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Giới thiệu về Báo cáo 
 

Ryoko Tsuneyoshi 
 

Giáo sư, Giáo dục So sánh Trường Sau đại học về Giáo dục Đại học Tokyo 
 
 
 

Báo cáo này đã được chuẩn bị để độc giả không phải người Nhật có thể tiếp cận 
các ý tưởng dẫn dắt những gì được gọi là hoạt động đặc biệt (tokubetsu katsudo, viết tắt 

là tokkatsu) trong chương trình giảng dạy tiếng Nhật*. Các hoạt động này được coi là 
cung cấp một trong những nền tảng chính cho giáo dục toàn diện trẻ em trong giáo dục 
học đường Nhật Bản đương đại. 

 
Mặc dù việc học tập phối hợp với giáo viên ở dạng “nghiên cứu bài học” theo 

phong cách Nhật Bản đã thu hút sự chú ý của quốc tế trong những năm gần đây, nhưng 
vẫn chưa có tài liệu về mô hình giáo dục toàn diện trẻ em Nhật Bản, được coi là nền 
tảng không chỉ cho phát triển học thuật mà cho cả phát triển xã hội, tình cảm và thể chất 
cho độc giả quốc tế. Báo cáo này hy vọng sẽ thay đổi tình trạng này bằng cách cung cấp 
thông tin về trụ cột chính của toàn bộ nền giáo dục trẻ em ở Nhật Bản—tokkatsu. 

 
Sự phát triển cân bằng các khía cạnh xã hội, tình cảm, học tập của trẻ và trau dồi 

các kỹ năng hợp tác và kết nối, vv. được tokkatsu nhắm tới là những mối quan tâm 
chung của nhiều quốc gia. Do đó, hy vọng rằng việc cung cấp thông tin về tokkatsu cho 
những độc giả không phải người Nhật sẽ mở đường cho công tác so sánh các phương 
pháp thực hành của Nhật Bản với các phương pháp thực hành tương ứng ở các quốc 
gia khác, điều này có thể giúp chúng tôi trong quá trình tìm kiếm cách giải quyết tốt hơn 
những mối quan tâm phổ quát như vậy. 

 
 

* Báo cáo này do Quỹ Viện trợ cho Nghiên cứu Khoa học (kakenhi) C (21530873, người đứng đầu, Ryoko Tsuneyoshi), Bộ Giáo 
dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ tài trợ. Tôi cũng muốn cảm ơn các nhóm giáo viên đã cung cấp sách hướng dẫn vì 
đã hợp tác. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

4 

Về Khuyến nghị Các hoạt động Đặc biệt, Tokkatsu 
 

Kazuhiko Nanbu 

Chủ tịch 

Hiệp hội Nghiên cứu Sự kiện Trường  
học Nhật Bản cho Trường Tiểu học 

 
 
 
 

 
Báo cáo này tập trung vào những gì được gọi là hoạt động đặc biệt (tokubetsu 

katsudo, viết tắt là tokkatsu) ở Nhật Bản. Các hoạt động đặc biệt không phải là môn 
học, nhưng nằm trong chương trình giảng dạy tiểu học và trung học; các trường 
tham gia vào các hoạt động đặc biệt như là một phần của chương trình giảng dạy 
chính thức của trường. Tại Nhật Bản, những hoạt động này góp phần hình thành 
tính cách cá nhân và sự phát triển xã hội của mỗi trẻ. 

Các trường học Nhật Bản được xây dựng như các cộng đồng dựa trên giáo 
dục toàn diện trẻ em và sự phát triển toàn diện trẻ em thông qua các hoạt động đặc 
biệt được xem là cơ sở cần thiết cho thành tích học thuật. Các hoạt động đặc biệt 
đặc trưng cho phong cách hợp tác của giáo dục Nhật Bản, và không quá khi nói rằng 
các hoạt động đặc biệt là trụ cột của mô hình giáo dục Nhật Bản. 

Báo cáo này giới thiệu về cách thức để có thể tiến hành các hoạt động đặc 
biệt. Báo cáo cũng giới thiệu về các phương pháp quản lý lớp học. Tôi hy vọng rằng 
báo cáo này sẽ tạo cơ hội cho độc giả làm quen với nhiều khía cạnh của các hoạt 
động đặc biệt theo phong cách Nhật Bản. 

 

 



 

 

5 

Thế giới TOKKATSU: Giới thiệu 
Ryoko Tsuneyoshi 

 
Phát triển Toàn diện Trẻ em ở Học đường 
 

Phần giới thiệu này nhằm mục đích để độc giả 
không phải người Nhật làm quen với một số đặc điểm 
chính của giáo dục toàn diện trẻ em theo cách hợp tác 
của Nhật Bản,tokkatsu, trước khi chuyển sang các bản 
dịch từ các sách hướng dẫn vềtokkatsu. 
 
Thảo luận Lớp học: Một Thành phần Chính 
của Các hoạt động Lớp học 

Tổ chức các cuộc thảo luận lớp học trong đó học 
sinh làm người điều phối là một phần quan trọng của các 
hoạt động lớp học và do đó là một thành phần chính 
của tokkatsu. Các cuộc thảo luận lớp học tăng cường sự 
giao tiếp giữa các thành viên trong lớp và xây dựng cộng 
đồng lớp học, đồng thời mang lại cho từng học sinh cơ 
hội điều phối các cuộc thảo luận, cùng nhau làm việc 
trong các nhóm hợp tác và hành động tương đối độc lập 
với giáo viên trong quá trình hợp tác với các bạn đồng 
trang lứa của mình. 

Đặc biệt là đối với những trẻ nhỏ có tương đối ít kinh 
nghiệm trong việc điều phối và làm việc với người khác, 
các mục như thẻ “giao tiếp” (hanashiai) (xem phần 1 và 
2), trong đó có các thành phần chính mà người điều phối 
cuộc thảo luận lớp học nên đưa vào, giúp học sinh cảm 
thấy tự tin trước lớp. 

Một đặc điểm của tokkatsu khi được thực hành ở 
Nhật Bản đó là đây là một phần của giáo dục toàn diện 
con người và xây dựng một cộng đồng lớp học hợp 
tác. Đối với giáo viên, đây vừa là phương tiện để phát 
triển tính cách, vừa là phương tiện để quản lý lớp học 
hiệu quả. 

Mọi trẻ đều được kỳ vọng tham gia. Do đó, các hoạt 
động được thiết lập theo cách mà ngay cả đứa trẻ nhút 
nhát nhất cũng có thể làm người điều phối/giám sát thảo 
luận lớp học một cách hiệu quả, khác với việc chỉ chọn 
những em “đáng tin cậy” cho các vai trò lãnh đạo. Mục 
tiêu là mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ có thể không giỏi 
giao tiếp, hợp tác và lãnh đạo, có thể học hỏi thông qua 
sự giúp đỡ của các bạn đồng trang lứa, những đặc điểm 
cần thiết sẽ giúp trẻ trở thành thành viên tích cực của xã 
hội trong cuộc sống sau này. 

Tuy nhiên, vì sự hoà nhập đồng đều ở tất cả các trẻ, 
một số giáo viên có xu hướng chuẩn hóa quá mức các 
bước thảo luận lớp học để bất kỳ trẻ nào cũng có thể 
đương đầu được với quá trình; điều này có thể ảnh 
hưởng đến sự tự chủ của học sinh. Khi cuộc thảo luận 
được tiêu chuẩn hoá, nó bắt đầu giống như một buổi diễn 
tập kịch. Có một cách hiệu quả hơn là khuyến khích các 
học sinh hỗ trợ lẫn nhau. Điều này phù hợp với mục tiêu 
tự chủ hợp tác, khuyến khích hỗ trợ đồng trang lứa cho 
phép giáo viên lùi lại để trẻ có thể học cách làm việc trong 
tình huống hợp tác. Việc sử dụng rộng rãi các nhóm nhỏ 
phản ánh mục tiêu này. Nhiều hoạt động tokkatsu được 
thực hiện thường xuyên để các em có thể tiến hành các 
hoạt động ngay cả khi giáo viên không có mặt. Tuy nhiên, 
trong trường hợp không chỉ các quy trình mà các nội dung 
cũng trở nên thường xuyên đến mức không có chỗ cho 
sự tự phát, hoặc trong trường hợp giáo viên đã quyết định 
tất cả các nội dung và các em chỉ đơn giản thực hiện các 
bước, thì ngay cả khi giáo viên không có mặt và các em 
trông giống như đang tự hành động, sự tự chủ đó vẫn còn 
hời hợt. Để tokkatsu hoạt động như một phương tiện học 
tập của học sinh khi hợp tác và độc lập, phải có không 
gian để học sinh bộc lộ tự phát. 
 
Trách nhiệm Lớp học 

Trong lớp học Nhật Bản, các học sinh được kỳ vọng 
tham gia vào một loạt các trách nhiệm thiết yếu để xây 
dựng cộng đồng lớp học và trường học. 

Có những loại hoạt động là việc vặt thường xuyên, 
chẳng hạn như làm vệ sinh lớp học và không gian được 
chỉ định của trường, mang và phục vụ bữa trưa. Những 
việc vặt này (toban) cần thiết đối với phúc lợi của lớp học 
và trường học, vì vậy mọi người đều tham gia vào một lúc 
nào đó. Các việc vặt được thiết lập dưới dạng dự án hợp 
tác; do đó, sử dụng các nhóm nhỏ. Cũng có (những) học 
sinh đóng vai trò người điều phối trong lớp học một ngày 
(nichoku) cho ngày hôm đó. Các việc vặt được xoay vòng 
nên mọi người đều trải nghiệm các việc vặt trong lớp, và 
mọi người đều đóng góp vào việc quản lý cơ bản của lớp 
học. 
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Cũng có những loại hoạt động nhóm nhỏ (kakari) mà 
học sinh có thể chọn và có nhiều quyền tự chủ học sinh 
hơn. Các ví dụ ở trường tiểu học bao gồm trông coi sách 
trong lớp và chăm sóc thú cưng của lớp. 

Ngoài các hoạt động lớp học, còn có ví dụ như các 
sự kiện của trường, hội đồng học sinh và 

câu lạc bộ trường học—tất cả là một phần của việc 
xây dựng cộng đồng lớp học/trường học và phát triển 
toàn diện trẻ em. Chương trình giảng dạy cũng bao gồm 
một tiết giáo dục đạo đức như là một phần của giáo dục 
giá trị. 
 
Quản lý Lớp học 

Phần 2 cho thấy tokkatsuđược liên hệ với quản lý 
lớp học như thế nào từ góc nhìn của giáo viên. Tất cả mọi 
thứ từ việc khuyến khích học sinh đạt được những khuôn 
mẫu và thái độ hành vi nhất định (ví dụ, sự gọn gàng, sẵn 
sàng vượt qua việc không thích một món ăn nào đó, tr. 
12) cho tới giúp đỡ trẻ quá nhút nhát hoặc quá hung hăng 
đều được giải quyết trong hạng mục này. 

Tuy nhiên, chủ đề chung xuyên suốt các hoạt động 
rất đa dạng khác là sự chú trọng vào các mối quan hệ 
tương tác và khuyến khích sự hợp tác tự thúc đẩy. 

Trường học là không gian được quản lý. Do đó, theo 
mô hình này học sinh không hoàn toàn “tự quản” mặc dù 
quyền tự chủ được chú trọng một cách rõ ràng. Có thể 
thấy điều này một cách rõ ràng ở phần 1, trong đó đưa ra 
ví dụ về khi nào không nên để cho trẻ có quyền điều 
khiển cuộc thảo luận (khi trẻ bắt đầu phê bình một bạn 
cùng lớp theo tập thể). 

Ghi chú Kết luận 
Phần này cung cấp giới thiệu ngắn gọn 

về tokkatsuở Nhật Bản. 
Giờ đây, cần phải nói thêm rằng có thể thúc đẩy các 

hoạt động tokkatsu một cách dân chủ hoặc theo cách 
khác, tùy theo lý tưởng dẫn dắt chúng. Việc chú trọng vào 
hợp tác và trẻ em toàn diện không mặc định đảm bảo 
rằng các mục tiêu sẽ dân chủ. Rõ ràng, các hoạt động 
cần được các lý tưởng khác dẫn dắt như tôn trọng những 
người khác biệt với mình và ý thức về sự công bằng. 
Không cần đề cập thêm rằng trong bất kỳ ví dụ nào, 
không chỉ tokkatsu, mà các phương pháp thực hành riêng 
của các giáo viên nhất định không phải lúc nào cũng phản 
ánh lý tưởng. 

Tuy nhiên, các công cụ được sử dụng để nâng 
cao tokkatsu, chẳng hạn như thảo luận lớp học và các 
hoạt động nhóm nhỏ là linh hoạt và có thể mang nhiều ý 
nghĩa khác nhau khi chúng điều chỉnh theo các bối cảnh 

lớp học và trường học khác nhau. Do đó, không nên xem 
các bản dịch sau đây là hướng dẫn cuối cùng mà chỉ là 
một cuộc thảo luận hợp tác liên tục của các giáo viên 
Nhật Bản, khi họ cố gắng hiện thực hóa các mục tiêu giáo 
dục trẻ em một cách tốt hơn. 
 
 
 
Chú thích 

Nguyên tắc Hướng dẫn: giáo dục con người toàn diện, 
học tập hợp tác, hợp tác nhóm tự chủ, lớp học và trường 
học như cộng đồng 
Mục tiêu : phát triển cân bằng trí óc, cơ thể và tâm hồn, 
các kỹ năng giao tiếp, các kỹ năng hợp tác (giúp đỡ 
người khác, khả năng làm việc và lãnh đạo trong một 
nhóm) 
Các hoạt động được sử dụng cho giáo dục con người 
toàn diện: (ăn trưa, làm vệ sinh, sự kiện trường học, lớp 
học, vv.) 

Không có sách giáo khoa cho tiết này 

 
 

 
 
(Chú thích: Một bức ảnh các em đang đánh răng sau bữa 
ăn trưa như là một phần của việc tập được những thói 
quen cơ bản tại một trường tiểu học.) 
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PHẦN I 
 

Hoạt động Lớp học 
 

Trích từ sách hướng dẫn dành cho giáo viên tiểu học về các hoạt động lớp 
học do Nhóm Nghiên cứu Giáo dục Trường Tiểu học Thành phố Machida 
biên soạn, Đơn vị Hoạt động Đặc biệt (Tokubetsu Katsudo), năm 2009 

 
 
 
 

（『早わかり 学級活動 2009 年度ハンドブック』 町田市公立小学校教育研究会 特別活動部 , pp. 2-23.） 
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Hoạt động Đặc biệt (Tokubetsu Katsudo (TOKKATSU) ) là gì? 
 
 
 
1 Mục tiêu của TOKKATSU 

(Dưới đây là định nghĩa tokkatsu chính thức từ Bộ 
Giáo dục, Chương trình Học) 

 
Trường Tiểu học (từ Chương trình Học) 

Các hoạt động nhóm hiệu quả nhằm mục đích phát 
triển cân bằng giữa trí não và thể chất và khuyến khích 
tính cá nhân. Việc tham gia vào nhóm giúp xây dựng thái 
độ tích cực, chủ động trong việc cải thiện cuộc sống ở 
trường và quan hệ cá nhân. Đồng thời, cần làm sâu sắc 
thái độ của mỗi trẻ đối với cuộc sống và khả năng làm hết 
sức mình. (1) 

 
Trường Trung học cơ sở (từ Chương trình Học) 

Các hoạt động nhóm hiệu quả nhằm mục đích phát 
triển cân bằng giữa trí não và thể chất và tính cá nhân 
nhiều hơn. Việc tham gia vào nhóm và xã hội giúp xây 
dựng thái độ tích cực, chủ động trong việc hợp tác với 
người khác để cải thiện cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, 
điều này sẽ đào sâu hơn ý thức làm con người và khả 
năng phát huy hết sức mình của mỗi em học sinh. (2) 
 
Chú thích: Cả Chương trình Học cho trường tiểu học và 
trung học cơ sở đều đã được sửa đổi. (1) là phần được 
sửa đổi từ Chương trình Học trước đây, (2) là phần quan 
trọng để so sánh giữa trường tiểu học và trung học cơ sở. 
 
