23 QUI TẮC GIÚP MỘT GIÁO VIÊN
THÀNH CÔNG TRONG NGHỀ
Không có một kế hoạch chi tiết nào giúp cho sự thành công của bạn
trong giảng dạy.Thay vào đó, có cả triệu cách tiếp cận khác nhau để giảng dạy. Nói
chung, không bao giờ có hai giáo viên nào giống nhau. Mỗi người đều có phong cách
và thói quen giảng dạy riêng. Nhưng trong khi không có kế hoạch chi tiết cho việc
giảng dạy của mỗi cá nhân, có một quy tắc nhất định mà giáo viên phải tuân theo nếu
muốn thành công .
Danh sách sau đây là một loạt các quy tắc chung mà mọi giáo viên
nên tuân theo. Những quy tắc này bao gồm tất cả các khía cạnh của giảng dạy, cả
trong và ngoài lớp học.
Đây cũng có thể xem là nội quy dành cho giáo viên.

Giờ hình học của Cô Leticia Allred ở một lớp của
Trường Trung học Clear Brook (Friendswood, bang Texas, Mỹ)

1. Hành động vì lợi ích tốt nhất của học sinh: Luôn làm những gì bạn tin là tốt
nhất cho học sinh của mình vì đó là ưu tiên số một của bạn. Bất cứ khi nào đưa ra
quyết định, hãy tự hỏi bản thân, "Điều này có lợi cho học sinh của tôi như thế
nào?" Nếu bạn không thể đưa ra câu trả lời, hãy xem xét lại lựa chọn của mình.
1

