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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

I. 1. Lý do chọn đề tài. 

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức 

tốt, có tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập 

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành bồi dưỡng nhân cách và phẩm chất năng lực 

công dân đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

  Những con người có nhân cách như Luật Giáo dục chỉ ra là do nền giáo dục, do 

các nhà trường góp phần hình thành, đó là thế hệ trẻ Việt Nam, chủ nhân tương lai của 

đất nước, là thế hệ có đủ tài đức “ Vừa hồng, vừa chuyên” đảm trách sứ mệnh xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Bác Hồ đã dạy “ Người có đức mà không có tài 

làm việc gì cũng khó. Người có tài mà không có đức thì vô dụng”, giáo dục là phải bồi 

dưỡng được đức, cái vốn quý của con người. Đạo đức là mặt cốt lõi của nhân cách, nó 

chi phối mối quan hệ giữa con người với con người, con người với xã hội và thiên 

nhiên. Để hình thành và phát triển nhân cách thì phải hình thành và rèn luyện các 

phẩm chất đạo đức. Việc giáo dục đạo đức là trách nhiệm của toàn xã hội mà nhà 

trường giữ vai trò trọng trách. 

 Hơn ai hết, là một giáo viên nhiều năm được phân công chủ nhiệm và giảng dạy 

lớp 4, tôi nhận thức được việc cung cấp cho các em kiến thức trong sách Hướng dẫn 

học là rất quan trọng, làm nền tảng để các em học lên các lớp trên. Nhưng  điều quan 

trọng hơn nữa là phải có biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh phù hợp để 

nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu cầu của xã hội. Xuất phát từ những lý do khách 

quan và chủ quan trên nên tôi quyết định chọn đề tài: “Thực hành kĩ năng sống cho 

học sinh lớp 4 qua tiết sinh hoạt lớp theo mô hình trường học mới”. 

I. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài. 

       Mục tiêu của đề tài là tìm ra cách thức tổ chức một tiết sinh hoạt lớp cuối tuần nhẹ 

nhàng, thoải mái nhưng đạt hiệu quả cao. Trên cơ sở những theo dõi, đánh giá của đội 

ngũ cán bộ lớp, học sinh có những hiểu biết cần thiết về tập thể, về vai trò và nhiệm vụ 
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của bản thân trong việc đóng góp xây dựng tập thể. Nâng cao tính tích cực tự giác 

trong các hoạt động tập thể, có ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập 

thể, có ý thức hợp tác, phê bình và tự phê bình. 

 Mặt khác, mục tiêu của đề tài này còn tạo ra một sân chơi gần gũi, thiết thực và 

hữu ích để cho các em thể hiện năng khiếu của mình. Qua đó, giúp các em nhận thức 

tốt hơn về cái hay, cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày thông qua biểu diễn các trò 

chơi, đố vui để học, thi văn nghệ, chuyện kể, thơ ca,… Cũng từ đó, giúp cho tâm hồn 

các em đẹp hơn, hồn nhiên hơn, từ đó có niềm tin vào cuộc sống và nghị lực trong học 

tập. Song hành với sự phát triển về tâm hồn, các kĩ năng sống về xây dựng tập thể, về 

tự quản, kĩ năng tổ chức, kĩ năng điều khiển và tham gia các hoạt động tập thể, kĩ năng 

đánh giá và tự đánh giá của các em cũng được hình thành và phát triển một cách tự 

nhiên, phong phú và bền vững hơn. 

I. 3. Đối tượng nghiên cứu. 

Lớp 4A (năm học 2014 – 2015) trường TH A, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk.  

I. 4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu. 

Với khả năng và điều kiện của bản thân, tôi tập trung nghiên cứu xây dựng nội 

dung và cách tiến hành tổ chức tiết sinh hoạt lớp, tạo được sự mới mẻ, tránh lặp đi lặp 

lại một vài nội dung nhằm tạo được hứng thú tham gia của học sinh góp phần nâng cao 

hiệu quả giáo dục toàn diện cho học sinh lớp 4A, trường TH A, xã EaNa, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đăk Lăk.  

I. 5. Phương pháp nghiên cứu. 

 - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu văn bản, chỉ thị, 

nghị quyết, sách báo,… có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu, sàng lọc thông 

tin, tập hợp những vấn đề cơ bản làm cơ sở vững chắc cho đề tài, hỗ trợ cho quá trình 

làm đề tài. Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ liên quan. 

 - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:  
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 + Phương pháp quan sát: Quan sát cử chỉ, hành vi, thái độ của học sinh khi tổ 

chức hay tham gia các hoạt động NGLL. 

 + Phương pháp bằng phiếu hỏi: Tìm hiểu thực trạng, nhận thức của hoạt động 

giáo dục đạo đức, kĩ năng sống qua tiết sinh hoạt chủ nhiệm cho học sinh và các lực 

lượng tham gia giáo dục.  

 + Phương pháp tọa đàm: Trò chuyện, trao đổi với học sinh, giáo viên và phụ 

huynh để đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi và hạnh kiểm của học sinh từ đó đánh 

giá các biện pháp tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm và ảnh hưởng của nó đến việc hình 

thành nhân cách học sinh. 

II. PHẦN NỘI DUNG 

II. 1. Cơ sở lý luận 

 Thực hiện nghị quyết 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Bộ 

giáo dục và đào tạo Về việc phát động phong trào thi đua: "Xây dựng trường học thân 

thiện học sinh tích cực" trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013, trong đó nội 

dung : Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh phù hợp với lứa tuổi của học sinh. 

 Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của ngành, của trường về việc chú trọng: 

Rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Đây là một việc làm hết sức cần thiết của xã hội, 

các em không chỉ biết học giỏi về kiến thức mà còn phải được tôi luyện những kĩ năng 

sống qua đó tạo cho các em một môi trường lành mạnh, an toàn, tích cực, vui vẻ để 

trang bị cho các em vốn kiến thức, kĩ năng, giá trị sống để bước vào đời tự tin hơn. 

Vì vậy người giáo viên giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục của 

nhà trường, của lớp. Chính vì thế mỗi giáo viên không chỉ trang bị cho mình kiến thức 

vững vàng, chuyên môn giỏi mà đòi hỏi phải có năng lực tổ chức, điều khiển mọi hoạt 

động của lớp, trong đó vai trò quan trọng là công tác chủ nhiệm lớp. Muốn làm tốt 

công việc này người giáo viên phải biết hướng dẫn học sinh tổ chức tốt tiết sinh hoạt 

lớp. Có như vậy mới giúp các em nhận ra điểm mạnh của từng bạn để học tập và phát 

huy, đồng thời giúp các em nhận ra những mặt chưa tốt của mình và của bạn để sửa 
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chữa, khắc phục. Từ đó, tạo cơ hội cho các em học tập và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

Muốn làm được điều đó, giờ sinh hoạt lớp phải tiến hành như thế nào để đạt hiệu quả 

cao nhất, bản thân tôi luôn trăn trở trong suốt năm tháng làm công tác chủ nhiệm của 

mình. 

Để thực hiện mục tiêu trên, tôi thiết nghĩ người giáo viên cũng như người làm 

vườn, trồng cây, tuy không đúng hoàn toàn nhưng hoạt động của giáo viên chủ nhiệm 

gần như người trồng cây, chăm sóc vun trồng cây giống. Người làm việc không thể 

cầm ngọn cây kéo lên mà phải chăm sóc tạo điều kiện cho hạt giống nảy mầm. Cho 

nên, bản thân là một giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn tâm niệm dạy dỗ giáo dục các em 

trở thành những con người hữu ích cho xã hội để xứng đáng với những hình ảnh đẹp 

mà xã hội ban tặng như đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: "Nghề dạy học là nghề cao 

quý nhất trong tất cả các nghề cao quý vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo". 

II. 2. Thực trạng 

Học sinh lớp 4A (năm học 2014 - 2015) trường TH A - huyện Krông Ana - tỉnh 

Đăk Lăk. Tổng số học sinh 32 em. 

a. Thuận lợi, khó khăn. 

* Thuận lợi. 

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, Ban giám hiệu nhà 

trường, sự giúp đỡ của đồng nghiệp và cộng đồng, sự quan tâm giúp đỡ của Hội cha 

mẹ học sinh lớp 4A. 

Bản thân là một giáo viên trẻ, nhiệt huyết, sáng tạo, năng động, kiên trì trong 

việc tìm tòi nội dung và cách thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp. Có sự thấu hiểu mong 

muốn của từng thành viên trong mọi hoạt động, luôn học hỏi, biết lắng nghe sự góp ý 

xây dựng của Lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh. 

Học sinh đã được thực hiện theo mô hình trường học mới từ các lớp trước nên 

các em có ý thức học tập, biết vâng lời, sinh sống trên cùng một địa bàn. Các em gắn  

 