 
 

Ở cả trường tiểu học và trung học cơ sở, các hoạt 
động nhóm hiệu quả nêu trên là một phần của các hoạt 
động đặc biệt (tokubetsu katsudo) với các mục tiêu khác 
với các hoạt động giáo dục khác. Nói cách khác, chúng có 
các chức năng đặc biệt không thể tiến hành trong các 
môn học thuật, giáo dục đạo đức hoặc nghiên cứu tích 
hợp. Các hoạt động nhóm hiệu quả phải xem xét đến 
mức độ phát triển và tính cá nhân của học sinh và cả thời 
điểm hình thành các nhóm, nhưng nói chung, chúng có 
các điều kiện sau đây. 
Hướng dẫn Hoạt động Nhóm Hiệu quả 

-a- Tất cả các thành viên của nhóm cần giúp xác định 
mục đích của hoạt động. Mọi người cần có hiểu biết 
chung về mục đích. 
-b- Mọi người cần suy nghĩ, nói về các phương pháp và 
các bước thực hiện mục đích này và sau đó hợp tác. 
-c- Mọi người cần chia sẻ trách nhiệm; cần có hiểu biết 
chung về vai trò của mỗi người. Ghi nhớ mục đích của 
hoạt động trong tâm trí giúp mỗi thành viên thực hiện 
trách nhiệm của mình một cách suôn sẻ. 

-d- Cần tôn trọng các ý tưởng tự khởi xướng và hy vọng 
của mỗi người. Điều đó sẽ tăng cường mối liên kết giữa 
các học sinh. 
-e- Cảm giác thuộc về; ý thức đoàn kết. 

-f- Khi các thành viên trong nhóm bắt đầu đánh giá cao 
điểm tốt của nhau, sẽ dẫn đến trao đổi ý tưởng tự do và 
tôn trọng lẫn nhau. 
 
 

Hướng dẫn hiệu quả cũng quan trọng trong hoạt động 
đặc biệt (tokubetsu katsudo) như trong các môn học thuật 
và giáo dục đạo đức. Cần duy trì cân bằng giữa các lớp 
học thuật, đạo đức và tokubetsu katsudo, mỗi lĩnh vực 
trong số đó có chức năng khác nhau. Cần xem xét đặc 
biệt đến lĩnh vực đạo đức và tokkatsu không có sách giáo 
khoa. 
 

Giáo viên là chìa khóa để các hoạt động lớp học 
thành công: bạn có thể thấy sự khác biệt trong việc 
lớp học (gakkyu) phối hợp với nhau như thế nào! 

 
 
2 Chức năng của Hoạt động Đặc 
biệt (Tokubetsu Katsudo) 

Chúng ta có thể định nghĩa mục đích của tokkatsu là 
nâng cao thái độ ở mỗi trẻ tham gia đóng góp cho cuộc 
sống trường học/nhóm tốt hơn. Ở trường trung học cơ 
sở, ý thức này được mở rộng ra cho cộng đồng và xã hội. 
Nói cách khác, bản chất của tokkatsu là: phát triển cảm 
giác có trách nhiệm xã hội. Trong thế giới ngày nay, 
chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề chẳng hạn như 
quan hệ cá nhân hời hợt giữa các học sinh và thiếu ý 
thức xã hội, đạo đức. Do đó, trong các hướng dẫn giáo 
dục mới, các mục tiêu tokkatsuhiện nay làphát triển khả 
năng xây dựng quan hệ cá nhân mạnh mẽ hơn, động 
lực và khả năng tham gia vào xã hội được chú trọng. 
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3 Hướng dẫn Hoạt động Lớp học  
(gakkyu katsudo) 

Trường học nên là một nơi thú vị mà mọi người có 
thể cảm thấy thư giãn. Mỗi trẻ có khả năng/năng khiếu, 
sở thích/ưu tiên khác nhau. Lớp học là tâm điểm để khám 
phá những điểm tốt của trẻ và phát triển chúng. Trước 
hết, điều quan trọng là giáo viên phải nhận thức được 
những điểm tốt, cách suy nghĩ và sắp xếp ý tưởng của 
mỗi đứa trẻ, đồng thời phát triển cảm giác tin tưởng. 
Thông qua các hoạt động khác nhau, trẻ học cách suy 
nghĩ theo quan điểm của bạn bè mình và chấp nhận 
những cách thể hiện và ý kiến khác nhau. Kết quả là, các 
hoạt động lớp học trở nên hoàn thiện. Đó là những hoạt 
động hiệu quả mà chúng tôi muốn nói đến khi nhắc 
tới gakkyu-katsudo (hoạt động lớp học). 
 
4 Xây dựng Hoạt động Lớp học 

Nội dung của các hoạt động lớp học được định 
nghĩa như dưới đây trong Chương trình Học (từ Bộ Giáo 
dục). 
 

      TRƯỜNG TIỂU HỌC       
 
 
(1) Mục tiêu của Hoạt động Lớp học 
Các hoạt động lớp học giúp xây dựng các mối quan hệ cá 
nhân mong muốn. Mỗi thành viên trong nhóm tham gia để 
làm cho cuộc sống trường học tốt hơn. Những hoạt động 
này thúc đẩy một lối sống lành mạnh và thái độ chủ động, 
tích cực trong giải quyết vấn đề. 
 
(2) Nội dung của Hoạt động Lớp học: Tổng 

thể (tất cả các lớp) 

 
A. Cuộc sống trường học/lớp học 

-a- Giải quyết các vấn đề trong lớp học hoặc trường học 

-b- Cơ cấu các công việc trong lớp; thay phiên nhau 

-c- Cải thiện tất cả các loại hoạt động nhóm trong lớp 

 

B. Thích nghi với thói quen và học tập ở trường; an 
toàn và sức khoẻ 

-a- Hình thành thái độ đối với cuộc sống với khát vọng 
cao và mục tiêu rõ ràng 

-b- Hình thành thói quen cơ bản hàng ngày tốt 

-c- Hình thành quan hệ cá nhân mong muốn 

-d- Hiểu ý nghĩa của việc thay phiên nhau trong làm vệ 
sinh và các nhiệm vụ khác trong lớp học 

-e- Sử dụng thư viện trường học 

-f- Bồi dưỡng thói quen hàng ngày lành mạnh, an toàn, cả 
về tinh thần và thể chất 

-g- Bữa trưa ở trường nhiều dinh dưỡng; hình thành thói 
quen ăn uống tốt 
 

(3) Nội dung của Hoạt động Lớp học:  
theo cấp lớp 
Lớp dưới (1 và 2): 

Với lớp học là đơn vị cơ bản, làm cho các hoạt động vui 
vẻ bằng cách khuyến khích học sinh sẵn sàng giúp đỡ lẫn 
nhau. Đồng thời, có các hoạt động góp phần hình thành 
thái độ tích cực đối với học tập và cuộc sống ở trường. 
 
Lớp giữa (3 và 4) 

Với lớp học là đơn vị cơ bản, khiến cho cuộc sống trong 
lớp học thú vị bằng cách khuyến khích hợp tác. Đồng 
thời, có các hoạt động góp phần tạo thái độ có động lực 
đối với học tập và cuộc sống ở trường. 
 
Lớp trên (5 và 6) 

Với lớp học là đơn vị cơ bản, tạo ra một không khí lớp 
học thú vị và cuộc sống trường học trọn vẹn dựa trên sự 
tin tưởng lẫn nhau. Đồng thời, có các hoạt động nâng cao 
thái độ quyết đoán đối với học tập và cuộc sống ở trường. 
 
(4) Điều chỉnh hướng dẫn tuỳ theo giai đoạn 
phát triển 

 
Lớp dưới 
 

Làm cho cuộc sống trong lớp học và trường học trở 
nên phong phú và vui vẻ bằng cách tạo điều kiện 
cho học sinh tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau 

● Thảo luận: 
Ban đầu, giáo viên phụ trách nhưng sau đó giao trách 
nhiệm cho các em từng chút một. 
Trẻ có thể đưa ra quyết định nhóm bằng cách lắng nghe ý 
kiến của nhau và thể hiện ý kiến của riêng mình. 
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TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

(Chugakko) 

● Trách nhiệm lớp học (kakari): 
Bắt đầu bằng cách thay phiên nhau trong việc vặt được 
giao(toban). 

Dần dần khuyến khích các em tìm cách làm cho các hoạt 
động kakari sáng tạo hơn. Làm cho cuộc sống lớp học vui 
hơn bằng cách giúp đỡ nhau trong các nhóm nhỏ hơn. 

● Hoạt động tập thể (shukai): 
Ban đầu, giáo viên đi đầu trong việc làm cho các hoạt 
động tập thể trở nên thú vị hơn. Các em chọn nội dung 
hoạt động, phân chia công tác chuẩn bị và các việc vặt 
đơn giản hơn để cho mọi người có thể vui chơi với bất kỳ 
bạn cùng lớp nào. 
 
*Chú thích: Để xem giải thích về toban và kakari, xem 
phần Giới thiệu. 
 
Lớp giữa 
 

 
● Thảo luận: 
Các trẻ lập kế hoạch dưới sự giám sát của giáo viên. Các 
em đổi các vai khác nhau. Thấy rằng ngày càng có nhiều 
trẻ có cơ hội làm người điều phối. 
Sau khi lắng nghe cẩn thận những cách suy nghĩ khác 
nhau, trẻ thể hiện ý kiến của riêng mình, bày tỏ lý do rõ 
ràng. Giúp trẻ học cách đưa ra quyết định nhóm bằng 
cách cho và nhận. 
● Trách nhiệm lớp học (kakari): 
Khuyến khích các học sinh phân chia, kết hợp các trách 
nhiệm khác nhau vào các loại trách nhiệm lớp học 
(kakari) đòi hỏi sáng kiến của học sinh. Sử dụng ý tưởng 
của riêng mình, các em hợp tác để làm cho cuộc sống lớp 
học vui vẻ hơn. 
● Hoạt động tập thể (shukai): 
Thấy rằng các em lên kế hoạch cho các hoạt động có ý 
nghĩa khác nhau, tận dụng kinh nghiệm trước đây và sự 
khéo léo (soikufu) của chính mình. Hãy chắc chắn rằng 
đưa càng nhiều học sinh càng tốt vào quá trình lập kế 
hoạch, quản lý và chuẩn bị để trẻ có thể hợp tác với nhau 
và làm cho các hoạt động tập thể trở nên thú vị. 
 
Lớp trên 
 

 
● Thảo luận: 
Trẻ tự lập kế hoạch, có giáo viên gợi ý. Khuyến khích trẻ 
luân phiên đảm nhận các vai trò khác nhau chẳng hạn 
như điều phối. Khuyến khích sáng kiến của trẻ (kufu)trong 
tổng hợp ý tưởng và điều phối cuộc thảo luận. Học sinh 
mở rộng mối quan tâm của mình sang 

các hoạt động trường học, học cách trao đổi ý kiến xây 
dựng. Giúp các em làm cho cuộc sống lớp học/ trường 

học trở nên thú vị hơn bằng cách sử dụng các quyết định 
của nhóm phản ánh các ý kiến khác nhau. 
● Trách nhiệm lớp học: 
Tạo điều kiện cho học sinh đảm nhận và tiếp tục đảm 
nhận các trách nhiệm mà các em có thể tận dụng tối đa 
điểm mạnh của mình. Chú trọng những hoạt động khuyến 
khích sự độc đáo, khéo léo của học sinh sao cho phù hợp 
với các lớp trên. Thấy rằng trẻ làm cho cuộc sống lớp 
học/trường học trọn vẹn hơn và vui vẻ hơn bằng cách tin 
tưởng lẫn nhau. 
● Hoạt động tập thể: 
Làm cho cuộc sống lớp học trọn vẹn hơn bằng cách sử 
dụng kinh nghiệm có được từ các câu lạc bộ và hội đồng 
học sinh. Làm cho các hoạt động tập thể trở nên sáng tạo 
hơn bằng cách tin tưởng lẫn nhau—nói chuyện với nhau, 
nêu ra những điểm tốt của mọi người, suy ngẫm (hansei) 
về các hoạt động. 
 
 

(1) Mục đích của Hoạt động Lớp học 
Thông qua các hoạt động lớp học tạo ra quan hệ cá nhân 
mong muốn; tham gia vào lập kế hoạch các cách để cải 
thiện cuộc sống lớp học và trường học; phát triển thái độ 
chủ động, tích cực trong giải quyết vấn đề và lối sống 
lành mạnh. 
 
(2) Nội dung của Hoạt động Lớp học 
Với lớp học là đơn vị cơ bản, lên kế hoạch cho các hoạt 
động góp phần làm cho cuộc sống lớp học/trường học trở 
nên trọn vẹn hơn và có thể giải quyết các vấn đề khác 
nhau mà học sinh gặp phải. 
 

Cuộc sống trường học/lớp học 
-a- Giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống lớp 
học/trường học 

-b- Tổ chức các nhóm làm việc trong lớp, xác định các vai 
trò 

-c- Cải thiện các hoạt động nhóm khác nhau trong trường 
học 
 

B Thích nghi, trưởng thành, sức khỏe và an toàn 

-a- Giải quyết các mối quan tâm của tuổi mới lớn 

-b- Hiểu và tôn trọng sự khác biệt về tính cách 

-c- Có ý thức về tầm quan trọng của việc trở thành thành 
viên của xã hội 

-d- Xây dựng sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau giữa con 
trai và con gái 

Làm cho các hoạt động lớp học vui vẻ bằng cách 

làm quen và giúp đỡ lẫn nhau 

 
Làm cho cuộc sống lớp học vui vẻ bằng cách hợp tác 
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-e- Phát triển mối quan hệ cá nhân tốt 

-f- Hiểu tầm quan trọng của các hoạt động tình nguyện và 
tham gia 

-g- Phát triển thói quen hàng ngày lành mạnh và an toàn 
về cả thể chất và tâm trí 

-h- Điều chỉnh thay đổi do độ trưởng thành về giới tính 

-I- Phát triển thói quen ăn uống tốt 
 

C Học tập / giáo dục bậc cao hơn 

-a- Hiểu giá trị của học tập và làm việc 

-b- Phát triển thói quen học tập tích cực; tận dụng thư 
viện trường học 

-c- Suy nghĩ cẩn thận về nền giáo dục bậc cao hơn phù 
hợp; sử dụng thông tin 

-d- Phát triển quan điểm mong muốn về tuyển dụng và 
nghề nghiệp 

-e- Suy nghĩ về lựa chọn trường trung học; lập kế hoạch 
cho tương lai 
 
(3) Các hoạt động Lớp học ở Trường 
Trung học cơ sở Là gì? 

Các hoạt động do học sinh thực hiện tích cực và chủ 
động, có giáo viên giám sát phù hợp 

Hướng dẫn Giảng dạy cho Giáo viên 

● Trân trọng các ý tưởng và đề xuất của học sinh. 

● Bất cứ khi nào có thể, để học sinh lập kế hoạch và 
thực hiện các hoạt động. 

● Khuyến khích các quyết định cá nhân và nhóm hiệu 
quả dựa trên sự tin tưởng giữa giáo viên và học sinh và 
sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm. 
Kết quả là các hoạt động sẽ diễn ra suôn sẻ. 
 

Nội dung: Cuộc sống Trường học và Lớp học 
 

Các chủ đề để thảo luận: 

Các vấn đề chung của học sinh (các vấn đề trong lớp học 
có thể được giải quyết với sự hợp tác của mọi người) các 
ý kiến cá nhân, xây dựng thành các quyết định nhóm 
 
Khả năng phát triển: 

Thái độ tự khởi xướng(jishuteki), dựa trên hành động 
(jissenteki) trong cải thiện tình trạng của nhóm mà trẻ là 
thành viên 
 
Đặc điểm của hoạt động: 

Hoạt động độc lập, tự phát của riêng học sinh 
 

 
“Chúng ta thử nghĩ xem 2-1 có thể làm  

gì trong buổi gặp gỡ thể thao.” 

“Chúng ta có thể cải thiện các uỷ ban  
lớp học như thế nào?” 

--Mục đích Đánh giá- . 

