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VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC
CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Lê Thị Hương - Trường Đại học Quảng Bình
Ngày nhận bài: 20/06/2018; ngày sửa chữa: 22/06/2018; ngày duyệt đăng: 27/06/2018.
Abstract: Political and ideological education for student is the regular activity of universities. This
task requires participation consistently of educational forces, including homeroom teachers.
Homeroom teachers are considered the bridge between the school and students and they can affect
political ideology, motivation and attitude of students in learning. This article refers to the role of
homeroom teachers in political and ideological education for students and proposes some measures
to improve competence of homeroom teachers to meet requirements of integration trend today.
Keywords: Homeroom teachers, education, political and ideological education.
1. Mở đầu
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến
công tác chính trị tư tưởng. Theo Bác, tư tưởng không
đúng đắn thì công tác ắt sai lầm. Nếu tư tưởng ổn định,
yên tâm thì công tác mới hiệu quả; trái lại, nếu trong tư
tưởng có những vấn đề chưa thông suốt, bất an thì con
người thường rơi vào trạng thái lo lắng khi làm việc, dẫn
đến công tác không suôn sẻ. Chính vì thế, công tác quản
lí, giáo dục ở các trường cao đẳng, đại học đã xác định
việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên (SV) là
một vấn đề hết sức quan trọng.
Trong những năm qua, một số trường cao đẳng, đại
học đã có các chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt
động giáo dục chính trị tư tưởng cho SV với sự tham gia
đồng bộ của các lực lượng và các đơn vị liên quan trong
nhà trường, trong đó có giáo viên chủ nhiệm (GVCN)
lớp. Đóng vai trò là “cầu nối” giữa Nhà trường, Khoa,
Phòng và các tổ chức trong nhà trường với SV, GVCN
lớp không chỉ tham gia quản lí SV mà còn hỗ trợ đắc lực
trong việc giáo dục các em, đặc biệt là giáo dục chính trị
tư tưởng.
Tuy nhiên, không phải GVCN nào cũng hiểu hết vai
trò của mình. Thực tế cho thấy, đã có một số GVCN
không quan tâm đến công tác chủ nhiệm lớp, thậm chí
thờ ơ, phó thác cho lớp “tự thân vận động” hoặc chỉ làm
cho có lệ mà không quan tâm đến hiệu quả hoạt động của
lớp,… Từ việc không nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng,
hoạt động của SV cũng như những quy định trong công
tác chủ nhiệm nên nhiều GV đã lúng túng khi giải quyết
vấn đề nảy sinh. Đặc biệt, mặt trái của cơ chế thị trường
đang có những tác động không nhỏ đến nhận thức, niềm
tin, mục tiêu và phương hướng hành động của SV; nếu
GVCN không định hướng kịp thời hoặc tính định hướng

chưa cao, SV dễ bị nhiễu thông tin, thậm chí mất phương
hướng chính trị tư tưởng. Đây là kẽ hở để các thế lực thù
địch thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm làm cho SV
giảm sút ý chí, nghị lực, dao động về niềm tin, dẫn đến
thoái hóa, biến chất về đạo đức, lối sống.
Xuất phát từ thực trạng đó, việc xác định vai trò của
GVCN trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho SV
là hết sức cấp thiết. Bài viết đề cập vai trò của GVCN
lớp với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho SV; từ
đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực công
tác chủ nhiệm cho giáo viên, góp phần có hiệu quả vào
công tác GD-ĐT chung của nhà trường trong xu thế phát
triển hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác
giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên đại học
GVCN lớp ở trường đại học có vai trò hết sức quan
trọng trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.
