Về phía các bậc cha mẹ các em luôn nóng vội trong việc dạy con; họ chỉ chú 

trọng đến việc con mình về nhà mà chưa đọc, viết chữ, hoặc chưa biết làm Toán thì lo 

lắng một cách thái quá! Ngoài ra, một trở ngại nữa là phụ huynh trong lớp có một số 

bố mẹ thì quá nuông chiều, chiều chuộng, cung phụng con cái khiến trẻ không có kĩ 

năng tự phục vụ bản thân. Ngược lại, một số phụ huynh vì bận nhiều công việc nên ít 

quan tâm giúp đỡ con em trong các hoạt động cần thiết. 

       Từ các nguyên nhân, tình hình thực tiễn cũng như các thuận lợi và khó khăn nêu 

trên, bản thân đã cố gắng tìm nhiều phương pháp rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh 

thông qua các tiết dạy của một số môn học và hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm đem 

lại hiệu quả cao trong công tác giáo dục.  

b. Thành công và hạn chế: 

b.1. Thành công 

Quá trình nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm được tiến hành trong thời gian từ 

đầu năm học 2014- 2015 tới thời điểm hiện tại với  lớp dạy kết quả cho thấy tác động 

đã có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của các em. Trong các tiết học trên lớp 

các em hào hứng, tích cực hoạt động hơn, các em biết chăm chú lắng nghe, thực hành 

một cách tương đối chính xác, mạnh dạn, tự tin trình bày trước lớp. Đặc biệt học sinh 

tự tin cố gắng vươn lên trong học tập, rất nhiều học sinh tiến bộ một cách rõ rệt. 

b.2. Hạn chế: 