Đánh giá các hoạt động của học kỳ 1 và đặt ra các mục tiêu 
thực tế cho học kỳ 2 Cùng nhau làm việc để cải thiện các 
hoạt động và xây dựng các mối quan hệ cá nhân tốt hơn 
 

Nội dung: Thích nghi, Trưởng thành 
 
Các chủ đề để thảo luận: 

Các vấn đề mà nhiều học sinh cùng có (các vấn đề cá 
nhân được giải quyết riêng lẻ), các vấn đề được nhóm ghi 
nhận nhưng giải quyết riêng lẻ 
 
Khả năng phát triển: 

Thái độ chủ động, tích cực trong cải thiện lối sống của 
chính mình Đặc điểm của hoạt động: giáo viên hướng dẫn 
cẩn thận, có kế hoạch 

 

Các ví dụ về chủ đề 

“Biết mình; biết bạn bè mình.” 

Nhận thức về tính cách của riêng mình và sự hiểu biết lẫn 
nhau có tác động đến các hoạt động lớp học. 

-Mục đích- . 

Xây dựng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các bạn 
cùng lớp. Thử nghĩ làm thế nào để nêu ra những điểm tốt 
của nhau. 
 

Nội dung: Chỉ dành cho Trường Trung học cơ sở 
(giáo dục bậc đại học) 

  

*Đặc biệt ở trường trung học cơ sở, giáo viên cần 
hướng dẫn học sinh đào sâu ý thức về con người và 
phát triển khả năng làm hết sức mình với tư cách là 
thành viên của xã hội. 

Các ví dụ về chủ đề thảo 
 

*Học sinh được kỳ vọng hoàn thiện quá trình thảo 
luận bằng cách tận dụng toàn bộ kinh nghiệm của 
các em ở trường tiểu học (chọn chủ đề, phương 
pháp thảo luận, thay phiên nhau). Họ cũng được kỳ 
vọng giải quyết những khác biệt về quan điểm để đưa 
ra quyết định của nhóm. 
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Các chủ đề để thảo luận: 

Vấn đề nhiều học sinh cùng có nhưng được giải quyết 
riêng lẻ 
 
Khả năng phát triển: 

Thái độ chủ động, tích cực trong lựa chọn lối sống và sự 
nghiệp tương lai của mình. 
 
Đặc điểm hoạt động: 

Giáo viên hướng dẫn cẩn thận, có kế hoạch *Điều quan 
trọng đối với giáo viên là hướng dẫn học sinh có một cuộc 
sống học tập trọn vẹn và lựa chọn trường học, lối sống và 
sự nghiệp trong tương lai. 
 

Các ví dụ về chủ đề 

“Hãy đến thăm trường trung học phổ thông” 

các hoạt động lớp học để tăng động lực đến thăm các 
trường trung học phổ thông 
 
-Mục đích- 

Phát triển thái độ thực tế đối với cách đến thăm các 
trường phù hợp như thế nào. 
Nhìn lại bản thân, nâng cao động lực để cố gắng chọn 
một con đường tương lai tốt hơn. 
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Tận dụng Tối đa TOKKATSU trong Lớp học 
 

 
Chúng ta hãy xem việc điều hành một lớp học từ 

góc nhìn phát triển quan hệ cá nhân và động lực tốt. 
Mỗi lớp là một nhóm học sinh với nhiều tính cách và khả 
năng khác nhau. Điều quan trọng là giáo viên phải “trở 
nên thân thiết với” học sinh, cố gắng tưởng tượng những 
suy nghĩ và cảm xúc của các em và hiểu sâu hơn. Nên 
đặt nỗ lực xây dựng mối quan hệ này làm trung tâm trong 
kế hoạch giảng dạy của mình. 

 
1 Giọng điệu Ngôn từ và Tôn trọng Lẫn nhau 

Nếu giáo viên ấm áp và thân thiện, trẻ cảm thấy 
thoải mái. Điều quan trọng là luôn thể hiện sự đồng cảm 
và thấu hiểu đối với học sinh.  Ngoài ra, hãy cẩn thận chú 
ý rằng giọng điệu mà giáo viên và học sinh sử dụng thể 
hiện sự tôn trọng lẫn nhau, không xúc phạm hay làm tổn 
thương người khác. Giúp mỗi trẻ cảm thấy rằng trong các 
hoạt động khác nhau, sự giúp đỡ của em đó là cần thiết. 
Từ đó trẻ sẽ nhận ra mình là một phần quan trọng của lớp 
học. Điều này sẽ nâng cao ý thức về sự thuộc về và mối 
quan hệ cá nhân dựa trên sự tôn trọng 
khác biệt của nhau. 
 

Gợi ý số 1: Giáo viên cũng là một thành viên của 
lớp! Tại sao không tận hưởng các hoạt động lớp 
học với trẻ? Sự nhiệt tình của giáo viên thúc đẩy trẻ. 

 
2 Phát triển Động lực ở Trẻ. 

Chỉ cần thấy thầy cô giáo cười, trẻ sẽ trở nên hào 
hứng. Hãy nhớ, điều quan trọng là trở về tuổi thơ của bạn 
 

Gợi ý số 2: Chúng ta hãy có thái độ tích cực khi 
trẻ hành động tự phát 

 
con cảm thấy thế nào. “Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Hãy 
để thầy/cô làm điều đó cùng con. Nếu giáo viên tham gia, 
trẻ thích hoạt động nhiều hơn. 
 

Đừng bao giờ la mắng ai vì đã phạm sai lầm. 
Giáo viên có thể chỉ ra cách học hỏi từ sai lầm. 

 
Gợi ý số 3: Đưa ra các nhận xét mang tính hướng 
dẫn trước khi trẻ bắt đầu lập kế hoạch cho một 
hoạt động. Khi trẻ bắt đầu nói chuyện, chỉ lắng 
nghe. 

 
Có một số ngoại lệ nhất định. Ví dụ, nhắc nhở trẻ 

rằng khi con có ý kiến, hãy giơ tay và đợi người chủ trì gọi 
con. Giáo viên cũng cần tuân theo các quy tắc! 
 

Gợi ý số 4: Chúng ta hãy cho trẻ nhiều cơ hội để 
trải nghiệm các hoạt động vui chơi cùng nhau. 

 
Thay vì giải thích 'hợp tác', tốt hơn là để trẻ làm điều 

đó. Sau khi càng có nhiều hoạt động mang đến cho các 
em cảm giác thành công và hài lòng, không khí lớp học 
thay đổi. Khi một đứa trẻ nghĩ, “Điều đó thật vui!” gương 
mặt của trẻ thể hiện điều đó. 
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Hoạt động Lớp học Là gì (gakkyu-katsudo)? 
 
 

Gakkyu-katsudo (hoạt động lớp học), được lên thời khoá biểu một giờ mỗi tuần, tạo thành phần cốt lõi của 
tokkatsu. Đây là một giờ rất quan trọng trong việc làm cho cuộc sống lớp học và trường học diễn ra suôn sẻ. 
Các hoạt động lớp học được chia thành hai loại. 

 

(1) Xây dựng một cách hợp tác (gakkyu zukuri)Cuộc sống Trường học và Lớp học  
(nguồn: Chương trình Học mới) 

 
Đây là những hoạt động dựa trên những ý tưởng riêng của trẻ và hy vọng làm cho cuộc sống lớp học tốt hơn và trọn vẹn 
hơn. 

Có ba loại: 

 

 

 
 
 
 
 
 

Điều quan trọng đối với giáo viên là đảm bảo rằng cả ba được học sinh thực hiện một cách tự phát và tự chủ có 
hiệu quả dưới sự hướng dẫn phù hợp của giáo viên. Hoạt động Thảo luận của (1) ở trên được gọi là tập trung 
lớp (gakkyukai). 

 
 
(2) Làm quen với Học tập và Cuộc sống Trường học: An toàn và Sức khỏe 
Cần có một kế hoạch giảng dạy tổng thể (nội dung, thời khoá biểu) cho từng lớp để mỗi giáo viên trong lớp có thể lập kế 
hoạch chi tiết của mình. 
 
Nội dung là: 

• Xây dựng thái độ đối với cuộc sống với hy vọng cao và mục tiêu rõ ràng 

• Phát triển thói quen tốt hàng ngày 

• Phát triển các mối quan hệ cá nhân mong muốn 

• Hiểu ý nghĩa của việc thay phiên nhau trong làm vệ sinh và các nhiệm vụ khác trong lớp học (các hoạt động toban) vv. 

• Sử dụng thư viện trường 

• Phát triển thái độ tốt về thể chất và trí tuệ 

• Ăn trưa ở trường, phát triển thói quen ăn uống tốt 

Hoạt động  
Thảo luận 

 

Hoạt động Lớp học 
 

Hoạt động Nhóm 
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Giáo viên có thể là người tổ chức nhưng điều quan trọng là phải coi 
trọng quá trình thảo luận giữa các trẻ. Điều quan trọng là các em có thể 
cảm nhận niềm vui khi tự mình giải quyết vấn đề. 

 
 

 

Hãy nhớ rằng cả hai hoạt động lớp học (1) và (2) không tách rời mà kết nối với nhau. 

Hãy linh hoạt trong phương pháp hướng dẫn của bạn. 
 
 
 
(3) Hoạt động Thảo luận Vui vẻ! (Thành phố Machida, cẩm nang hoạt động lớp học 2009) 

 
Dành cho các giáo viên đang cố gắng bắt đầu các hoạt động thảo luận 
Ngay cả khi bạn quyết định, “Bây giờ tôi sẽ bắt đầu các hoạt động thảo luận!” bạn có thể không biết nên bắt đầu từ 
đâu…Trong trường hợp đó, điều quan trọng không phải là cố gắng làm tất cả mọi thứ cùng một lúc, mà là bắt đầu từ 
bước đầu tiên. Ở đây chúng tôi sẽ mô tả “Khởi đầu Hoạt động Lớp học”. 

 
Hãy bắt đầu! 

 
Khi nào Bắt đầu TOKATSU 
 

Khi có một điều gì đó lớp học có thể thảo luận, đó là thời điểm bắt đầu hoạt động thảo luận lớp học! Nếu đó là khi bạn 
bắt đầu lớp học của mình (vào đầu năm học), nên thảo luận về “các mục tiêu lớp học” hoặc “tên cho uỷ ban lớp học”. 
Nếu là cuối học kỳ, có thể thảo luận “tổ chức bữa tiệc vui vẻ” (otanoshimi kai). “Triển lãm/thuyết trình về lễ hội cho 
trường tiểu học của bạn” cũng là một chủ đề hay khác. 

 
BƯỚC 1. Hãy làm biểu đồ luân phiên (toban) cho những người điều phối 
 

Chia lớp học ra thành các nhóm khoảng 5 người, và chuẩn bị các 
biểu đồ để dán trong lớp học. Mục tiêu đầu tiên là luân phiên vai trò 
điều phối trong các cuộc họp lớp để tất cả các nhóm đều có thể 
được trải nghiệm vị trí đó. 

 
BƯỚC 2 Hãy giới thiệu về chủ đề thảo luận 
 

Hãy thử lập kế hoạch và thông báo rằng, “Trước tiên, chúng 
ta sẽ nói những điều này nọ vào một ngày nhất định, và nhóm 
A sẽ là những người điều phối!” 
 
 
  

TRẺ EM 
“Tôi cũng sẽ điều 

phối chứ?” 

GIÁO VIÊN 
"Mọi người lần lượt lên 

điều phối cuộc họp 
lớp." 

TRẺ EM 
"Tôi ở nhóm A, vì 

vậy sắp đến lượt của 
tôi." 
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BƯỚC 3 Hãy chuẩn bị bộ những đồ dùng cơ bản cho cuộc họp lớp  
 

Công cụ Bạn Cần cho TOKKATSU 

Tất cả những gì bạn cần khi mới bắt đầu là: 

1. Thẻ "giao tiếp" (hanashiai), thẻ đóng vai trò hướng dẫn trẻ để các em biết phải làm gì tiếp theo. 

2. Quyển sổ ghi chép về lớp học. 

Đây có thể là một quyển sổ thông thường. Nhưng, quyển sổ này có thể sẽ được đặt ở đâu đó trong lớp học để mọi người 
đều có thể xem. 
 

BƯỚC 4 Hãy thảo luận mọi việc với nhóm điều phối 
 
Hãy dùng thẻ thảo luận (thẻ hanashiai) để thảo luận với các em. Thảo luận và ghi lại:   

# Chủ đề thảo luận 

# Người đề xuất chủ đề thảo luận  

# Lý do cho đề xuất đó 

# Phân bổ vai trò 

# Xác định các trụ cột 

Khi hoàn tất, hãy sao chép phần này cho cả lớp và bạn đã sẵn sàng! Sắp xếp theo cách mà trẻ có thể nghĩ về chủ đề 
thảo luận trước khi các cuộc thảo luận trên lớp bắt đầu. 
 
BƯỚC 5 Hãy bắt đầu cuộc họp lớp với cẩm nang ở trong tay! 

Hãy thử cho nhóm điều phối viên lên trước bảng đen, và sắp xếp bàn học của trẻ theo hình chữ U để 
các em dễ dàng nói chuyện với nhau hơn. Bây giờ, hãy bắt đầu họp lớp. 

 
người ghi chép hồ sơ, người điều phối, người điều phối phụ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

người ghi chép hồ sơ, người điều phối, người điều phối phụ 
 

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý 
Cố gắng làm cho bầu không khí vui vẻ và hấp dẫn. 

Những từ như “trật tự”, “sai rồi”, “hãy nói một cách chính xác”, là những từ đe dọa 
trẻ và gương mặt của các em sẽ trở nên càng lúc càng u ám hơn. 

 

Bảng đen Bảng đen 
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☆ Đưa ra những lời khuyên mang tính xây dựng cho những bạn điều phối trước mặt mọi người . 
Những bạn chủ toạ thiếu kinh nghiệm cảm thấy lo lắng. Đưa ra cho các em nhiều lời khuyên để đảm bảo mọi thứ diễn ra 
suôn sẻ. Đừng gạt các bạn trưởng nhóm sang một bên mà hãy nói chuyện với các em trước mặt mọi người. Sau đó cả 
nhóm sẽ học được cách điều hành một cuộc họp. Cuối cùng, họ cũng tới lượt làm người điều phối. Bằng cách đó cả lớp 
đều có lợi. 
 
☆ Kết thúc lời khuyên của bạn bằng lời khen ngợi 
Chỉ trích một lần, khen ngợi năm lần - đó là sự cân bằng đúng đắn. 
 

Bước 6 Để Tiếp tục 

Bạn đã vượt qua cuộc họp lớp đầu tiên một cách ổn thoả phải không?  Phần khó nhất là bắt đầu.  Hãy cố gắng làm cho 
mỗi cuộc họp tốt hơn một chút so với lần trước. Nếu bạn lập danh sách các chủ đề thảo luận, bạn sẽ không phải lo lắng 
trong một khoảng thời gian. 
 
Dẫn dắt đến Cuộc Thảo luận 
 

THU THẬP Ý TƯỞNG 

 
Thu thập các ý tưởng từ “Hộp Ý tưởng” và “Góc Ý tưởng”. Bạn có thể để những nhóm nhỏ phụ trách hoặc các ban lớp 
học làm việc này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SẮP XẾP QUA CÁC CHỦ ĐỀ 

 
Ban đầu, nhờ mọi người giúp đỡ trong việc sắp xếp. Sau đó, giao trách nhiệm cho ban lập kế hoạch (một trong những 

kakari) 

 
 
 
 
 

XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ 

 
Cuộc họp lớp dành cho tất cả mọi người, vì thế mọi thành viên trong lớp đều nên giúp đỡ chọn chủ đề. 
 
 
 

 
Bạn thấy thế nào về: 

1. Điều gì đó bạn muốn làm cùng nhau 

2. Điều gì đó bạn muốn làm cho một người bạn 

3. Điều gì đó mà các ban lớp học cần tư vấn 

4. Điều gì đó bạn muốn xem xét cùng nhau 

5. Một vấn đề do Hội đồng Học sinh truyền xuống 
 

 
Không phải tất cả các chủ đề đều tốt cho thảo luận.  

Có thể kết hợp các chủ đề tương tự nhau. 
 