Ngoài nhiệm vụ trực tiếp tham gia cố vấn, hướng dẫn,
quản lí toàn diện lớp học, quản lí SV trong các hoạt động
học tập và rèn luyện, GVCN còn có nhiệm vụ “dạy chữ”
và “dạy người”. GVCN chính là “cầu nối” quan trọng để
kết nối ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình và
xã hội. Điều đó được thể hiện thông qua việc xác định
những nội dung giáo dục sau:
- Giáo dục lập trường tư tưởng chính trị vững vàng,
kiên định cho SV: Trước những biến động của tình hình
thế giới, các thế lực thù địch luôn tìm cách chia rẽ, lung
lay ý chí của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thì
việc giáo dục cho các em SV lập trường vững vàng là hết
sức cần thiết. Thực tế, SV có tuổi đời trẻ, kinh nghiệm
sống chưa nhiều nên nếu không thường xuyên quan tâm
giáo dục, các em dễ bị vấp ngã. Bên cạnh đó, xã hội đang
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có quá nhiều thứ “hấp dẫn” đối với SV, nhất là những
cám dỗ, lôi kéo của lối sống buông thả (như nghiện hút,
cờ bạc, rượu chè, trộm cắp…); nếu như lập trường không
vững vàng, các em dễ bị sa vào và trở thành người không
có ích cho gia đình và xã hội. Qua kết quả khảo sát tại
Trường Đại học Quảng Bình (tháng 5/2018), có 134/150
SV được thăm dò ý kiến (chiếm 89%) lựa chọn nội dung
GVCN “cần chú trọng giáo dục lập trường vững vàng,
kiên định” cho SV. Điều đó chứng tỏ rằng, SV rất quan
tâm đến nội dung giáo dục này, đồng thời thể hiện nhu
cầu về việc phát huy vai trò của GVCN trong nội dung
quan trọng hàng đầu này.
- Giáo dục truyền thống dân tộc, tình yêu Đảng, yêu
nhân dân cho SV: Điều đó có nghĩa là giáo dục cho các
em niềm tin vào sức sống mãnh liệt của dân tộc, vào sự
lãnh đạo của Đảng, bảo vệ Đảng và bảo vệ những thành
quả cách mạng mà cha ông ta đã đổ xương máu mới có
được như ngày hôm nay. Từ đó, hình thành ở các em
lòng tự hào dân tộc, ý thức tự giác đóng góp sức mình
vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời, giáo dục
cho SV tình yêu dân; thương dân, biết giúp dân. Khi
được dân tin yêu bao nhiêu thì nhân cách, đạo đức
người SV càng hoàn thiện bấy nhiêu. Do đó, phải chú ý
đến nội dung giáo dục tình yêu thương nhân dân, gần
dân ở mỗi SV.
Kết quả khảo sát ý kiến SV ở Trường Đại học Quảng
Bình (tháng 5/2018) cho thấy: có 81% ý kiến SV khẳng
định về vai trò hỗ trợ của GVCN vào việc giáo dục truyền
thống dân tộc, tình yêu Đảng, yêu dân cho các em, chúng
ta càng thấy sự cần thiết và tự hào về nhiệm vụ cao cả
của người GVCN trong công tác giáo dục chính trị tư
tưởng cho SV hiện nay.
- Giáo dục tình yêu ngành nghề: Sự khác nhau về
ngành học của SV ở cao đẳng, đại học cho thấy sự
phong phú về nghề nghiệp của các em trong tương lai.
Điều đó cũng chứng tỏ rằng các em đã có những nhận
thức đúng đắn về sự lựa chọn và quyết định của mình
về ngành đang theo học. Tuy nhiên, trong quá trình học
tại trường, tham khảo ý kiến của người thân, của bạn bè
và nắm bắt xu hướng phát triển của xã hội, nhiều SV đã
có sự chuyển biến trong lựa chọn chuyên ngành cho bản
thân. Chính vì vậy, bằng kiến thức chuyên môn, bằng
tấm lòng yêu thương và sự gần gũi của mình, GVCN
cần hướng các em đến sự yên tâm trong việc học tập ở
chuyên ngành mình đã lựa chọn, không nên “đứng núi
này, trông núi nọ”. Đó cũng là mong muốn của 83% ý
kiến SV về việc GVCN cần quan tâm đến giáo dục tình
yêu ngành nghề cho các em qua khảo sát.

- Giáo dục truyền thống nhà trường, niềm tự hào
về nhà trường: Với quyết định học tại trường mà mình
đang theo học, bản thân SV đã có những tìm hiểu về
nơi mình lựa chọn. Điều đó cũng có nghĩa là SV đã
hiểu phần nào về truyền thống nhà trường, uy tín của
nhà trường. Để giúp các em có được sự hoàn thiện về
hiểu biết đó, GVCN cần hỗ trợ thêm vào việc giáo dục
truyền thống nhà trường cho các em. Các em được học
tập tại trường, đã trải qua một kì thi cam go, vượt qua
cả chục ngàn thí sinh khác, các em có quyền tự hào
mình là SV của trường đang theo học. Từ niềm tự hào
đó, các em cần xác định mình phải làm những gì, học
những gì, học như thế nào, học để làm gì cho xứng
đáng với truyền thống của nhà trường. Niềm tự hào
không chỉ biểu hiện ở khẩu hiệu chung chung mà biến
thành từng việc làm cụ thể, vào trong từng hành động
của bản thân SV. Chính các em không chỉ là những
người noi theo mà còn là những người có nhiệm vụ
viết tiếp trang sử hào hùng của nhà trường bằng chính
năng lực và phẩm chất của chính mình.
