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A. ĐẶT VẤN ĐỀ 

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Trong hệ thống tổ chức của các trường THCS, cơ bản để tổ chức giảng 

dạy và giáo dục học sinh là lớp học. Để quản lí lớp học, nhà trường cử ra một 

trong những giáo viên đang giảng dạy làm chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm 

(GVCN) được Hiệu trưởng lựa chọn từ những giáo viên có kinh nghiệm giáo 

dục, có uy tín với học sinh, được Hội đồng giáo dục nhà trường nhất trí phân 

công chủ nhiệm lớp học để thực hiện được mục tiêu giáo dục. Như vậy, kho nói 

đến GVCN là đề cập đến vị trí, vai trò, chức năng của người làm công tác củ 

nhiệm lớp, còn nói đến công tác chủ nhiệm lớp là đề cập đến những nhiệm vụ, 

nội dung công việc mà người GVCN phải làm, cần làm và nên làm. 

Trong bất kỳ thời điểm nào của năm học thì vai trò của những thầy cô 

giáo làm công tác chủ nhiệm lớp cũng rất quan trọng bởi họ luôn là cầu nối quan 

trọng giữa nhà trường đến với học sinh và phụ huynh. Trong những năm học 

gần đây, đặc biệt là năm học 2021 – 2022, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh 

COVID – 19 đã làm cho công tác giảng dạy nói chung và công tác chủ nhiệm 

nói riêng gặp muôn vàn khó khăn. Làm cho học sinh hiểu, học sinh thích và có 

trách nhiệm với việc học tập trực tuyến hàng ngày thì ngoài phụ huynh, giáo 

viên bộ môn thì giáo viên chủ nhiệm cũng không thể đứng ngoài cuộc trong 

những ngày học sinh đang nghỉ học. Xuất phát từ thực tiễn dịch bệnh COVID – 

19 diễn biến phức tạp, học sinh toàn thành phố Hà Nội phải chuyển sang hình 

thức học trực tuyến hoàn toàn từ ngày 3/5/2021 đến ngày 8/2/2022, do vậy, công 

tác chủ nhiệm cũng đòi hỏi phải chuyển đổi hình thức. Trong thời gian học trực 

tuyến, GVCN vẫn phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, biết được điểm 

mạnh, điểm yếu của học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp, đồng thời phải 

theo dõi được ý thức của học sinh trong các tiết học. Đồng thời, GVCN còn phải 

tổ chức và điều khiển các hoạt động tập thể, tham gia các cuộc thi, các hoạt động 

phong trào. Không những vậy, GVCN còn phải thực hiện được vai trò là cầu nối 

giữa nhà trường với gia đình và học sinh. 

Bản thân tôi, trong năm học này được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 6 – 

lớp đầu cấp – học sinh cũng như phụ huynh còn nhiều bỡ ngỡ nhưng ngay từ khi 

tựu trường, rồi đến ngày khai giảng, cô chủ nhiệm chỉ được gặp các học sinh qua 

màn hình zoom, trong khi đó mọi công tác tổ chức lớp chuẩn bị cho năm học 

mới vẫn phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. 

Vậy làm thế nào để có thể làm tốt được công tác chủ nhiệm trong bối 

cảnh như hiện nay? Đó là điều tôi thực sự trăn trở. 

https://giaoduc.net.vn/gdvn/giao-vien-chu-nhiem-nhieu-luc-phai-nhu-nguoi-chi-nguoi-me-cua-hoc-sinh-post206563.gd
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Là một giáo viên tham gia vào công tác chủ nhiệm, với mong muốn làm 

tốt công tác chủ nhiệm và có thêm những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực 

này, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác chủ nhiệm” để làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm. 

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

Trước đòi hỏi cấp bách của thực tiễn, tôi thực hiện đề tài “Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm” nhằm mục đích góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác chủ nhiệm trong thời gian dạy – học trực tuyến. 

III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU 

1. Đối tượng nghiên cứu 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm. 

