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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
La tui HS THCS là la tui khng hong trong s phát trin tâm lí, chính
vì v#y mà so v%i HS & b#c Tiu h(c, la tui này d* xu,t hi-n nh.ng HS
khó giáo d0c. Mâu thu3n trong chính s phát trin tâm lí & la tui này,
cùng v%i thi5u s giúp 78, h9 tr: k;p th<i ca ng=<i l%n do thi5u hiu bi5t
7>c 7im và nh.ng khó kh?n ca các em mà mAt sB em 7ã không v=:t
qua 7=:c giai 7oFn này mAt cách tích cc, hình thành nh.ng thái 7A,
hành vi không phù h:p.
Nh.ng HS có nh.ng thái 7A, hành vi không phù h:p v%i giá tr;, nAi quy,
truyHn thBng ca t#p th, không thc hi-n tròn bn ph#n và trách nhi-m
ca ng=<i HS, ho>c thi5u v?n hoá, 7Fo 7c trong quan h- ng xJ v%i
m(i ng=<i, 7Kng th<i không có 7Ang cL h(c nên k5t qu h(c t#p y5u,
kém… 7=:c l>p lFi th=<ng xuyên và tr& thành h- thBng 7=:c coi là cá bi-t.
Trách nhi-m ca GD nói chung và GV nói riêng là không 7=:c 7 tKn tFi
nh.ng HS có hành vi ch=a phù h:p v%i bn ph#n, trách nhi-m công dân,
ch=a phù h:p v%i giá tr; xã hAi, v%i nh.ng quy 7;nh chung ca nhà
tr=<ng, l%p h(c, cAng 7Kng. B&i vì GD khác v%i các ngành sn xu,t là
không cho phép tFo ra nh.ng ph5 phTm vH nhân cách — không mang lFi
hFnh phúc cho cuAc 7<i các em, mà còn có hFi cho xã hAi. HLn n.a, n5u
trong l%p 7 tKn tFi nh.ng HS cá bi-t, luôn có nh.ng hành vi tiêu cc,
không phù h:p thì sV nh h=&ng 75n t#p th, nh.ng thành viên khác.
Trong thc t5 nhiHu GV cm th,y r,t khó kh?n, có khi là b,t lc khi trong
l%p có HS cá bi-t. Vì v#y, GV cWn có nh.ng kX n?ng giúp nh.ng em này
7iHu chYnh, thay 7i niHm tin, thái 7A, hành vi ca mình 7 các em có
t=Lng lai tBt 7Zp hLn.
MAt trong nh.ng t= t=&ng ch y5u trong chi5n l=:c phát trin giáo d0c th5
kY XXI ca UNESCO là GV phi 7=:c 7ào tFo 7 tr& thành nh.ng nhà giáo
d0c hLn là nh.ng chuyên gia truyHn 7Ft ki5n thc. T= t=&ng 7ó nh,n
mFnh ng=<i GV ph thông trong th<i 7Fi m%i phi bi5t phát trin & ng=<i
h(c ý thc vH các giá tr; 7Fo 7c, tinh thWn, thTm mX, tFo nên bn sac v?n
hoá truyHn thBng riêng ca tbng dân tAc. GV hLn ai h5t phi là nhà GD,
bcng chính nhân cách ca mình tác 7Ang tích cc 75n s hình thành và
phát trin nhân cách ca HS.
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Ng=<i GV trong nHn giáo d0c hi-n 7Fi cWn phi là ng=<i phát trin cm
xúc, thái 7A, hành vi ca HS, bi5t khLi g:i nhu cWu, hng thú, ca ng=<i
h(c; là ng=<i giúp cho HS bi5t cách h(c, cách t rèn luy-n c vH phTm
ch,t và n?ng lc cá nhân, h=%ng t%i m0c 7ích hình thành nh.ng nhân
cách phù h:p, 7áp ng nh.ng yêu cWu ca xã hAi. GV gifi là ng=<i bi5t
tFo ra 7Ang lc và giúp 78 HS ti5n bA.
Module này sV trang b; cho GV nh.ng hiu bi5t vH kX n?ng cL bn 7 tìm
hiu thông tin vH HS THCS cá bi-t (iu quan tr ng nht  ây là, nhng
thông tin mà h thu thp c không phi là  phê phán mà là  giúp
$ HS); 7 giáo d0c tham v,n giúp các em thay 7i thái 7A, hành vi cho
phù h:p và 7ánh giá s ti5n bA và k5t qu h(c t#p và GD các em.
NAi dung ca module gKm các hoFt 7Ang chính:
Tìm hiu các nAi dung cWn thu th#p thông tin vH HS cá bi-t.
Tìm hiu cách thu th#p thông tin vH HS cá bi-t.
H=%ng l=u tr., khai thác thông tin vH HS cá bi-t.
Tìm hiu các nguyên nhân cL bn d3n 75n hành vi sai l-ch ca HS cá bi-t.
Tìm hiu cách thc GD HS cá bi-t.
Tìm hiu cách 7ánh giá k5t qu h(c t#p, GD HS cá bi-t.
Module này cWn 7=:c h(c sau khi 7ã h(c các module vH tâm lí, giáo d0c.
Hng dn t h c
B(c 1
Ng=<i h(c da vào kinh nghi-m thc ti*n ca bn thân 7 thc hi-n mAt
sB yêu cWu ca hoFt 7Ang.
B(c 2
jBi chi5u nh.ng nAi dung t vi5t da trên suy nghX, hiu bi5t ca mình
v%i thông tin phn hKi hoFt 7Ang và t mình hoàn thi-n nh.ng nAi dung
7ã vi5t theo yêu cWu, câu hfi mà hoFt 7Ang 7>t ra.
B(c 3
j kim nghi-m câu tr l<i ca mình cWn chia sk v%i 7Kng nghi-p 7 các
ý ki5n 7=:c c( xát, mAt lWn n.a ng=<i h(c sV nh#n thc 7=:c v,n 7H sâu
hLn, toàn di-n hLn, chính xác hLn.
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B. MỤC TIÊU
Sau khi h(c xong module này, HV có th:
V tri thc và k nng

— Nam 7=:c 7=:c các ph=Lng pháp thu th#p thông tin vH HS cá bi-t; các
PPGD và các ph=Lng pháp 7ánh giá k5t qu rèn luy-n ca HS cá bi-t.
— SJ d0ng và phBi h:p 7=:c các ph=Lng pháp thu th#p thông tin vH HS cá
bi-t; các PPGD và các ph=Lng pháp 7ánh giá k5t qu rèn luy-n ca HS cá
bi-t có tính 75n 7>c 7im la tui HS THCS và 7>c 7im cá nhân.
V thái 

— Tin t=&ng rcng m(i HS 7Hu có th thay 7i theo h=%ng tích cc và tôn
tr(ng HS cá bi-t nh= là nh.ng nhân cách có giá tr;.
— Cam k5t giúp 78, h9 tr: HS cá bi-t thay 7i niHm tin và hành vi không
mong 7:i.
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C. NỘI DUNG
Hoạt động 1: Nội dung cần tìm hiểu về HS cá biệt ở lứa tuổi
trung học cơ sở (tự đọc)
BFn 7ã tbng GD HS cá bi-t. j nam 7=:c 7>c 7im tâm lí HS cá bi-t,
ng=<i GV cWn quan tâm 75n nh.ng v,n 7H gì khi tìm hiu 7Bi t=:ng HS
cá bi-t? BFn hãy nh% lFi và li-t kê nh.ng nAi dung cWn tìm hiu.

B,n hãy .i chi/u nhng n0i dung v3a vi/t ra v(i nhng thông tin d(i
ây và t4 hoàn thi6n nhng n0i dung ã vi/t.
THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Những yếu tố tích cực và tiêu cực tác động đến học sinh, bạn bè và
môi trường sống

+ 8nh hng c9a nhóm b,n: Th lXnh ca nhóm không chính thc (t phát)
mà HS cá bi-t tham gia và 7;nh h=%ng giá tr;, nh.ng quy =%c ca nhóm
có nh.ng tác 7Ang tiêu cc hay tích cc nào 75n HS 7ó.
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+ 8nh hng c9a gia ình: Gia 7ình 7Wy 7 hay khuy5t thi5u, hoàn cnh
kinh t5, v?n hoá ca gia 7ình, lBi sBng và bWu không khí tâm lí — 7Fo 7c
trong gia 7ình, tính ch,t các mBi quan h- và s gan bó gi.a các thành
viên trong gia 7ình; s quan tâm ca gia 7ình 7Bi v%i vi-c giáo d0c và h(c
hành ca con…
+ 8nh hng c9a môi tr>ng s.ng, các quan h6 xã h0i khác: HS 7ó sBng
trong môi tr=<ng lành mFnh hay cha 7ng nh.ng nh h=&ng tiêu cc,
nguy cL ri ro nào…
2. Những khó khăn về từng phương diện của học sinh

Nh.ng khó kh?n vH h(c t#p, sc khok, hoàn cnh gia 7ình, tâm lí cá nhân,
kh n?ng t nh#n thc 7=:c bn thân, không 7;nh h=%ng 7=:c nh.ng giá
tr; 7ích thc, thi5u ho>c m,t niHm tin vào kh n?ng và giá tr; ca bn thân,
s lôi kéo, áp lc ca nhóm bFn t phát, nh.ng thói quen tiêu cc…
Vi-c tìm hiu nh.ng tr& ngFi trong h(c t#p và nh.ng khó kh?n vH m>t
tâm lí ca HS 7 k;p th<i h9 tr:, khích l- các em hành 7Ang 7úng sV giúp
các em tránh 7=:c nh.ng hành vi không mong 7:i

3. Những nhu cầu, sở thích, mong muốn, điểm mạnh của từng học sinh
cá biệt

Theo quan 7im ca Gardner thì trong bn thân m9i con ng=<i có r,t
nhiHu kh n?ng, trong 7ó có nh.ng kh n?ng ch=a bao gi< sJ d0ng, ho>c
ít sJ d0ng. jKng th<i ai cong có nh.ng n?ng lc nh,t 7;nh. Theo ông có
8 dFng n?ng lc/trí thông minh ca con ng=<i nh= sau:
+ NBng l4c giao ti/p/ngôn ng th hi-n & kh n?ng dùng tb ng. chuTn xác,
linh hoFt, ngôn ng. phát trin, cách vi5t sáng tFo, tranh lu#n bcng l<i
l=u loát, có tính thuy5t ph0c, ng khTu nhanh, dùng nh.ng câu nói hài h=%c,
k chuy-n h,p d3n.
+ NBng l4c t duy lô gic và toán h c th hi-n & kh n?ng hiu nhanh nh.ng
kí hi-u trbu t=:ng/công thc, bi5t vFch dàn ý, nh% các ch. sB, tính toán
nhanh, hiu mã sB, nam bat nh.ng mBi quan h- bat buAc nhanh, hiu và
hay sJ d0ng tam 7oFn lu#n, gii quy5t v,n 7H logic, sáng tác các trò chLi
7in hình.
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+ NBng l4c tng tng (hình nh/hAi hoF/không gian): Kh n?ng hình
t=:ng, t=&ng t=:ng sBng 7Ang, th hi-n bcng biu 7K màu, trình bày các
m3u vV/m3u thi5t k5, vV tranh và cm nh#n tranh, trí t=&ng t=:ng trong
7Wu phong phú, nh#p vai nhanh.
+ NBng l4c âm nh,c: Bi5t cm th0 âm nhFc, bi5t nghe nhFc.
+ NBng l4c n0i tâm: Th hi-n & ph=Lng pháp phn ánh nAi tâm, kX n?ng
nh#n thc, bi5t cách suy ng3m, hiu di*n bi5n tâm lí, t khám phá bn
thân, bi5t cách suy lu#n, kh n?ng t#p trung t= duy, ph=Lng pháp suy
lu#n mang tính logic cao.
+ NBng l4c quan h6 tDng tác, quan h6 xã h0i: j=a ra s phn hKi phù h:p,
nh#n bi5t cm giác ca ng=<i khác, bi5t giao ti5p cá nhân, bi5t phân
công và h:p tác trong quá trình hoFt 7Ang, nh#n phn hKi và l#p k5
hoFch h:p tác nhóm.
+ NBng l4c th thao vn 0ng: Th hi-n & các 7i-u nhy sáng tFo, th d0c
th thao, k;ch, võ thu#t, ngôn ng. cL th, các bài th d0c, k;ch câm, sáng
tFo, trò chLi th thao.
+ NBng l4c tìm hi u thiên nhiên: Th hi-n & n?ng lc cm th0 cái 7Zp ca
thiên nhiên, hiu thiên nhiên.
HS nói chung và HS cá bi-t nói riêng 7Hu có th có 7Wy 7 ho>c mAt sB
n?ng lc nêu trên. Vì v#y ng=<i GV cWn tìm hiu và xác 7;nh 7=:c 7 tFo
7iHu ki-n và h9 tr: các em phát trin chúng.
jKng th<i, theo nhà tâm lí h(c Maslow, nhu cWu con ng=<i có nhiHu và
7=:c phân chia theo 5 tWng:
+ TWng th nh,t (Physiological): Các nhu cWu thuAc vH “th lí” bao gKm các
nhu cWu nh=: jK ?n, thc uBng, th&, nghY ngLi, ch9 &, quWn áo, bài ti5t,
tình d0c.
+ TWng th hai (Safety): Nhu cWu an toàn vH thân th, sc khok, vi-c làm,
tài sn…
+ TWng th ba (Love/belonging): Nhu cWu xã hAi nh= tình cm, tình bFn,
muBn 7=:c trc thuAc mAt nhóm cAng 7Kng nào 7ó.
+ TWng th t= (Esteem): Bao gKm các nhu cWu 7=:c kính tr(ng, 7=:c quý
m5n, tin t=&ng, 7;a v;, danh ti5ng, thành 7Ft…
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+ TWng th n?m (Self — actualization): Các nhu cWu hi-n thc hoá bn thân
nh= kh n?ng trình di*n, kh n?ng sáng tFo…
Theo s phát trin ca la tui và trình 7A phát trin ca m9i cá nhân,
con ng=<i sV có và muBn 7=:c tho mãn các nhu cWu tb tWng th,p 75n
tWng cao. HS & la tui v; thành niên nói chung, HS cá bi-t & la tui này
nói riêng 7Hu có th có 7Wy 7 các nhu cWu & các mc 7A nêu trên. Vì v#y,
GV cong cWn tìm hiu các nhu cWu này & HS cá bi-t c0 th 7 phBi h:p
v%i các lc l=:ng giáo d0c trong và ngoài nhà tr=<ng, 7áp ng nh.ng nhu
cWu chính 7áng và khích l- nh.ng nhu cWu 7=:c quý m5n, tôn tr(ng, tin
t=&ng, có giá tr; phát trin.
4. Niềm tin, quan niệm của học sinh về các giá trị trong cuộc sống