 
Lắng nghe ý kiến của mọi người. Hãy tận dụng các 
cuộc họp vào buổi sáng và cuối buổi học 
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THẢO LUẬN(cuộc họp lớp) 

(Nếu thứ Sáu là ngày cho các hoạt động lớp học….) 

 

Tốt nhất là lên kế hoạch trước. 

Ví dụ, nếu thứ Sáu là ngày cho các hoạt động lớp học… 
 

 
 
 

 

Thứ Hai 
buổi sáng #quyết định về đề xuất chủ đề  

(ban lập kế hoạch) 

sau buổi học # tinh chỉnh đề xuất chủ đề  
(ban lập kế hoạch) 

Thứ Ba các cuộc họp buổi sáng  
(asa no kai) # xác định chủ đề (mọi người) 

Thứ Tư nghỉ ăn trưa # lập kế hoạch cho cuộc thảo luận 
(ban lập kế hoạch) 

Thứ Năm các cuộc họp buổi sáng # thông báo lịch trình cho cuộc thảo 
luận (ban lập kế hoạch) 

Thứ Sáu tiết học thứ ba # các cuộc thảo luận/cuộc họp lớp 
(mọi người) 

 
 
 
 
 
 
 

 

TRẺ EM 
“Sẽ rất hữu ích khi có Một cuộc 
thảo luận trên lớp để Mọi người 
đều biết về lịch trình…” 

TRẺ EM 
“Ban lên kế hoạch là một công 
việc quan trọng phải không?” 

GIÁO VIÊN 
"Hãy chuẩn bị tốt bằng cách sử dụng thời 
gian chúng ta có vào buổi sáng, giờ giải lao, 
các cuộc họp buổi sáng và buổi chiều, trong 
khi chuẩn bị cho bữa trưa và sau buổi 
học!" 
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Hãy thu thập các ý tưởng cho các hoạt động 

Điều kiện cho các chủ đề 

Lớp dưới 

Giáo viên chịu trách nhiệm quyết định nhưng nên khuyến khích các em bày tỏ ý tưởng của mình. 
 

Lớp giữa 

Đây có phải là điều tất cả mọi người đều có thể làm cùng nhau? Đây có phải là điều tất cả mọi người đều có thể thưởng 
thức? Đây có phải là một vấn đề phổ biến? 
 

Lớp trên 

Học sinh có thể quản lý hoạt động mà các em đã xác định không? Đây có phải là điều tất cả mọi người đều có thể liên 
quan đến? Đây có phải là điều có thể khiến cuộc sống lớp học vui vẻ hơn? Đó có phải là điều tất cả mọi người đều có thể 
quyết định nếu họ hợp tác? 
 
 

Những vấn đề không thể để cho học sinh làm 
 

1. An toàn và vệ sinh 

“Tôi nghĩ nhảy xuống từ phòng trưng bày tập thể dục sẽ rất thú vị.”   “Tôi nghĩ sẽ rất vui khi làm món bạch tuộc chiên thật 
tại lễ hội trường.” 

 
2. Đổ lỗi; trừng phạt 

“Đó là lỗi của A khiến cho tất cả chúng ta bị trễ cuộc họp buổi sáng.” 

“Nếu B đánh bạn khác một lần nữa, chúng ta sẽ bắt cậu ấy ngồi trong góc lớp giờ ra chơi.” 
 

3. Thu tiền 

“Chúng tôi muốn thu 50¥ từ mọi người để mua nước ép cho bữa uống chúc mừng.” 

“Tôi nghĩ chúng ta nên thu 100¥ từ mỗi người để mua một bó hoa cho C.” 
 

4. Thay đổi thời khoá biểu lớp học 

“Nếu chúng ta lên kế hoạch trong tiết học thể dục, chúng ta có thể tự do sử dụng sân thể thao.” 

“Nếu chúng ta tận dụng tiết học Học tập Tích hợp, chúng ta có thể có hoạt động trong tiết 5 và tiết 6.” 
 

5. Sử dụng cơ sở vật chất trường học 

“Nếu chúng ta sử dụng phòng mỹ thuật và phòng họp làm địa điểm, chúng ta sẽ có một buổi họp vui vẻ.” 

“Tôi nghĩ chúng ta nên làm một ngôi nhà ma ám bằng cách làm tối phòng âm nhạc và phòng thí nghiệm khoa học.” 
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Thẻ đề xuất chủ đề 
ngày tháng 

Được đề xuất bởi (tên): 

Chúng ta có thể thảo luận về: Tại sao: 
 
 
Đến (      ) 
Cảm ơn vì đã đề xuất một chủ đề. 
Chúng tôi sẽ làm như sau: 
1. thảo luận về chủ đề trong cuộc thảo luận lớp 
học. 
2. hãy phát biểu về điều này trong cuộc họp buổi 
sáng hoặc buổi chiều 
. 
3. chúng tôi đã hỏi (      ) kakari. 
4. chúng tôi đã hỏi giáo viên. 
5. khác 

 
ngày tháng nhóm điều phối 

 

Thẻ đề xuất chủ đề 
ngày tháng 

Được đề xuất bởi (tên): 

Chúng ta có thể thảo luận về: Tại sao: 
 
 
Đến (      ) 
Cảm ơn vì đã đề xuất một chủ đề. 
Chúng tôi sẽ làm như sau: 
1. thảo luận về chủ đề trong cuộc thảo luận lớp 
học. 
2. hãy phát biểu về điều này trong cuộc họp buổi 
sáng hoặc buổi chiều 
. 
3. chúng tôi đã hỏi (      ) kakari. 
4. chúng tôi đã hỏi giáo viên. 
5. khác 

 
ngày tháng nhóm điều phối 

 
 

 
 
 
 

(4) Chúng ta Hãy Cải tiến Đề xuất Thảo luận 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vì rất khó tìm sách trong thư viện, 
Tôi ước rằng các quyển sách sẽ được trưng bày một cách tốt hơn. 

Tôi muốn tạo một bài hát lớp mà mọi người có thể hát cùng nhau 

Có những bạn chơi bóng đá ngay trong giờ nghỉ giải lao và điều 
đó rất nguy hiểm, nên cần dừng điều đó lại. 

Tôi sẽ hỏi ban thư viện. 

Cái này đẹp đấy. Hãy thảo luận về 
điều đó cùng một lúc trong cuộc 

thảo luận lớp học tiếp theo. 

Chúng ta có thể đề xuất với ban 
đại diện. 



 

 

21 

 
 

(5) Từ việc Xác định Chủ đề Thảo luận tới việc Thảo luận 
 
 

1. Hãy giới thiệu về chủ đề thảo luận cho mọi người. 
 
 
. 

Góc Hoạt động Lớp học 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

giáo viên 
 
 
 

2. Chúng ta hãy phân chia vai trò trong nhóm sẽ chủ trì cuộc thảo luận. 
 

Hãy làm một lá cờ cho lớp. 

Hãy làm một lễ hội nhỏ. 

Hãy nghĩ về kế hoạch cho cả năm Tôi đoán rằng chủ đề thảo luận có 
thể là về ba điều này. Mọi người 
có thể quyết định chủ đề là gì 
trong cuộc họp lớp ngày mai. 

Mọi người, chúng ta sẽ xác định chủ đề 
thảo luận vào cuộc họp chiều mai. Hãy 
nghĩ về điều đó. Bất cứ ai muốn đề xuất 
chủ đề, hãy đề xuất kèm với lý do cho đề 
xuất đó 

Tôi muốn chủ trì bởi vì tôi chưa 
bao giờ làm điều đó trước đây! 

Sau đó, tôi sẽ là chủ toạ phụ. 

Tôi sẽ là người ghi chép và 
viết vào hồ sơ đen. 
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(6) Cho Lời khuyên 
★ Trong quá trình thảo luận 
Khi cuộc thảo luận có thể không suôn sẻ… 

“Không phải bạn lạc đề rồi chứ?” 
“Tốt hơn là nên nghĩ về những gì bạn đang cố gắng 
quyết định.”  
“Không phải có một người đang độc chiếm cuộc thảo 
luận chứ?” 
“Không phải cuộc thảo luận đã biến thành một cuộc 
tấn công cá nhân/trở nên quá cảm tính?” 
“Cách nghĩ này thì sao?” 
“Tại sao không nói chuyện rõ với bạn bên cạnh?” 

 
Khuyến khích tham gia chủ động 

“Bạn là thành viên của lớp. Tham gia vào cuộc thảo 
luận thì thế nào?” 
“Hãy cố gắng cẩn thận lắng nghe ý kiến của bạn cùng lớp.” 

 
Khen ngợi trẻ (Hãy nghĩ về thời điểm tốt nhất. Bây 
giờ? Cuối giờ?) 

“Đó là một ý kiến hay!”  
“Con đang tiến bộ!” 
“Đúng thẳng vào vấn đề rồi!” 
(Đối với một trẻ trầm tính: “Tốt lắm! Con đã nêu ý kiến 
của mình. Tiếp tục phát huy nhé!”) 

 
Dừng ở đó! 

“Thầy/cô sẽ quyết định bất cứ điều gì liên quan đến tiền!”  
“Chúng ta không thể làm điều đó. Điều đó quá nguy 
hiểm.” 
“Hãy xin phép thầy/cô trước khi thay đổi lịch trình.” 
“Thầy/cô không thể cho phép bạn trừng phạt bạn cùng 
lớp của mình.” 

 
★ Sau Thảo luận (những điều bạn có thể nói) 
 
Khi một điều gì đó đã được quyết định. 

“Con đã quyết định sẽ…. Nghe có vẻ vui đấy!” 
 
Sau một nhận xét mang tính xây dựng… 

“”Ồ, đó là một ý tưởng tuyệt vời chưa ai nhắc đến 
trước đây.” 

 
Sau một ý kiến cho thấy quan ngại về bạn cùng lớp 
của mình 

“Ý kiến của con cho thấy con đang nghĩ cho mọi 
người.” 

Đối với những trẻ điều phối… 
“Trưởng nhóm đã làm việc tốt. Bạn ghi chép biên bản 
đã làm việc rất chăm chỉ. 

 
Đối với những trẻ giúp cuộc thảo luận tiếp tục… 

“Con đã giúp bạn trưởng nhóm bằng cách thúc đẩy 
cuộc thảo luận tiếp tục.” 

 
Đối với trẻ đã thay đổi ý kiến của mình… 

“Thầy/cô có thể thấy con đã cẩn thận lắng nghe 
những gì bạn mình đang nói.” 

 
Đối với trẻ không thường xuyên phát biểu 

“Bạn nào đó đã phát biểu ý kiến lần đầu tiên!” 
 
Nhận xét Sau khi thảo luận và Các điểm 
Quan trọng 
 
Trong suốt cuộc thảo luận, hãy cố gắng xem xét trẻ từ 
các góc nhìn sau đây. 
 
1. Trẻ có đưa ra những nhận xét thuyết phục để có 
được càng nhiều bạn ủng hộ càng tốt không? 
Ví dụ: 
• Sử dụng cử chỉ để nhấn mạnh 
• Ghi nhận các nhận xét hữu ích, nhưng đồng thời chỉ 

ra vấn đề 
• Thể hiện bản thân phù hợp với mục đích của lớp, 

nhóm 
• Nói một cách chân thành và trung thực 
 
 
 
 
 
2. Hỗ trợ cho trẻ cuối cùng đã có đủ can đảm để 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hãy nhớ! Trẻ lo lắng thiếu tự tin cần sự khuyến 
khích của bạn nhất 

Nhận xét của giáo viên lúc cuối giờ có tác động 
lớn đến các cuộc thảo luận trong tương lai. 
Chúng rất quan trọng trong việc làm cho các 
cuộc thảo luận trở nên sinh động hơn và mang lại 
cho trẻ cảm giác hài lòng và đạt thành tích. 

Khen ngợi bất cứ ai vì những 
điều trên Cho trẻ sự tự tin 

Coi trẻ như là hình mẫu 
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Hãy Lập Kế hoạch Cả năm 
 

Mục đích của gakkyu-katsudo (hoạt động lớp học) 
Xây dựng các quan hệ cá nhân mong muốn. 
Tham gia vào làm cho cuộc sống ở lớp học và trường học tốt hơn. 
Phát triển thái độ chủ động, tích cực trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau và có một cuộc sống hàng 
ngày lành mạnh. 

 
Nội dung của các hoạt động và lập kế hoạch giảng dạy 
-1- Phát triển cuộc sống trong lớp học và trường học 
• Tất nhiên, bạn muốn cải thiện cuộc sống trong lớp học và trường học thông qua các hoạt động mà học 

sinh tự nghĩ ra, nhưng giáo viên nên quyết định khuôn khổ cơ bản-- với các chủ đề và lịch trình tốt. 
• Các hoạt động thực tế nên để lại cho ban lập kế hoạch của học sinh (nhóm điều phối). Các em sẽ lập và 

thực hiện các kế hoạch cụ thể nhưng toàn diện, linh hoạt. 
–2- Thích nghi với học tập và thói quen hàng ngày: sức khỏe và an toàn 
•Trẻ em có những vấn đề chung nhưng chúng cần được giải quyết dưới góc nhìn của các khác biệt cá 

nhân. Với suy nghĩ này, mỗi giáo viên trong lớp nên điều chỉnh phương pháp giảng dạy của mình một 
cách cẩn thận, có ý thức. 
• Thông báo kế hoạch bài học (môn học và lịch trình) cho cả khối và lớp. 
Hình thành cho trẻ thói quen nhận biết những vấn đề xung quanh và nghĩ về chúng như mối quan ngại 
của riêng mình.  Trong các cuộc thảo luận (họp lớp) lập kế hoạch hướng dẫn cho phù hợp với chính sách 
của trường 
Tất nhiên, hướng dẫn của bạn sẽ khác nhau theo từng lớp. Bạn cũng phải xem xét lớp học của riêng bạn 
(các vấn đề hàng ngày và mức độ thái độ tích cực của trẻ) và cả hướng dẫn của trường. 

 
-3- Hoạt động lớp học Lớp 1: 34 giờ mỗi năm Lớp 2-6: 35 giờ mỗi năm 

 1 2 3 4 5 6 

activity1 15 20 21 21 22 23 

activity2 19 15 14 14 13 12 

 
-4- Điều chỉnh giảng dạy đến cấp lớp nhưng cũng xem xét: 
• các điều kiện trong lớp học 
• các chủ đề phù hợp với mức độ ý thức nhóm 
• các chủ đề phù hợp với mức độ trưởng thành 

 
học kỳ 1: Xây dựng mối quan hệ trong lớp học (quan hệ cá nhân, hợp tác) 
học kỳ 2: Phát triển cảm giác thân thuộc của mỗi trẻ (vai trò, ý thức nhóm)  
học kỳ 3: Tăng cường cảm giác tôn trọng lẫn nhau (tôn trọng, tự tin) 

  

 
Hãy chắc chắn ghi nhớ những điều sau đây. 

Điều quan trọng là lập một kế hoạch thực tế dựa trên khả năng của trẻ. 

Khi bạn làm việc đó, hãy tưởng tượng về trẻ một năm kể từ bây giờ. 

Bạn muốn trẻ học những kỹ năng nào? 
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HOẠT ĐỘNG ĐẶC BIỆT (TOKUBETSU KATSUDO)—KẾ HOẠCH TỔNG THỂ 
 

Học sinh Lý tưởng 
Tự học 

Nghĩ cho chính mình 
Có mục tiêu cao, rõ ràng 

Mục đích của Giáo dục Trường học 
Những trẻ suy nghĩ trước khi hành động 

Trẻ có động lực 
Trẻ em vui vẻ, hoạt bát 

Hiến pháp Nhật Bản 
Đạo luật Giáo dục Trường học 

Đạo luật Giáo dục Cơ bản 
Hướng dẫn Giáo dục 

Mục đích Giáo dục của Thành phố Tokyo và 
Machida 

Lớp học 
Phát triển cho học sinh sẵn sàng tìm vấn đề 
để tự nghiên cứu và cố gắng tự giải quyết. 