- Giáo dục ý thức chấp hành nội quy, kỉ luật cho SV:
Bước chân vào giảng đường đại học có nghĩa là các em
bắt đầu làm quen với một môi trường giáo dục rèn luyện,
học tập mới. Nếu như ở phổ thông, việc rèn luyện tính kỉ
luật, tự giác được cha mẹ, thầy cô quan tâm, nhắc nhở
thường xuyên thì ở đại học, cao đẳng, cuộc sống xa nhà
đòi hỏi SV phải nâng cao tính tự lập, tự giác của mình
trong mọi hoạt động. Những nội quy, kỉ luật của trường
buộc các em phải hình thành thói quen trong sinh hoạt,
rèn luyện. Nếu không tự giác, rèn mình trong khuôn khổ
kỉ luật của nhà trường, các em sẽ bị đào thải và đánh mất
mình. Do đó, GVCN cần thường xuyên nhắc nhở, rèn
luyện cho các em từ những thói quen nhỏ nhất như: thói
quen đúng giờ, thói quen ăn uống, nghỉ ngơi, nghiên cứu
khoa học và đặc biệt tự học phải trở thành “thói quen bản
chất” trong mỗi SV, có như vậy mới đáp ứng kịp với yêu
cầu của thời đại mới. Kết quả khảo sát cho thấy, có 89%
ý kiến SV khẳng định vai trò to lớn của GVCN trong việc
giáo dục ý thức chấp hành nội quy, kỉ luật cho SV. Điều
đó cũng chứng tỏ rằng, niềm tin và sự tin cậy rất cao của
SV vào vai trò này của GVCN
- Giáo dục tinh thần vượt khó cho SV. Kết quả khảo
sát cho thấy, 75% ý kiến SV cho rằng: “GVCN cần quan
tâm đến hoàn cảnh của SV lớp mình nhiều hơn nữa”. Bởi
vì, không phải tất cả SV đi học đều có điều kiện thuận lợi
cả vật chất lẫn tinh thần mà thực tế, có rất nhiều SV có
hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu không vượt qua được khó
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khăn đó, SV không thể hoàn thành được ước mơ, lí tưởng
của mình, không thể góp phần xây dựng quê hương đất
nước. GVCN, là người luôn gần gũi, phải nắm bắt rõ gia
cảnh từng em trong lớp để có sự động viên, giải quyết
kịp thời, giúp các em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc
sống. Khi tư tưởng, tinh thần các em ổn định cũng là lúc
các em yên tâm học hành, rèn luyện. Chính “sự vượt
khó”, cũng đã giáo dục các em biết nâng niu, trân trọng
giá trị cuộc sống của bản thân và của cộng đồng để từ đó
xứng đáng hơn với sự mong đợi của cha mẹ, thầy cô và
bạn bè.
2.2. Thực trạng về công tác chủ nhiệm lớp trong giáo
dục chính trị tư tưởng cho sinh viên ở Trường Đại học
Quảng Bình hiện nay
Thực tiễn cho thấy, hiệu quả của công tác chủ nhiệm
lớp phụ thuộc rất lớn vào năng lực của người làm công
tác chủ nhiệm. Hiện nay ở Trường Đại học Quảng Bình,
công tác chủ nhiệm lớp có phần hạn chế, hiệu quả giáo
dục SV chưa cao. Trong quá trình chủ nhiệm, một số
giảng viên còn thụ động, khả năng dự báo chưa tốt, chưa
cụ thể hóa các nhiệm vụ, quy định; một số giảng viên
chưa tạo điều kiện thuận lợi để SV tự giác, chủ động tích
cực, gây dựng niềm tin, động lực để có ý thức quyết tâm,
tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trở thành một SV tốt. Có
thể thấy, thực trạng công tác chủ nhiệm lớp tại Trường
Đại học Quảng Bình hiện nay chưa linh hoạt chưa sáng
tạo. Vì vậy, công tác chủ nhiệm của giảng viên ở Trường
Đại học Quảng Bình chưa có nhiều đóng góp trong việc
hình thành nhân cách SV trong bối cảnh đổi mới của giáo
dục chính trị tư tưởng hiện nay. Một trong những nguyên
nhân cơ bản dẫn đến yếu kém, hạn chế nói trên là do trình
độ nghiệp vụ của GVCN tại Trường Đại học Quảng Bình
chưa đáp ứng được với yêu cầu mới. Một số giảng viên
làm công tác chủ nhiệm chưa nhiệt huyết, phương pháp
giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV, chậm đổi mới, lạc
hậu và có phần bế tắc, trong khi đó, diễn biến tâm, sinh
lí của SV ngày càng phức tạp, nhất là trong thời kì mới
hiện nay.