2. Khách thể nghiên cứu 

Học sinh lớp 6B1 (năm học 2021 – 2022) trường THCS Thanh Liệt – 

Thanh Trì – Hà Nội. 

IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1. Phạm vi không gian 

Đề tài được thực hiện tại lớp 6B1 (năm học 2021 – 2022) trường THCS 

Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội. 

2. Phạm vi thời gian 

Đề tài được thực hiện trong 8 tháng, từ tháng 8/2021. 

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã áp dụng các phương pháp sau: 

1. Phương pháp thu thập thông tin 

Phát các phiếu thăm dò đối với phụ huynh, học sinh sau đó dựa trên các 

phiếu thông kê để định hướng các phương pháp ổn định nề nếp, giáo dục học 

sinh lớp chủ nhiệm. 

2. Phương pháp thống kê 

Thống kê các kết quả lớp chủ nhiệm đã đạt được trong thời gian thực hiện 

đề tài. 

3. Phương pháp đàm thoại 

 Trong các giờ, các tiết sinh hoạt lớp, 15 phút đầu giờ, giờ ra chơi, tiết 

hoạt động trải nghiệm GVCN quan sát và trò chuyện cùng học sinh. 

4. Phương pháp quan sát 

Quan sát hoạt động học và sinh hoạt tập thể của học sinh. 
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B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động giáo dục 

Đối với giáo dục phổ thông, giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò quan trọng 

trong việc giáo dục học sinh. Ngoài việc trực tiếp giảng dạy ở lớp chủ nhiệm, 

GVCN trước hết phải là nhà giáo dục, là người tổ chức các hoạt động giáo dục, 

quan tâm từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức, hành vi, những 

biến đổi về tư tưởng, nguyện vọng của các em. GVCN lớp bằng chính nhân cách 

của mình, là tấm gương tác động tích cực đến việc hình thành các phẩm chất đạo 

đức, nhân cách của học sinh.  

Mặt khác, GVCN còn là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức xã 

hội trong và ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục. 

Có thể nói vai trò xã hội của người giáo viên chủ nhiệm trở nên lớn hơn nhiều so 

với chức năng của giáo viên giảng dạy bộ môn. GVCN là người thay mặt Hiệu 

trưởng, Hội đồng nhà trường và cha mẹ học sinh quản lí toàn diện học sinh lớp 

mình phụ trách. Điều này đòi hỏi GVCN vừa quản lí tập thể học sinh về mọi 

phương diện: học tập, tu dưỡng, lao động và sinh hoạt tập thể. GVCN là người 

cố vấn cho các hoạt động tự quản của tập thể học sinh. Quan hệ giữa GVCN với 

các tổ chức Đoàn, Đội TNTP HCM của học sinh không phải là quan hệ quản lí 

mà là quan hệ phối hợp. GVCN phải là người cố vấn đáng tin cậy cho tổ chức 

Đoàn, Đội trong nhà trường. Không những vậy, GVCN xây dựng, tổ chức tập 

thể lớp mình thành đơn vị vững mạnh. Tổ chức điều khiển, lãnh đạo các hoạt 

động giáo dục của tập thể lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, 

thiết lập và phát huy các mối quan hệ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài 

nhà trường để giáo dục học sinh. 

2. Vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm 

Công nghệ thông tin là một lĩnh vực đột phá có vai trò lớn trong việc 

thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình công nghiệp 

hóa – hiện đại hóa đất nước. Đối với lĩnh vực giáo dục – đào tạo, công nghệ 

thông tin có tác dụng làm thay đổi mạnh mẽ đến cách tiếp cận kiến thức của học 

sinh, phương pháp, phương tiện dạy học của các thầy cô.  