Đạo đức 
Xây dựng phán đoán hợp lý, hành động độc 
lập để cố gắng làm cho cuộc sống tốt hơn. 
Phát triển thái độ để cố gắng xây dựng quan 
hệ cá nhân mạnh mẽ trong các nhóm và xã 
hội  

Học tập Tích hợp 
Để học sinh tìm kiếm chủ đề riêng của 
mình. Phát triển khả năng sống hết mình 
bằng cách suy nghĩ, đưa ra quyết định, tự 
mình giải quyết vấn đề. 
Thông qua nhiều trải nghiệm, thúc đẩy thái 
độ chủ động, sáng tạo đối với cách sống của 
bản thân và phát triển trẻ toàn diện. 

Ngoại Ngữ 
Phát triển khả năng giao tiếp với những 
người thuộc các nền văn hóa khác 

Tình trạng trong Cộng đồng 
 Có mối quan tâm đến giáo dục cao; mọi 

người rất hợp tác. Các sự kiện thể thao, 
vv. do phụ huynh và các cư dân khác lên 
kế hoạch và thực hiện phổ biến. 

Giao tiếp với Cộng đồng 
 Nhà trường giữ liên lạc chặt chẽ với phụ 

huynh và cộng đồng—đưa ra chính sách 
điều hành trường, khối và lớp rõ ràng, cố 
gắng làm cho cư dân thấu hiểu và có được 
sự hợp tác của cư dân. Chúng tôi cố gắng 
lấy càng nhiều ý kiến càng tốt từ cộng 
đồng và tận dụng các ý kiến này. Chúng 
tôi cũng có phụ huynh và cư dân đóng vai 
trò là người hướng dẫn tình nguyện. 

Mục đích của Hoạt động Đặc biệt (Tokubetsu 
Katsudo) 

 Thông qua các hoạt động nhóm hiệu quả, hướng 
đến sự phát triển toàn diện và nhiều tính cá nhân 
hơn. Đồng thời, phát triển nhận thức thuộc về nhóm; 
xây dựng thái độ chủ động, tích cực trong việc hợp 
tác để làm cho cuộc sống hàng ngày tốt hơn. 

Tokkatsu của Trường Này Nhằm mục đích: 
 Thông qua các hoạt động lớp học, phát triển mối 

quan tâm cá nhân trong từng học sinh về các vấn đề 
khác nhau. Khuyến khích thái độ tích cực trong việc 
cố gắng làm cho cuộc sống ở trường tốt hơn. 

 Thông qua các hoạt động của Hội đồng Học sinh, 
nâng cao nhận thức về thành viên nhóm. Xây dựng 
một thái độ tự do tham gia và theo đuổi đến cùng. 

 Thông qua các hoạt động câu lạc bộ, phát triển một 
tính cách mạnh mẽ hơn, tích cực hơn và độc lập 
hơn. 

 Thông qua các hoạt động trường học khác nhau, trải 
nghiệm một cuộc sống trường học trọn vẹn và mục 
tiêu cao. 

 Thông qua các hoạt động kết hợp các lớp, hướng 
đến sự nhiệt tình liên kết với các lớp khác. 

Khả năng Được phát triển thông qua Tokkatsu 

Lớp dưới Lớp giữa Lớp trên 

Phát triển cho trẻ khả năng tương tác thân thiện với các 
bạn cùng lớp và làm cho cuộc sống trường học thú vị 
hơn. 

Phát triển cho trẻ khả năng hợp tác với nhau để giúp cuộc 
sống trong lớp thú vị hơn. 

Phát triển khả năng tham gia vào nhiều hoạt động để 
làm cho cuộc sống trường học tốt hơn. 

 

 Hoạt động Lớp học Hội đồng Học sinh Hoạt động Câu lạc bộ Sự kiện Trường học 

M
ục đích C

h ính 
 Phát triển thái độ chủ động, tích cực 

đối với cuộc sống trường học. 
 Khuyến khích sự quan tâm cá nhân 

nghiêm túc về các vấn đề khác 
nhau. 

 Nói chuyện thoải mái, cởi mở. Phát 
triển thái độ chủ động, tích cực 
hướng tới làm cho cuộc sống và các 
hoạt động trường học trọn vẹn và 
thú vị. 

 Phát triển cho các trẻ có cùng sở 
thích khả năng hành động tự do và 
tự phát. Phát triển khả năng tìm 
kiếm lợi ích của riêng mình và hợp 
tác với các thành viên khác trong 
câu lạc bộ. 

 Nhằm mục đích mang lại sự thay 
đổi và trật tự cho cuộc sống trường 
học, tăng cường cảm giác thuộc về 
nhóm, phát triển thể chất và trí tuệ 
khỏe mạnh. Cũng để các em trải 
nghiệm trực tiếp cuộc sống trường 
học trọn vẹn, ý nghĩa. 

H
o ạt động 

 Hoạt động thảo luận 
 Ban lớp học 
 Cuộc họp buổi sáng / Cuộc họp 
 cuối ngày 
 Hoạt động nhóm kéo dài 

Lễ hội trường học 
Tiệc chia tay cho học sinh lớp 6 

 Cuộc họp của các đại diện lớp 
 Các ban: lập kế hoạch, mỹ thuật, thể 

thao, làm đẹp, chăm sóc động vật, 
ăn trưa ở trường, thông báo, sức 
khỏe, âm nhạc, khoa học 

 Các hoạt động kéo dài: lễ hội trường, 
tiệc chia tay cho học sinh lớp 6 

cầu lông, bóng rổ, di chuyển lắt léo, 
bóng chày đá, điền kinh, bóng bàn, 
bóng chuyền mềm, bóng đá, minh họa, 
nấu ăn, thí nghiệm khoa học, máy tính, 
trống Nhật Bản 
 Mỗi câu lạc bộ gặp nhau 15-20 lần 

trong năm học. 

 Sự kiện chính thức 
 Sự kiện học thuật 
 Các sự kiện liên quan đến sức khỏe, 

an toàn 
 Chuyến đi thực địa qua đêm 

Đ
ặc đi ểm

 Đ
ặc bi ệt c ủa Tr ường n ày 

 Khuyến khích sự độc lập bằng cách 
cho trẻ em tích cực tham gia lập kế 
hoạch và điều phối các sự kiện. 

 Dạy trẻ trở thành người lắng nghe và 
người nói giỏi—hãy lắng nghe cẩn 
thận các bạn cùng lớp và bày tỏ ý 
kiến của mình một cách rõ ràng. 

 Cho trẻ cơ hội tham gia vào các ban 
lớp học sáng tạo, thú vị. 

 Cho trẻ học các khối lớp khác chơi 
với học sinh lớp 1. 

 Cho các nhóm kết hợp nhiều khối 
lớp đi xung quanh các gian hàng 
khác nhau tại lễ hội. 

 Để thúc đẩy một cuộc sống trường 
học có trật tự, Hội đồng Học sinh 
phải đưa ra các quy tắc như: “Giữ 
trật tự trong hội trường. Đi ở lề bên 
phải.” Các em sẽ học được tầm 
quan trọng của các quy tắc sau. 

 Hãy nghĩ về những trẻ em nghèo 
khó trên thế giới. Hợp tác với 
UNICEF. 

 Nếu trẻ em tỏ ra thích thú với việc 
thành lập một câu lạc bộ mới, giáo 
viên nên giúp thực hiện điều này. 

 Với các học sinh lớp 6 là người lãnh 
đạo, nhấn mạnh sự tương tác giữa 
các khối lớp. 

 Tăng cường sự độc lập của trẻ. 
 Cố gắng tận dụng không gian mở 

trong cộng đồng. 
 Trong Câu lạc bộ Trống Nhật Bản 

vv. mời các tình nguyện viên đến và 
giúp cải thiện các kỹ năng của các 
em. 

 Tổ chức cho khối lớp 1 và 2 đi chơi 
chung 

 Cho trẻ tham gia lập kế hoạch và 
điều phối các sự kiện của trường 
(Ngày Thể thao, thuyết trình học 
tập, vv.) 

 Cho trẻ kể về mục tiêu và thành tích 
của mình tại Lễ Khai giảng và Lễ Bế 
giảng 
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Tháng số giờ Chủ đề 
Mục đích 

Những gì bạn muốn học sinh học, đạt được 

Tháng 4 5 

Chúng ta hãy vui vẻ chào nhau Một lời “Chào buổi sáng” ấm áp có thể làm tươi sáng cả ngày. 

Hãy làm quen với nội quy của 
trường 

Kỳ vọng cao về cuộc sống trường học. 

Hiểu biết về thói quen hàng ngày và các quy tắc cơ bản. 

Hãy học các kỹ năng học tập 
Rất quan tâm tới việc học những điều mới. 

Hiểu biết về các kỹ năng học tập cơ bản. 

Diễn tập Cấp cứu: 

Đó là gì? 

Tìm hiểu làm thế nào để rời khỏi tòa nhà một cách an toàn, không có tai 
nạn hoặc chấn thương. 

Thưởng thức bữa trưa ở trường 
Thưởng thức bữa trưa cùng nhau. Tìm hiểu về việc thay phiên, cách 
mang 

đồ dùng. 

Tháng 5 3 

Tìm kiếm điểm tốt của bạn 
cùng lớp (ngăn chặn bắt nạt) 

Nhận thức về những điểm tốt của nhau sẽ dẫn đến một bầu không khí 
lớp học thân thiện. 

Hãy xác định các ban lớp học Hãy suy nghĩ bạn có thể làm gì để làm cho cuộc sống lớp học tốt hơn. 
Xác định các vai trò. Áp dụng vào thực tế. 

Hãy tuân theo các quy tắc của thư 
viện Tìm hiểu cách sử dụng thư viện. 

Tháng 6 3 

Hãy nhai thức ăn thật kỹ 
Nhai kỹ thức ăn của mình không chỉ giúp tiêu hóa mà còn kích thích 

bộ não. 

Hãy cùng thưởng thức lễ hội trường Tận hưởng cuộc sống trường học bằng cách tương tác với các khối lớp 
khác. 

Đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn sáng 
Các thói quen hàng ngày của bạn có cần cải thiện không? 

Giấc ngủ ngon và bữa sáng mỗi sáng rất quan trọng. 

Tháng 7 3 

Sạch sẽ; quần áo phù hợp Hãy suy nghĩ về cách bạn có thể vượt qua mùa hè nóng bức một cách 
thoải mái (quần áo nhẹ, v.v.). 

Một lớp học thú vị Trải nghiệm niềm vui hợp tác để xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt 

Tận hưởng kỳ nghỉ hè 
Hãy dành một kỳ nghỉ hè an toàn, thú vị, kỳ nghỉ đầu tiên 

ở trường tiểu học. 

Tháng 9 4 

Hãy nghĩ về mục tiêu của chúng ta 
cho học kỳ 2 

Hãy suy nghĩ về mục tiêu của riêng mình. 

Hãy cố gắng tận hưởng cuộc sống trường học. 

Ban lớp học 
Hãy nghĩ về công việc tốt nhất cho mỗi người. 

Xác định các vai trò, áp dụng vào thực tế. 

Làm thế nào để giữ gìn lớp học 
sạch sẽ 

Giữ gìn lớp học luôn mới và sạch sẽ. 

Cảm thấy biết ơn các học sinh lớp sáu vì đã giữ gìn lớp sạch sẽ cho đến 
bây giờ. 

Tận hưởng ngày thể thao 

Hãy nghĩ về khẩu hiệu, thiết bị cổ vũ, linh vật. 

Tham gia với tư cách là thành viên của trường. 

Trải nghiệm cảm giác cùng nhau. 

 

Lớp Một: Kế hoạch Gakkyu-katsudocho Cả năm 
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Tháng số giờ Chủ đề 
Mục đích 

Những gì bạn muốn học sinh học, đạt được 

Tháng 10 3 

Đi chơi với học sinh lớp hai 
Tận hưởng thiên nhiên trong mùa thu. 

Hãy vui vẻ với các học sinh lớp 2. 

Con trai và con gái Hãy nhận biết cơ thể của chính bạn. Chăm sóc bản thân. 

Thuyết trình lớp học 
Hãy chắc chắn về vai trò của bạn. 

Hãy sẵn sàng tham gia vào các buổi diễn tập. 

Tháng 11 3 

Tiệc lớp học 
Trải nghiệm niềm vui hợp tác. 

Xây dựng các quan hệ cá nhân mong muốn. 

Làm bài thuyết trình thành công 
Có được sự tự tin trong việc thể hiện bản thân trước mặt người khác. 

Tham gia vui vẻ. Xem các lớp khác biểu diễn một cách thích thú. 

Giữ gìn đồ đạc của mình một 
cách ngăn nắp 

Nhận thức được tầm quan trọng của sự ngăn nắp để học tập hiệu 
quả. 

Áp dụng vào thực tế. 

Tháng 12 2 

Tiệc lớp học Lên kế hoạch cho bữa tiệc của riêng mình. Bạn có thể khiến cho bữa 
tiệc trở nên thú vị bằng cách nào? 

Tận hưởng kì nghỉ đông 
Trải nghiệm các sự kiện truyền thống. 

Góp phần của mình với tư cách là một thành viên của gia đình. 

Tháng 2 2 

Hãy đặt mục tiêu cho học kỳ 3 
Hãy nhiệt tình học tập. 

Cố gắng tận hưởng cuộc sống trường học hơn nữa. 

Hãy xác định các ban lớp học 
Hãy suy nghĩ về cách phân chia các công việc khác nhau. 

Áp dụng vào thực tế. 

Tháng 3 3 

Cảm ơn các em học sinh lớp 6! 
Bày tỏ lòng biết ơn đến các bạn học sinh lớp 6, các em đã làm rất 
nhiều cho bạn 

trong cả năm. Hãy sẵn sàng cho một bữa tiệc chia tay. 

Chúng ta hãy chào đón 
những học sinh lớp 1 mới 

Các bạn học sinh lớn hơn đã chăm sóc bạn 
cho đến bây giờ. Hãy lưu ý rằng bây giờ đến 
lượt bạn giúp đỡ người khác. 
Bạn có thể làm gì? 

Hiểu bạn bè của mình tốt hơn 
Nói với bạn bè của mình về bản thân mình. Đặt câu hỏi cho họ. 

Tìm hiểu nhau nhiều hơn; tăng cường quan hệ nhóm. 

Tháng 4 3 

Chúng ta sẽ sớm trở 
thành học sinh lớp 2! 
Chào mừng, học sinh lớp 
1 mới! 

Nhìn lại sự phát triển của bạn trong năm qua. Có tự tin để 
chuyển lên lớp 2. 

Hãy gửi lời chào đón nồng nhiệt đến các học sinh lớp 1. 

Hãy tổ chức một bữa tiệc kết 
thúc 

Bạn đã ở bên nhau được một năm..  

Đánh giá cao điểm tốt của nhau; 

Hãy nhận thức về sự phát triển của chính bạn. 

Dành thời gian kỳ nghỉ xuân như 
thế nào 

Cảm thấy hạnh phúc khi được chuyển lên một lớp. 

Tận hưởng kỳ nghỉ xuân an toàn. 
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PHẦN II 
 

Xây dựng cộng đồng 

lớp học cùng nhau 

Lấy từ sách hướng dẫn dành cho giáo viên tiểu học ở cấp khối lớp, 
quản lý lớp học do Nhóm Nghiên cứu Trường Tiểu học Tokyo 
Metropolitan biên soạn về Quản lý lớp học, phiên bản sửa đổi năm 
2009 

 
 
 

(『学年・学級経営ハンドブック』東京都小学校学級経営研究会 ) 
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Khiến cho Trường Gắn bó cùng nhau: Giáo viên và trẻ em 
 
 
 

 

Hướng tới Nền giáo dục Toàn diện; 
Bầu không khí Trường học Thoải 

mái… 
 

Trên Đường đến Trường 

Đường đi bộ đến trường dài nên tôi 
luôn nghĩ ra những câu chuyện. 

Trừ khi tôi gặp ai đó, 
Tôi nghĩ tất cả các cách đến trường. 

Nhưng nếu tôi gặp ai đó, 
Tôi sẽ phải nói “Chào buổi sáng”. 

Sau đó tôi tự nghĩ… 
 

về thời tiết, sương giá, cánh đồng lúa 
bây giờ trần trụi như thế nào. 

 
Vì vậy, tôi hy vọng tôi không gặp ai, 
Và có thể đi qua cổng trường trước 

khi câu chuyện của tôi kết thúc. 
 