2.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo
dục chính trị tư tưởng cho sinh viên của giáo viên chủ
nhiệm lớp Trường Đại học Quảng Bình
Để nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho
SV từ những nội dung trên, theo chúng tôi, cần thực hiện
đồng bộ các nhóm giải pháp sau:
2.3.1. Nhóm giải pháp về nhận thức:
- Một là, cần nâng cao nhận thức về vai trò, trách
nhiệm của giảng viên khi tham gia công tác chủ nhiệm

lớp. Khi được phân công chủ nhiệm lớp, giảng viên cần
có tinh thần sẵn sàng đón nhận công việc và xem đây là
một hoạt động quan trọng cùng với hoạt động chuyên
môn và các hoạt động khác trong nhà trường. Để giáo
dục SV - nguồn nhân lực tương lai của đất nước - một
cách toàn diện thì vai trò, trách nhiệm của nhà trường nói
chung, của GVCN nói riêng rất to lớn.
- Hai là, cần nhận thức đúng đắn rằng: giáo dục SV
nói chung và giáo dục chính trị tư tưởng cho SV nói riêng
là một quá trình thường xuyên, lâu dài, liên tục, mang
tính toàn diện, vừa có thuận lợi vừa nhiều khó khăn, phải
bền bỉ, kiên trì, nhẫn nại. Vì vậy, bên cạnh những biện
pháp chung mang tính tổng thể và lâu dài, GVCN cần có
những biện pháp cụ thể trong từng giai đoạn, từng trường
hợp; luôn tích cực tìm tòi các biện pháp phù hợp nhằm
nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.
- Ba là, phát huy ý thức chủ động, tự giác của tất cả
GVCN khi tham gia giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.
Hình thành nhân cách, phẩm chất, lối sống cho SV là
công việc chung của cả nhà trường, trong đó có vai trò
trực tiếp của GVCN lớp. Do vậy, GVCN cần phát huy
cao độ tính tích cực, chủ động, tự giác trong việc nâng
cao trình độ hiểu biết cũng như trong công việc, không
nên trông chờ, ỷ lại hay sự thúc giục áp đặt của cấp trên.
Đồng thời, GVCN cần phải có tình yêu thương chân
thành, biết cách gần gũi với tâm tư nguyện vọng của SV
cùng với lòng nhiệt tình, niềm tin và sự nêu gương mới
có thể cảm hóa và thuyết phục hiệu quả trong công tác
giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.
2.3.2. Nhóm giải pháp hoạt động thực tiễn
- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục chính trị tư
tưởng cho SV:
+ Nên có tiết sinh hoạt lớp trong thời khóa biểu: Thực
tế ở nhiều trường cao đẳng, đại học không phân bố riêng
tiết sinh hoạt lớp trong thời khóa biểu mà chỉ để lớp và
GVCN tranh thủ thời gian ngoài giờ học. Đó là một khó
khăn lớn của GVCN trong việc thường xuyên nắm bắt
tình hình chính trị tư tưởng của SV lớp mình. Chính vì
vậy, để tạo thuận lợi và hiệu quả cho công tác giáo dục
SV, các trường cần thiết kế tiết sinh hoạt lớp định kì theo
tuần hoặc theo tháng. Là người trực tiếp, gần gũi nhất với
SV, GVCN sẽ là những người hiểu SV một cách sâu sát
nhất. Do đó, những diễn biến trong suy nghĩ, tư tưởng
của SV được GVCN kịp thời phát hiện, nhanh chóng
định hướng.