Đặc biệt trong thời gian học trực tuyến kéo dài, công nghệ thông tin là trợ 

thủ đắc lực giúp cho công tác chủ nhiệm đạt hiệu quả cao hơn. Công nghệ thông 

tin giúp cho việc GVCN tiếp cận thông tin học sinh nhanh chóng. Đồng thời, 

công nghệ thông tin giúp quản lí và lưu trữ thông tin về các hoạt động của lớp 

chủ nhiệm một cách khoa học và có hệ thống. Mặt khác, nhờ công nghệ thông 

tin đã giúp GVCN tổ chức các hoạt động tập thể một cách dễ dàng và thuận tiện. 
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Cuối cùng, Công nghệ thông tin giúp cho việc kết nối giữa GVCN với phụ 

huynh học sinh và học sinh được nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN 

1. Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu, ngay từ đầu năm trường 

THCS Thanh Liệt đã xây dựng kế hoạch năm học triển khai cho tất cả CB – GV 

– NV. Nhà trường đặc biệt chú trọng đến công tác tăng cường đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục, trong đó có công tác chủ nhiệm. 

Sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin đã hỗ trợ cho giáo viên 

và phụ huynh trong việc liên lạc, trao đổi, nắm bắt nhanh những thông tin cần 

thiết trong phối hợp giáo dục; đồng thời hỗ trợ tích cực cho những hoạt động tập 

thể khiên học sinh thấy hứng thu hơn. Sự phối kết hợp giữa các đoàn thể trong 

và ngoài nhà trường ngày càng trở nên chặt chẽ. 

Bản thân tôi là giáo viên không ngừng học hỏi và thành thạo công nghệ 

thông tin.  

Đa số học sinh ngoan, nhanh nhẹn, có ý thức học tập và rèn luyện đạo đức. 

Giữa GVCN, phụ huynh học sinh và Ban giám hiệu luôn phối hợp chặt chẽ 

trong công tác giáo dục. 

Do học trực tuyến nên mỗi học sinh đều được trang bị một thiết bị kết nối 

internet để học tập. 

2. Khó khăn 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi kể trên, công tác chủ nhiệm trong 

thời kì dịch bệnh còn gặp không ít những khó khăn, thách thức. Đó là:  

Từ những ngày đầu nhận lớp, GVCN chưa có dịp tiếp xúc trực tiếp với 

học sinh. Từ đó, GVCN gặp khó khăn trong việc nắm bắt đặc điểm học sinh.  

Sự bùng nổ công nghệ thông tin, việc học trực tuyến trong thời gian dài 

làm cho một bộ phận học sinh sử dụng internet sai mục đích, còn chơi game và 

chat zalo, facebook trong trong giờ học. 

Do địa bàn huyện Thanh Trì điều kiện kinh tế phát triển chưa đồng đều, 

vẫn còn phụ huynh học sinh chưa sử dụng điện thoại thông minh, chưa sử dụng 

3G hoặc wifi trên điện thoại. 

Mặc dù nghỉ học nhưng học sinh vẫn phải tham gia các hoạt động phong 

trào do các tổ chức giáo dục và nhà trường, lớp phát động. Do đó, GVCN phải 

tìm cách để khích lệ tinh thần cũng như quản lí, đôn đốc được học sinh tham gia 

đầy đủ. 

Không những vậy, sau thời gian hết giãn cách xã hội, đa số bố mẹ đều đã 

đi làm, trong khi đó các con – học sinh lớp 6 – vẫn tiếp tục học trực tuyến. Vì 
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vậy, trong quá trình học của con thiếu sự giám sát từ phụ huynh học sinh. Một 

số học sinh chưa tự giác thường xuyên out khỏi các tiết học, tắt camera để làm 

việc riêng. 

Về phía giáo viên, hiện nay công tác chủ nhiệm là kiêm nhiệm, trên thực 

tế chưa có một khóa đào tạo chính thức nào cho GVCN. Chính vì vậy, một số 

giáo viên chưa thực sự dành tâm huyết đối với công tác chủ nhiệm mà chỉ chú 

tâm vào bồi dưỡng chuyên môn, xem nhẹ công tác chủ nhiệm, GVCN chưa thấy 

hết được vị trí, chức năng và tầm quan trọng của mình. Một số giáo viên còn 

lười học hỏi, ngại tiếp cận, tìm hiểu những phần mềm, những công nghệ mới để 

áp dụng vào công tác chủ nhiệm.  

3. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm 

Hiện nay, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin có rất nhiều, tuy 

nhiên đa số giáo viên chưa biết cách vận dụng một cách linh hoạt vào công tác 

chủ nhiệm mà mới chỉ dừng lại ở việc phục vụ chuyên môn. 

Trong tình hình dịch bệnh, việc gặp trực tiếp phụ huynh để trao đổi bị hạn 

chế, thông tin từ nhà trường đến phụ huynh chủ yếu thông qua tin nhắn trên 

phần mềm Enetviet, một số phụ huynh không cài đặt ứng dụng này nên việc tiếp 

nhận thông tin chưa kịp thời. 

Mặc dù GVCN nhận lớp học sinh mới nhưng chỉ tìm hiểu được hoàn 

cảnh, đặc điểm bản thân học sinh thông qua quá trình học trên lớp mà chưa có 

được bản tổng hợp chi tiết 

GVCN đôn đốc, nhắc nhở học sinh tham gia các hoạt động phong trào, 

các cuộc thi trực tuyến chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác vì chưa có phương án 

thu được kết quả cụ thể. Vì vậy, có trường hợp học sinh chưa trung thực trong 

việc báo cáo và thực hiện. 

Đối với những học sinh có những thành tích nổi bật, GVCN mới chỉ dừng 

lại ở lời khen, động viên, chưa thể hiện được sự sáng tạo trong việc khích lệ tinh 

thần của học sinh. 

Học sinh hiện nay rất thông minh và nhanh nhạy trong việc tiếp cận công 

nghệ thông tin nhưng GVCN chưa biết cách để tạo điều kiện và các sân chơi để 

các em thỏa sức khám phá, trải nghiệm và thể hiện bản thân. 

III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Sử dụng ứng dụng zalo để thiết lập kênh liên lạc với nhóm phụ 

huynh lớp  

Hiện nay, đa số phụ huynh học sinh đều sử dụng điện thoại thông minh và 

đều sử dụng mạng xã hội Zalo nên GVCN tiến hành lưu danh bạ điện thoại, sau 

đó kết bạn với từng phụ huynh và tạo nhóm lớp. Với cách làm này, tôi đã rất 
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nhanh chóng chuyển những thông tin của nhà trường đến phụ huynh một cách 

kịp thời.  

 

Bước 1: Tải phần mềm Zalo PC về máy tính hoặc tải phần mềm Zalo về 

điện thoại 

 

Bước 2: Vào mục Tạo nhóm chat 

 

 

 

 

 

 

Tạo nhóm chat 
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Bước 3: Nhập số điện thoại hoặc tên của từng phụ huynh học sinh để add 

vào nhóm. 

 

2. Sử dụng phần mềm Google Form và phần mềm ClassPoint 

hướng dẫn phụ huynh cung cấp và tiếp nhận thông tin hai chiều với nhà 

trường để việc phối hợp hiệu quả hơn 

Năm học 2021 – 2022 là năm đầu tiên mà GVCN nhận lớp nhưng thậm 

chí hồ sơ của các con còn chưa nộp về nhà trường do giãn cách xã hội. Chính vì 

vậy, những thông tin về học sinh mà GVCN cập nhật được khá nghèo nàn. 

Nhằm giúp bản thân có những hiểu biết cơ bản về hoàn cảnh gia đình, đặc điểm 

cá nhân…. của học sinh, tôi đã thiết kế phiếu thu thập thông tin trên phần mềm 

Google Form.  
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Bảng kết quả thu về như sau: 

 

Bước 1: Đăng nhập vào Gmail -> Thêm, chọn biểu tượng Drive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Vào Mới -> Google Biểu mẫu -> Biểu mẫu trống 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập Gmail 

Click vào Thêm 

Biểu tượng Drive 

Mới 
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Bước 3: Nhập thông tin vào Biểu mẫu 

 

 