NiHm tin và quan ni-m vH giá tr; trong cuAc sBng ca m9i cá nhân có ý
nghXa r,t quan tr(ng 7Bi v%i cách ng xJ ca ng=<i 7ó 7Bi v%i nh.ng ng=<i
xung quanh và nh.ng hoFt 7Ang khác. Vì v#y, GV cWn tìm hiu xem HS cá
bi-t 7ó có nh.ng niHm tin nào? Coi 7iHu gì là quan tr(ng 7Bi v%i bn thân
và cuAc sBng?… 7 có th tác 7Ang làm thay 7i nh.ng niHm tin và giá tr;
không h:p lí 7ang chi phBi hành vi ng xJ ca HS này…
5. Khả năng nhận thức, nhu cầu, động cơ học tập, cách thc HS suy xét
v,n 7H, nh.ng mô hình nh#n thc mà HS 7ang có… 7 có chi5n l=:c ti5p
c#n phù h:p.
6. Tính cách với những đặc điểm cơ bản, trong 7ó có coi tr(ng khám phá
nh.ng nét tích cc 7 phát huy nó nhcm tri-t tiêu nh.ng nét tiêu cc
ca chính HS này.
7. Hành vi, thói quen chưa tốt và những nguyên nhân làm cho HS có
hành vi l-ch lFc 7 có k5 hoFch h9 tr: HS cá bi-t thay 7i thói quen,
hành vi này trên cL s& khac ph0c nh.ng nguyên nhân gây ra chúng.
ĐÁNH GIÁ

BFn hãy chia sk v%i 7Kng nghi-p 7 thc hi-n mAt sB yêu cWu sau:
1) Theo bFn 7 GD HS cá bi-t ti5n bA, ng=<i GV cWn nam 7=:c nh.ng thông
tin cWn và 7 nào vH HS 7ó?
2) Phân tích ý nghXa ca tbng loFi thông tin vH HS cá bi-t 7Bi v%i ng=<i GV
ch nhi-m, GV môn h(c.
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Hoạt động 2: Phương pháp thu thập thông tin về học sinh cá biệt

BFn sJ d0ng nh.ng ph=Lng pháp nào 7 thu th#p thông tin vH HS cá bi-t?
Hãy nh% lFi và li-t kê các ph=Lng pháp thu th#p thông tin vH HS cá bi-t
mà mình bi5t ho>c 7ã sJ d0ng:

B,n hãy  c nhng thông tin d(i ây  có thêm hi u bi/t v các phDng
pháp thu thp thông tin v HS cá bi6t.
THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Tổ chức cho học sinh viết về những điều có ý nghĩa đối với bản thân
và cuộc sống theo quan niệm các em

B(c 1: Phát cho m9i GV t< gi,y yêu cWu 7>t mình vào v; trí là HS suy
nghX 7 tr l<i các câu hfi d=%i 7ây:
(1) H(, tên.
(2) j>c 7im tính cách ni b#t.
(3) Nh.ng 7im mFnh.
(4) Nh.ng 7im y5u.
(5) Nh.ng s& thích.
(6) Nh.ng 7iHu không thích.
(7) Nh.ng mong muBn.
(8) Nh.ng m0c tiêu dài hFn, trung hFn và ngan hFn.
(9) Nh.ng thu#n l:i 7 thc hi-n m0c tiêu, mong muBn.
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(10) Nh.ng khó kh?n, rào cn trong vi-c thc hi-n m0c tiêu, mong muBn.
(11) Nh.ng nh h=&ng tích cc tb gia 7ình, bFn bè, môi tr=<ng sBng, h(c t#p.
(12) Nh.ng nguy cL, thách thc, nh h=&ng tiêu cc tb gia 7ình, bFn bè, môi
tr=<ng sBng, h(c t#p.
(13) Bn thân cWn s giúp 78 nào tb GV, bFn bè?
(14) Bn thân sV 7;nh làm gì 7 7Ft 7=:c nh.ng mong muBn, m0c tiêu
ca mình?
B(c 2. T chc cho GV xung phong chia sk v%i m(i ng=<i trong l%p
(7Bi v%i HS có th t chc hoFt 7Ang này trong gi< sinh hoFt l%p).
SB GV/HS còn lFi ch=a có d;p chia sk có th 7 trong phong th= gan trên
t=<ng có 7H tên ca tbng ng=<i — 7 m(i ng=<i tìm hiu vH nhau bi5t
nh.ng 7iHu bFn mình thích ho>c không thích nhcm tránh b,t ti-n, phù
h:p v%i s& tr=<ng ca bFn, ho>c h9 tr:, giúp 78 nhau thc hi-n m0c tiêu,
mong muBn.
B(c 3. K5t lu#n:
— Thông qua t chc cho HS thc hành kX n?ng t nh#n thc bn thân,
GV có th nam 7=:c nh.ng thông tin cL bn vH cá tính ca tbng HS 7
giúp GV ti5p c#n cá nhân phù h:p.
— Quá trình suy ng3m 7 tr l<i 14 câu hfi nêu trên 7ã giúp HS nh#n ra
nh.ng 7im mFnh cWn phát huy, nh.ng 7im y5u cWn khac ph0c...
— K5t qu t nh#n thc ca HS nên l=u vào hK sL cá nhân 7 GV theo dõi,
tFo 7iHu ki-n h9 tr: giúp 78 các em ti5n bA.
2. Sắm vai trò chuyện với học sinh cá biệt ngoài giờ học

B(c 1: Chia l%p thành các nhóm tb 5 75n 8 ng=<i. M9i nhóm 7(c nh.ng
thông tin cL bn d=%i 7ây và phân công hai ng=<i sam vai: mAt là HS cá
bi-t và mAt là GV.
jây là con 7=<ng trc ti5p và thu 7=:c nhiHu thông tin, hi-u qu n5u GV
bi5t tFo ra môi tr=<ng an toàn và HS cá bi-t tin t=&ng, cm giác thoi
mái, th hi-n cho HS 7ó th,y rcng mình muBn nghe tb cách nhìn cong
nh= cJ chY th hi-n s quan tâm lang nghe 7 hiu hLn là 7 7áp lFi,
tránh nh.ng vi-c làm gây m,t t#p trung, 7Kng cm v%i HS. GV cong cWn
cB gang 7>t mình vào hoàn cnh ng=<i nói và xem xét 75n các quan
7im khác, 7Kng th<i GV cong cWn gi. bình tXnh và kiên nh3n không cat
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ngang. j>c bi-t GV cWn tránh tranh cãi hoEc phê phán vì vi6c này sV 7Ty
ng=<i nói vào t= th5 phòng v- ho>c có th tc gi#n. Ngoài ra, GV còn cWn
chú ý mAt sB yêu cWu sau:
+ V mGc ích nghe: Khi nghe HS, ngoài m0c 7ích tìm hiu thông tin GV
cWn phi quan tâm tìm hiu tâm trFng ng=<i nói, th hi-n thái 7A khích
l- và tôn tr(ng các em.
+ V thái 0 nghe: Nên ngKi xuBng tr=%c m>t, không nên lL 7*nh, không
nghe h<i h:t nh= v#y sV làm cho ng=<i nói tn th=Lng. GV phi th hi6n
thi6n chí mu.n lJng nghe. S thi-n chí ca GV th hi-n & thái 7A và cách
khuy5n khích ng=<i nói, có th bcng ánh mat, l<i nói 7Ang viên khuy5n
khích: Tôi 7ang nghe 7ây, em c ti5p t0c 7i… 7Kng th<i GV còn cWn th
hi-n s c&i m&, không thành ki5n, th hi-n tình th=Lng.
NBm y/u t. chính c9a lJng nghe tích c4c
(1) T#p trung chú ý.
(2) Th hi-n rcng bFn 7ang lang nghe.
(3) Cung c,p thông tin phn hKi.
(4) Không vAi 7ánh giá.
(5) jBi 7áp h:p lí.
Trong khi trò chuy-n v%i HS cá bi-t mà GV không bi5t lang nghe tích
cc ch,p nh#n cm xúc ca h( thì có th không giúp HS tháo bf tâm lí
e ngFi, phòng th 7 chuyn sang h=%ng giao ti5p c&i m&, tích cc
hLn. N5u lang nghe tb trái tim, t,t c các d,u hi-u phi ngôn ng. 7Hu
có ý nghXa.
Cùng v%i bi5t lang nghe tích cc GV cong cWn bi5t và dFy HS cách phn
hKi hay bày tf cm xúc, nghXa là th hi-n ho>c chia sk nh.ng cm xúc
ca bn thân v%i nh.ng ng=<i khác. Bày tf cm xúc sV giúp HS tránh
khfi tình trFng c?ng thng trên cL s& tFo ra khung cnh an toàn, tin
t=&ng, cm thông, lang nghe không phê phán.
B(c 2: Thc hành trò chuy-n v%i HS cá bi-t
— Các nhóm cJ 2 ng=<i 7Fi di-n trình bày phWn sam vai, v#n d0ng nh.ng
yêu cWu nêu trên 7 trò chuy-n, tìm hiu HS cá bi-t theo nh.ng nAi dung
g:i ý & hoFt 7Ang 1.
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— Các thành viên trong l%p nh#n xét, chia sk ý ki5n cá nhân vH phWn thc
hành ca tbng nhóm.
3. Các phương pháp thu thập thông tin khác về học sinh cá biệt

* Quan sát trong quá trình cùng tham gia vào các ho,t 0ng v(i HS
Tr=%c khi quan sát, GV cWn xác 7;nh m0c tiêu và các tiêu chí quan sát.
Trong quá trình quan sát, cWn phát hi-n và ghi nh#n khách quan nh.ng
thái 7A, hành vi ca HS cá bi-t 7Bi v%i công vi-c, 7Bi v%i nh.ng ng=<i
xung quanh.
Sau khi quan sát cWn phân tích nh.ng hi-n t=:ng thu th#p 7=:c trong
quá trình quan sát trên cL s& liên k5t các thông tin và các s ki-n 7 rút
ra nh.ng gi thuy5t vH 7>c 7im ca HS 7ó.
COn lu ý m0t s. i m sau  tránh sai l6ch trong quan sát:
+ Tôn tr(ng nh.ng gì 7ang di*n ra t nhiên 7Bi v%i HS.
+ Không áp 7>t.
+ Không 7;nh ki5n, nh#n dFng hi-n t=:ng quan sát 7=:c theo ý ch quan
ca mình.
* Tìm hi u v HS thông qua nhóm b,n thân
Ti5p c#n nhóm bFn thân 7 tìm hiu các hoFt 7Ang, tính ch,t quan hca các em, cong nh= xác 7;nh 7=:c nh.ng giá tr; và nh h=&ng tích cc,
tiêu cc ca các em 7Bi v%i nhau.
* Tìm hi u v HS thông qua gia ình
Khi th?m gia 7ình HS, GV có vai trò là khách cho nên cWn l=u ý:
+ Tôn tr(ng, ch,p nh#n và thích ng v%i n5p sBng ca gia 7ình HS.
+ Tf thái 7A lFc quan vH s ti5n bA ca HS.
+ Tôn tr(ng cách nghX ca gia 7ình.
* Tìm hi u v HS thông qua cán b0 l(p, tR
* Tìm hi u v HS thông qua các b,n ngSi xung quanh trong l(p h c
* Tìm hi u v HS thông qua các GV khác và cán b0 oàn
* Tìm hi u v HS thông qua hàng xóm c9a gia ình
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Khi trò chuy-n, phfng v,n gia 7ình, bFn thân, cán bA l%p, t, ngKi xung
quanh trong l%p h(c… GV cWn:
— j>t câu hfi 7Ln gin, c0 th, có th dùng các câu hfi trc ti5p, ho>c
gián ti5p sao cho phù h:p, nh=ng phi liên quan 75n m0c 7ích tìm
hiu. HFn ch5 dùng nh.ng câu hfi 7óng mà ng=<i 7=:c hfi chY cWn tr
l<i có hay không.
— SJ d0ng nguyên tac lang nghe tích cc không chY 7 thu th#p 7Wy 7
thông tin chính xác, th hi-n thái 7A tôn tr(ng ng=<i nói, mà còn 7 k;p
th<i phát hi-n ra ý cWn phi ti5p t0c hfi sâu hLn nhcm khai thác thông
tin toàn di-n hLn.
— K5t h:p các hình thc giao ti5p: Giao ti5p không chY bcng l<i mà còn thông
qua ngôn ng. không l<i, 7>c bi-t là ánh mat thân thi-n, chân thành,
khích l-; tóm tat và phn hKi lFi ý ki5n nghe 7=:c 7 7m bo rcng mình
7ã nghe và cm nh#n chính xác nh.ng 7iHu mà h( 7ã trao 7i…
ĐÁNH GIÁ

BFn hãy chia sk v%i 7Kng nghi-p 7 thc hi-n mAt sB yêu cWu sau:
1) BFn sV sJ d0ng phBi h:p nh.ng ph=Lng pháp thu th#p thông tin nào
trong sB nh.ng ph=Lng pháp nêu trên 7 tìm hiu vH HS cá bi-t mà bFn
7ang dFy và giáo d0c?
2) L#p k5 hoFch thu th#p thông tin vH HS cá bi-t mà bFn 7ang quan tâm và
các ph=Lng pháp 7 thu th#p nh.ng thông tin 7ó theo m3u d=%i 7ây:

TT

Ni dung tìm hiu

Phng pháp s dng

i tng trao #$i
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Hoạt động 3: Hướng phối hợp xử lí, lưu trữ, khai thác thông tin
về từng học sinh cá biệt
Hi-u qu GD HS cá bi-t ph0 thuAc khá l%n vào vi-c xJ lí, l=u tr. và khai
thác thông tin vH 7Bi t=:ng HS này. BFn hãy vi5t ra suy nghX ca mình vH:
* Cách xJ lí thông tin vH HS cá bi-t:

* Cách xJ lí thông tin vH HS cá bi-t:

* Cách khai thác thông tin vH HS cá bi-t:
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B,n hãy .i chi/u nhng n0i dung v3a vi/t ra v(i nhng thông tin d(i
ây và t4 hoàn thi6n nhng n0i dung ã vi/t.
THÔNG TIN CƠ BẢN

* Cách thUc xV lí, phân tích các thông tin thu 7=:c theo h=%ng k5t h:p, 7Bi
chi5u, so sánh thông tin thu 7=:c tb các nguKn khác nhau, trên cL s& 7ó
phân tích, 7ánh giá 7 gi. lFi nh.ng thông tin 7=:c kim chng tb nhiHu
nguKn, sau 7ó tng h:p, khái quát hoá 7 có th có nh.ng nh#n 7;nh cL
bn vH HS 7ó. Nh.ng thông tin thu th#p 7=:c cong có th làm cL s& 7
7ánh giá chn 7 oán (diagnosis evaluation) vH mAt h(c sinh c0 th. jánh
giá chn 7oán là m t thành ph n quan trng trong công tác giáo d0c.
“Chn 7 oán” trong giáo dc không ch  nhn dng các khó kh?n và các
thiu ht trong ki n th c, nhân cách ca HS mà còn  nhn dng các
7im mnh và các n?ng l c 7c bi t c!a hc sinh. Giáo viên chn 7 oán
nh#m giúp hc sinh hc t%t hLn ch không ph'i  “dán nhãn” hc sinh.
Các kt qu' c!a chn 7oán 7-.c s/ dng  lp nên m t k hoch dy hc,
giáo d0c nh#m loi b1 các tr2 ngi c!a vi c hc và phát trin nhân cách
ca các em. K5 hoFch giáo d0c cá nhân là v?n bn xác 7;nh m0c tiêu, nAi
dung, ph=Lng pháp, hình thc và các 7iHu ki-n thc hi-n theo ti5n 7A
th<i gian 7 ti5n hành giáo d0c.
* Cách lu gi k/t qu ánh giá 7 l#p hK sL tbng HS cá bi-t. HK sL HS có
các t= li-u sau:
+ Phi5u 7>c 7im gia 7ình HS;
+ S/Phi5u theo dõi s phát trin ca cá nhân tbng HS qua tbng tuWn,
tháng, h(c kì, n?m h(c;
+ Các k5t qu/thông tin sâu thu th#p 7=:c vH HS thông qua các ph=Lng
pháp/kX thu#t tìm hiu 7>c thù;
+ H(c bF;
+ S liên lFc.
Nh.ng thông tin vH HS cá bi-t cong có th 7=:c l=u tr. c d=%i dFng các
file mHm cha trong máy tính 7 vba 7m bo an toàn và d* truy c#p khi
cWn thi5t.
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* H(ng khai thác thông tin v HS
Thông tin vH HS cá bi-t 7=:c khai thác 7 xác 7;nh bi-n pháp tác 7Ang,
d báo chiHu h=%ng phát trin d=%i tác 7Ang ca các nh h=&ng, d
ki5n k5t qu 7Ft 7=:c, cong nh= nh.ng nguy cL 7 có bi-n pháp
phòng ngba.
ĐÁNH GIÁ

BFn hãy chia sk v%i 7Kng nghi-p 7 thc hi-n mAt sB yêu cWu sau:
ThWy, cô d 7;nh sV làm gì, làm nh= th5 nào 7 l=u tr. và khai thác thông
tin vH HS cá bi-t mAt cách an toàn và thu#n l:i?