---một bài thơ của Misuzu Kaneko-- 
 
 
 
 
 

Nền giáo dục toàn diện, thoải mái đã được chú trọng cho đến năm hoặc sáu năm 
trước. Nhưng ngày nay thì sao? 

Tôi nhớ lại một ngày vào tháng 5 khi một giáo viên lớp 3 mới đến gặp tôi để xin lời 
khuyên. “Hôm nay một trong những học sinh của tôi đã đá tôi.” Thầy ấy đã mắng một trong 
những trẻ thô lỗ và sau đó cậu bé đã đá thầy và bỏ chạy. “Tôi nên xử lý trường hợp này như 
thế nào?” thầy ấy hỏi. Tôi không biết phải nói gì. Nhưng ngày hôm sau thầy giáo thông báo 
với tôi một cách vui vẻ, “Cậu bé đã đến gặp tôi sáng nay và xin lỗi”. Tôi không thể cũng không 
cảm thấy hạnh phúc khi tưởng tượng cả giáo viên và học sinh trong suốt tháng qua đang mò 
mẫm tìm cách xây dựng mối quan hệ. 

Sự cải thiện về mặt học thuật có thể nhìn thấy được—nâng điểm thi của bạn lên một 
vài điểm—quan trọng, nhưng tôi nghĩ cần ưu tiên điều gì đó. Đó là sống hết mình, làm hết 
sức mình: điều này dẫn đến học tập thực sự. 

Giáo viên chúng ta phải đảm bảo các em có thời gian làm trẻ em; để làm cho các lớp 
học mỗi ngày giúp các em suy nghĩ cho bản thân nhưng hành động tử tế và nồng nhiệt với 
người khác và có hy vọng cao cả cho tương lai; để hiểu từng trẻ và giúp em ấy liên hệ đến 
các bạn khác và môi trường xung quanh để tạo nên một lớp học hài hòa. Đây là những mục 
tiêu tôi đang làm hết sức để đạt được. 
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Phần I. Tạo Bầu không khí Lớp học Tốt với Trẻ em 
 
 

I . Những Điều Thiết yếu của Nền tảng Lớp học cho Giáo viên Lớp học 
 

 

1 Buổi sáng 
 
[Trước khi trẻ đến] 

 
Trước khi trẻ đến trường, hãy mở tất cả các cửa sổ và không khí trong phòng, lau bảng đen, nhặt rác—
làm cho không khí học tập thuận lợi. 

 
[Lời chào vui vẻ] 

Chào đón các em với lời “Chào buổi sáng!” vui vẻ và một nụ cười. Bắt đầu một ngày với một khởi đầu tốt. 
 

[Cuộc họp buổi sáng] 

Một ví dụ về Cuộc họp Buổi sáng 
 

 
 

Giải thích về các tài liệu, về cuộc sống học sinh, các sự kiện theo mùa, tin tức, v.v. 
 

Các em thay phiên nhau làm chủ toạ. (Với học sinh lớp 1 ngay từ đầu, giáo viên là chủ toạ, sau đó kêu gọi 
tình nguyện, dần dần mọi người thay phiên nhau.) 
Thay đổi nội dung cuộc họp tùy thuộc vào ngày và hoàn cảnh. Làm cho cuộc họp thú vị hơn bằng cách kết 
hợp các ý tưởng của các trẻ. 

 

● Giữ vai trò và kiểm tra sức khỏe 

“Có ai vắng mặt không?” “Bạn này và bạn kia vắng mặt vì lý do này 
nọ.” “Có vấn đề gì về sức khỏe không? Còn bạn thì sao, bạn này và 
bạn kia?” “Tôi ổn.” 

Giáo viên đảm bảo sức khỏe của mọi người. 

Các em tự kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình và của nhau. 

● Lập trình để có một ngày khởi đầu tốt đẹp 

. Phát biểu: Chuyện gì Đã xảy ra Hôm qua…Mục tiêu của Tôi cho Cả 
ngày…Tin tức địa phương 

. Câu đố Chủ đề cho ngày hôm nay 

. Thơ (đọc, ngâm thơ) 

. Bài hát: sáng tác, hát bài hát trong lớp hoặc bài hát của tuần này/ tháng 
này 

● Thông báo từ các em trong các vai trò lớp học (kakari) 

● Nhận xét, thông báo của giáo viên 
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2 Học 

 
1 Bắt đầu và kết thúc lớp học: làm thế nào để học sinh trật tự 
 

 
2 Quan ngại trong lớp học 
 

[Chuyên gia phát biểu] 
Truyền đạt những gì bạn muốn nói với người nghe 

Có một cảm giác tự tin rằng bạn có thể phát biểu tốt 
trước mặt mọi người 

Cảm thấy hạnh phúc khi bạn đã truyền đạt tới người 
nghe 

 

 
 
 

[Nhằm mục đích trở thành một người phát biểu 
thành thạo] 

1. Hãy tổ chức tốt 
2. Đừng bỏ qua những điểm quan trọng 

3. Nói to và rõ ràng 
4. Nhìn người nghe 

5. Có tư thế tốt; nói rõ ràng 

[Chuyên gia lắng nghe] 
Lắng nghe cẩn thận, cẩn thận để không bỏ 

lỡ bất cứ điều gì quan trọng 
Tìm kiếm ý tưởng hay của bạn bè 

Có động lực để tự phát biểu 
 
 

[Nhằm mục đích trở thành một người nghe 
thành thạo] 

1. Giao tiếp bằng mắt với người nói 
2. Gật đầu, vỗ tay 
3. Đừng ngắt lời 

4. Cố gắng nắm bắt quan điểm của người nói 
5. Đặt câu hỏi; sau đó nhận xét 

 
 
 

 

 [Cách Nói chuyện] 

. Tập cho trẻ thói quen nói tốt 

. Thay đổi cách nói của các em tùy thuộc vào mức độ trưởng thành 

. Ngay cả trong cùng một lớp, hãy điều chỉnh tùy thuộc vào khả năng và cấp độ học của học sinh (viết tắt trang 9—10) 
 

  

. Tập cho các em thói quen ngồi ngay tại bàn của mình (trở lại lớp học) khi chuông reo. 

. Khi các em không ngồi xuống hoặc ngừng nói, hãy có một số cụm từ cố định: “Thầy/cô sẽ cho các con –-
phút để về chỗ ngồi.” hoặc “1..2..3..4 Không nói chuyện nữa!” hoặc “Đếm ngược: 3..2..1.” Khen ngợi các 
em khi các em làm theo chỉ dẫn. 
. Bắt đầu và kết thúc mỗi lớp với: “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học---, lớp học---.” “tiết học---, lớp học--
- đã kết thúc.” 
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3 Thói quen Hàng ngày 

(1) Giáo viên nên làm gì trong giờ ra chơi?  

[Chơi cùng với các trẻ thì sao?] 

Các em mong tới giờ ra chơi. Giáo viên nên 
chú ý đảm bảo các lớp không bị quá giờ và lấn vào giờ 
ra chơi. Giờ ra chơi chủ yếu để chơi. Lúc đầu, giáo viên 
nên hành động như người lãnh đạo của một nhóm trẻ. 
Sau đó dần dần các em sẽ tự quản lý. 
 
[Hãy giúp trẻ xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp] 

Có thể có một số trẻ nhút nhát hoặc không 
thích thể dục, nhưng giờ ra chơi là thời gian vô giá để 
tăng cường giao tiếp giữa các trẻ và tạo lập các quy tắc 
xã hội. Thấy rằng các em tương tác càng nhiều càng 
tốt. Cũng cần phải nhận biết các thay đổi trong các quan 
hệ cá nhân. Có em nào luôn cô độc không? Có sự thay 
đổi trong nhóm bạn bè không? Bằng cách này bạn có 
thể phát hiện vấn đề sớm. 
 
● Cứ mỗi một tuần hoặc hai tuần một lần, lập kế 
hoạch cho một hoạt động mà mọi người trong lớp có thể 
tham gia, như né bóng hoặc theo bóng. 

 
● Kết hợp với bạn bè: bắt đầu một hoạt động với bạn 
bè/một người bạn đặc biệt. 

 
● Thành lập câu lạc bộ lớp học (bóng đá, xà cao, xe 
đạp ba bánh, vv.) 
 

 
[Để mắt đến trẻ em từ xa.] 

Bạn có thể nhận thấy một số hành vi khác với 
khi các em ở ngay trước mặt bạn. 
 
[Cố gắng đặc biệt để nói chuyện với một số trẻ] 

Bạn cố gắng công bằng, nhưng đôi khi bạn 
không tiếp xúc đủ với một trẻ nào đó. Hãy ra khỏi chỗ 
của mình để nói chuyện với các em. 
 
[Nói chuyện với đồng nghiệp của bạn nữa] 

(2) Giờ Ăn trưa 

[Xác định các nhóm làm nhiệm vụ giờ ăn trưa 
(toban) ] 
● Nhóm 5 hoặc 6 người, thực hiện ca làm việc một 
tuần (Hoặc để tránh can thiệp vào việc thay đổi chỗ 
ngồi, hãy giữ các nhóm giống nhau một nửa học kỳ, một 
học kỳ, một năm). 
● Chuẩn bị một biểu đồ toban đánh dấu rõ ràng vai 
trò của mỗi người để học sinh có thể hiểu và nhận thức 
được vai trò của mình. 

 
người phục vụ bữa trưa 

 

[Xử lý thực phẩm và dụng cụ] 

 
● Hướng dẫn trẻ từ các lớp dưới về cách hợp tác 
trong việc mang theo thực phẩm và dụng cụ một cách 
trơn tru và hiệu quả. 
 
● Nhiệm vụ hàng ngày (nichoku) và nhóm làm nhiệm 
vụ giờ ăn trưa (toban) trải khăn ăn, gọi các nhóm đang 
ngồi trước, phục vụ thức ăn. 
 
● Cảnh báo: khi có một hàng dài, việc nói chuyện và 
đùa giỡn xung quanh sẽ tăng lên. 
 
● Khuyến khích trẻ có nhu cầu ăn ít yêu cầu phần ăn 
nhỏ hơn. Như thế các em có thể ăn hết. 
  

Rắc rối đi kèm khi chơi. Khi có vấn đề xảy ra, 
đừng chỉ nói, “Chúng ta hãy chỉnh đốn lại”, mà 
hãy cố gắng tìm cách nào đó để hướng dẫn sao 
cho tình bạn bền chặt hơn. 
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[Hướng dẫn cách cư xử] 
● Trước khi ăn, “Itadakimasu” (Hãy bắt đầu nào); 
sau khi ăn xong “Gochisousama” (Bữa ăn thật ngon.) 
● Sử dụng đũa đúng cách, đúng tư thế 
● Không khí vui vẻ 
● Khi bạn ăn xong, hãy ngồi im lặng. 
● Cách làm vệ sinh những thứ bị đổ 
Cố gắng tạo bầu không khí dễ chịu để mọi người có thể 
thưởng thức bữa ăn cùng nhau. 

 
 
[Thử đồ ăn bạn không thực sự thích] 
● Khuyến khích ai đó thử ăn món ít yêu thích nhất 
bằng câu “Chỉ một miếng nữa thôi!” hoặc “Thầy/cô sẽ 
cho con thêm năm phút nữa.” 
● Để khuyến khích ăn món ít yêu thích nhất, dùng 
thẻ “Tôi Đã ăn Hết mọi thứ” hoặc phần thưởng “Nỗ lực 
Đặc biệt”. 
 
[Làm vệ sinh] 
● Mỗi nhóm hợp tác trong việc làm vệ sinh 
● Thu gom rác hiệu quả 
● Giáo viên nên đảm bảo trẻ làm việc kỹ lưỡng. 
 

(3) Vệ sinh 
 
[Để làm vệ sinh nhanh chóng và hiệu quả] 
● Phân chia công việc và hợp tác 
● Thường xuyên (mỗi tuần một lần) thay đổi khu vực 
mỗi nhóm chịu trách nhiệm làm vệ sinh. 
● Lập biểu đồ luân phiên: đảm bảo mỗi người biết 
công việc của mình trong ngày. 
● Xác định nhóm làm nhiệm vụ vệ sinh (toban): giữ 
nguyên các nhóm làm nhiệm vụ lớp học trong một học 
kỳ hoặc thay đổi 
các nhóm sau khi đã trải qua tất cả các nhiệm vụ. 
● Dạy các phương pháp làm vệ sinh thích hợp (cách 
sử dụng chổi, khăn lau, v.v.) từ các lớp dưới. 
 

 

[Thứ tự làm vệ sinh… Ví dụ] 
Tạo và phát video có thể là ý tưởng hay. 
1. Di chuyển bàn ghế ra phía sau, hợp tác với nhau. 
2. Quét khu vực 
3. Lau sàn 
4. Lau tủ và kệ 
5. Di chuyển bàn ghế ra phía trước. 
6. Quét và nhặt rác 
7. Lau sàn 
8. Đặt bàn trở lại vị trí 
9. Kiểm tra công việc 
 
[Khuyến khích trẻ làm vệ sinh nhiệt tình] 
1. Lập kế hoạch bằng cách bàn bạc kỹ 
“Nếu tất cả chúng ta hợp tác, chúng ta có thể làm vệ 
sinh nhanh chóng và kỹ càng.” 
“Hôm nay/tuần này chúng ta hãy cố gắng là---- thật sạch 
sẽ!” 
2. Tận dụng thời gian suy ngẫm 
 

+Sử dụng thẻ đánh giá, để mỗi nhóm tự đánh giá 
chính mình -- ví dụ ◎○ hoặc A B C 

Đặt ra mục tiêu cho tuần đó (ví dụ: Hoàn thành công 
việc trong khoảng thời gian đã định.) 

Tất cả có sạch không? Bạn có hợp tác không? Bạn 
có vứt đồ đi đúng cách không? 

"Giải thưởng Sạch không tì vết Hôm nay (dành cho 
người đã làm việc chăm chỉ) 
＋ Giáo viên có thể mô tả cách một nhóm làm việc 
cực kỳ chăm chỉ như thế nào. 
＋ Đưa cho trưởng nhóm làm vệ sinh một bản tóm tắt 
đánh giá làm vệ sinh. (lớp dưới) 
 

 
thời gian làm vệ sinh 
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(4) Trách nhiệm Lớp học (kakari) 
 
[Xác định các nhóm] 

Có thể xem xét sở thích của các trẻ và cân đối 
giữa các em nam và các em nữ. Nếu các thành viên 
trong một ban không cân đối, giáo viên nên đề nghị một 
số em chuyển sang nhóm khác. 
 
[Bốn điểm trong việc tổ chức các ban] 
1. Xếp thời gian cho các ban 
 
● Tận dụng thời gian rảnh buổi sáng 
. Dành một chút thời gian trong cuộc họp buổi sáng 
và/hoặc cuộc họp cuối ngày 
. Tận dụng giờ ra chơi và giờ ăn trưa 
 
2. Nghĩ ra tên hay cho các nhóm. Tận dụng các ý 
tưởng của trẻ. 
Ví dụ: tờ báo của lớp---- ban hoạt động Thời Báo----- 
Vui vẻ cho Tất cả!; chăm sóc cây cối và động vật 
Thủy cung Này nọ 
 
3. Trao đổi thông tin với các ban khác 
Dành thời gian vào cuộc họp cuối ngày để đưa ra các 
thông báo và thông tin của ban. 
 
4. Đánh giá cá nhân/lẫn nhau 
Điều quan trọng là trẻ tự đánh giá nhóm của mình. 
. Nhóm có đóng góp cho cuộc sống lớp học không? 
. Mọi người có hài lòng không? 
. Nhóm có cải thiện không? 
. Từng thành viên có cảm giác đạt thành tựu không? 

(in đậm bởi Tsuneyoshi) 
 
(5) Sắp xếp Chỗ ngồi, Luân phiên Nhóm làm Nhiệm vụ 
 
1. Đây là bước đầu tiên để phát triển quan hệ cá nhân 
tốt đẹp ở trẻ em 
 

Các trẻ có nhiều hứng thú với việc sắp xếp chỗ 
ngồi. Thay vì quyết định ngẫu nhiên theo khối, v.v., giáo 
viên nên quyết định cẩn thận. Thông qua các nhóm làm 
nhiệm vụ lớp học(toban) các trẻ trải nghiệm hợp tác 
trong công việc và vui chơi; chúng được liên kết với 
quan hệ trong lớp học. 

