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NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ LỚP 
và v/đ các em chưa ngoan 

(Hướng dẫn: Frère Giuse Vũ Mạnh Quân, Lasan) 

 

I-  NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO ĐỂ QUẢN LÝ LỚP GIÁO LÝ? 

- Giáo lý viên phải gương mẫu trong phong cách bên ngoài, thái độ đối với học sinh, có 

những đức tính nhân bản. “Phải cẩn thận đề phòng chớ suồng sã, nói chuyện đùa bỡn, 

giễu cợt với học sinh, vì điều này gây nên sự hỗn hào nơi chúng và đánh mất tất cả sự 

kính trọng. Trong lớp học cần nghiêm trang, tề chỉnh, nếu không, học sinh sẽ thiếu kính 

trọng và bất phục giáo lý viên.” (Gioan La San) 

- Thầy/cô giáo phải giữ tư cách và bình tĩnh khi sửa phạt, chỉ sửa phạt khi cần thiết mà 

thôi và hình phạt phải tương xứng với lỗi lầm. Không phạt vì tức giận. (Gioan La San) 

- Giáo lý viên giáo dục cho các em tinh thần kỷ luật. Nghĩa là giáo lý viên luôn nhắc nhỡ 

các em giữ kỷ luật: 

 + Vì lòng yêu mến Chúa, 

 + Vì muốn làm đẹp lòng Chúa; 

 + Với tinh thần tự trọng và lòng bác ái, không làm phiền người khác và cũng không 

để bị ai phê phán, coi khinh. 

- Trao cho từng em, tùy theo khả năng, những trách nhiệm trong việc tổ chức và điều hành 

lớp như chia tổ, phân chia công tác...Tổ chức các hoạt động học tập, thi đua, sinh hoạt 

trong giờ giáo lý... có đánh giá, kiểm điểm, thưởng phạt 

 

II- NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ LỚP  

Làm sao để quản lý tốt lớp học? 

1- Hộ trực:  

Đừng bỏ các em trong lớp không có thầy/cô trách nhiệm trông coi. “Cần giám sát học 

sinh một cách cẩn thận vì sẽ không thể nào có được trật tự trong trường/lớp học trừ khi thầy 

cô thận trọng canh chừng chúng. Đó là điều bảo đảm cho sự phát triển của chúng.”  

2- Nghệ thuật ứng xử trong lớp của Giáo lý viên 

- Lời giảng dạy của giáo lý viên phải minh bạch, rõ ràng để tránh những câu hỏi vô căn 

cứ. “Hãy cung cấp cho học sinh những phương thức thích hợp với sự phát triển của chúng.”  

Giáo lý viên cũng nên tránh chứng tỏ với các em hiểu biết của mình bằng cách thi tài khéo 

với chúng. Sử dụng xong phương tiện giảng dạy xong phải thu xếp lại ngay. 

-  Giáo lý viên phụ giảng tránh mọi lời nói, cử động hoặc tiếng ồn không cần thiết làm 

các em chia trí. Điều này đặc biệt cần áp dụng trong khi các em làm bài kiểm tra viết hay 

đang chăm chú thực hành một hoạt động học tập nào đó. 

- Hãy vào bài học ngay tránh lưỡng lự để không làm cho các em lợi dụng thời gian 

trống chuyện trò đùa giỡn. Đừng để các em lên tiếng nếu không có phép của giáo lý viên 

phụ trách. Đừng để một em nào đó hỏi quá nhiều, cũng đừng tập trung vào một em hay một 

nhóm;  

- Giáo lý viên phải biết nhìn bao quát lớp để các em khác không cảm thấy bị bỏ rơi sinh 

ra mất hứng thú học tập, mà đùa giỡn hay làm việc riêng. Không để em nào đứng lên hoặc tự 

tiện đi lại trong lớp. Nếu có thì phải thật hạn chế và phải được giáo viên cho phép mới hành 

động. Khi cho các em làm bài kiểm tra hay bài thực hành, giáo viên nên tránh giải thích dài 
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dòng không cần thiết, khiến các em khó tập trung. Khi thu bài cần đưa ra một hình thức nộp 

bài (tùy tình hình) để tránh sự lộn xộn, ồn ào. 

- Phải chú ý chăm nom giữ gìn phòng/nơi học cho sạch sẽ, gọn gàng, sắp xếp chỗ ngồi 

cho các em thích hợp. Nếu được nên trang trí. Hãy để ý quan tâm hơn đến các em hay ngồi 

ở hai bên rìa và phía sau lớp học. Không nên để một em nào cầm trên tay hay để trên bàn 

các sách vở, dụng cụ học tập khác không cần thiết cho bài học. 

3- Sửa dạy học sinh trong tinh thần của Chúa: 

- Không muốn làm phiền lòng Chúa. 

- Vì bác ái muốn lo cho phần rỗi linh hồn của trẻ. 

- Cầu nguyện trước khi sửa phạt.  