Hoạt động 4: Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hiện tượng học sinh cá biệt

Da vào kinh nghi-m GD HS cá bi-t ca mình, bFn hãy li-t kê ra nh.ng
nguyên nhân cL bn d3n 75n hi-n t=:ng HS cá bi-t.

B,n hãy  c nhng thông tin d(i ây  hi u rõ thêm nhng nguyên
nhân dXn /n hi6n tng HS cá bi6t.
THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Chưa có mục đích học tập rõ ràng, chưa nhận thức được trách nhiệm,
bổn phận của bản thân

Trong thc t5 có nh.ng HS ch=a nh#n thc 7=:c: H(c 7 làm gì? Vì cái gì
mà h(c? ho>c ch=a bi5t hài hòa gi.a quyHn và bn ph#n trách nhi-m ca
m9i con ng=<i trong cuAc sBng, do 7=:c giáo d0c ch=a 7Wy 7 ho>c ch=a
7úng cách, ho>c bn thân thi5u t giác ch,p nh#n nh.ng bn ph#n,
trách nhi-m ca mình bên cFnh vi-c 7=:c h=&ng th0 các quyHn l:i trong
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gia 7ình, nhà tr=<ng và xã hAi. Vì v#y, các em 75n tr=<ng, 7i h(c nh= là ý
muBn ca gia 7ình, cha mZ, mà không nh#n thc 7=:c 7i h(c là cL hAi
7 thành công và hFnh phúc sau này. Cho nên các em này thi5u t giác,
th#m chí thi5u trách nhi-m v%i vi-c h(c t#p và tu d=8ng. Các em 7i h(c
nh= hòa vào dòng chy ca cái tui 75n tr=<ng mà thi5u hn vai trò ch
th tích cc vBn 7áng phi có trong quá trình h(c t#p và tham gia các
hoFt 7Ang giáo d0c, rèn luy-n ý chí, ngh; lc 7 v=:t qua nh.ng khó
kh?n, thách thc trong cuAc 7<i.
2. Một số em có niềm tin sai về giá trị của con người và cuộc sống

Bên cFnh nh.ng em thi5u t giác, còn có nh.ng em thi5u niHm tin, quan
ni-m ch=a h:p lí vH giá tr; ca con ng=<i và cuAc sBng. Các em này
không tin rcng: s h(c sV 7em lFi cho con ng=<i giá tr; và cuAc sBng có
ch,t l=:ng. Có nh.ng em cho rcng tiHn bFc và quyHn uy m%i làm nên giá
tr; ca con ng=<i, cuAc sBng, mà không tin rcng s hiu bi5t, tình ng=<i,
danh d ca con ng=<i m%i là giá tr; và là mAt th quyHn lc vô hình ca
con ng=<i.

3. Chán nản

Có r,t nhiHu HS & la tui khác nhau có tiHm n?ng nh=ng cm th,y chán
nn vH n?ng lc ca mình, m,t dWn hng thú, 7Ang cL h(c t#p, hoFt
7Ang. HS tin rcng mình không th “khá” lên 7=:c, 7ánh giá th,p vH bn
thân mình, không v=:t qua 7=:c khó kh?n, d* bf gi.a chbng, kém t tin.
Các nhà nghiên cu vH giáo d0c k5t lu#n rcng “t,t c nh.ng HS “h=” hay
có hành vi không phù h:p 7Hu là nh.ng HS chán nn”. Khi chán nn, HS
không còn hng thú hoFt 7Ang và 7Ang cL hoFt 7Ang n.a.
Chán nn là nguyên nhân ca hWu h5t nh.ng th,t bFi h(c 7=<ng, 7>c bi-t
v%i HS tui m%i l%n. MAt sB em cho rcng mình không 7áp ng 7=:c
mong mfi ca thWy cô, cha mZ. MAt sB th,y cha mZ, thWy cô không 7ánh
giá mình 7úng mc. Trong tr=<ng h:p 7ó, HS sV quy5t 7;nh không 7áp
lFi các mong mfi, các yêu cWu do ng=<i l%n 7H ra cho HS n.a. HS m,t
dWn hng thú và cB gang, trong khi cuAc sBng là mAt quá trình cB gang
liên t0c.
Th#m chí, khi HS chuyn tr=<ng ho>c chuyn lên b#c h(c cao hLn, th=<ng
là & n?m h(c 7Wu tiên, các em 7ang t#p thích nghi v%i môi tr=<ng m%i.
N5u b; phFt khi mac l9i, hay vi phFm nAi quy nhà tr=<ng HS d* thu mình,
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cm th,y không an toàn, có th gim hng thú, 7Ang cL h(c t#p ho>c
th#m chí không thích 7i h(c.
Ph=Lng pháp h(c t#p không hi-u qu cong có th là nguyên nhân gây
chán nn và m,t 7Ang cL h(c t#p.
4. Rối loạn hành vi xã hội của học sinh cá biệt

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
*
—

Thu#t ng. “r.i lo,n hành vi xã h0i” 7ã 7=:c bi5t 75n tb lâu trong tâm lí
h(c. Có nhiHu mc 7A rBi loFn hành vi xã hAi. Nh.ng bi u hi6n sau có &
các mc 7A rBi loFn khác nhau:
DJng d=ng tr=%c tình cm ca ng=<i xung quanh.
Coi th=<ng các chuTn mc cong nh= các nghXa v0 xã hAi.
Hung t:n, có th dùng vo lc.
Không có kh n?ng cm nh#n tAi l9i và không th rút ra nh.ng bài h(c
có ích tb kinh nghi-m sBng, ngay c sau nh.ng lWn b; phFt do phFm l9i.
Có n?ng khi5u trong vi-c k5t tAi nh.ng ng=<i xung quanh ho>c bi-n hA
cho nh.ng hành 7Ang 7i ng=:c lFi chuTn mc xã hAi ca mình.
Nhng tr[ c ch\n oán là b] “r.i lo,n hành vi” có nhng Ec i m sau:
Côn 7K. R,t thích 7ánh nhau.
Hung hãn, tàn bFo v%i m(i ng=<i và v%i súc v#t.
Phá hoFi m(i tài sn s& h.u.
n cap ?n trAm. jBt phá.
Bf h(c. Bf nhà 7i “b0i”.
R,t hay lên cLn th;nh nA, gi#n d..
Hay khiêu khích, châm ch(c m(i ng=<i xung quanh.
Th=<ng xuyên và công khai không ch;u nghe l<i.
Các nhà nghiên cu phân lo,i các rBi loFn hành vi thành ba nhóm, gKm:
Nhóm r.i lo,n hành vi c gi(i h,n bi nhng iu ki6n gia ình, nh=:
qu#y phá, chBng 7Bi, khiêu khích, châm ch(c, ?n cap, phá phách trong
phFm vi gia 7ình, th hi-n trong mBi quan h- v%i nh.ng ng=<i thân &
gia 7ình.
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— Nhóm r.i lo,n hành vi không c chp nhn bi nhóm xã h0i, nh=: côn
7K, thích 7ánh nhau, tBng tiHn, t,n công bcng vo lc, tàn bFo v%i 7Ang
v#t. DFng rBi loFn này là s k5t h:p gi.a hành vi qu#y phá, hành vi 7i
ng=:c lFi các chuTn mc xã hAi v%i s tn hFi mBi quan h- ca bn thân
trk v%i nhóm bFn ca mình. Trong tr=<ng h:p này trk hoàn toàn cô 7Ac,
b; hat hi và không 7=:c chào 7ón trong cAng 7Kng bFn cùng la. Nh.ng
trk này th=<ng có biu hi-n thô l9, không kiHm ch5 7=:c bn thân,
không có bFn thân.
— Nhóm r.i lo,n hành vi c chp nhn bi nhóm xã h0i. ThuAc nhóm
này là các rBi loFn hành vi 7i ng=:c lFi chuTn mc xã hAi, ho>c các hành
vi qu#y phá & nh.ng trk th=<ng ngày hòa nh#p tBt v%i nhóm bFn cùng
la. Nh.ng trk này, mAt m>t v3n duy trì 7=:c mBi quan h- bFn bè thân
thi5t, lâu bHn v%i nhóm ca mình, nh=ng 7Kng th<i có nh.ng hành vi
côn 7K và th hi-n tính tàn bFo v%i các nFn nhân.
* Theo các chuyên gia, 7Bi v%i nhóm rBi loFn hành vi th nh,t, nguyên nhân
ch y5u ncm & trong chính gia 7ình HS: ho>c cha mZ 7Bi xJ v%i con cái
quá khac nghi-t và thô bFo, ho>c các thành viên trong gia 7ình quá th<
L, dJng d=ng v%i nhau, ho>c chiHu con quá mc, ho>c trong gia 7ình có
quá nhiHu “v,n 7H xã hAi” (nghi-n ng#p, không có vi-c làm, v=%ng vào tnFn xã hAi…). Trong khi 7ó, nh.ng rBi loFn hành vi & nhóm th hai và
th ba, nguyên nhân gia 7ình chY mang tính trung gian.
* Các nhà chuyên môn trong lXnh vc này 7ã tng k5t và 7=a ra nh.ng Ec
i m HS có nguy cL cao mac t#t rBi loFn hành vi xã hAi bao gKm:
— ThU nht, các kiu hành vi chBng lFi chuTn mc xã hAi th=<ng g>p & các
em trai nhiHu hLn & các em gái.
— ThU hai, th=<ng & các HS b; rBi loFn hành vi xã hAi còn g>p c nh.ng rBi
loFn vH thWn kinh, 7>c bi-t là hAi chng t?ng 7Ang.
— ThU ba, y5u tB gây nên s kích 7Ang ca HS có th do trình 7A phát
trin trí tu- nhìn chung th,p. Nh.ng HS này th=<ng b; cha mZ qu&
trách vì k5t qu h(c t#p kém. j tìm ki5m s cm thông và ng hA
chúng sV 7i ra bên ngoài rKi có th gia nh#p vào b,t c nhóm trk nào &
bên ngoài.
— ThU t, vai trò ca y5u tB di truyHn (bB mZ b; mac t#t rBi loFn hành vi xã
hAi, nghi-n ma túy, cha mZ b; b-nh tâm thWn…).
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— ThU nBm, do tính cách ca HS (thô bFo, thi5u 7Kng cm, th< L tr=%c nh.ng
nhu cWu ca ng=<i khác, ích kY, quá t ti ho>c quá t cao t 7Fi…).
* Các chuyên gia cho rcng, nh.ng rBi loFn hành vi xã hAi r,t hi5m khi có
th gii quy5t 7=:c mAt cách nhanh chóng. Vi-c iu ch_nh, ch_nh tr] ph0
thuAc vào nguyên nhân ca rBi loFn, theo 7ó, ho>c sV thc hi-n li-u pháp
gia 7ình n5u rBi loFn thuAc nhóm 1, ho>c thc hi-n li-u pháp v%i nhóm
bFn, giúp HS thay 7i hình nh bn thân n5u rBi loFn thuAc nhóm 2, 3.
jBi v%i vi-c hFn ch5 các hành vi bFo lc & HS, ngoài vi-c dFy tri thc thì
s quan tâm ca GV 75n 7<i sBng tinh thWn ca HS, hiu 7>c 7im tâm lí
và tôn tr(ng cá tính ca các em là r,t quan tr(ng. NhiHu HS do b; 7im
kém, cô giáo mang mf ngay trên l%p khi5n các em th,y x,u h v%i bFn
bè, b; tn th=Lng nghiêm tr(ng. NhiHu thWy cô dùng hình thc trbng
phFt HS nh= là bi-n pháp giáo d0c nhcm m0c 7ích 7 HS vâng l<i. Tuy
nhiên 7iHu này lFi làm cho HS b; c ch5 và tìm cách chuyn tâm trFng
ca mình sang bFn khác theo 7úng cách 7ó. Vì th5, nhiHu khi HS b; bFn
7ánh không hiu do 7âu.
Các nhà giáo d0c h(c và tâm lí h(c th5 gi%i 7ã 7úc k5t: la tui Tiu h(c
là la tui mà trí não HS chY t= duy mAt b=%c: ghi nh#n, h(c hfi; la tui
THCS là t= duy hai b=%c: ghi nh#n và phân tích 7úng sai; la tui THPT:
t= duy phn bi-n (còn g(i là t= duy t%i hFn, hay t= duy nhiHu b=%c): ghi
nh#n, phân tích 7úng sai và 7=a ra gii pháp 7 gii quy5t nh.ng s ki-n.
N5u trk MWm non và Tiu h(c th=<ng bat ch=%c, làm theo thì & b#c
THCS và THPT các em 7ã phát trin tBt hLn vH t= duy suy lu#n, cá tính
bAc lA rõ hLn, cùng v%i xu h=%ng t khng 7;nh mình ngày càng rõ nét.
Do 7ó, lúc này quá trình giáo d0c thành công chính là làm sao 7 các em
t giáo d0c, t nh#n thc và rút ra bài h(c cho bn thân. Vì v#y, tr=%c h5t
cWn 7 HS phi t ch;u trách nhi-m vH m(i hành vi ca mình.
ĐÁNH GIÁ

BFn hãy chia sk v%i 7Kng nghi-p 7 thc hi-n mAt sB yêu cWu sau:
1) Nh.ng HS cá bi-t mà bFn 7ã tbng ho>c 7ang dFy và giáo d0c có nh.ng
hành vi l-ch lFc là do nh.ng nguyên nhân nào?
2) Nh.ng dFng hành vi sai l-ch mà HS cá bi-t ca bFn có cWn 75n s h9 tr:
chYnh tr; ca chuyên gia không?
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Hoạt động 5: Tìm hiểu cách thức giáo dục học sinh cá biệt
Da vào hiu bi5t và kinh nghi-m GD HS cá bi-t, bFn hãy nh% lFi và li-t kê
ra các ph=Lng pháp (cách thc) GD HS cá bi-t mà bFn bi5t ho>c 7ã sJ d0ng.