2. Những điều cần lưu ý khi xếp chỗ ngồi. 
. thị lực 
. thính lực 
. chiều cao 
. cấu trúc cơ thể 
. động lực học tập 
. mối quan tâm 
. hiểu biết 
. quan hệ cá nhân 
 
Chú thích: Việc sắp xếp chỗ ngồi trong lớp học đóng vai 
trò cơ sở cho các nhóm nhỏ trong lớp học (han) sau là 
cơ sở cho các hoạt động việc vặt của nhóm nhỏ. 

4 Sau Buổi học 

[Cuộc họp cuối ngày](kaeri no kai) 
 
Cuộc họp cuối ngày…… ví dụ 
 

 
 
[Sau khi trẻ về nhà] 

1 Nghĩ lại về cả ngày, hình dung gương mặt của từng trẻ. 
Ghi chép những điểm tốt của trẻ mà bạn thấy, những 
gì bạn đã dạy, vv. 

2 Sắp xếp ngăn nắp bàn làm việc của bạn. 
3 Xếp thẳng ngay ngắn bàn học của trẻ; nhặt rác. 
4 Đảm bảo bảng đen và miếng lau bảng sạch sẽ. 
5 Đóng cửa sổ. 

  

Nhìn lại một ngày (Ngôi sao của Ngày, Người Đóng 
góp Quan trọng nhất của Ngày hôm nay) 

. Cho học sinh nghĩ lại và kể cho mọi người về những 
nỗ lực đặc biệt của mình hoặc các bạn khác trong 
ngày. Giáo viên cần đảm bảo không có em học sinh 
nào bị bỏ lại. Nếu có em nào đó chưa được nhắc đến 
tên, hãy tìm điểm tốt của em đó và nêu lên. 
. Việc ghi chép lại những gì tất cả các em đã làm trong 
"Lịch sử Lớp học Của chúng mình" có thể là một ý 
tưởng hay. 

 
Đối với và từ các ban lớp học 

“Có bất kỳ yêu cầu nào đối với các ban lớp học 
không?” “Có bất kỳ thông báo nào từ các ban lớp học 
không?” 

 
Dặn dò từ giáo viên 

*Sau khi chào tạm biệt, rời khỏi lớp học với động tác 
sayonara-janken(giấy-kéo-đá) hoặc bắt tay sayonara  
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[Trưng bày tác phẩm của trẻ] 
Chỉ trưng bày nếu bạn có tác phẩm của tất cả các 
học sinh. 
Hỏi để xem các lớp học khác. Bạn có thể học hỏi từ các 
cuộc trưng bày khác; bạn sẽ thu được rất nhiều ý tưởng 
hay. 
(in đậm bởi Tsuneyoshi) 
 

 
tác phẩm nghệ thuật trong lớp học 

 
5 Tạo không khí lớp học tốt 

 
Lớp học là nơi trẻ dành hơn một nửa thời gian của 

mình. Chúng tôi muốn biến nơi đây thành một nơi mà 
mỗi trẻ đều cảm thấy thoải mái, một ngôi nhà thứ hai. 
 

[Lưu ý] 
Lớp học gọn gàng, sáng sủa 

. Để càng ít đồ gần cửa sổ càng tốt. Để ánh sáng mặt 
trời chiếu vào. 

. Giữ cho cửa sổ sạch sẽ bóng loáng. 

. Sử dụng màu sắc tươi sáng cho các hạng mục trưng 
bày. 

. Giữ cho các khu vực được sử dụng nhiều nhất sạch sẽ 
nhất (đặc biệt là giỏ đựng rác, tủ đựng dụng cụ làm vệ 
sinh, quầy ăn trưa) 

. Đừng để hộp các tông, vv. ở góc phòng 
 

Lớp học dễ sử dụng 
. Đảm bảo khu vực để đồ dùng cá nhân thuận tiện (tủ 

khóa, thùng đựng, móc treo, vv.) 
. Để các vật dụng hay dùng ở nơi dễ lấy (gọt bút chì, 

băng keo Scotch, đinh bấm, từ điển, vv.) 
Nếu bạn sử dụng xe đẩy có bánh xe, trẻ em sẽ thích di 

chuyển xe xung quanh. 
. Dán nhãn đồ vật rõ ràng 
*Nếu mọi thứ ở đúng vị trí, điều đó mang lại cảm giác an 

toàn, giúp trẻ cảm thấy như ở nhà. 

Lớp học khơi dậy động lực 
. Trưng bày tài liệu liên quan đến học tập. 
. Nếu bạn trưng bày tác phẩm của trẻ, các em có thể 
học hỏi lẫn nhau. 
. Sử dụng các công cụ giáo dục (mô hình, vv.) trẻ có thể 
sờ vào và học hỏi. 
. Để dành chỗ cho các ban lớp học (cho cả thông báo 
của Hội đồng Học sinh, tờ báo của lớp, câu đố, hộp ý 
kiến, vv.) 
 
* Bầu không khí khuyến khích sự sáng tạo, nỗ lực và 
học tập thực hành dẫn đến đạt thành tựu và sự tự tin. 

 
Biển hiệu hãy nói "xin chào" với nhau 
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Các hạng mục trưng bày cố định liên quan đến học tập và cuộc sống hàng ngày 
 
 

 
  

Phía sau của Phòng 

Gần Cửa sổ 

Gần Hành lang 

Phía trước của Phòng 

Các vật phẩm Hữu ích 
･ Lịch 
･ Thời gian biểu cho các sự kiện 
･ Tin tức của khối/ lớp 
･ Các công việc của ban lớp học 
･ Biểu đồ luân phiên nhiệm vụ 
･ Hòm thư lớp, vv. 

Những điều cần thiết Hàng ngày 
･ Mục tiêu được viết ra 
･ Danh sách các vật phẩm cần mang theo 

cho các lớp học 
･ Hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ ăn trưa 
･ Tạp dề ăn trưa (để mang về nhà) . 
･ Giỏ đựng giấy rác và các thùng rác khác 

Các hạng mục Trưng bày Cố định 
Liên quan đến Học tập và Cuộc 
sống Hàng ngày 
･ Mục đích giáo dục của nhà trường 
･ Mục đích của khối lớp, lớp học 
･ Mục đích cuộc sống hàng ngày 
･ Thời gian biểu, vv. 

Cửa 

Cửa 

Tủ khóa 
cá nhân 

･ Bể cá, rùa và các chậu cây 
sẽ giúp tạo ra bầu không khí 
ấm áp, dễ chịu. 

･ Đừng phơi giẻ lau trên hàng 
rào ngăn học sinh ngã. 

Giỏ hàng có 
bánh xe 

Các dấu tròn nhỏ 
trên sàn sẽ giúp dễ 
xếp bàn trở lại vị trí 
cũ sau khi làm vệ 
sinh, vv. 

Nếu bạn có không gian, hãy đặt một 
bàn học cỡ lớn cho ban lớp học sử 
dụng. 

･ Nếu bạn sử dụng các bìa kẹp 
hồ sơ trong, sẽ dễ trưng bày 
tác phẩm nghệ thuật của học 
sinh. 

･ Bạn có thể sử dụng tường 
hành lang để trưng bày tác 
phẩm nghệ thuật của trẻ em, 
các mẩu báo, bài thơ của 
tháng, vv. 

･ Móc giúp treo túi và quần áo 
tập thể dục. 

･ Tủ khóa 
･ Tác phẩm của trẻ 
･ Trưng bày ban lớp học 
･ Thông báo của hội đồng học sinh 
･ Trưng bày chữ viết đẹp 
･ Bản đồ 
･ Tiến bộ học tập 

･ Đảm bảo luôn có xà phòng, bàn 
chải cọ, chất tẩy rửa tại bồn rửa 

･ Các vật phẩm hay dùng 
Gọt bút chì 
Đinh bấm 
Băng keo Scotch 
Bút dạ 
Bóng 
Dây nhảy 
Vật phẩm thất lạc 
Các loại giấy khác nhau 
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II. Tăng cường Sự thân thiết 

Các ban lớp học (kakari) làm việc cho lớp 

1 Hai kiểu phân chia trách nhiệm—toban và kakari 

Có thể định nghĩa nhóm thông thường toban như dưới đây. 
 

 
Trong lớp của cô Kikuchi, cũng có một em toban. Một em đang làm nhiệm vụ toban, đúng như 

tên gọi là nhiệm vụ do một người làm, trong suốt ngày học.  Nếu có thể, có số lượng công việc bằng 
với số thành viên trong lớp.   Có thể bổ sung thêm công việc bất cứ lúc nào, lấy ý tưởng từ các trẻ. 

Ví dụ về một người - một nhiệm vụ 
 

2 Đổi tên ban lớp học (kakari) dưới dạng 'công ty' 

Trong lớp của cô Kikuchi, điều này đã được thực hiện để phân biệt rõ ràng giữa các nhóm 
làm nhiệm vụ (toban) và các ban lớp học (kakari). 

‘Công ty’ cần phải vui vẻ, được khen ngợi và được cả lớp yêu thích. Các trẻ tự tạo ra 'công ty' 
bằng trí tưởng tượng của mình. 

Quy tắc thành lập công ty 

Toban: Nhóm làm nhiệm vụ (luân phiên vai trò): các công việc thiết yếu, 
có trách nhiệm được thực hiện bằng cách hợp tác với các bạn cùng lớp 

(nhiệm vụ làm vệ sinh, nhiệm vụ bữa trưa, nhiệm vụ hàng ngày) 

*Người bán sách: “Tôi sẽ tổ chức thư viện lớp học”. 
*Hoa hậu/Nam vương tiết kiệm-năng lượng: “Tôi sẽ đảm bảo đèn được tắt đi khi 
không cần thiết”. 
*Hoa hậu/Nam hậu cải thiện-kỹ năng-của bạn: “Tôi sẽ thiết lập các hoạt động tập 
luyện buổi sáng”. 
*Người nam châm: “Tôi sẽ sắp xếp trật tự các nam châm gắn bảng đen”. 
*Người tái chế: “Tôi sẽ đảm bảo giấy có thể tái sử dụng được cho vào thùng rác”. 
*Người kiểm tra: “Tôi sẽ kiểm tra công việc đã được bàn giao”. 
*Người xoá 1 và 2: “Chúng tôi sẽ giữ bảng đen sạch sẽ!”  

(phân chia công việc giữa bên trái và bên phải) 
*Người gửi thư: “”Tôi sẽ phát thư từ văn phòng”. 
*Người liên lạc: “Tôi sẽ liên lạc với các bạn vắng mặt”. 

. Công ty nên vừa thú vị vừa có lợi cho tất cả mọi người trong lớp 

. Có thể thành lập một công ty mới bất cứ lúc nào. 

. Một người cũng có thể thành lập một công ty. 

. Bất kỳ ai cũng được chào đón tham gia. 

. Mỗi thành viên trong lớp có thể tham gia hai công ty. 

. Nếu công ty không làm bất kỳ công việc nào trong hai tuần thì công ty sẽ ngừng 
hoạt động, vv. 
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Ví dụ về các công ty 

 
 
[Phản ứng của Trẻ] 
 
 

Bằng cách nêu rõ khác biệt giữa các nhiệm vụ và `các công ty`, mọi 
trẻ đều biết chính xác công việc của mình là gì. Một nhiệm vụ-một người 
mang lại cho mỗi em cảm giác tự hào và trách nhiệm---“Hãy để việc đó 
cho tôi!” Bằng cách giữ nguyên các nhóm làm nhiệm vụ vệ sinh và phụ 
trách bữa trưa trong suốt cả năm, một số trẻ đã thấy, “Không có tranh cãi 
khi chúng con phân chia công việc; mọi thứ đều suôn sẻ”. Các em làm vệ 
sinh xong trong 10 phút và có 5 phút rảnh rỗi trước tiết 5. 

Nhiều ‘công ty’ đã được thành lập, trong đó có một số công ty độc đáo. 
 
 
 
 
 
 

Cô Kikuchi 
 

 
 
 

Quan sát các trẻ trong học kỳ đầu tiên, tôi có thể thấy rằng `các 
công ty` là nơi để kết bạn. Tôi không thể không mỉm cười khi nghe 
thấy, “Tất cả mọi người, tập trung nào. Mình có vài điều muốn thảo 
luận”. Tất nhiên, có những bất đồng, nhưng cả các em nam và các em 
nữ đều nghiêm túc tham gia các hoạt động và cũng rất thích chúng. 
Tôi dự định tiếp tục các hoạt động này, cải thiện trong quá trình chúng 
tôi tiếp tục. `Các công ty` khiến cho chúng tôi, các trẻ và tôi, suy nghĩ 
về ý nghĩa của “làm việc cho lớp học”. 

 
 
 
 
 
 

Cô Kikuchi 

 

 
Công ty Chúc mừng Sinh nhật / Công ty Thủ công & Thử nghiệm 

Công ty Tổ chức sự kiện Đặc biệt / Công ty Người dẫn chương trình / Công ty Thực vật 
Công ty Báo / Công ty Báo Thể thao / Công ty Côn trùng 

*Công ty Kiến… nuôi kiến, quan sát chúng cẩn thận, nghiên cứu để trả 
lời câu hỏi của mọi người, xuất bản tờ Báo Kiến 
*Công ty Chúc mừng Sinh nhật…tìm hiểu sinh nhật của mọi người, màu 

sắc và hình dạng yêu thích, làm thiệp sinh nhật độc đáo 
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Thực đơn 

 
mì ramen 

bánh crepe 
cơm chiên 

cà ri 
mì xào 

nước ép trái 
cây hỗn hợp 

vv. 

[Sự kiện đặc biệt] 
 

 
Chúng tôi muốn biến sự kiện đặc biệt thành một trải nghiệm thú vị, đáng nhớ, tách biệt hoàn toàn với cuộc 

sống hàng ngày. Khi các trẻ đắm chìm trong một việc gì đó, lớp học hòa thành một khối. 
Lập kế hoạch kakari rất phổ biến; tất cả mọi người đều muốn tham gia. Hoạt động này hấp dẫn các em lập kế 

hoạch và tự mình thực hiện một điều gì đó. Chuẩn bị Ngày hội Vui chơi được thực hiện bằng cách lập kế hoạchkakari. 
Việc lập kế hoạch chi tiết do các em thực hiện, nhưng giáo viên phải kiểm tra để đảm bảo an toàn. Trong suốt hoạt 
động, giáo viên cần hoà làm một với trẻ trong một thế giới đặc biệt. 

 
Các sự kiện phổ biến Ngày hội Vui chơi 
 

‘Nhà hàng Mặc diện’ 

. Từng nhóm quyết định sẽ làm món gì 

. Mọi người mặc diện và sắp đặt nhà hàng 

. Ban kế hoạch kiếm tiền và phân bổ tiền 

. Từng nhóm xác định giá cả 
 

Quán cà phê 

. Tạo quầy. Biến lớp học thành quán cà phê 

. Nhân viên phục vụ bàn nên nghĩ ra đồng phục vui nhộn. 

. Làm thực đơn đồ uống. Chuẩn bị ly giấy. Mang theo đồ uống  
(nước trắng cũng được.) 

Chương trình Chiếu phim 

.Sử dụng màn chiếu và máy chiếu lớp học và tổ chức một buổi chiếu phim. 

. Nếu bạn kết hợp phim và quán cà phê, thậm chí còn vui hơn. 

. Ngày Thể thao / Bữa tiệc Vũ trường / Ngôi nhà Ma ám, vv. 
 
 

 
Chúng ta hãy làm cho mỗi sự kiện là một trải nghiệm thú vị, hấp 
dẫn--một thế giới đặc biệt cho tất cả mọi người trong lớp. 

 
Hãy nghĩ tới các sự kiện phù hợp với lớp học của riêng bạn.  

Chúc bạn có trải nghiệm thú vị! 

Thực đơn 

 
mì ramen  

bánh crepe  
cơm chiên  

cà ri 
mì xào  

nước ép trái cây 
hỗn hợp  

vv. 
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[Trò chơi Nhóm] 

 
Nếu tất cả các em chơi hết mình cùng nhau, các em hoà thành một. 