Bước 4: Vào Gửi -> Chọn biểu tượng           -> Rút ngắn URL -> Sao chép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặt khác, đối tượng là học sinh lớp 6 nên việc cung cấp những thông tin 

ban đầu về trường lớp là rất quan trọng. Từ hoạt động này sẽ giúp học sinh mặc 

Google Biểu mẫu 
Biểu mẫu trống 

Rút ngắn URL Sao chép 

Gửi 
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dù không được đến đến trường nhưng các con sẽ tránh được những bỡ ngỡ ban 

đầu khi làm quen với cấp học mới. Tôi đã sử dụng phần mềm ClassPoint trong 

buổi đầu tiên gặp mặt học sinh. Sau phần giới thiệu về thông tin chung về trường 

và lớp, GVCN sẽ tương tác nhanh với học sinh để kiểm chứng lại những thông tin 

mà các con đã thu nhận được. 

 

Bước 1: Truy cập trang https://ClassPoint.io/ > Click vào Free 

Download. Sau đó cài đặt phần mềm.  

 

  

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classpoint.io/


-11- 

 

 

 

Bước 2: Phần mềm sau khi cài đặt xong được tích hợp vào Microsoft 

Powerpoint 

Bước 3: Mở file PowerPoint > Chọn thẻ Inknoe ClassPoint > Click 

vào Sign Up User. 
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Bước 4: Điền đầy đủ thông tin đăng ký > Nhấn Next. 

 

Bước 5: Bước 5: Đăng nhập vào tài khoản và sử dụng cùng phần mềm 

Microsoft PowerPoint 

3. Sử dụng phần mềm Padlet hướng dẫn phụ huynh phối hợp lưu 

trữ thông tin lớp học 

Trong suốt quá trình một năm học sẽ có rất nhiều những thông tin, khoảnh 

khắc sẽ trải qua, vì vậy, để giúp cung cấp và lưu trữ thông tin một cách khoa 

học, tôi đã sử dụng ứng dụng Padlet. Tại đây, học sinh cũng như phụ huynh sẽ 

biết được các thông tin về thầy cô giáo phụ trách giảng dạy tại lớp mình, hình 

ảnh các hoạt động của lớp trong năm học, kết quả sơ kết hàng tuần…. 
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Bước 1: Vào trang chủ Padlet, tại góc dưới bên trái sẽ có phần chọn ngôn 

ngữ, bạn hãy chọn vào tiếng Việt cho dễ dùng nhé > Nhấn Đăng ký miễn phí. 

 

Bước 2: Để đăng ký tài khoản Padlet có thể chọn 1 trong 3 tùy chọn 

sau: Google, Microsoft, Apple. Thông thường để phục vụ cho việc học thì ta 

nên chọn Google hoặc Microsoft. 

 

https://cellphones.com.vn/mobile/apple.html
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Bước 3: Tạo một padlet  

 

 

 

 

 

 

4. Sử dụng phần mềm azota và Canva trong việc quản lí, khuyến khích, 

khen thưởng học sinh tham gia các hoạt động phong trào 

Trong thời gian học sinh học trực tuyến, mặc dù không được đến trường 

nhưng vẫn có nhiều cuộc thi được tổ chức online hoặc các hoạt động phong trào. Để 

đảm bảo học sinh tham gia được đầy đủ và chất lượng, GVCN yêu cầu học sinh sẽ 

báo cáo bằng hình ảnh kết quả đã đạt được thông qua ứng dụng azota. Với ứng dụng 

này, giúp GVCN tiết kiệm thời gian trong việc thống kê học sinh đã hoàn thành, 

đồng thời giúp lưu giữ kết quả được trong thời gian dài. 

 

 

Tạo một padlet 
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Bước 1: Truy cập trang web https://azota.vn/. Sau đó, đăng kí tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

Bước 2: Tạo lớp học. Sau đó up danh sách học sinh vào lớp 

 

Vào web 

https://azota.vn/. 