B,n hãy  c nhng thông tin d(i ây  hi u rõ thêm các phDng pháp
HS cá bi6t.
THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Giáo viên cần phải tiếp cận cá nhân và xây dựng quan hệ tin cậy,
tôn trọng, thân thiện với học sinh cá biệt

GV phi hiu 7Wy 7 tbng HS và nh.ng 7>c 7im cL bn cong nh= nh.ng
7>c 7im riêng ca tbng HS cá bi-t và ng xJ theo quan 7im tích cc thì
sV 7em lFi hi-u qu hLn.
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Ti5p c#n tích cc 7Bi v%i HS có hành vi không mong 7:i, ho>c HS cá bi-t
th hi-n & mAt sB khía cFnh sau:
Th hi-n s hiu bi5t, thông cm và ch,p nh#n trk.
T#p trung vào 7im mFnh ca trk.
Tìm 7im tích cc và nhìn nh#n tình huBng theo cách khác tích cc hLn.
T#p trung vào nh.ng 7im cB gang, ti5n bA ca trk.
Thc hi-n tr(c khi mAt hành 7Ang di*n ra, không chY khi thành công
mà c khi khó khBn hoEc tht b,i.
HS cWn cm th,y 7=:c khích l- 7 có t tin và có 7Ang cL hoFt 7Ang.
GVCN ti5p c#n tích cc thì sV khLi d#y 7=:c nhu cWu muBn khng 7;nh
kh n?ng và giá tr; ca bn thân, muBn hoàn thi-n nhân cách.
MuBn thay 7i hành vi ca HS mAt cách hi-u qu, GV cWn có s h:p tác
ca HS, do 7ó GV cWn ch 7Ang ti5p xúc v%i HS 7 nam bat vH 7iHu ki-n
và hoàn cnh, tâm t=, sc khok… ca HS; 7Ang viên, an i giúp cho các
em có hoàn cnh gia 7ình khó kh?n ho>c Bm 7au, b-nh t#t cB gang yên
tâm h(c t#p và bi5t v=:t khó, v=Ln lên.

2. Giúp học sinh biết nhận thức đúng về điểm mạnh và điểm yếu của
bản thân

j HS có nh.ng ng xJ phù h:p trong các mBi quan h-, trong các tình
huBng tr=%c h5t cWn giúp HS nh#n thc 7úng 7=:c bn thân, trong 7ó
phi xác 7;nh 7=:c 7úng Mình là ai? Mình có i m m,nh, i m y/u gì?
jây vba là mAt kX n?ng sBng quan tr(ng ca m9i cá nhân, nó càng tr&
nên quan tr(ng 7Bi v%i nh.ng ng=<i hay có nh.ng thái 7A, hành vi ng
xJ không phù h:p, gây khó ch;u, phn cm cho m(i ng=<i.
* Nhn thUc c nhng giá tr] .i v(i bn thân
Vi-c nh#n thc 7=:c 7iHu gì có ý nghXa và quan tr(ng 7Bi v%i mình và
nh.ng 7iHu 7ó có phi thc s là chân giá tr; ca con ng=<i và 7<i ng=<i
không? jiHu quan tr(ng n.a là cWn nh#n th,y bên cFnh nh.ng hFn ch5
nh,t 7;nh, mình là ng=<i có giá tr; thì HS m%i có nhu cWu, 7Ang lc 7
hoàn thi-n bn thân.
* T4 tin v giá tr] và nhng i m m,nh c9a mình  làm i m t4a cho
nhng hành vi và Ung xV m0t cách tích c4c
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Trên cL s& làm cho HS nh#n thc 7=:c nh.ng 7im mFnh, giá tr; ca
bn thân, khích l- 7 các em t tin phát huy nh.ng 7im mFnh và giá tr;
7ó, 7Kng th<i cB gang khac ph0c nh.ng hFn ch5, nh.ng niHm tin vào cái
phi giá tr; ho>c phn giá tr; 7 thay 7i hành vi, thói quen x,u, tiêu cc
theo h=%ng lành mFnh và tích cc lên.
3. Giúp học sinh nhận thức được hậu quả của những hành vi tiêu cực
và tất yếu phải thay đổi thói quen, hành vi cũ

—
—
—
—

GV k5t h:p v%i t#p th l%p giúp HS dWn nh#n thc 7=:c n5u c hành 7Ang,
ng xJ theo cách làm m(i ng=<i khó ch;u, làm m(i ng=<i tn th=Lng,
cn tr& s phát trin chung… thì không chY làm kh, làm hFi ng=<i khác,
mà nguyên tac sBng trong t#p th, xã hAi không cho phép b,t c ai làm
nh= v#y.
N5u không thay 7i nh.ng hành vi, thói quen tiêu cc thì sV nh h=&ng
75n t=Lng lai, 75n s thành công và ch,t l=:ng cuAc sBng ca bn thân.
Thay 7i hay là ch,p nh#n m(i s ri ro, th,t bFi?
GV và t#p th HS cWn h9 tr: các em trong quá trình thay 7i hành vi. jây
là quá trình khó kh?n 7òi hfi s kiên trì ca HS cá bi-t và s khuy5n
khích, h9 tr: ca GV, gia 7ình, bFn bè. M9i con ng=<i, khi thay 7i hành
vi th=<ng tri qua mAt quá trình v%i các b=%c và các giai 7oFn khác nhau.
Có th chia quá trình 7ó ra làm các b=%c nh= sau:
Nh#n ra hành vi có hFi;
Quan tâm 75n hành vi m%i;
j>t m0c 7ích thay 7i;
ThJ nghi-m hành vi m%i, 7ánh giá k5t qu.
GV, gia 7ình, bFn bè cWn dõi theo và h9 tr: k;p th<i 7 HS cá bi-t thành
công trong quá trình thay 7i mình.

4. Giáo viên cần phải quan tâm hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn
và đáp ứng nhu cầu chính đáng của học sinh cá biệt

T chc cho l%p quan tâm, giúp 78 HS cá bi-t khi g>p khó kh?n; ph0 7Fo
bKi d=8ng thêm 7 các em có th nJm c nhng ki/n thUc, kb nBng cD
bn, vn dGng phDng pháp t4 h c b0 môn. jiHu này r,t quan tr(ng vì
nó giúp HS dWn thành công trong tbng n,c thang chi5m lXnh ki5n thc.
Tb 7ó tbng b=%c tFo cho HS niHm vui, niHm tin vH kh n?ng h(c t#p ca
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bn thân. GV cùng HS 7>t ra nh.ng m0c tiêu phù h:p v%i kh n?ng ca
HS và giúp HS 7Ft 7=:c nh.ng m0c tiêu 7ó, giúp cng cB niHm tin có th
v=Ln lên trong h(c t#p.
Ngoài ra, 7 7áp ng nhu cWu cho HS, GV cWn l=u ý:
Thái 0, hành vi c9a GV  HS thy c An Toàn
Khoan dung, coi l9i lWm là cL hAi 7 HS h(c t#p.
Giúp HS hiu rõ: Không ai 7=:c làm tn th=Lng ng=<i khác và m(i ng=<i
7Hu có quyHn 7=:c bo v-.
Tf ra thông hiu trong quá trình tho lu#n nhcm giúp HS 7=a ra các
quy5t 7;nh tBt hLn.
Kiên 7;nh vH các chuTn mc c= xJ, xJ lí mAt cách công bcng trong m(i
tình huBng.
Thái 0, hành vi c9a GV  HS thy c Yêu ThDng
TFo ra môi tr=<ng thân thi-n & tr=<ng, & l%p mà HS có th biu lA, th
hi-n chính bn thân.
CJ chY nhZ nhàng, ân cWn, d;u dàng, thân m#t, gWn goi. Lang nghe l<i tâm
s ca HS. Tôn tr(ng ý ki5n ca HS. jAng viên, giúp 78, khích l-, khoan
dung, 7A l=:ng, v; tha, ,m áp, quan tâm…
Công bcng v%i t,t c HS, không phân bi-t 7Bi xJ.
Thái 0, hành vi c9a GV  HS thy c Hi u, Thông Cm
Lang nghe HS.
TFo 7iHu ki-n cho HS di*n 7Ft ý nghX và bAc lA cm xúc.
C&i m&, linh hoFt.
Tr l<i các câu hfi ca HS mAt cách rõ ràng.
Hiu 7>c 7im tâm lí ca trk qua tbng giai 7oFn.
Thái 0, hành vi c9a GV  HS thy c Tôn Tr ng
Lang nghe HS mAt cách quan tâm, ch?m chú.
Dành th<i gian 7 nh#n ra các cm xúc ca HS.
Cùng v%i HS thi5t l#p các nAi quy ca l%p.
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— TFo gi%i hFn và bình tXnh khi HS vi phFm nAi quy.
— Luôn gi. cho âm 7i-u, gi(ng nói hài hòa trong l%p h(c. Tu theo tình
huBng, có lúc gi(ng nói mang tính ch,t quan tâm, ph,n kh&i, khuy5n
khích, có lúc rõ ràng, kiên quy5t, nghiêm khac.
* Thái 0, hành vi c9a GV  HS thy Có Giá Tr]
— Luôn ch,p nh#n ý ki5n ca HS.
— Lang nghe HS nói.
— TFo 7iHu ki-n cho HS bAc lA kh n?ng ca mình.
— H=&ng ng các ý t=&ng h:p lí ca HS.
— N5u HS có mac l9i, hãy chú ý 75n hành vi ca HS. Không 7=:c 7Kng nh,t
l9i lWm ca HS v%i nhân cách, con ng=<i ca HS.
5. Động viên, khích lệ, tạo động lực cho học sinh cá biệt tạo động lực
học tập và hoàn thiện nhân cách cho học sinh

