
Dự án Đào tạo và hỗ trợ Giáo viên – Táo Giáo Dục 

 

www.taotailieu.com 

 

40 ĐIỀU GIÁO VIÊN CẦN LÀM ĐỂ THU HÚT SỰ THAM GIA CỦA HỌC SINH 

TRONG TUẦN ĐẦU TIÊN 

 

Giáo viên hãy tạo ấn tượng mạnh: 

1. Thể hiện sự tự tin trong giờ học đầu tiên với nội dung được thể hiện rõ ràng. 

2. Giới thiệu về bản thân, tại sao bạn trở thành giáo viên, ấn tượng của bạn về môn học. 

3. Tạo cơ hội để học sinh có thể phá vỡ sự ngại ngùng ban đầu, gặp và học hỏi lẫn nhau. 

4. Phiếu bài tập/ nhiệm vụ học tập hữu ích, hấp dẫn, có tính nghệ thuật và phù hợp với học 

sinh. 

5. Đưa ra bài tập về nhà/ nhiệm vụ học tập trong buổi học đầu tiên và thu lại nó vào buổi 

học tiếp theo. 

6. Đưa ra phong cách học và đánh giá để giúp học sinh hiểu về nhiệm vụ của chính mình với 

tư cách là thành viên của lớp học/khóa học. 

7. Chào đón học sinh từ cửa lớp học và cố gắng nhớ, gọi tên chúng. 

8. Bắt đầu và kết thúc đúng giờ. 

9. Cho học sinh chia sẻ những điều chúng muốn biết, sự kì vọng/mong muốn của chúng 

trong năm hoặc những điều chúng cảm thấy sợ hãi. 

10. Thể hiện rõ ràng sự kì vọng của giáo viên (nội quy đối với việc đi học muốn, nghỉ học, nộp 

bài muộn, cách chấm điểm và quy tắc ứng xử trong lớp học) và có bảng theo dõi, đánh 

giá chúng. 

Thúc đẩy hỗ trợ hành vi học sinh 

11. Hỗ trợ học sinh về tâm lý, giới thiệu phòng hỗ trợ cá nhân, thư viện, phòng máy tính, 

phòng đọc và viết, và các dịch vụ hỗ trợ khác… 

12. Thông báo thời gian hỗ trợ học sinh ngoài giờ một cách thường xuyên. 

13. Phát cho học sinh card visit để chúng biết địa chỉ phòng làm việc, địa chỉ email của giáo 

viên (trong một số trường hợp có thể là số điện thoại). 
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Xây dựng mối liên hệ 

14. Xây dựng một mạng lưới “bạn bè” để học sinh có thể liên lạc với nhau hoặc xây dựng các 

nhóm học tập. 

15. Chụp ảnh học sinh khi đang làm việc nhóm hoặc làm việc cá nhân và sử dụng nó trong lớp 

học (để trang trí hoặc dùng trong PPT của giáo viên). 

16. Thành lập các nhóm nhỏ để thực hiện các dự án và trộn, gộp để tạo nên các nhóm mới. 

Tạo động lực và sự hứng thú cho người học 

17. Bắt đầu với một câu đố, câu hỏi, bức tranh hoặc phim hoạt hình… 

18. Học sinh đặt mục tiêu cho cả lớp, cho tương lai và cho nghề nghiệp… 

19. Đảm bảo học sinh hiểu được tại sao chúng cần phải học nội dung mà giáo viên đang dạy. 

20. Yêu cầu học sinh viết về những điều quan trọng trong cuộc sống của chúng… 

21. Học sinh phải sử dụng các kiến thức trong môn học để giải quyết các vấn đề trong cuộc 

sống. Sử dụng các sự kiện thời sự có liên quan đến nội dung bài học… 

Thu hút học sinh với các chiến thuật dạy học tích cực 

22. Sử dụng phong phú các phương pháp thuyết trình với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 

(Ví dụ: blogs, wikis, facebook, PowerPoint, video). Đừng bao giờ nói liên tục trong vòng 

15 phút. 

23. Hãy cho học sinh có cơ hội được phản hồi/ thể hiện quan điểm.  

24. Tạo cơ hội để thay đổi quan điểm/ nhận thức của người học, học sinh có thể di chuyển 

đến các vị trí khác nhau của lớp học tương ứng với sự thay đổi quan điểm trong quá trình 

thảo luận. 

25. Tạo dựng tình huống cho các vở kịch hoặc tranh biện với các quan điểm trái chiều. 

26. Học sinh phải thường xuyên viết luận. Các nhận xét của giáo viên phải rõ ràng và liên quan 

đến mục tiêu của bài học. 

Một số gợi ý để hỗ trợ học sinh  

28. Sử dụng/đặt đồng hồ báo thức để đảm bảo học sinh thực hiện công việc đúng thời gian.. 

29. Sử dụng lịch làm việc hoặc tạo các tài khoản cá nhân trên mạng để đưa lên các bài tập về 

nhà, video, các nhiệm vụ học tập... 
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30. Sử dụng các câu hỏi hoặc các hướng dẫn nghiên cứu và học sinh phải tự thiết kế nó. 

31. Hãy tin rằng, sự sẵn sàng học tập và đến lớp khi đã chuẩn bị kĩ càng là chìa khóa cho thành 

công của việc học. 

32. Sử dụng nguyên tắc lặp lại – học sinh nên nghe, đọc và tìm các tài liệu quan trọng ít nhất 

3 lần.  

33. Tạo nên một môi trường học tập mà trong đó học sinh cảm thấy an toàn khi đưa ra các 

câu hỏi và nói rằng “thưa cô em vẫn chưa hiểu”. Yêu cầu hoặc khuyến khích sự hỗ trợ một 

thầy một trò sau giờ học hoặc trong lớp học. 

34. Đưa ra giới hạn thời gian cho các nhiệm vụ học tập, kĩ năng học tập, tóm tắt, đọc phê  

phán, tìm ý chính, lập dàn ý. Cung cấp cho học sinh các tài liệu online phục vụ cho việc 

học cũng như các website/công cụ hỗ trợ học tập. 

Đưa nhận xét phản hồi và đánh giá 

35. Dự đoán sớm và đưa ra các phản hồi sớm nhất có thể. 

36. Trao thưởng, khuyến khích các hành vi tốt. 

37. Sử dụng cách đánh giá không cho điểm để học sinh viết được chúng đang nắm kiến thức 

ở mức độ nào. 

38. Duy trì việc chấm điểm của học sinh với các nhận xét phù hợp để học sinhh có thể nhận 

thấy sự tiến bộ của mình một cách thường xuyên. 

Xây dựng cấu trúc bài học 

39. Chuẩn bị kế hoạch giảng dạy cho từng bài. Sau khi đưa các hướng dẫn trực tiếp, hãy tạo 

cơ hội để học sinh luyện tập và ứng dụng những gì chúng được học. 

40. Xác định sản phẩm đầu ra của bài học và đảm bảo rằng học sinh biết được sự kì vọng của 

giáo viên sau khi kết thúc một giờ học hoặc một khóa học. Ôn tập khi kết thúc một chủ đề 

hoặc một khóa học. 

Táo Tài Liệu tổng hợp 

(Dựa theo: 101 Things You Can Do in the First Three Weeks of Class) 