+ Thường xuyên tổ chức các chuyên đề: Đây là một
hoạt động có tác dụng rèn luyện cho SV các kĩ năng cần
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thiết như: phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, ứng xử tình
huống, thuyết trình trước đám đông, cách diễn đạt, cách
phản biện,…; đặc biệt là hướng SV vào những suy nghĩ
lành mạnh, khoa học khi được tiếp cận một chuyên đề cụ
thể. Cùng với đó là những thông tin thời sự, những quy
chế đào tạo, những kiến thức khoa học, kiến thức về giá
trị sống, về ngành nghề cũng như những hiểu biết về vai
trò của Đảng của dân, của truyền thống dân tộc, của nhà
trường… được lồng ghép vào nhằm cung cấp và giáo dục
cho SV. Với ý nghĩa đó, GVCN cần phối kết hợp với Ban
Cán sự lớp, Ban Chấp hành Đoàn để chủ động lên kế
hoạch tổ chức các chuyên đề seminar một cách thường
xuyên (có thể theo chủ đề hoạt động từng tháng, từng
quý) nhằm tạo ra một “diễn đàn” khoa học thực sự cho
SV trong lớp nghiên cứu, trao đổi và cùng nhau tiến bộ.
+ Thiết lập và liên lạc thường xuyên qua hệ thống
thông tin hiện đại: Công nghệ thông tin phát triển nên
hầu hết phụ huynh, SV đều có điện thoại riêng. Nhờ đó,
sự liên lạc giữa gia đình, nhà trường và GVCN dễ dàng
hơn, kịp thời hơn. Tuy nhiên, GVCN cần phát huy hơn
nữa vai trò của hệ thống thông tin như Gmail,
Facebook,… để có thể trao đổi, giải quyết kịp thời những
tâm tư, tình cảm của SV về các vấn đề nhạy cảm, “khó
nói”. Từ đó, có những định hướng phù hợp trong công
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho SV nói chung, SV cá
biệt nói riêng.
- Vận dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục: Các
phương pháp tích cực thường được sử dụng trong quá
trình giáo dục chính trị tư tưởng là: nêu gương, kể
chuyện, khuyên bảo - thuyết phục, đàm thoại, tạo tình
huống, thưởng phạt, điều tra, thảo luận,… Tùy từng nội
dung giáo dục hay từng trường hợp SV cụ thể mà giảng
viên sử dụng hợp lí và kết hợp linh hoạt các phương pháp
nhằm tạo nề nếp, sự tự tin, bản lĩnh và động lực cho sự
tiến bộ của các em.
- GVCN cần được tập huấn về “kĩ năng chủ nhiệm”:
Là những người thầy, người cô đứng lớp tham gia công
tác chủ nhiệm nên hầu hết các GVCN đều không có
nghiệp vụ, kĩ năng chủ nhiệm cần thiết. Chính vì vậy,
việc mở và cho GVCN tham gia các lớp tập huấn về
những kĩ năng cơ bản của công tác chủ nhiệm là việc làm
cần thiết. Khi có những kĩ năng cơ bản (như: kĩ năng
nghe - hiểu, kĩ năng quan sát, kĩ năng trao đổi, kĩ năng
giải quyết vấn đề, xử lí tình huống,…), GVCN sẽ thuận
lợi hơn trong việc quản lí, cố vấn lớp học, đặc biệt trong
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.

- Kết hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng trong công
tác chủ nhiệm: Giáo dục SV, trong đó có giáo dục chính
trị tư tưởng, không phải là nhiệm vụ của riêng một ai
trong nhà trường mà phải có sự chung tay của tất cả các
lực lượng, tổ chức liên quan. Nếu có sự động viên, quan
tâm và giải quyết kịp thời của Ban Giám hiệu, các khoa,
phòng thì công tác chủ nhiệm của giảng viên sẽ thuận lợi
hơn và hiệu quả hơn.
3. Kết luận
GVCN có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục
chính trị tư tưởng cho SV. Để nâng cao hiệu quả giáo dục
chính trị tư tưởng cho SV của GVCN lớp, Trường Đại
học Quảng Bình cần nâng cao nhận thức cho GVCN lớp
về vai trò, trách nhiệm của giảng viên khi làm chủ nhiệm
lớp; GVCN cần xác định rằng giáo dục chính trị tư tưởng
cho SV nói riêng là một quá trình thường xuyên, lâu dài,
liên tục, mang tính toàn diện, vừa có thuận lợi vừa nhiều
khó khăn, phải bền bỉ, kiên trì, nhẫn nại; cần phát huy ý
thức chủ động, tự giác của tất cả GVCN khi tham gia
giáo dục chính trị tư tưởng cho SV; đa dạng hóa các hình
thức giáo dục, vận dụng hiệu quả các phương pháp giáo
dục và kết hợp chặt chẽ giữa các khoa, phòng trong công
tác chủ nhiệm.
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