Ng=<i GV phi ch?m lo giáo d0c 7Ang cL h(c t#p, giá tr;, hành vi tích
cc, lành mFnh vH m(i m>t cho HS. GV là ng=<i 7ánh thc, khLi d#y
hng thú nhiHu m>t ca HS; là ng=<i kìm hãm, ng?n ch>n nh.ng hoFt
7Ang tiêu cc ca HS và kích thích, tích cc hoá các hoFt 7Ang có giá tr;
xã hAi và là ng=<i hình thành, rèn luy-n kX n?ng gii quy5t các v,n 7H
g>p phi trong cuAc sBng (thích ng, 7=Lng 7Wu có hi-u qu 7Bi v%i các
thách thc) cho HS.
— Beng các bi6n pháp khác nhau và phBi h:p v%i các GV môn h(c khác, GV
cWn tFo 7=:c trFng thái cm nh#n 7=:c s cWn thi5t ca tri thc và các
giá tr; khác ca s h(c 7Bi v%i s phát trin ca bn thân. MuBn v#y,
trong tbng gi< h(c ng=<i GV cWn chú ý khai thác nh.ng tri nghi-m ca
HS trong quá trình ki5n tFo tri thc m%i, tFo nên s h,p d3n ca nAi
dung tri thc, quá trình h(c t#p và nh.ng ph=Lng pháp tìm ra tri thc,
quan tâm truyHn cm hng, s 7am mê kích thích hng thú h(c hành
cho HS.
Bên cFnh 7ó cong r,t cWn làm cho HS hiu rõ bn ph#n và trách nhi-m
ca mình tr=%c gia 7ình và xã hAi 7 t giác h(c t#p. H(c t#p vba là
quyHn l:i, vba là trách nhi-m ca ng=<i HS 7Bi v%i gia 7ình và xã hAi.
j>c bi-t cWn 7 HS th,y còn bao nhiêu bFn cùng trang la không có cL
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hAi 7=:c 7i h(c 7 các em th,u hiu hFnh phúc 7=:c 7i h(c và 7=:c tFo
7iHu ki-n h(c t#p, tb 7ó th,y rõ hLn trách nhi-m ca mình v%i nhi-m v0
h(c t#p. j>c bi-t các em phi th hi-n bn ph#n, trách nhi-m 7ó thành
nh.ng hành 7Ang h(c t#p thc s, tích cc hàng ngày. Biu hi-n trách
nhi-m h(c t#p không chY dbng & vi-c 7i h(c chuyên cWn, h(c và làm bài
7=:c GV giao mà còn t tìm tòi 7 m& rAng và 7ào sâu ki5n thc, cng cB
kX n?ng.
Giáo d0c m0c 7ích h(c t#p 7úng 7an: Các em có th h(c 7 7=:c lên l%p,
h(c 7 7=:c khen th=&ng, 7 có uy tín tr=%c bFn bè… nh=ng m0c 7ích
h(c t#p 7áng quý nh,t chính là h(c 7 nâng cao hiu bi5t, có ph=Lng
pháp làm vi-c khoa h(c, có ch,t l=:ng cuAc sBng sau này… jAng viên
các em ngoài vi-c tích cc h(c trên l%p còn phi t h(c nghiêm túc, có
nh= v#y m%i hiu th,u 7áo v,n 7H, tránh tình trFng h(c theo kiu trung
bình ch nghXa, mang tính 7Bi phó, cBt sao cho 7 7im lên l%p, ho>c chY
h(c bài khi có kim tra ho>c thi, th#m chí là quay cóp, 7i h(c thêm, h(c
theo bài m3u 7 thi vào l%p ch(n.
— jBi v%i nh.ng HS chán nn, ch#m ti5n th=<ng d* m>c cm nên r,t ngFi
tham gia vào công vi-c chung ca t#p th, do 7ó GVCN cWn ti5p c#n 7
hiu 7=:c “gu” và tác 7Ang vào “s& thích” ca HS 7ó tFo s tri nghi-m
nh.ng niHm vui trong hoFt 7Ang, cng cB nhu cWu, 7Ang lc trong các
loFi hình hoFt 7Ang 7a dFng khác nhau 7 th,y ý nghXa ca cuAc sBng,
dWn làm ny sinh & HS nhu cWu mu.n chi/m lbnh tri thUc, mu.n là
ng>i có giá tr], c m i ng>i tôn tr ng, quý m/n. jKng th<i GV cWn
tôn tr(ng các em làm cho các em th,y rcng mình có nhiHu 7im mFnh,
có giá tr; cWn phi n9 lc khai thác, phát huy nh.ng 7im mFnh và giá
tr;, 7Kng th<i khac ph0c nh.ng 7im y5u và thói quen ch=a tBt 7 rKi
chính t tbng em nh#n th,y mình cWn phi thay 7i thói quen, hành vi
ch=a tBt.
— Xây dng môi tr=<ng l%p h(c thân thi-n nhcm 7áp ng các nhu cWu
7=:c yêu th=Lng, 7=:c tôn tr(ng và có giá tr; ca tbng thành viên trong
t#p th l%p, 7>c bi-t là 7Bi v%i nh.ng HS chán nn, ch#m ti5n. B&i vì môi
tr=<ng thân thi-n cha 7ng s cm thông, chia sk, h:p tác, yêu th=Lng,
tôn tr(ng, 7=:c thba nh#n, không phân bi-t 7Bi xJ v%i t,t c HS thuAc
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các thành phWn xã hAi khác nhau. MBi quan h- gi.a GV và HS da trên
s hiu bi5t l3n nhau, s giúp 78 và 7Kng cm.
Giúp HS nh#n th,y mình có giá tr;, mình có kh n?ng, m(i ng=<i yêu
quý, tôn tr(ng và tin t=&ng mình sV thay 7i. CuAc sBng và t=Lng lai ca
bn thân, ca gia 7ình 7ang r,t cWn s cB gang và thay 7i ca chính em.
C9ng c. tích c4c: Khi HS th hi-n s cB gang th=<ng nh#n 7=:c nhiHu n0
c=<i và s quan tâm hLn tb m(i ng=<i xung quanh. Ví d0 khi HS 7=:c
7im cao, sV 7=:c ng=<i l%n và bFn bè công nh#n, tán th=&ng. Khi m(i
ng=<i 7Bi xJ tích cc v%i HS, HS cong d* dàng 7áp lFi bcng s tích cc,
h:p tác. Cm xúc 7=:c yêu th=Lng, tôn tr(ng và cm giác vui thích lFi
cng cB thêm các cm xúc tích cc khác bên trong HS. Khi HS có mAt
hành vi tích cc, ng=<i l%n có nh.ng phn ng mang tính ch,t cng cB.
C nh= v#y mAt thói quen tBt dWn 7=:c hình thành. Quá trình hình
thành này di*n ra nh= vòng xoan trôn Bc mà không phi 7Ln thuWn nh=
mAt 7=<ng thng. Có khi mAt thói quen 7ã 7=:c hình thành nh=ng n5u
không 7=:c cng cB th=<ng xuyên nó có th thay 7i.
Vi-c c vo hay th=&ng cho HS khi có nh.ng hành 7Ang tBt, có s thay 7i
theo chiHu h=%ng tBt 7=:c xem là cng cB tích cc.
SV dGng t.i a s4 khích l6 và sJ d0ng bi-n pháp cng cB tích cc vì khích
l- giúp nâng cao lòng t tr(ng, t tin và 7Ang cL cho HS.
Vi6c có tht và cG th
Th=<ng nhiHu ng=<i l%n không 7 ý 75n nh.ng hành vi tích cc, chY chú
ý 75n vi-c bat l9i, chú ý t%i hành vi tiêu cc ca HS. jiHu quan tr(ng
là phi tìm ra 7=:c các hành vi 7úng 7an, tích cc ca HS 7 cng cB.
jiHu quan tr(ng là thái 7A và gi(ng nói ca ng=<i l%n phi chuyn ti
7=:c 7iHu tích cc 7ó. Khích l- 7>c bi-t quan tr(ng v%i nh.ng em HS g>p
khó kh?n, ít thành công trong h(c t#p.
CG th và g i tên m0t ph\m cht
Vi-c khen ng:i, khích l- phi nhcm vào mAt vi-c c0 th, tb 7ó th hi-n
mAt phTm ch,t tBt c0 th ca HS. Ví d0: “Em r,t tBt khi 7ã không 7ánh
lFi bFn khi bFn trêu ch(c và ch5 nhFo em. Em r,t mFnh mV và bình tXnh”.
HS sV nh% nh.ng phTm ch,t mà bFn nói là chúng 7ã có hay 7ã th hi-n.
jiHu này r,t quan tr(ng vì nó có th giúp HS thay 7i suy nghX, quan 7im
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ca mình tb tiêu cc (nh= 7;nh 7ánh tr khi bFn trêu ch(c) sang tích cc
(t tr(ng, bình tXnh, kiên nh3n).
— Chân thành: Trong khen ng:i và khích l-, chính tình cm và s yêu th=Lng
chân thành ca GVCN m%i là quan tr(ng nh,t. jiHu này làm HS cm
th,y mình 7=:c tôn tr(ng, công vi-c và nh.ng cB gang, n9 lc ca chính
HS 7=:c 7ánh giá 7úng mc. Ai cong muBn 7=:c yêu quý, 7=:c công
nh#n. Ánh mat, l<i nói th hi-n s tôn tr(ng, chân thành là nh.ng d,u
hi-u vô giá ca s thành th#t, mAt 7iHu d* dàng nh#n th,y 7Bi v%i con
ng=<i & m(i la tui.
— Luôn  l,i cm xúc tích c4c
jôi khi ta cB gang khen ho>c khích l- nh=ng lFi k5t thúc bcng mAt câu
làm ng=<i 7=:c khen th,y khó ch;u. Khi GV nói: “Hôm nay em làm bài tBt.
Khá lam! Giá nh= hôm nào em cong làm th5 có phi hay hLn không?”,
HS 7=:c khen sV th,y th5 nào? L<i nh#n xét ban 7Wu r,t tBt, nh=ng khi
nó chuyn sang gi(ng chY trích, ho>c nó nhac lFi hành vi tiêu cc trong
quá kh, thì nh.ng cm xúc tích cc sV m,t 7i nhanh chóng.
— Ngay lp tUc
MAt hành vi tích cc m%i xu,t hi-n cWn nh#n 7=:c phn hKi tc thì. CWn
hình thành mAt kiu hành vi m%i bcng cách cùng giúp các em ph,n 7,u.
Ví d0: “Em bi5t cách làm rKi 7,y. TBt lam, khi làm xong bài này thì 7=a
cho cô xem nhé!.” Khi HS 7ã hoàn thành bài, GV hãy ch,m 7im luôn và
khen ng:i n5u làm 7úng. Khi muBn ti5p t0c cng cB, thì GV giao thêm
bài t#p mà HS cWn làm. Trong mAt th<i gian ngan, HS sV làm bài mAt
cách 7Ac l#p hLn và h(c khá hLn. Vi-c khích l- th=<ng xuyên r,t cWn 7
thi5t l#p mAt hành vi m%i, nh=ng 75n khi hành vi này tr& thành thói
quen thì có th gim dWn s khích l-.
S4 khác nhau gia khen thng và khích l6
Chúng ta th=<ng hiu khen th=&ng và khích l- gWn nh= 7Kng nh,t và cho
rcng 7Hu mang lFi hi-u qu vì nó thôi thúc HS có hành vi tBt hLn. Tuy
nhiên, nhiHu nhà giáo d0c l=u ý nên phân bi-t khen th=&ng và khích l-.
Vì khen th=&ng và khích l- khác nhau vH th<i gian và hi-u qu nh= &
bng d=%i 7ây:
126 | MODULE THCS 3

Khen th'ng

Khích l*

1. Thc hi-n sau khi thành tích 7ã 7Ft
7=:c, khi HS 7ã thành công (ví d0
khen th=&ng HS 7=:c HS gifi cuBi kì
hay cuBi n?m).

1. Thc hi-n tr=%c ho>c trong khi mAt
hành 7Ang nào 7ó di*n ra, không chY
khi thành công mà c khi khó kh?n
ho>c th,t bFi (khích l- nh.ng n9 lc,
nh.ng cB gang, ti5n bA, nh.ng 7óng
góp ca HS).

2. Trao cho nh.ng HS có thành tích,
7ôi khi m,t chi phí cho vi-c khen
th=&ng. Có r,t ít HS, ít vi-c xng 7áng
7=:c khen th=&ng, ví d0 sB HS gifi,
xu,t sac. Nh.ng thành tích này th=<ng
phi 7Ft 7=:c sau mAt th<i gian cB
gang.

2. Không m,t chi phí và HS nào cong
xng 7áng 7=:c nh#n món quà này.
Có r,t nhiHu HS, nhiHu vi-c HS th
hi-n n9 lc, cB gang, ti5n bA xng
7áng ca HS cWn 7=:c khích l-. Phi
tri qua r,t nhiHu ngày nh= th5 này
HS m%i 7Ft 7=:c 7iHu ng=<i l%n sV
khen th=&ng.

3. Do ng=<i l%n hài lòng, 7ánh giá.

3. Do t HS 7ánh giá (Cho thWy cô bi5t
xem th5 nào? Em nghX th5 nào?).

4. Th hi-n s mong 7:i v%i thái 7A 4. jánh giá, tôn tr(ng n?ng lc cá nhân
ca ng=<i bH trên (ví d0: Phi 7=:c ca HS (ví d0: Em làm r,t tBt. Ai cho cô
7im 10 m%i g(i là gifi ch!).
bi5t cách gii phWn này th5 nào!).
5. Tuân ph0c, nghe l<i thWy cô.

5. jKng cm.

6. Khen th=&ng có khi 7=:c sJ d0ng
nh= hình thc 7 “mua chuAc”, kèm
theo 7iHu ki-n. D* d3n 75n tâm lí
“không bao gi< làm gì n5u không
7=:c gì”.

6. Khích l- làm HS cm th,y ph,n
ch,n vì nh.ng cB gang, n9 lc, 7óng
góp ca mình, có 7Ang cL hoFt 7Ang
nh= mAt y5u tB nAi tFi.

GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁ BIỆT | 127

M0t s. kb nBng khích l6
Khích l- th hi-n qua n0 c=<i, gi(ng nói, cái g#t 7Wu, l<i nói th hi-n s
cm Ln, 7ánh giá cao nh.ng n9 lc, cB gang, ti5n bA ca HS. Sau 7ây là
mAt sB kX n?ng khích l- HS:
— KX n?ng th hi-n s hiu bi5t, thông cm và ch,p nh#n HS.
Ví dG: Th. ch;u khó h(c nh=ng b; 7im r,t th,p trong kì thi h(c kì vba qua.
Phn Ung mang tính không khích l6 có th nh sau:
“jbng có nn, cB ch;u khó h(c n.a vào, không lFi b; th5 n.a 7,y”.
Phn Ung mang tính khích l6 là:
“Cô bi5t rcng em 7ã r,t cB gang, cô tin lWn sau em có th v=:t qua.”
Các tr=<ng h:p khác GV có th th hi-n s hiu bi5t và thông cm nh=
sau: “Cô thy reng ây là m0t bài khó. Cô vui vì em ã c. gJng. Cô tin là
em sh làm c...”
j khích l-, thWy cô nên tránh so sánh HS v%i bFn cùng l%p. Vì các so
sánh nh= v#y làm gim s t tin ca HS và nó 7ánh giá th,p các n9 lc,
cB gang ca HS. Nh.ng GV có phong cách khích l- th=<ng ghi nh#n và
7ánh giá nh.ng cB gang & HS, h( ch,p nh#n s khác bi-t & nh.ng HS
khác nhau 7 tìm cách giúp tbng em ti5n bA. HS cWn 7=:c khích l- 7
cm th,y mình có giá tr;, mình có kh n?ng, có th “làm 7=:c”, cong nh=
cWn 7=:c khích l- 7 v=:t qua khó kh?n, thách thc, áp lc bFn cùng
trang la và có trách nhi-m v%i bn thân mình. jó chính là cách xây
dng lòng t tr(ng, t tin cho HS. Kì v(ng ca GV quá th,p hay quá cao
7Hu d* làm HS chán nn.
— KX n?ng t#p trung vào 7im mFnh ca HS
Ví dG: H nh#n là 7ã mac l9i & tr=<ng khi gi& v& trong gi< kim tra, b; 7(c
tên phê bình tr=%c l%p và em 7ã sJa ch.a l9i 7ó.
Phn ng mang tính không khích l- là: “Em chjng bao gi> nghb tr(c khi
làm c! Không bi/t xu hR à?”.
Còn phn ng mang tính khích l- có th nh= sau:
“ThOy rt vui khi thy em ã nhn ra và có trách nhi6m v lmi c9a mình”.
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Trong cuAc sBng, chúng ta th=<ng chú ý, nh,n mFnh nhiHu vào nh.ng
l9i lWm dù bi5t rcng t,t c chúng ta 7Hu có 7im mFnh và 7im y5u và
7Hu mac l9i. Thay vào vi-c chY trích và chY chú ý 75n bat l9i (giBng nh=
tr(ng tài trong bóng 7á), GVCN có th t#p trung vào nh.ng 7im mFnh
và vBn quý ca HS: Tìm ra nh.ng n?ng lc, nh.ng hành vi tích cc ca
HS. Hãy khích l- t,t c nh.ng 7im mFnh và vBn quý ca HS 7 giúp các
em tr& thành ng=<i có trách nhi-m: Giúp 78 cha mZ & nhà, thWy cô, bFn
bè & tr=<ng, quan tâm 75n nhu cWu ca ng=<i khác...
— KX n?ng tìm 7im tích cc, nhìn nh#n tình huBng theo cách khác
Ví dG: B. b; r tham gia hút thuBc, uBng r=:u cùng nhóm bFn, sau 7ó gây
lAn xAn và 7Ai tr#t t 7=<ng phB phi xJ lí.
Phn Ung mang tính không khích l6 có th nh sau:
— Bây gi< em 7ã th,y ch=a? jã sáng mat ra ch=a? jó chính là lí do vì sao
tôi luôn nhac nh& các em phi tránh xa nh.ng nhóm bFn không tJ t5.
Phn Ung mang tính khích l6: Cô nghX em 7ã t rút 7=:c ra 7iHu gì 7ó khi
theo nh.ng bFn có thói quen, hành vi tiêu cc.
— KX n?ng t#p trung vào nh.ng 7im cB gang, ti5n bA ca HS
Ví dG: Th 7ã cB gang 7 có 7im trung bình h(c kì này tBt hLn nh=ng k5t
qu không 7=:c nh= mong 7:i.
L<i nói mang tính không khích l- có th là: “Cô t=&ng em nói là sV ch;u khó
h(c hLn, v#y mà... Hãy nhìn 7im trung bình môn Toán và Ti5ng Anh mà
xem! TFi sao lFi tKi t- th5 cL ch?”
Trong các tình huBng khác, ng=<i l%n có th t#p trung vào nh.ng n9 lc,
ghi nh#n s cB gang ca HS nh= sau, ví d0: “Cô th,y em 7ã r,t cB gang”;
“Cô th,y em 7ã ti5n bA & môn V?n”; “Em hãy cB gang & nh.ng môn kia
n.a nhé”. “Cô nghX rcng em có th làm 7=:c bài này”. Tr=%c ho>c sau
khi 7i thi vH HS cm th,y lo lang ho>c chán nn. Ng=<i l%n cWn th hi-n
s khích l- nh=ng không có áp lc. Ví d0: “jiHu quan tr(ng là em 7ã cB
gang h5t sc trong kì thi này…”. jó chính là nh.ng l<i nói mang tính
khích l6.
Các n9 lc, cB gang, ti5n bA tbng b=%c ca HS cWn 7=:c khích l- th=<ng
xuyên thì HS m%i 7Ft t%i 7=:c thành tích cuBi cùng.
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Ng=<i l%n có kX n?ng khích l- th=<ng ghi nh#n và 7ánh giá nh.ng cB
gang & HS, ch,p nh#n s khác bi-t gi.a cá nhân.
Các n9 lc, cB gang, ti5n bA tbng b=%c ca HS cWn 7=:c khích l- th=<ng
xuyên thì HS m%i 7Ft t%i 7=:c thành tích cuBi cùng.
Cách khích l-, h9 tr: là cách có ích nh,t cho s phát trin ca HS.
6. Tránh sử dụng củng cố tiêu cực

