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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 
 

1. Tên sáng kiến: Hướng dẫn học sinh tự học qua mạng Internet nhằm 

nâng cao chất lượng dạy – học trong công tác chủ nhiệm lớp 3. 

2. Mục tiêu của sáng kiến: Giúp học sinh mở rộng kiến thức, niềm vui, 

hứng thú trong học tập. Xây dựng quan hệ chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa 

giáo viên và gia đình học sinh. Nâng cao kỹ năng tự học ở nhà thông qua mạng 

Internet, nâng cao chất lượng dạy – học và các phong trào trong nhà trường. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến: Nhìn thấy được những thuận lợi như trang 

thiết bị, cơ sở vật chất của nhà trường đầy đủ, các em được gia đình trang bị đầy 

đủ các thiết bị mạng hỗ trợ trong học tập. Cũng như các khó khăn về ý thức tự học 

của học sinh còn hạn chế. Tôi đã tiến hành khảo sát học sinh lớp 3 về thực trạng 

việc sử dụng thiết bị kết nối mạng Internet ở nhà. Kết quả thu được đầu năm học 

như sau: 

Lớp Tổng số 

học sinh 

Học tập Chơi game Hoạt động 

khác 

Không sử 

dụng 

3 37 4 22 3 8 

% 100 10.9 59.5 8.0 21.6 

 Nhìn vào bảng thống kê, ta thấy đa số học sinh chưa biết nhiều đến hệ 

thống Internet cũng là một nơi học tập bổ ích, học mà chơi – chơi mà học, mà đa 

số chỉ dành thời gian để chơi game. Để đạt được những mục tiêu, tôi mạnh dạn 

đưa ra sáng kiến với các nội dung cần thực hiện như sau: 

 a. Giáo viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn 

 - Hướng dẫn trang web phục vụ tìm kiếm tư liệu: trang Web 

http://google.com,  http://Youtube.com, https://violet.vn/: giúp học sinh tìm bài 

tập, tư liệu, hình ảnh, đề kiểm tra thường xuyên, học kì, bài tập nâng cao,... 

 + Bước 1: Nhấp chọn vào biểu tượng tìm kiếm  

 + Bước 2: Nhập cụm từ cần tìm ( đặt từ khóa vào trong dấu “...” để được kết 

quả chính xác). 

 + Bước 3: Chọn một trong nhiều kết quả để tham khảo. 

 - Hướng dẫn trang web học tập dưới hình thức tham gia thi trực tuyến hoặc 

tự luyện ở nhà: trang Web http://www.violympic.vn/ , https://trangnguyen.edu.vn/   
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https://www.ioe.vn/ : nơi đăng ký tham gia các cuộc thi giải Toán, Trạng Nguyên 

Tiếng, Tiếng Anh qua các trò chơi, ôn luyện mỗi ngày chơi mà học, học mà chơi.  

 + Bước 1: Đăng nhập tên tài khoản đã tạo sẵn.  

 + Bước 2: Chọn Vào thi và trả lời câu hỏi vượt qua các chướng ngại vật. 

 + Bước 3: Bấm nộp bài để kết thúc vòng thi hiện tại. 

 b.  Phối hợp với gia đình học sinh: Thông qua cuộc họp của lớp đưa ra 

những kế hoạch, động viên CMHS tích cực tham gia, phối hợp cùng giáo dục, bố 

trí nơi học tập và sắp xếp thời gian tự học cho các em một cách hiệu quả nhất. 

 c. Thúc đẩy sự nỗ lực tự học của học sinh: Cuối học kỳ, giáo viên chủ 

nhiệm tổng hợp, động viên, khen thưởng tinh thần để tạo động lực, góp phần khích 

lệ học sinh tham gia các phong trào giải Toán, Tiếng Việt, IOE đạt hiệu quả cao. 

 4. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho học sinh khối lớp 3 Trường Thực hành 

Sư phạm (Áp dụng có hiệu quả đối với một số khối lớp còn lại trong trường). 

 5. Thời gian áp dụng: Từ tháng 9/2020 đến nay. 

 6. Hiệu quả của sáng kiến: Qua hướng dẫn, kết quả khảo sát như sau: 

Lớp Tổng số học sinh Học tập Chơi game Hoạt động khác 

3 37 21 5 11 

% 100 56.8 13.5 29.7 

Học sinh đã dành thời gian lên mạng để tìm hiểu thông tin cho việc học 

nhiều hơn. Mối quan hệ giữa giáo viên và gia đình học sinh chặt chẽ hơn. Chính 

bản thân học sinh đã không ngừng rèn luyện, tích cực học tập ở trên lớp cũng như 

tự học ở nhà đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng các phong trào của nhà 

trường trong năm học 2020 – 2021.  

 

Năm học 

Tổng 

số 

HS 

Violympic 

Toán 

Tiếng Việt 

Violympic 

Toán 

Tiếng Anh 

 

IOE 

Trạng 

Nguyên 

Tiếng Việt 

  SL % SL % SL % SL % 

2019–2020 37 5 13.5 2 5.4 0 0 0 0 

2020–2021 37 14 37.8 7 18.9 7 18.9 16 43.2 

Là giáo viên chủ nhiệm, trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh tham gia 

ở các hội thi, tôi nhận thấy ngoài phương pháp truyền giảng, tổ chức lớp học thì 

giáo viên chủ nhiệm phải nghiên cứu sử dụng thiết bị công nghệ, hình thành cách 

học tập tự chủ, tự giác của học sinh. Đặc biệt là trong tư thế ứng phó với dịch 

Covid-19 hiện nay, học sinh kịp thời, chủ động học tập hơn. Rất mong được nhận 

sự đóng góp ý kiến để tôi có thêm những phương pháp tốt hơn trong công tác 

chủ nhiệm lớp 3 tại trường và nhân rộng ra các trường bạn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

https://www.ioe.vn/