Đăng ký 

Tạo lớp 

https://azota.vn/
https://azota.vn/
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Bước 3: Tạo bài tập 

 

Hàng tuần, sau khi tổng kết theo dõi thi đua, nhằm động viên và khuyến 

khích cũng như ghi nhận sự nỗ lực của học sinh trong học tập và rèn luyện 

GVCN đã thiết kế những giấy chứng nhận thành tích của các con. Không những 

vậy, để giúp cho các thông báo trở nên đỡ khô khan và cứng nhắc GVCN đã sử 

dụng phần mềm Canva. 
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Bước 1: Truy cập/ tải Canva 

Để sử dụng Canva trên máy tính, bạn có thể truy cập vào website của 

Canva: https://www.canva.com/ 

Bước 2: Đăng ký tài khoản 

Sau khi đã truy cập website của Canva ta phải đăng ký để sử dụng công 

cụ thiết kế này thông qua tài khoản Canva bằng Google, Facebook hoặc Email. 

Bước 3: Sử dụng Canva để thiết kế trên máy tính 

Sau khi đã đăng ký và đăng nhập vào tài khoản Canva, ta có thể bắt đầu 

sử dụng công cụ này để thiết kế các bản thuyết trình, logo… 

IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Sau một thời gian áp dụng công nghệ thông tin trong công tác chủ nhiệm, 

bản thân tôi – 1 giáo viên với kinh nghiệm chủ nhiệm còn chưa nhiều – nhưng 

đã bước đầu nhận về những kết quả đáng khích lệ. 

Giữa GVCN và phụ huynh học sinh tương tác thường xuyên và kịp thời 

nhằm đảm bảo giáo dục và quản lí học sinh một cách kịp thời. Không những 

vậy, trong các hoạt động của lớp, GVCN luôn nhận được tin tưởng, sự đồng 

hành và sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía phụ huynh. Từ 95% phụ huynh sử dụng zalo 

đến nay đã đạt 100%.  

 

Thông tin trao đổi với phụ huynh học sinh 

https://www.canva.com/
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Trang trí lớp học đón học sinh trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch 
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Hỗ trợ chuẩn bị và phát quà sơ kết học kì I năm học 2021 - 2022 
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Phụ huynh hỗ trợ tiết mục chuẩn bị cho ngày 26/03 

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động phong trào do lớp và nhà 

trường phát động, tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến. Trong tất cả các 

cuộc thi do nhà trường phát động lớp 6B1 đều đạt giải.  

  

Hai sản phẩm dự thi cuộc thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật cấp trường 
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Thiết kế các sản phẩm từ vật liệu tái chế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế clip ghi lại cảm xúc ngày đầu trở lại trường học, lời chúc của tập 

thể lớp đến các cô dịp 20/10 
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Bài dự thi “Thay lời muốn nói” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài dự thi Book Review 
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Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi “Viết về tấm gương Người tốt – Việc tốt” 

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 26/3 
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Số lượng học sinh tham gia cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” 

Học sinh tham gia cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin 2022” 

Ngay khi trở lại trường học, học sinh đã rất nhanh chóng làm quen được 

với môi trường học tập mới. Nhiều học sinh của lớp không chỉ mạnh dạn trong 

giao tiếp, tích cực tham gia hoạt động của trường lớp mà còn không tham gia 

nhiều hoạt động ngoại khóa ngoài trường học. 
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Kết quả cụ thể 

STT Nội dung Kết quả 

1 Cuộc thi “Thay lời muốn nói” Giải nhì 

2 Thi đua đợt 1 Tập thể tuyên dương 

3 
Cuộc thi “Sáng tạo KHKT cấp trường năm 

2022” 

Giải nhì – Giải ba 

4 
Cuộc thi trực tuyến “Vì an toàn giao thông 

Thủ đô” 

100% HS tham gia 

5 Thi đua đợt 2 Tập thể tiên tiến 

6 Cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” 100% HS tham gia 

7 
Cuộc thi “Đấu trường Toán học” 94% HS tham gia (tỉ lệ 

cao nhất khối 6) 

8 
Cuộc thi “Viết về tấm gương Người tốt – 

Việc tốt” 

Giải nhất – Giải nhì 

9 
Cuộc thi “Học sinh với an toàn thông tin 

năm 2022” 