HWu h5t ng=<i l%n th=<ng nhìn nh#n HS 7ang có v,n 7H vH cm xúc ho>c
hành vi mAt cách tiêu cc hLn thc t5 (“bôi 7en”). Khi 7ó, các em có th
biu hi-n s chán nn, cm th,y gi#n d., b,t lc, có khi trWm cm. HS
cm th,y chán 75n tr=<ng, dWn dWn HS s: 7i h(c và không cB gang n.a.
HS m,t dWn 7Ang cL hoFt 7Ang. Khi nh.ng hành vi ca ng=<i l%n & nhà
và & tr=<ng tFo cho HS cm xúc b,t lc, 7au 7%n, s: hãi, ng=:ng ngùng
và b,t an thì HS sV khó phát trin bình th=<ng, khok mFnh.
HS 75n l%p trong các hoàn cnh khác nhau. N5u mAt HS cm th,y b,t
lc và g>p thêm nh.ng th,t bFi, HS sV càng cm th,y không có hi v(ng.
N5u b; bFn h(c trêu ch(c thêm, HS càng cm th,y chán nn hLn. jAng
cL ca HS gim dWn, HS càng ngày càng ít cB gang. Càng ít cB gang HS lFi
càng d* th,t bFi,
MAt sB HS chán nn, dWn chBng 7Bi vi-c h(c t#p. HS có th cm th,y b,t
lc và buKn bã. MAt sB khác cm th,y tn th=Lng, s: hãi, ph3n nA,
ng=:ng ngùng, gi#n d. và 7ôi khi có hành vi bFo lc.
GV cong cm th,y c?ng thng và b,t lc khi có nh.ng HS h=, gây rBi &
trong l%p. N5u ng=<i l%n trbng phFt HS thì không nh.ng không mang lFi
hi-u qu mà còn gây hFi cho HS, làm HS lo âu và hFn ch5 ti5n trình h(c
t#p và phát trin ca bn thân. N5u dùng các hình phFt nh= 7ánh,
mang,… sV 7Ty HS 7i xa hLn, làm cho HS muBn chBng 7Bi hLn là h:p
tác. N5u HS có thay 7i thì có th chY vì b; ép buAc nhiHu hLn là muBn
hay t nguy-n thay 7i. MuBn thay 7i hành vi ca HS mAt cách hi-u
qu, ng=<i l%n cWn có s h:p tác ca HS. HS cWn cm th,y 7=:c khích l7 có t tin và 7Ang cL hoFt 7Ang.
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7. Sử dụng hệ quả tự nhiên và hệ quả logic

a.

—
—

b.

—
—

MGc ích ch y5u c9a vi-c sJ d0ng h- qu t nhiên và h- qu logic dFy
cho HS có ý thc trách nhi-m vH các hành vi ca chính mình, khích l- HS
7=a ra nh.ng quy5t 7;nh có trách nhi-m, do 7ó cách làm này có th thay
th5 cho trbng phFt: HS v3n h(c 7=:c cách ng xJ tBt giúp cho mBi quan
h- ,m áp hLn, ít xung 7At hLn.
H6 qu t4 nhiên: Là nh.ng gì xy ra mAt cách t nhiên, không có s can
thi-p ca ng=<i l%n. Ví d0, mi chLi game không ng sV m-t mfi; không
hài hòa gi.a h(c t#p, lao 7Ang, gii trí sV b; c?ng thng, ?n m>c 7ua 7òi
sV b; các bFn nhìn v%i con mat không bình th=<ng… Hai quy tJc cho vi6c
áp dGng h6 qu t4 nhiên là:
Không gây nguy him cho HS.
Không làm nh h=&ng 75n ng=<i khác.
Nh= v#y, n5u tình huBng không có hFi cho HS thì câu châm ngôn “tri
nghi6m là ng>i thOy t.t nht” hay “cu0c s.ng là m0t tr>ng h c l(n
nht” chính là mAt nguyên tac h=%ng d3n. jây là mAt khía cFnh r,t quan
tr(ng ca quá trình h(c hfi: HS h c t3 các tri nghi6m h6 qu hành vi
c9a mình. N5u nh.ng tri nghi-m này mà tích cc thì HS có xu h=%ng
l>p lFi hành vi 7ó và ng=:c lFi n5u tri nghi-m 7ó là tiêu cc. HS cWn hiu
rcng hành vi nào cong có h- qu nh,t 7;nh.
Khác v%i h- qu t nhiên, h6 qu logic 7òi hfi có s can thi-p ca GV
ho>c ca HS khác trong l%p h(c: khi không làm bài t#p & nhà thì 75n l%p
sV b; 7im kém; Vi-c dùng h- qu logic chY có hi-u qu khi bo 7m 7=:c
các quy tac ca nó.
Ba quy tJc cho vi6c áp dGng h6 qu logic
Liên quan: Nguyên nhân và h- qu phi có liên quan v%i nhau.
Tôn tr ng: N5u ng=<i l%n không th hi-n s tôn tr(ng khi yêu cWu HS
khac ph0c l9i, mà thay vì 7ó làm HS b; bV m>t nh= mang nhi5c HS, doF
nFt HS,… thì 7ó là cách thc trbng phFt HS. Khi 7ó, vi-c dùng h- qu
logic sV không hi-u qu.
N5u muBn thay 7i hành vi nào 7ó & HS, tr=%c h5t GV phi làm cho HS
h:p tác mà không phi 7Bi 7Wu v%i mình. MuBn HS h:p tác, GV phi là
ng=<i có tính h:p tác. N5u muBn HS tôn tr(ng, GV phi th hi-n s tôn
tr(ng HS.
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— Hp lí: N5u GV vô lí yêu cWu HS phi tuân th yêu cWu ca mình và phi
rút 7=:c ra bài h(c mà không gii thích thì 7ó cong không còn là sJ d0ng
h- qu logic n.a. Tính h:p lí không còn, cAng v%i vi-c GV dùng quyHn 7
bat HS rút kinh nghi-m cho lWn sau thì HS sV khó h:p tác 7 thay 7i.
N5u không áp d0ng ba quy tac trên 7ây thì vi-c dùng h- qu logic ca GV
sV là s trbng phFt và không có hi-u qu. Khi 7ó, HS sV có ba dFng phn
ng sau:
— Oán gin: “Th5 là không công bcng. Không th tin GV 7=:c”.
— Tr oa: “GV 7=:c lWn này vì h( có quyHn, nh=ng lWn sau mình sV...”.
— Tr.n tránh hoEc gim t4 tin vào bn thân: “LWn sau mình sV không 7 b;
bat g>p n.a”; “Mình chng ra gì “.
S4 khác nhau gia tr3ng ph,t và sV dGng h6 qu logic

Tr+ng ph,t
1. Nh,n mFnh quyHn hành ca ng=<i
l%n. Ng=<i l%n chY cWn yêu cWu, HS
phi thc hi-n. (Trung, ra ngoài ngay!
Trong gi> h c mà ngSi vh.)

H* qu. logic
1. Th hi-n thc t5 cuAc sBng. Ng=<i
l%n và HS tôn tr(ng l3n nhau. (Trung,
cô bi/t em thích vh, nhng bây gi> ang
là gi> h c Toán. Em ct i  gi> ngh_
gii lao vh ti/p.)
2. Liên quan trc ti5p 75n hành vi
2. Th hi-n s 7Ac 7oán ho>c ít liên
ca HS.
quan t%i hành vi ca HS.
(Khi tôi ang ging bài cu l,i nói (Em không nên nói chuy6n  nh
chuyên riêng, ra ngoài và cm không hng /n m i ng>i. N/u em không
c h c gi> c9a tôi na n/u em không tp trung vào h c em có th ra ngoài.)
nghb l,i.)
3. jKng nh,t hành vi và nhân cách ca 3. Phân bi-t hành vi và nhân cách.
HS, phán xét vH m>t 7Fo 7c.
(Em ly S dùng c9a b,n mà không
(Em ly S dùng c9a b,n mà không hri hri, vi6c ó là không úng. T3 nay em
là S Bn cJp.)
phi rút kinh nghi6m.)
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Tr+ng ph,t
4. ChY chú tr(ng 75n quá kh.
(Tôi cm em không c i tham quan
na. LOn tr(c ã gây phin phUc cho
l(p rSi.)
5. DoF sV 7Bi xJ thi5u tôn tr(ng.
(Em ã làm l(p mt i m thi ua trong
tuOn này. CU  tuOn sau em còn tái
ph,m tôi sh cho em thy...)
6. Yêu cWu vâng l<i, tuân ph0c ngay.
(i ra ngoài ngay, i i! Không có tôi
cho ng>i kéo cu ra ngoài bây gi>.)

H* qu. logic
4. Quan tâm 75n hi-n tFi và t=Lng lai.
(Em có th i tham quan v(i l(p n/u
em cam k/t không gây phin phUc
cho l(p.)
5. Hàm ý thi-n chí, thân thi-n sau khi
c GV l3n HS 7Hu 7ã bình tXnh.
(Thôi, rút kinh nghi6m, cô hi v ng iu
này không bao gi> xy ra na.)
6. Cho phép la ch(n.
(N/u em mu.n h c thì tp trung vào
bài h c, còn n/u không em có th ra
ngoài, sau ó phi hoàn thành nhi6m
vG c9a bài h c hôm nay.)

Ngoài ra còn có mAt sB 7im khác nhau vH thái 7A ca GV trong hai
ph=Lng pháp:

Tr+ng ph,t
Gi(ng nói, ánh mat, nét m>t gi#n d..
Thái 7A không thân thi-n, thù ghét.
Không ch,p nh#n s la ch(n ca HS.
(i ra ngoài ngay không tôi cho ng>i
lôi ra ngoài bây gi>.)

H* qu. logic
Gi(ng nói, ánh mat, nét m>t bình tXnh.
Thái 7A thân thi-n nh=ng kiên quy5t.
Có th ch,p nh#n quy5t 7;nh ca HS.
(Em có th h c ti/p nhng tuy6t .i
không c mt trt t4.)

Vi-c dùng h- qu logic th=<ng 7i kèm theo nh.ng ging gii ngan g(n
ca GV cho HS hiu (xem bng trên). Vi-c làm này khuy5n khích HS ch;u
trách nhi-m vH hành vi ca mình mà GV không cWn phi doF nFt, làm
cho HS s:. MuBn HS là ng=<i có trách nhi-m chúng ta nên trao trách
nhi-m cho HS thay vì thuy5t trình 7Fo 7c v%i HS vH trách nhi-m. Khi có
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hành vi không thích h:p, HS cWn 7=:c GV nói cho bi5t là hành vi 7ó nh
h=&ng x,u 75n ng=<i khác nh= th5 nào rKi 7=:c trao cho trách nhi-m 7
khac ph0c, sJa ch.a cho hành vi ca mình. Khi HS mac l9i mà GV dùng
h- qu logic trong khi v3n th hi-n mBi quan tâm, yêu th=Lng HS thì s
ging gii 7ó r,t có sc mFnh.
8. Phương pháp ứng xử đối với một số loại hành vi có mục đích điển hình

*
—
—
—
—
—
*
—

GV cWn phi tìm hiu m0c 7ích hành vi tiêu cc ca HS 7 có cách ng
xJ phù h:p.
NhiHu ng=<i cho rcng HS h= vì bn thân HS có tính hay gây g ho>c 7=:c
nuông chiHu quá mc, h= vì cha mZ hay anh ch; 7Hu h=, vì gia 7ình quá
nghèo ho>c quá giàu... Có r,t nhiHu lí do 7=:c 7=a ra nh=ng lFi không
giúp lí gii 7=:c m0c 7ích hành vi tiêu cc ca HS. Xét cho cùng t,t c
các hành vi 7Hu có m0c 7ích và có lí do, nó không xy ra mAt cách ng3u
nhiên. Hành vi tiêu cc hay c= xJ không phù h:p ca HS cong v#y. GV
cWn xác 7;nh 7=:c m0c 7ích hành vi tiêu cc ca HS 7 hiu 7=:c tFi sao
HS lFi làm nh= v#y và có cách xJ trí thích h:p, hi-u qu. jiHu 7áng l=u ý
là nhiHu khi HS không ý thc 7=:c nh.ng suy nghX, niHm tin sai l-ch ca
mình. N5u sau này GV có hfi HS tFi sao lFi c= xJ nh= v#y, các em th=<ng
tr l<i là “không bi5t” ho>c 7=a ra mAt vài lí do, nguyên c% 7 bao bi-n.
Nguyên tac ch y5u là trong các tình huBng 7ó, GV cWn cB gang bình
tXnh, hiu HS, tôn tr(ng HS và dùng các ph=Lng pháp kY lu#t tích cc,
lang nghe tích cc, khích l-, kiHm ch5 bn thân 7 gii quy5t.
Cách Ung xV .i v(i nhng hành vi không mong i c9a HS
V%i loFi hành vi nhcm thu hút s4 chú ý GVCN nên:
Gim thiu ho>c không 7 ý 75n hành vi ca HS khi có th, ch 7Ang chú
ý 75n HS vào lúc khác, nh.ng lúc phù h:p và d* ch;u hLn.
Nhìn nghiêm ngh; nh=ng không nói gì. H=%ng HS vào hành vi có ích hLn.
Nhac nh& c0 th (tên, công vi-c phi làm), cho HS la ch(n có gi%i hFn.
Dùng h- qu logic.
L#p nAi quy hay l;ch trình mà GV sV th=<ng xuyên dành th<i gian cho HS.
V%i loFi hành vi nhcm th hi6n quyn l4c GVCN nên:
Bình tXnh, rút khfi cuAc 7ôi co, xung 7At, không “tham chi5n” 7 HS
nguôi dWn.
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— SJ d0ng các b=%c khuy5n khích HS h:p tác (hiu cm xúc ca HS, th
hi-n mình hiu cm xúc 7ó, chia sk cm xúc ca mình vH tình huBng 7ó,
cùng nhau trao 7i 7 phòng tránh v,n 7H t=Lng t trong t=Lng lai).
— Giúp HS th,y có th sJ d0ng sc mFnh, quyHn lc theo cách thc tích
cc. GVCN cWn bi5t rcng tham gia 7ôi co quyHn lc ho>c nh=:ng bA chY
làm HS mong muBn có “quyHn lc” hLn.
Quy5t 7;nh xem mình sV làm gì, ch không phi sV bat HS làm gì.
— L#p nAi quy hay k5 hoFch mà GV sV th=<ng xuyên dành th<i gian cho HS
* V%i loFi hành vi nhcm tr oa thì GVCN nên:
— Kiên nh3n. Rút khfi vòng luTn quTn “tr mi5ng” l3n nhau. Tránh dùng
các hình thc trbng phFt HS.
— Duy trì tâm lí bình th=<ng trong khi ch< 7:i HS nguôi dWn.
— Khích l- s h:p tác, xây dng lòng tin tb HS.
— Tâm s riêng v%i HS 7 gii quy5t khó kh?n.
— SJ d0ng kX n?ng khích l-, cho HS th,y HS 7=:c yêu th=Lng, tôn tr(ng.
L#p nAi quy hay k5 hoFch mà GV sV th=<ng xuyên dành th<i gian cho HS
* V%i loFi hành vi th hi-n s không thích hp GVCN nên:
— Không phê phán, chê bai HS.
— Dành th<i gian rèn luy-n, ph0 7Fo cho HS, 7>c bi-t vH h(c t#p.
— Chia nhf nhi-m v0, bat 7Wu tb vi-c d* 7 HS có th 7Ft thành công
ban 7Wu.
— SJ d0ng kX n?ng khích l-, t#p trung vào 7im mFnh, vBn quý ca HS.
— Không th hi-n th=Lng hFi, không 7Wu hàng.
— Dành th<i gian th=<ng xuyên cho HS, giúp HS.
9. Lập kế hoạch phát triển cá nhân, khơi dậy hoài bão và ý thức tự
giáo dục của học sinh