2. Xây dựng các mối quan hệ quan trọng : Tập trung vào việc thiết lập các mối
quan hệ hợp tác, có ý nghĩa với mọi người bạn gặp. Xây dựng mối quan hệ bền
vững với học sinh, đồng nghiệp và phụ huynh của bạn cuối cùng sẽ giúp công việc
của bạn dễ dàng hơn.
3. Rõ ràng về các quy tắc và kỳ vọng: Thiết lập rõ ràng các quy tắc, kỳ vọng và thủ
tục vào ngày đầu tiên đi học, sau đó thảo luận và tham khảo chúng thường
xuyên. Học sinh không thể phải chịu trách nhiệm về hành động của mình nếu các
em không biết mình phải cư xử như thế nào . Hãy kiên định, công bằng và nhất
quán để lớp học hoạt động trơn tru hơn.
4. Công bằng và nhất quán: Học sinh của bạn theo dõi điều này và nhanh chóng
nhận thấy sự khác biệt. Đừng làm suy yếu quyền hạn của chính bạn và các mối
quan hệ mà bạn đã dày công xây dựng bằng cách chơi những trò yêu thích hoặc
thể hiện thành kiến.
5. Hãy chuẩn bị: Chuẩn bị sẽ không đảm bảo thành công nhưng thiếu chuẩn bị
khiến khả năng đó ít hơn nhiều. Dành thời gian để thu hút học sinh của bạn, tạo
các bài học hiệu quả và cung cấp phản hồi hữu ích.
6. Học hỏi mỗi ngày: Dạy học là một hành trình sẽ mang đến cho bạn nhiều cơ hội
học hỏi nhưng bạn phải cởi mở và sẵn sàng đón nhận chúng. Bạn nên cố gắng cải
thiện việc giảng dạy của mình mỗi ngày, ngay cả khi bạn đã đứng lớp trong nhiều
năm.
7. Để các vấn đề riêng tư của bạn ngoài cửa lớp: Không bao giờ mang các vấn đề
cá nhân của bạn vào lớp học, hãy để chúng ở nhà. Học sinh của bạn không bao giờ
được biết khi có điều gì đó trong cuộc sống cá nhân của bạn đang làm phiền bạn.
8. Sự tham gia của gia đình: Cha mẹ có thể thực hiện hoặc phá vỡ việc giáo dục
con cái, và như vậy, giáo viên phải làm phần việc của mình để thu hút ngay cả
những phụ huynh miễn cưỡng nhất trong quá trình học tập. Cung cấp nhiều cơ hội
để phụ huynh và người giám hộ tham gia và cảm thấy được chào đón vào lớp học
của bạn.
9. Bảo vệ học sinh của bạn: Bảo vệ học sinh của bạn bằng mọi giá. Nhiệm vụ của
bạn là đảm bảo rằng học sinh của bạn là an toàn tuyệt đối . Thực hành các quy
trình an toàn thường xuyên trong lớp và không bao giờ cho phép học sinh có hành
vi liều lĩnh. Thêm vào đó, cần chú ý thảo luận về hành vi an toàn bên ngoài trường
học.
10. Bảo vệ bản thân: Một giáo viên không bao giờ được đặt mình vào tình huống
thỏa hiệp vì sẽ gây hại cho nghề nghiệp hoặc con người của bạn. Bạn phải luôn
nhận thức được môi trường xung quanh mình và không bao giờ cho phép bản thân
quá dễ bị tổn thương, hoặc bị nghi ngờ về danh tiếng. Bảo vệ bản thân khỏi nguy
hiểm bằng cách duy trì sự tự chủ và luôn cảnh giác.
11. Hòa hợp với Ban giám hiệu: Tôn trọng các quyết định của Ban giám hiệu và hiểu
rằng Ban giám hiệu có rất nhiều trách nhiệm. Những giáo viên có mối quan hệ làm
việc tốt với Ban giám hiệu cũng là những giáo viên có uy tín và dễ thành công
trong giảng dạy do có chỗ đứng trong lòng mọi người, từ học sinh, giáo viên đến
phụ huynh cũng như các thành viên của các bộ phận khác trong nhà trường.
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12. Tìm hiểu học sinh của bạn: Dành thời gian để tìm hiểu những gì học sinh của
bạn thích làm và kết hợp sở thích của chúng vào bài học của bạn. Thiết lập mối
quan hệ và kết nối với học sinh của bạn không chỉ để thu hút các em trong lớp học
mà còn thể hiện rằng bạn quan tâm đến chúng không chỉ trong lớp mà còn với
những thành tích của chúng ngoài nhà trường.
13. Lắng nghe: Luôn sẵn sàng lắng nghe người khác, đặc biệt là học sinh của bạn. Sử
dụng phản hồi của chúng để cải thiện các hành vi, ứng xử . . . của bạn. Những giáo
viên có năng lực luôn dành thời gian để học hỏi từ những điều người khác nói bởi
vì họ biết rằng họ không bao giờ hoàn hảo.
14. Chịu trách nhiệm về sai lầm: Biết tự nhận lỗi và sửa chữa sai lầm của mình.
Giáo viên không được mong đợi biết tất cả mọi thứ. Làm gương tích cực cho học
sinh của bạn bằng cách kêu gọi sự chú ý đến lỗi của bạn và cho chúng thấy những
sai lầm là cơ hội giúp chúng ta trưởng thành.
15. Tìm kiếm lời khuyên từ các giáo viên khác: Các giáo viên, như bạn bè đồng
nghiệp, có thể là một trong những nguồn lực lớn nhất của bạn. Tận dụng những
kinh nghiệm mà người khác đã có bằng cách làm việc hợp tác, chia sẻ câu chuyện
và tài liệu bất cứ khi nào bạn có thể. Bạn không cô đơn!
16. Linh hoạt: Sẵn sàng thích ứng và thay đổi. Luôn luôn có một cái gì đó mới để thử
và những thứ để cải thiện. Một số khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong việc giảng dạy
được sinh ra từ sự tự nhiên. Hãy đón nhận sự thay đổi hơn là chống lại nó.
17. Khuyến khích: Hãy là người cổ vũ lớn nhất cho học sinh của bạn. Đừng bao giờ
nói với chúng rằng chúng không thể làm gì cả. Giúp học sinh của mình hoàn thành
mục tiêu bằng cách tự làm quen với nhu cầu cụ thể của bản thân và đặt chúng trên
con đường dẫn đến thành công, thúc đẩy chúng nhẹ nhàng trở lại đúng hướng nếu
chúng có các sai sót.
18. Đừng bao giờ làm xấu mặt học sinh của bạn: Đừng bao giờ hạ thấp hay sỉ nhục
một học sinh của bạn. Nếu bạn cần kỷ luật hoặc sửa chữa một học sinh, hãy làm
điều đó một cách riêng tư và chu đáo. Mục tiêu của bạn là dạy và hướng dẫn
chúng khi chúng trượt dốc, chứ không phải khiến chúng cảm thấy tội lỗi hoặc tồi
tệ hơn.
19. Thấy niềm vui trong công việc: Hãy thưởng thức công việc của bạn và học sinh
của bạn! Việc giảng dạy có thể lộn xộn nhưng tốt hơn là bạn nên nắm lấy sự hỗn
loạn hơn là quá coi trọng nó. “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” không chì
dành cho trò mà còn dành cho cả thầy!
20. Tham gia vào cuộc sống của học sinh của bạn: Hãy đi xa hơn khi bạn có
thể. Các giáo viên giỏi nhất luôn cố gắng tham dự các sự kiện của học sinh như thể
thao, hòa nhạc . . . để thể hiện sự ủng hộ c húng. Những hành động nhỏ này có ý
nghĩa rất lớn đối với học sinh của bạn.
21. Cung cấp các phản hồi có ý nghĩa và thường xuyên: Muốn vậy, hãy cố gắng
đừng để bị tụt hậu về kiến thức, về đánh giá trong việc nhận xét, chấm điểm và
đừng đi tắt, bỏ qua các bước cần thiết. Chẳng hạn, bạn chưa khuyên nhủ một học
sinh cần nỗ lực trong học tập, cố gắng bớt dần, tiến tới bỏ hẳn các thói hư, nhưng
đã ngay lập tức kỷ luật em . . . Khi nhiệm vụ này cảm thấy quá sức, hãy nhắc nhở
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bản thân rằng phản hồi mang tính xây dựng kịp thời là điều đáng để nỗ lực về lâu
dài bởi vì học sinh học được nhiều nhất khi bạn gần gũi, nhắc nhở chúng cặn kẽ,
thấu đáo từng chút.
22. Luôn cập nhật: Luôn nhận thức và tuân thủ các chính sách và quy trình của
ngành, địa phương . . . Nếu bạn không chắc chắn về điều gì đó, tốt hơn là nên hỏi
các đồng nghiệp, bạn bè, học sinh trong lớp hơn là đưa ra các giả định và sai
lầm. Bạn phải biết và tuân theo các quy tắc giảng dạy giống như bạn mong đợi học
sinh của mình biết và làm theo các quy tắc của bạn.
23. Giải stress sau giờ dạy: Bạn cũng nên thu xếp để có chút thời gian nhằm giải tỏa
stress khi không ở trường. Mỗi giáo viên cần có những sở thích và đam mê, từ đó
cho phép họ tránh xa sự căng thẳng của việc dạy học. Việc giảng dạy có thể chiếm
một phần lớn cuộc đời bạn nhưng không phải là tất cả những gì bạn làm. Chưa kể
việc giải stress còn giúp bạn phục hồi tinh thần, sức khỏe . . . từ đó giúp bạn toàn
tâm, toàn ý hơn nữa trong sự nghiệp trồng người đã chọn.
Theo Derrick Meador
(Thoughtco.com)
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