100% HS tham gia 

10 Thi đua đợt 3 Tập thể tiên tiến 

11 
Cuộc thi “Video hưởng ứng ngày hội đọc 

sách” 

Giải ba 

12 Cuộc thi “Vẽ bìa sách” 2 giải khuyến khích 
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C.  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Để có thể xây dựng được một tập thể lớp đoàn kết, thấu hiểu được học sinh, phát 

hiện và tạo điều kiện để học sinh phát huy được thế mạnh của bản thân đòi hỏi người 

GVCN phải thực sự tâm huyết và yêu nghề. Bên cạnh đó, để hỗ trợ GVCN trong công 

tác quản lí lớp học, giáo viên cần trang bị cho mình kĩ năng công nghệ thông tin, sử 

dụng thành thạo các phần mềm trực tuyến: zalo, azota, padlet, classpoint…. 

Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ mà tôi đã nghiên cứu, thực hiện và đúc kết 

trong quá trình học hỏi, tham khảo và áp dụng tại lớp 6B1 trong năm học 2021 - 2022. 

Trong quá trình nghiên cứu, do điều kiện và thời gian có hạn, nội dung chắc chắn chưa 

được đầy đủ và không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế, rất mong các cấp lãnh đạo, 

các đồng nghiệp cùng chia sẻ góp ý để giúp tôi hoàn thiện, giúp học sinh ngày càng yêu 

trường mến lớp, để học sinh thực sự thấy được lớp học là một gia đình – nơi có thể lắng 

nghe, chia sẻ tâm sự và giúp các con phát triển hoàn thiện nhân cách; để sáng kiến của 

tôi thực sự phát huy hiệu quả trong thực tế và để đề tài của tôi ngày càng hoàn chỉnh hơn 

và có tác dụng tích cực đối với công tác chủ nhiệm lớp. 

II. KHUYẾN NGHỊ 

Công tác chủ nhiệm là một công tác đòi hỏi rất nhiều năng lực cũng như thời 

gian và tâm huyết. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn chưa được đầu tư đúng với tầm 

quan trọng của nó. Vì vậy, qua đề tài này, cá nhân tôi mạnh dạn đưa ra một số đề xuất sau: 

Đối với Sở Giáo dục và Phòng Giáo dục: thường xuyên tổ chức các buổi tập 

huấn dành cho giáo viên chủ nhiệm. Từ đó, các GVCN của các trường trong Thành 

phố, trong huyện sẽ được tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm của nhau. Đồng 

thời, tăng thêm tiết của GVCN tại lớp để GVCN có thêm nhiều thời gian bám lớp. 

Đối với lãnh đạo nhà trường: cập nhật thêm nhiều phần mềm công nghệ thông 

tin hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm để GVCN có thêm phương tiện giúp cho việc quản lí 

lớp trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. 

Đối với cha mẹ học sinh: cần tăng cường sự quan tâm đến con em mình, phối 

hợp chặt chẽ với GVCN trong công tác giáo dục học sinh. 

Đối với học sinh: tăng cường trao đổi, chia sẻ và cập nhật thêm các ứng dụng 

phục vụ việc học tập. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào do các cấp, nhà 

trường và lớp phát động. 

Trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí! 

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2022 

                                                                  Người thực hiện 

 

 

 

                                                      Nhữ Thị Nga   
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường THCS và THPT 

2. Một số website: 

- https://phc.edu.vn/vn/quan-ly-lop-chu-nhiem--voi-su-ho-tro-cua-mot-

so-phan-mem-ung-dung-cntt-_2161.html 

- https://kinhnghiemdayhoc.net/nhung-nhiem-vu-cua-giao-vien-chu-

nhiem/ 

- https://text.123docz.net/document/4143942-skkn-mot-vai-kinh-

nghiem-trong-cong-tac-chu-nhiem-lop-o-truong-trung-hoc-co-so-lop-6.htm 

- https://kinhnghiemdayhoc.net/mot-so-kinh-nghiem-de-lam-tot-cong-

tac-chu-nhiem/ 

- https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/giao-vien-chu-nhiem-va-nhung-
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