* Ý nghba
— Là cL s& 7 ti5n hành giáo d0c HS có m0c 7ích, có k5 hoFch nhcm 7Ft
7=:c s phát trin tBi 7a tiHm n?ng ca HS và hoàn thi-n nhân cách.
— Kim soát, 7iHu chYnh hoFt 7Ang giáo d0c ca GV, h=%ng t%i m0c tiêu
cWn phi 7Ft.
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— Là cL s& 7 huy 7Ang s tham gia ca cAng 7Kng trong quá trình h9 tr:
HS và nhà tr=<ng.
— Là cL s& 7 7ánh giá hi-u qu giáo d0c.
— K5 hoFch giáo d0c cá nhân sV 7=a 75n ti5p c#n 7úng 7an, phù h:p trong
vi-c 7ánh giá k5t qu giáo d0c, dFy h(c HS nói chung và nh.ng HS 7>c
bi-t nói riêng.
Tuy nhiên, xây dng bn k5 hoFch giáo d0c cá nhân là vi-c làm m%i và
không ít khó kh?n và 7 ti5n hành giáo d0c HS có khó kh?n hi-u qu cWn
phi xây dng và thc hi-n nó mAt cách nghiêm túc, theo các m0c tiêu
và k5 hoFch 7ã 7;nh. Trong quá trình này, s h9 tr: ca gia 7ình và cAng
7Kng là r,t cWn thi5t 7 7m bo bn k5 hoFch giáo d0c cá nhân 7=:c xây
dng hoàn chYnh và 7>c bi-t 7=:c thc hi-n có hi-u qu.
Quy trình xây dng bn k5 hoFch giáo d0c cá nhân.
Bc 1: Xác ]nh kh nBng, nhu cOu, s thích, nhng nim tin, suy nghb
sai l6ch, hành vi thói quen cha t.t và môi tr>ng giáo dGc c9a HS
Nh.ng nAi dung cWn xác 7;nh:
— Nhu cWu.
— S& thích.
— Kh n?ng nh#n thc.
— NiHm tin, suy nghX.
— Tính cách.
— Hành vi, thói quen ch=a tBt.
— Sc khok.
— Các kh n?ng khác.
— Môi tr=<ng giáo d0c gKm: môi tr=<ng gia 7ình, nhà tr=<ng, cAng 7Kng.
CWn chú ý c môi tr=<ng v#t ch,t và môi tr=<ng tinh thWn.
Chú ý: Trong b(c này cOn thu thp Oy 9, chính xác nhng thông tin v
HS, khJc sâu nhng mEt m,nh, mong mu.n, s tr>ng c9a HS và nhng
nhu cOu giáo dGc Ec bi6t cOn hm tr (th hi6n trong HS sD HS  n0i dung I).
Bc 2: Xây d4ng mGc tiêu giáo dGc bao gSm
— M0c tiêu dài hFn, m0c tiêu trung hFn và ngan hFn.
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— M0c tiêu cho tbng nAi dung giáo d0c.
— M0c tiêu phát trin các kX n?ng thuAc lXnh vc khác.
Chú ý: Xây d4ng nhng mGc tiêu phù hp, sát v(i th4c tr,ng c9a HS và
các iu ki6n th4c hi6n (tính kh thi c9a k/ ho,ch) và vi/t d(i d,ng mGc
tiêu hành vi
Bc 3: Xây d4ng k/ ho,ch giáo dGc
Xây dng nAi dung giáo d0c vH các m>t:
— Th ch,t.
— Nh#n thc (hiu bi5t và n?ng lc t= duy).
— Cm xúc (chY sB xúc cm), tâm lí.
— Xã hAi: 7;nh h=%ng giá tr; và các kX n?ng xã hAi.
Cong có th nAi dung giáo d0c theo: 7c, trí, th, mX, lao 7Ang...
GVCN cWn phi chú tr(ng nh.ng lXnh vc phát trin mà HS có 7>c 7im
khác bi-t so v%i nh.ng HS khác.
M9i nAi dung giáo d0c cWn 7H xu,t các bi-n pháp giáo d0c phù h:p.
CWn xác 7;nh rõ th<i gian, ng=<i thc hi-n và s phBi h:p gi.a các lc
l=:ng tham gia giáo d0c (GV b0 môn, oàn, GVCN, gia ình...).
Chú tr(ng khâu giám sát, 7ánh giá, rút kinh nghi-m và 7iHu chYnh.
Bc 4: Th4c hi6n k/ ho,ch
— T chc thc hi-n: làm rõ tbng ng=<i, tbng t chc có trách nhi-m nh=
th5 nào và nêu rõ k5t qu 7Wu ra.
— jH xu,t nh.ng gii pháp c0 th trong quá trình thc hi-n các nAi dung
giáo d0c.
— T 7ánh giá và 7iHu chYnh th=<ng xuyên mAt cách có k5 hoFch 7 7Ft
7=:c các m0c tiêu giáo d0c.
— Chú tr(ng s tham gia ca các lc l=:ng liên quan trong quá trình thc
hi-n k5 hoFch giáo d0c.
— j>c bi-t là GVCN và các lc l=:ng có liên quan phi luôn khDi dy hoài
bão và ý thUc t4 giáo dGc c9a HS. Vai trò ch9 th , phát huy n0i l4c c9a HS
vô cùng quan tr ng  bi/n mGc tiêu phát tri n cá nhân thành hi6n th4c.
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—
—
—
—

Bc 5: ánh giá

Phi rõ ràng, c0 th.
Th=<ng xuyên và có k5 hoFch.
Hi-u qu.
jH xu,t các gii pháp khac ph0c nh.ng hFn ch5.
Sau khi nh#n thc 7=:c 7iHu này và HS có nhu cWu thay 7i hành vi, thói
quen tiêu cc thì GVCN cWn giúp các em xây dng k5 hoFch thay 7i
hành vi, thói quen co. Thay 7i thói quen, hành vi tiêu cc không phi là
chuy-n d*, không chY cWn có k5 hoFch thc hi-n mà còn phi có ý chí,
quy5t tâm, kiên 7;nh thc hi-n k5 hoFch 7 bi5n k5 hoFch thành hi-n
thc, do 7ó GVCN và t#p th l%p cWn luôn dõi theo s ti5n bA 7 khích lvà phòng ngba ho>c h9 tr:, giúp 78 khi có d,u hi-u l>p lFi thói quen co.
Sng th>i cOn h(ng các em suy nghb tích c4c và suy nghb tr(c khi
hành 0ng
Cùng v%i vi-c khac ph0c nh.ng suy nghX, niHm tin, thói quen, hành vi
tiêu cc ca HS, GVCN cWn tFo cho HS thói quen suy nghX tr=%c cTn tr(ng
khi hành 7Ang 7 tránh nh.ng hành vi không mong 7:i và các h#u qu
7áng ti5c khác.
SJ d0ng môi tr=<ng t#p th thân thi-n và các mBi quan h- trong t#p th
7 phát hi-n k;p th<i và tác 7Ang phù h:p 75n tbng cá nhân, tFo 7iHu
ki-n tinh thWn và s h9 tr: 7Bi v%i tbng thành viên trong quá trình thc
hi-n k5 hoFch phát trin cá nhân HS.

10. Áp dụng mô hình thay đổi nhận thức – hành vi để cải thiện niềm tin,
suy nghĩ chưa hợp lí của học sinh cá biệt

S4 khác nhau gia tham vn (Counseling) và t vn

Tham v0n
Là mAt cuAc nói chuy-n mang tính cá
nhân gi.a nhà tham v,n v%i mAt ho>c
mAt vài ng=<i 7ang cWn s h9 tr: 7 7Bi
m>t v%i khó kh?n ho>c thách thc
trong cuAc sBng. Tham v,n khác nói
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T v0n/c v0n
Là mAt cuAc nói chuy-n gi.a mAt
“chuyên gia” vH mAt lXnh vc nh,t
7;nh v%i mAt ho>c nhiHu ng=<i 7ang
cWn l<i khuyên hay chY d3n vH mAt v,n
7H nào 7ó.

Tham v0n
chuy-n & ch9 tr(ng tâm ca cuAc tham
v,n nhcm vào ng=<i nh#n tham v,n.
Nhà tham v,n h9 tr: thân ch ra quy5t
7;nh bcng cách giúp h( xác 7;nh và
làm sáng tf v,n 7H, xem xét t,t c các
kh n?ng, 7=a ra la ch(n tBi =u nh,t
cho chính h( sau khi xem xét kX l=8ng
các quan 7im khác nhau.
MBi quan h- tham v,n quy5t 7;nh k5t
qu 7Ft 7=:c ca quá trình tham v,n;
nhà tham v,n phi xây dng lòng tin
v%i thân ch và th hi-n thái 7A thba
nh#n, thông cm và không phán xét.
Tham v,n là mAt quá trình gKm nhiHu
cuAc nói chuy-n ho>c g>p g8 liên t0c
(bi vì nhng vn  c9a mmi ng>i
hình thành và phát tri n trong m0t
khong th>i gian, do ó cong cOn có
th>i gian  gii quy/t chúng).
Nhà tham v,n th hi-n s tin t=&ng
vào kh n?ng t ra các quy5t 7;nh tBt
nh,t ca thân ch; vai trò ca nhà
tham v,n chY là “lái” cho thân ch t%i
nh.ng h=%ng lành mFnh nh,t.
Nhà tham v,n có ki5n thc vH hành vi
và s phát trin ca con ng=<i. H( có
các kX n?ng nghe và giao ti5p, có kh
n?ng khai thác nh.ng v,n 7H và cm
xúc ca thân ch.
Nhà tham v,n giúp thân ch nh#n ra
và sJ d0ng nh.ng kh n?ng và th5
mFnh riêng ca h(.

T v0n/c v0n
Nhà t= v,n giúp thân ch ra quy5t
7;nh bcng cách 7=a ra nh.ng l<i
khuyên mang tính chuyên môn.
MBi quan h- gi.a nhà t= v,n và thân
ch không quy5t 7;nh k5t qu t= v,n
bcng ki5n thc và s hiu bi5t ca nhà
t= v,n vH lXnh vc mà thân ch 7ang
cWn t= v,n.
Quá trình t= v,n có th chY di*n ra
trong mAt lWn g>p g8 gi.a thân ch và
nhà t= v,n. K5t qu t= v,n không lâu
bHn; v,n 7H sV l>p lFi vì các nguyên
nhân sâu xa ca v,n 7H ch=a 7=:c
gii quy5t.
Nhà t= v,n nói v%i thân ch vH nh.ng
quy5t 7;nh h( cho là phù h:p nh,t 7Bi
v%i tình huBng ca thân ch thay vì
t?ng c=<ng kh n?ng cho thân ch.
Nhà t= v,n có ki5n thc vH nh.ng lXnh
vc c0 th và có kh n?ng truyHn 7Ft
nh.ng ki5n thc 7ó 75n ng=<i cWn h9
tr: hay h=%ng d3n trong lXnh vc 7ó.
T#p trung vào th5 mFnh ca thân
ch không phi là xu h=%ng chung
ca t= v,n.
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Tham v0n
Nhà tham v,n phi thông cm và ch,p
nh#n vô 7iHu ki-n v%i nh.ng cm xúc
và tình cm ca thân ch.
Thân ch làm ch cuAc nói chuy-n;
nhà tham v,n lang nghe, phn hKi,
tng k5t và 7>t câu hfi.

T v0n/c v0n
Nhà t= v,n 7=a ra nh.ng l<i khuyên,
h( không quan tâm 75n vi-c th hi-n
s thông cm hay ch,p nh#n thân ch.
Sau khi thân ch trình bày v,n 7H, nhà
t= v,n làm ch cuAc nói chuy-n và
7=a ra nh.ng l<i khuyên.

Ví d0: Khi HS có nh.ng thái 7A, hành vi không 7úng do niHm tin sai l-ch
có th sJ d0ng Mô hình nh#n thc — hành vi d=%i 7ây 7 tham v,n cho HS.
Mô hình nh#n thc — hành vi
Tình hu.ng
kích ho,t (A)
B vba 7i 75n thì A
(ng=<i mà B
không thích) nhìn
sang và c=<i.

Suy nghb, thái 0, nim tin
H6 qu
(B)
(C)
B nghX rcng “A c=<i 7u → Tc gi#n, muBn 7ánh nhau.
v%i mình”.
B nghX rcng “A tình c< nhìn → Bình th=<ng nh= không
và c=<i”.
có chuy-n gì xy ra.