- Nói cho trẻ biết lỗi lầm của chúng. 

- Hình phạt phải tương xứng với lỗi lầm, trong sự tôn trọng nhân phẩm trẻ. 

- Khách quan và công bằng.  

- Không sửa dạy trong lúc nóng giận, phải hết sức điềm đạm. 

- Phải kiên nhẫn và điều độ trong khi sửa dạy (2Tm 2,24 - 25). 

4- Vài Điều Cần Lưu Ý  Khi Sửa Phạt 

- “ Sửa phạt là đường lối chữa lành” (Cn 22,15) giúp trẻ tiến bộ, chứ không phải phạt 

cho hả giận. Phạt khi nóng giận thường không hữu hiệu, đôi khi còn gây ra kết quả bất công 

(x. Dt 12, 5 - 7. 11- 12). “Phải cẩn trọng đừng nổi nóng, đừng sửa phạt trong lúc nóng 

giận.” “Khi cảm thấy mình bắt đầu nổi cơn nóng giận trong lớp, hãy giữ thinh lặng chính 

mình trong chốc lát cho đến khi cảm giác này tan biến đi.”  

- Khi cần giáo lý viên nên gặp riêng em phạm lỗi để trao đổi giúp em sửa sai. Đừng 

bao giờ làm cho những hình phạt thành hệ thống, khiến các em sợ hãi hoặc luồn lách, tránh 

né. Phải tìm ra nguyên nhân sai lỗi trước khi sửa phạt và làm cho các em tự nhận ra lỗi cũng 

như tự đề nghị hình thức phạt. Đây là điều rất quan trọng để việc sửa phạt được hữu hiệu. 

Các hình thức phạt phải tương ứng với lỗi phạm và mang tính cách xây dựng.  

- Tránh không được đánh đập hay mắng mỏ, sỉ nhục các em, làm hạ phẩm giá và tổn 

thương đến lòng tự trọng của học sinh. Phải cẩn thận, chỉ sửa dạy học trò vì tình yêu và 

lòng nhiệt thành”, phải tự thấy “thật là hổ thẹn khi dùng những từ ngữ lăng mạ, sỉ nhục đối 

với học trò vì đó là điều gây xúc phạm đến phẩm giá của các em.” “Đừng bao giờ đánh học 

sinh. Đó là luật cấm. Không phải nhờ đòn roi mà con người được lôi cuốn nên tốt đẹp. 

Nhưng cũng cần loại bỏ những học sinh thường xuyên vắng mặt hay những học sinh trễ nãi, 

biếng nhác, vì tha thứ cho những học sinh này sẽ đem đến sự rối loạn trật tự trong trường 

học”.  

5- NHỮNG ĐiỀU CẦN TRÁNH KHI SỬA PHẠT 

- Ra hình phạt quá nặng đối với học sinh.  

- Phạt khi tức giận. 

- Phạt mà không cho học sinh có cơ hội giải thích. 

- Đòi mọi trẻ phải như nhau.  

- Không cho trẻ phân minh.  

- Thiếu xét mình và thiếu sự cảm thông. 

- Chỉ sửa phạt lỗi lớn mà bỏ qua lỗi nhỏ.  

- Phạt mà chưa nhắc việc bổn phận cho học sinh.  

- Khi chưa kiểm tra lại các lệnh truyền. 

- Lấy lòng học sinh hoặc thiên vị. 

- Không tỏ rõ quyền bính. 
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- Thiếu nhân cách trong đời sống. 

- Hình phạt không mang lại lợi ích cho trẻ.  

- Không phạt để làm gương cho các em khác. 

- Không phạt khi chưa tham khảo ý kiến (thầy cô khác, hiệu trưởng...) 

- Không sử dụng hình phạt gây thương tích về thể lý và tâm lý. 

- Không gây nên xáo trộn, hoang mang lo lắng cho học sinh trong lớp học. 

- Chưa tiên liệu trước những hậu quả sẽ xảy ra.  

- Phạt theo cảm tính. 

- Tránh những lời xưng hô thô thiễn, lăng mạ, hạ nhục học sinh. 

- Tránh những hành vi phi nhân bản trong việc ăn nói, cư xử, đi đứng. 

- Tránh sửa phạt do bị kích động. 

 

III- Mười Lời Khuyên Để Quản Lý Lớp Lớp Học 

- Hãy tự trọng. 

- Tôn trọng các học sinh. 

- Tin tưởng học sinh. 

- Chuẩn bị chu đáo trước khi giảng dạy. 

- Biết tán thưởng. 

- Lên án những hành vi sai trái nhưng không lên án người phạm lỗi. 

- Tránh đe doạ, nhục mạ. 

- Dạy những đức tính nhân bản. 

- Quy định một số điều lệ đơn giản, rõ ràng. 