Nh= v#y, trong cùng mAt tình huBng, s ki-n có th có hai hay nhiHu
phn ng khác nhau ph0 thuAc vào cách suy nghX khác nhau. Chính
chúng ta là ng=<i tFo nên cm xúc ca mình. Trong bng trên, tình
huBng A chY là y5u tB kích hoFt, B là nh.ng gì di*n ra trong 7Wu và C là hqu, là cm xúc và hành vi ca con ng=<i.  mc 7A r,t l%n, chính B
(nh.ng suy nghX, thái 7A, niHm tin tiêu cc hay tích cc 7ã tFo ra C (tc
gi#n hay bình tXnh) ch không phi A tFo ra C. Nói cách khác, 7iHu quan
tr(ng không phi là chuy-n gì 7ã xy ra mà là cách chúng ta phn ng
v%i nó nh= th5 nào. jó chính là 7im m,u chBt giúp con ng=<i 7H phòng
và kim soát thái 7A, hành vi tiêu cc, 7 có thái 7A và hành vi tích cc
(kX n?ng sBng). N5u thay 7i B (niHm tin, suy nghX) ta sV thay 7i 7=:c C
(hành vi, ng xJ).
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Nhng d,ng suy nghb thiên l6ch, méo mó, không có ích
1. Suy nghb trJng — en: Cách nhìn s v#t, hi-n t=:ng mAt cách tuy-t 7Bi
ho>c trang ho>c 7en, ho>c là t,t c ho>c là không có gì.
2. Khái quát hoá quá mUc: Cách nhìn s v#t, hi-n t=:ng nh= mAt khuôn
m3u liên t0c th,t bFi (“Chng bao gi< làm 7=:c 7iHu gì ra hKn”).
3. ]nh ki/n: ChY t#p trung vào 7im tiêu cc, bf qua 7im tích cc.
4. H, thp các i m tích c4c: Kh?ng kh?ng nh.ng gì 7ã 7Ft 7=:c là không
7áng k, “không 7=:c tính”.
5. K/t lun v0i vã: Nhanh chóng cho rcng ng=<i khác phn ng v%i mình
mAt cách tiêu cc khi ch=a có bcng chng rõ ràng ho>c t “d báo” (mò)
tr=%c là m(i vi-c sV tKi t-.
6. Phóng ,i hoEc ánh giá thp: Phóng 7Fi s vi-c, hi-n t=:ng ho>c hF
th,p tWm quan tr(ng.
7. Suy oán cm tính: Suy 7oán tb trFng thái cm xúc: “Mình cm th,y nh=
mAt thcng ngBc, chac chan mình là thcng ngBc”.
8. Suy nghb là”phi” th/ này hay th/ kia: Phê phán bn thân hay ng=<i
khác, cho rcng mình hay ng=<i khác “phi” hay “không 7=:c” th5 này
hay th5 kia.
9. ChGp mo: jKng nh,t mình v%i nh.ng khi5m khuy5t ca bn thân. jáng
lV nói “mình có sai lWm” thì lFi nói “mình 7úng là thcng ngu”.
10. Cá nhân hoá và R lmi: j l9i cho bn thân và ng=<i khác vH nh.ng gì
mà bFn hay h( không phi ch;u trách nhi-m hoàn toàn.
Tb nh.ng dFng suy nghX sai l-ch trên sV d* d3n 75n hành vi, ng xJ tiêu
cc, nên GVCN cWn v#n d0ng các kX thu#t tham v,n 7 làm thay 7i suy
nghX, niHm tin sai ca HS 7 thay 7i hành vi ca các em theo h=%ng
tích cc.
11. Áp dụng biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực đối với cả tập thể lớp
và học sinh cá biệt

Tri5t lí ca GD kY lu#t tích cc: Da trên s 7iHu chYnh bên trong hLn là
kim soát bên ngoài. Giáo dGc k_ lut tích c4c là giáo dGc da trên
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nguyên tac vì l:i ích tBt nh,t ca HS, mang tính phòng ngba, tôn tr(ng
trk, không làm tn th=Lng 75n th xác và tinh thWn ca các em, có s
tho thu#n gi.a GV và HS và phù h:p v%i 7>c 7im tâm, sinh lí ca HS.
jiHu này có th th,y trong bng so sánh kY lu#t tích cc và trbng phFt
sau 7ây:
So sánh s4 khác nhau gia k_ lut tích c4c và tiêu c4c (tr3ng ph,t) [ 2 ]
K2 lu3t tích c c
K2 lu3t tiêu c c
V ]nh h(ng, mGc tiêu
Giúp HS thay 7i. T#p trung vào hành Gii to, t#p trung vào n9i bc tc ca
vi ch=a 7úng ca HS.
GV khi th,y HS không nghe l<i ho>c
th#m chí có khi là “gi#n cá chém th%t”.
Khuy5n khích kh n?ng t= duy, la GV nghX và 7=a ra quy5t 7;nh, la ch(n
ch(n ca HS.
thay cho HS.
Hình thành, phát trin nh.ng hành vi PhFt, chY trích nh.ng hành vi h=, có l9i
mong muBn.
ca HS. Vi-c này có th d3n 75n hành
vi không phù h:p khác ca HS.
V tính cht c9a giáo dGc k_ lut tích c4c
Là quá trình th=<ng xuyên, liên t0c, ChY di*n ra khi HS mac l9i hành vi.
nh,t quán, c=Lng quy5t, mang tính Mang tính kim soát, làm x,u h, m,t
h=%ng d3n.
m>t, ch5 nhFo.
Mang tính tích cc, tôn tr(ng HS.
Mang tính tiêu cc, thi5u tôn tr(ng HS.
Phù h:p v%i n?ng lc, nhu cWu và các Không tính 75n n?ng lc, nhu cWu và
giai 7oFn phát trin ca HS.
các giai 7oFn phát trin ca HS.
Không mang tính bFo lc vH m>t thân Mang tính bFo lc vH m>t thân th và
th và tinh thWn.
tinh thWn.
DFy HS nh#p tâm tính kY lu#t mAt cách DFy HS ngoan ngoãn mAt cách th0
t giác.
7Ang vì HS hiu rcng sV b; phFt n5u h=
(không t giác, không nh#p tâm).
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K2 lu3t tích c c
K2 lu3t tiêu c c
Chú ý t%i hành vi “h=” ca HS, không Phê phán nhân cách HS hLn là hành
phi nhân cách HS.
vi ca HS, Ví d0: “7K ngu ngBc”, “7K
?n hFi”.
Ec i m, yêu cOu
Nh,n mFnh nh.ng gì HS nên làm. Nh,n mFnh nh.ng gì HS không
Cho HS nh.ng ph=Lng án la ch(n 7=:c làm. C,m 7oán, không gii
tích cc.
thích tFi sao.
H- qu ca kY lu#t có tính logic, có liên H- qu ca trbng phFt không liên
quan trc ti5p 75n hành vi tiêu cc quan ho>c phi logic 7Bi v%i hành vi
ca HS.
tiêu cc ca HS.
Lang nghe HS, 7=a ra ví d0, t,m g=Lng Không ho>c ít lang nghe HS. Yêu cWu
7 HS làm theo.
HS tuân ph0c, nghe l<i.
T#p cho HS t kim soát bn thân, HS dWn ph0 thuAc vào GV, b; GV kim
ch;u trách nhi-m vH mình, ch 7Ang, soát, s: sai, kém t l#p, b; 7Ang, thi5u
t tin.
t tin.
HS thc hi-n nAi quy nHn n5p vì HS HS không thc hi-n nAi quy, nHn n5p
7=:c tham gia tho lu#n và nh,t trí. ho>c n5u có cong chY vì s: b; phFt
ho>c vì b; 7e doF, b; mua chuAc bcng
tiHn, phWn th=&ng GV ha.
Coi l9i lWm là nh.ng cL hAi h(c t#p 7 Không ch,p nh#n l9i lWm, phFt và ép
ti5n bA thêm.
HS tuân ph0c theo ý GV.
* Nhng hình thUc xV ph,t phù hp và nht quán
Khi nh.ng yêu cWu, mong 7:i 7ã 7=:c 7>t ra rõ ràng thì cong cWn có
nh.ng bi-n pháp xJ phFt c0 th, rõ ràng 7Bi v%i nh.ng hành vi vi phFm
và các bi-n pháp phi 7=:c áp d0ng mAt cách nh,t quán. GVCN cWn l=u
ý nh.ng 7iHu sau 7ây khi sJ d0ng các bi-n pháp xJ phFt:
— Các bi-n pháp xJ phFt phi nhcm m0c 7ích dFy HS bi5t rcng thái 7A,
hành vi ca các em nh= v#y là sai. Không bao gi< sJ d0ng nh.ng hình
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phFt khi5n HS cm th,y mình là 7K bf 7i, vô d0ng. Tuy-t 7Bi không sJ
d0ng nh.ng hình phFt mang tính bFo lc. SJ d0ng nh.ng hình phFt
mang tính bFo lc không nh.ng không có tác d0ng 7Bi v%i HS mà chY th
hi-n s b,t lc và còn vi phFm nh.ng 7iHu GV không 7=:c làm và pháp
lu#t. Các hình thc phFt cWn phù h:p v%i mc 7A vi phFm.
Nh.ng hình phFt nên mang tính tích cc 7 thông qua nh.ng hình phFt
HS có th h(c thêm 7=:c mAt kX n?ng nào 7ó.
Bi-n pháp xJ phFt có th v#n d0ng là:
T=%c bf hoFt 7Ang yêu thích cho 75n khi khac ph0c 7=:c l9i;
TFm dbng vi-c h(c t#p 7 HS t kim 7im bn thân v%i m0c 7ích 7
giúp HS thoát ra khfi trFng thái c?ng thng không th kiHm ch5 bn thân
và tFo 7iHu ki-n cho HS bình tXnh tr& lFi.
Yêu cWu vi5t báo cáo hàng ngày v%i m0c 7ích là 7 HS nh#n bi5t 7=:c
nh.ng l9i th=<ng xuyên mac phi và tFo cho các em cL hAi 7iHu chYnh.
Lu ý: Không nên phFt HS bcng cách giao thêm bài t#p, ho>c nhi-m v0
lao 7Ang cho HS sV khi5n các em nghX rcng h(c t#p hay lao 7Ang là s
trbng phFt.

12. Thiết lập mối quan hệ thân thiện, gần gũi, chặt chẽ giữa GV với cha
mẹ HS thường xuyên (không phi chY dbng lFi & vi-c sJ d0ng s liên

lFc), tFo niHm tin v%i gia 7ình HS 7 h:p tác qun lí, giáo d0c HS. Làm tBt
công tác t= v,n k;p th<i vH PPGD HS cho cha mZ HS, v#n 7Ang cha mZ
HS cùng tham gia các hoFt 7Ang chung ca l%p, ca tr=<ng 7 cha mZ HS
hiu thêm vH các hoFt 7Ang h(c t#p ca con em khi & tr=<ng tb 7ó phBi
h:p qun lí giáo d0c HS hi-u qu. Công tác ca GVCN v%i CMHS phi
da trên s 7Kng thu#n và h:p tác có trách nhi-m ca các cL s& giáo d0c.
jiHu 7ó vba 7òi hfi s hiu bi5t, cm thông, tôn tr(ng và h9 tr: l3n nhau
trong công vi-c.

ĐÁNH GIÁ

BFn hãy chia sk v%i 7Kng nghi-p 7 thc hi-n mAt sB yêu cWu sau:
1) Vì sao cWn ti5p c#n cá nhân và khích l- HS cá bi-t? Hãy nh% lFi 10 câu nói
không khích l- HS mà bFn hay 7Kng nghi-p th=<ng dùng và thay nó
bcng 10 câu nói khác mang tính khích l- HS.
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2) Li-t kê nh.ng hành vi ca HS cá bi-t ca thWy, cô có th áp d0ng h- qu
logic và nh.ng hành vi có th áp d0ng h- qu t nhiên.
3) ThJ v#n d0ng mô hình nh#n thc — hành vi 7 tham v,n/tác 7Ang làm
thay 7i hành vi tiêu cc ca HS cá bi-t.
4) L#p k5 hoFch giáo d0c cho mAt HS cá bi-t c0 th trong l%p h(c ca bFn.

Hoạt động 6: Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
cá biệt
Da vào kinh nghi-m ca bn thân, bFn hãy nêu nh.ng ph=Lng pháp cL
bn k5t qu rèn luy-n HS cá bi-t.

B,n hãy  c nhng thông tin d(i ây  hi u rõ thêm phDng pháp
ánh giá k/t qu rèn luy6n HS cá bi6t.
THÔNG TIN PHẢN HỒI

1. Đánh giá hành vi không đồng nhất với đánh giá nhân cách

N5u HS cá bi-t thc hi-n hành vi không mong 7:i nào 7ó thì GV chY
7ánh giá hành vi 7ó, mà không quy k5t hành vi 7ó thành nét nhân cách
ca HS. Ví d0: HS 7ã l,y trAm tiHn ca bFn 7 7i chLi game, không vì th5
mà GV và HS trong l%p coi em là 7K ?n cap và dán nhãn cho em là có tính
?n cap v>t (nét nhân cách) mà cWn coi 7ây là hành vi không mong 7:i
trong th<i 7im không 7,u tranh 7=:c ý muBn 7=:c chLi game nên 7ã
l,y tiHn ca bFn.
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2. Đánh giá theo quan điểm tích cực đối với học sinh cá biệt

jánh giá 7úng không chY giúp các em nhìn nh#n 7úng bn thân v%i
nh.ng 7im mFnh cWn phát huy và nh.ng tKn tFi cWn khac ph0c, mà còn
tFo 7Ang lc cho HS n9 lc rèn luy-n tu d=8ng. jánh giá thc ch,t
không th chY da vào nh.ng biu hi-n bên ngoài ca thái 7A, hành vi
(m>c dù 7ó là cWn thi5t) mà còn phi hiu 7=:c 7Ang cL hành vi ca HS,
muBn v#y cWn r,t coi tr(ng 7ánh giá HS qua các tình huBng thc trong
7<i sBng l%p h(c, nhà tr=<ng, gia 7ình, và & ngoài xã hAi.
— jánh giá cWn mang lFi thái 7A tích cc, lFc quan mang tính xây dng ch
không phi là trbng phFt, giúp HS t 7ánh giá và hình thành 7Ang cL
hoàn thi-n bn thân.
— SJ d0ng k5t qu 7ánh giá 7 h=%ng d3n HS t giáo d0c; 7 GV 7iHu chYnh
nAi dung, PPGD phù h:p và phBi h:p v%i CMHS và các LLGD khác.

3. Đánh giá sự tiến bộ của chính học sinh cá biệt theo quá trình

jánh giá s ti5n bA ca HS so v%i chính bn thân trong mBi quan h- v%i
kh n?ng, s n9 lc ca các em. jKng th<i, cWn xác nh#n mc 7A c0 th
7Ft 7=Lc k5t qu giáo d0c ca tbng em và 7iHu chYnh quá trình giáo d0c
7 nâng cao hi-u qu.

4. Đánh giá cuối cùng (theo chuẩn quy định)

Khi các em thc s 7ã ti5n bA và 7ánh giá cuBi kì, cuBi n?m h(c thì có th
7ánh giá nh.ng HS này theo chuTn quy 7;nh.

ĐÁNH GIÁ

BFn hãy chia sk v%i 7Kng nghi-p 7 thc hi-n mAt sB yêu cWu sau:
1) Khi 7ánh giá HS cá bi-t cWn quán tri-t nh.ng nguyên tac hay quan
7im nào?
2) Ý nghXa ca vi-c v#n d0ng nh.ng nguyên tac, quan 7im này trong vi-c
giúp 78 HS cá bi-t ti5n bA.
3) V#n d0ng nh.ng quan 7im này vào thc ti*n 7ánh giá HS cá bi-t và ghi
lFi nh.ng bài h(c kinh nghi-m.
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE
1) Vì sao cWn thu th#p thông tin vH HS cá bi-t? Nh.ng nAi dung cWn tìm
hiu vH HS cá bi-t?
2) Có th thu th#p thông tin vH HS cá bi-t bcng nh.ng con 7=<ng và
ph=Lng pháp nào? Nên phBi h:p chúng nh= th5 nào 7 có thông tin 7Wy
7 và khách quan vH HS cá bi-t?
3) Vì sao cWn l=u tr. thông tin vH HS cá bi-t? Khi khai thác thông tin vH HS
cá bi-t cWn l=u ý gì?
4) Có các nguyên nhân cL bn nào d3n 75n hành vi sai l-ch ca HS cá bi-t?
5) Li-t kê nh.ng bi-n pháp/cách thc giáo d0c HS cá bi-t. Nên phBi h:p
chúng nh= th5 nào 7 giáo d0c HS cá bi-t có hi-u qu?
6) Có nh.ng cách 7ánh giá k5t qu h(c t#p, giáo d0c HS cá bi-t nào? Nên
phBi h:p chúng nh= th5 nào 7 có 7ánh giá toàn di-n vH s ti5n bA ca
HS cá bi-t?
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