- Trau dồi khả năng hài hước, lòng kiên nhẫn chịu đựng và tính uyển chuyển, linh 

động. 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM – LƯỢNG GIÁ 

“NGHỆ THUẬT QUẢN LÝ LỚP HỌC” 

(Giảng viên: Frère Giuse Vũ Mạnh Quân, Lasan) 

 

1. Điều gì nơi giáo lý viên sẽ làm cho học trò tôn trọng và phục tùng? 

a. Không nói chuyện đùa giỡn, giễu cợt. 

b. Ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang. 

c.  Luôn tỏ thái độ là một người có uy quyền, ra lệnh. 

d. Câu a và b đúng. 

 

2. Cách thức sửa phạt của thánh Gioan La San? 

a. Khi nào thấy học sinh phạm lỗi lập tức áp dụng hình phạt mà không tra hỏi. 

b. Không cần thiết phải nghe học sinh trình bày lỗi lầm của họ. 

c. Phải giữ tư cách và bình tĩnh khi sửa phạt, chỉ sửa phạt khi cần thiết mà thôi và hình phạt 

phải tương xứng với lỗi lầm. Không phạt vì tức giận. 

d. Cả ba câu đều đúng. 

 

3. Giáo lý viên luôn nhắc nhở các em giữ kỷ luật vì: 

a. Vì sợ hình phạt của giáo lý viên. 

b. Vì lòng kính mến Chúa, muốn làm đẹp lòng Chúa, có lòng tự trọng và lòng bác ái. 

c. Vì nếu vi phạm kỷ luật sẽ không được thưởng quà. 

d. Câu a và c đúng. 

 

4. Chọn câu đúng. 

a. Giáo lý viên cũng nên chứng tỏ với các em hiểu biết của mình bằng cách thi tài khéo với 

chúng. 

b. Sử dụng xong phương tiện giảng dạy xong phải thu xếp lại ngay. 

c. Chú ý vào em nào có khả năng trả lời câu hỏi tốt, mời em phát biểu nhiều lần để nêu cao 

tinh thần học tập cho lớp. 

d. Giáo lý viên không cần phải nhìn bao quát lớp để các em khác không cảm thấy bị bỏ rơi 

sinh ra mất hứng thú học tập. 

 

5. Sửa phạt học sinh trong tinh thần của Chúa là như thế nào? 

a. Cầu nguyện trước khi sửa phạt, muốn cứu phần rỗi linh hồn trẻ. 

b. Kiên nhẫn và điều độ trong khi sửa dạy. 

c. Không sửa dạy trong lúc nóng giận, phải hết sức điềm đạm. 

d. Cả ba câu đều đúng. 

 

6. Chọn câu sai: 

a. Cần sửa phạt các em nơi chỗ đông người để làm gương cho tập thể. 

b. Đừng biến những hình phạt thành hệ thống, như vậy sẽ khiến các em sợ hãi hoặc luồn lách, 

tránh né. 

c. Cần loại bỏ những học sinh thường xuyên vắng mặt hay trễ nãi, biếng nhác, vì tha thứ 

cho những học sinh này sẽ đem đến sự rối loạn trật tự trong trường học”.  

d. Cả ba câu đều sai. 
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7. Khi sửa phạt giáo lý viên cần tránh: 

a. Phạt mà chưa kiểm tra lại lệnh truyền 

b. Hình thức phạt áp dụng cho mọi trẻ như nhau. 

c. Phạt theo cảm tính. Không biết tiên liệu trước những hậu quả sẽ xảy ra.  

d. Cả ba câu đều đúng. 

 

8. Để quản lý lớp học cho tốt giáo lý viên cần: 

a. Có lòng tự trọng, tôn trọng và tin tưởng học sinh. Quy định một số điều lệ đơn giản, rõ 

ràng. Tránh đe dọa, nhục mạ. 

b. Lấy lòng những em học sinh ngoan và giỏi trong lớp. 

c. Chọn ra một vài em làm “gián điệp”, những em này sẽ báo cáo lại những chuyện gì đã 

xảy ra khi giáo lý viên vắng mặt trong lớp. 

d. Lên án những hành vi sai trái và lên án cả những người phạm lỗi. 

 

9. Nghệ thuật ứng xử trong lớp của giáo lý viên? 

a. Đừng sửa phạt trong lúc nóng giận. Khi cảm thấy mình bắt đầu nổi cơn nóng giận trong 

lớp, hãy giữ thinh lặng chính mình trong chốc lát cho đến khi cảm giác này tan biến đi.” 

b. Đừng để các em lên tiếng nếu không có phép của giáo lý viên phụ trách 

c. Hãy để ý quan tâm hơn đến các em hay ngồi ở hai bên rìa và phía sau lớp học. 

d. Cả ba câu đều đúng. 

 

10. Hộ trực có nghĩa là gì? 

a. Xâm phạm đến thân thể cũng như tinh thần của học sinh 

b. Thiếu quan tâm chăm sóc học sinh  

c. Luôn quan tâm, giám sát học sinh một cách cẩn trọng. 

d. Cả ba đều sai. 

 

 