Ít nhất mỗi tháng một lần kakari vui chơi lên kế hoạch cho một sự kiện, Ngày Nào Mình Cùng Chơi hoặc Giờ 
Chơi. Khi mọi người trong lớp chơi hết mình, các em thoải mái và trở nên thân thiện hơn với nhau; không khí lớp học thay 
đổi. Ngay cả trong cuộc họp cuối ngày, vẫn có thời gian để chơi một trò chơi vui nhộn. Nếu trẻ rời trường trong tâm trạng 
tốt, điều đó sẽ mang lại cho trẻ năng lượng cho ngày hôm sau. Điều quan trọng là giúp trẻ vui vẻ và hoạt bát. 

 
Ví dụ về Trò chơi 
 

Yêu thích Số 1: “S-ken” 

Trò chơi phổ biến nhất là S-ken.Đây là một trò chơi đơn giản, nhưng bằng cách thêm những thay đổi của riêng 
bạn, trò chơi trở nên thú vị hơn. Các trẻ đắm mình trong trò chơi; lớp học hoà thành một. 

Lớp học được chia thành hai đội. Đội nào lấy được “kho báu” (một viên đá, vv.) của đội khác đầu tiên là đội 
chiến thắng. Các quy tắc đơn giản nhưng trở nên phức tạp hơn tùy thuộc vào cấp độ và mức độ phát triển. 

Mỗi đội nghĩ ra chiến lược đánh cắp viên đá trong một khoảng giới hạn thời gian nhất định. Về cơ bản, mỗi đội 
được chia thành bên tấn công và bên phòng thủ và bàn bạc những cách hiệu quả để đánh cắp kho báu. Chiến thuật tâm 
lý làm cho trận chiến thú vị. 

. Bạn tấn công bằng cách nhảy trên một chân. Nếu cả hai chân chạm đất, bạn không được chơi nữa. 

. Nếu bạn đi ra ngoài khu vực được chỉ định, bạn không được chơi nữa. 

. Tấn công có thể trở nên thô bạo. Nếu bạn hạ gục ai đó, bạn không được chơi nữa. Cho dù trò chơi có vui đến 
mức nào, an toàn vẫn là trên hết. 

 
Trò chơi Vua 

Khi mọi người đồng thanh hét lên, “Aiiiiiiii là vua?” lớp học hoà thành một. Bạn có thể cảm thấy bầu không khí 
thay đổi. Trò chơi này cũng rất phổ biến.   Trò này không mất nhiều thời gian, nên phù hợp cho cuộc họp cuối ngày. Một 
em trở thành “vua” và tất cả các em khác bắt chước các động tác của em đó. Mục tiêu là tìm ra ai là vua thực sự. Không 
cần chuẩn bị, vì vậy bạn có thể chơi trò này bất cứ lúc nào. Trò này lý tưởng để kéo cả lớp lại gần nhau. 
 

Có vô số các trò chơi vui nhộn để chơi. Chơi giúp tâm hồn tự do. 
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Cột 

Ký ức Của tôi về Trẻ (S) và việc Sử dụng Hồ sơ 
 
 
 

Tháng 4 này tôi trở thành một giáo viên lớp 4 mới. Lớp học là cùng một nhóm từ 
lớp 3, nhưng giáo viên đã được chuyển đi và tôi tiếp quản. 

Một trong những giáo viên lớp 4 khác, một giáo viên trẻ nhiệt tình, phụ trách cùng 
một lớp như năm ngoái, cho biết, ”Năm nay tôi muốn khởi xướng ‘Ghi chú Thử thách’. 
Hãy cùng làm nào”. Tôi đồng ý, tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục cả năm không. ‘Ghi chú 
Thử thách’ đang chọn một số dự án mới, đầy thách thức để nghiên cứu độc lập và ghi chú 
về tiến trình của bạn. 

Một trong 24 học sinh trong lớp tôi là một em học sinh nữ, S. Em ấy có vấn đề về 
nói. Dường như năm lớp 1 và lớp 2 em hầu như không nói gì. Năm lớp 3 em ấy cuối cùng 
cũng có thể nói nhẹ nhàng, “Con ổn.” khi được gọi tên vào buổi sáng. 

Vào tháng 4 khi tôi gặp S tôi đã cố gắng giao tiếp với em. “Nếu con không thể trả 
lời bằng lời thì dùng cử chỉ cũng được”. Tôi đã hy vọng nhưng không có phản ứng. Tiếp 
theo tôi đã thử trò chuyện bằng cách viết. Lại không có gì xảy ra cả. 

Tôi đã nghe nói về những trẻ không nói chuyện, nhưng đây là lần đầu tiên thực 
sự gặp một em như vậy. Tôi thực sự không biết phải làm gì. 

Vài ngày sau trong giờ ăn trưa, S, với đôi mắt ngấn lệ, dường như đang cố nói 
điều gì đó. Một số trẻ đã cố gắng nói chuyện với em ấy, nhưng không thể tìm ra vấn đề. 
Tôi nhớ rằng một em đã viết trong ‘Ghi chú Thử thách’ của mình rằng “Mình đã rất vui khi 
chơi với bạn S.” Tôi hỏi em ấy có vấn đề gì. Em trả lời ngay, “Bạn ấy bị đau đầu ạ”.‘Ghi 
chú Thử thách’ đã đến cứu tôi! 

Hóa ra, S viết chữ rất gọn gàng và giỏi mọi thứ liên quan đến ghi chú, viết ra mọi 
thứ. Sau đó, em ấy đã viết nhiều suy nghĩ của mình trong ‘Ghi chú Thử thách’. Em ấy 
thường thể hiện một ý chí mạnh mẽ; chẳng hạn, một hôm em ấy viết, “Mình muốn nói ra 
như mọi người khác; mình sẽ sớm phát biểu vào buổi sáng”. 

Bây giờ tôi có thể trò chuyện bình thường với S. Mỗi ngày đều rất bận rộn, 
nhưng ‘Ghi chú Thử thách’ là một phần quan trọng trong cuộc sống giảng dạy của tôi. 
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Phần II Tạo một Bầu không khí Lớp học Tốt với Tất cả mọi 

người trong Trường 

Tôi Xây dựng một Bầu không khí Lớp học Tốt Thông qua Các sự kiện Trường học 
 
1. Mục đích của các sự kiện trường học 

Mục đích của các sự kiện trường học là giúp các em nhận thức về việc là thành viên của trường cũng như của 
lớp và khuyến khích các em suy nghĩ về vai trò của mình trong nhóm và hành động có trách nhiệm. 
 
2. Lập nhóm làm cho cuộc sống trường học trọn vẹn hơn 

Để đạt được điều này, cần có bầu không khí lớp học sau: 

-1- Trao đổi ý tưởng và mong muốn trong môi trường mở và đặt mục tiêu. 

-2- Hợp tác với nhau để thực hiện mục tiêu của hoạt động nhóm. 

-3- Hướng tới các hoạt động sáng tạo bằng cách lập kế hoạch cẩn thận. 

-4- Đảm bảo trao đổi ý tưởng một cách hoạt bát, mang tính xây dựng. 
 

3. Tạo ra lớp học đem đến tính cá nhân 

Giá trị cá nhân là điều mà mỗi học sinh tự phát triển, nhưng sự chấp nhận của khối/ lớp đóng một phần quan 
trọng. Để phát triển các giá trị cá nhân, cần có các điều kiện sau đây: 

-1- Lớp có hoạt động nhóm hiệu quả. 

-2- Mỗi trẻ nhận thức được giá trị cá nhân của mình. 

-3- Nhóm (khối, lớp) chấp nhận cách suy nghĩ và vai trò của mỗi trẻ trong nhóm 

-4- Mỗi trẻ được trao niềm tin (bởi giáo viên, bạn cùng lớp, những trẻ khác trong khối). 

-5- Các bài tập được đưa ra ở mức độ cao và giúp phát triển các giá trị cá nhân của mỗi trẻ. 
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II Tương tác với Các trẻ Khác -- Các hoạt động Gồm Nhiều Khối lớp Khác nhau 

 
Các hoạt động Nhóm Gồm Nhiều Lứa tuổi 

 
-1- Mục đích 

. Thực hiện ý tưởng: toàn bộ khoa nên dạy tất cả các học sinh 

. Bằng các nhóm tiếp tục lâu dài của các khối lớp khác nhau: 

(a) Khi đảm nhận vai trò lãnh đạo, trẻ lớn hơn ý thức được mình học lớp trên và học cách lãnh đạo. 

(b) Thông qua tương tác với các học sinh lớn hơn, các học sinh nhỏ hơn nhìn vào các anh chị lớp trên để noi gương và 
học hỏi. 

. Bằng cách thành lập các nhóm trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau, các trẻ có thể tham gia vào các hoạt động thú vị hơn, 
năng động hơn, điều này sẽ giúp trẻ nhiệt tình hơn. 
 
-2- Hình thành các nhóm 

. Các lớp ‘Anh-chị’: Lớp 1 và 6, lớp 2 và 5, lớp 3 và 4. Các nhóm được hình thành trong một lớp và sau đó kết hợp với 
một nhóm từ khối lớp khác. Điều này đơn giản hóa quá trình. 
. Thành lập một nhóm có tất cả 6 khối lớp. Nếu trường học lớn, điều này sẽ trở nên phức tạp hơn. 
 

-3- Hoạt động với các nhóm lớn/ít tuổi hơn 

. Các hoạt động nhóm toàn trường: hoạt động vui chơi, lễ hội trẻ em, giải đấu thể thao, làm vệ sinh 

. Sự kiện đặc biệt: Ngày Thể thao, ăn trưa, tiệc chia tay cho học sinh lớp 6, nhóm học tập 
 

-4- Hỗn hợp 

. Nếu bạn đặt tên cho nhóm hoặc có linh vật, cảm giác nhóm sẽ tăng lên. 

. Tránh đặt các anh chị em lại với nhau. 
 
 

Tương tác Học thuật với Các khối lớp Khác 
-1- Mục đích: 

Các hoạt động nhóm học thuật kết hợp là ’tokkatsu’ nhưng chủ yếu liên quan đến học thuật. Bằng cách dẫn dắt và được 
dẫn dắt, dạy và được dạy, động lực tăng lên; trình độ của học sinh được xác định, vì vậy hướng dẫn học thuật rõ ràng. 
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-2- Ví dụ về Tương tác của Các hoạt động Học thuật Kết hợp 
 
 
 

Môn học Lớp Tương tác 

Nhật Bản 

Lớp 3 và lớp 2 
Các em học sinh lớp 3 viết bài luận, 'Những điều Anh chị Muốn 
dạy Các em' và để các em học sinh lớp 2 đọc chúng. Đổi lại, các 
em học sinh lớp 2 viết thư cảm ơn. 

Lớp trên /  
Lớp dưới 

Để tăng hứng thú đọc sách, trẻ lớn hơn đọc cho trẻ nhỏ hoặc giới 
thiệu những cuốn sách thú vị. 

Lớp 5 và lớp 6 Các em học sinh lớp 6 kể về những chuyến đi thực địa. 

Lớp 6 và trường 
trung học cơ sở 

Các em có một cuộc thảo luận về 'Tương lai Của chúng ta'. 

Đồ thủ công 

Lớp 1 và lớp 2 Hai nhóm lứa tuổi chơi với các vật liệu khác nhau. 

Lớp 6 và lớp 1 
Các em học sinh lớp 6 làm đồ chơi di động, các em học sinh lớp 1 
chơi với chúng và đưa ra ý kiến. 

Nghiên cứu 
Môi trường 
Cuộc sống 

Lớp 1 và lớp 2 
Các em học sinh lớp 2 dẫn học sinh lớp 1 đi xem quanh trường, 
chỉ cho các em cách chăm sóc cây cỏ và động vật, dạy các em trò 
chơi truyền thống. Các em cùng nhau tổ chức lễ hội. 

Lớp 2 và lớp 3 
‘Nhảy vào Tương lai!’ Các em học sinh lớp 2 lấy thông tin từ các 
em học sinh lớp 3 để tăng hứng thú với việc chuyển lên một lớp. 

Học tập 
Tích hợp 

Lớp 4 và lớp 3 
Các em học sinh lớp 4 kể cho các em học sinh lớp 3 nghiên cứu 
của mình về ‘Nước’. 

 
 
 
 

 
Mang Lợi ích của Các lớp học Kết hợp Trở lại với Tiết chủ nhiệm 

 

Các giáo viên khác nhau cần trao đổi thông tin. Một giáo viên khác 
có thể nhận thấy một mặt tính cách của học sinh mà bạn không thấy hoặc 
không rõ ràng trong tiết chủ nhiệm. Điều quan trọng là đưa ra những điểm 
tốt trong tiết chủ nhiệm hàng ngày. Tất cả các học sinh lớp trên khó có 
thể đều thể hiện các đặc điểm lãnh đạo, nhưng trong các hoạt động kết 
hợp những lớp này, các đặc điểm xuất hiện một cách tự nhiên. Giáo viên 
chủ nhiệm cũng nên cố gắng nêu ra những phẩm chất này trong tiết chủ 
nhiệm. 
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III Hệ thống Phối hợp Trường/ Khối lớp 

 
1 Khái niệm cơ bản trong việc thiết lập hệ thống 

 
Một giáo viên không điều hành lớp học một mình mà tất cả mọi người trong lớp học và trường học giúp xây dựng lớp. 
Thái độ này có thể sẽ ngày càng lan rộng. Trong việc thiết lập một hệ thống phối hợp có 3 điểm cơ bản. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

[Bắt đầu nhỏ thôi. Nếu có thể 
thay đổi điều gì dễ dàng, hãy 
làm điều đó trước.] 

ĐIỂM 1 Cẩn thận không cố quá sức 
Cho dù các kế hoạch cho hệ thống phối hợp tốt 
đến đâu, nếu bạn không thực tế thì bạn sẽ không 
thành công. Điều quan trọng là không vượt quá 
giới hạn của bạn. 

ĐIỂM 2 Tận dụng tối đa khả năng của mỗi giáo viên. 
Khi phối hợp, nếu bạn có thể sử dụng các môn học và lĩnh 
vực mạnh nhất của mình, bạn sẽ có thể làm việc tích cực và 
hăng hái. Các giáo viên nên có cái nhìn khác về điểm tốt 
của họ và bàn bạc. 

[Khi phối hợp, trong phạm vi 
khối lớp hoặc toàn trường, 
sẽ dễ làm những việc mà 
bạn giỏi.] 

ĐIỂM 3 Trao đổi thông tin tích cực 
Trao đổi thông tin là vô cùng đáng quý 
trong hệ thống phối hợp. Nếu bạn tập trung 
vào những điểm tốt của từng trẻ, những 
cải tiến và nỗ lực chăm chỉ của trẻ, hệ 
thống phối hợp sẽ hoạt động trơn tru. 

[Bí mật cho một hệ thống 
phối hợp lâu dài là trao đổi 
thông tin về những thay đổi 
tích cực.] 
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2 Ví dụ cụ thể về hệ thống phối hợp 
 

Có nhiều cách khác nhau để giáo viên cùng cấp lớp phối hợp:  chuẩn bị tài liệu giảng dạy, trao đổi ý tưởng, đổi lớp. Khi phối 
hợp làm việc trong hệ thống trường học, bạn nên tìm cách thu hút giáo viên tham gia tùy thuộc vào chuyên môn của họ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chú thích: Tiết Học tập Tích hợp và Nghiên 

cứu Môi trường Cuộc sống là tiết học nằm 

trong chương trình giảng dạy của Nhật Bản. 

Xem giải thích thuật ngữ ở cuối báo cáo. 

[Hệ thống phối hợp có 
thể được sử dụng 
trong Ngày Thể thao, 
triển lãm, các chuyến 
đi thực địa] 

[Giáo viên không chỉ đơn 
thuần giúp đỡ trong giờ 
ăn trưa mà còn tương 
tác với trẻ ngoài giờ học 
để làm cho mối quan hệ 
hai bên gần gũi hơn.] 

Giáo viên của các môn học chuyên 
ngành cùng trẻ ăn trưa 

 
Thông thường giáo viên của môn học 
chuyên ngành chỉ gặp các em học sinh 
trong lớp mỹ thuật hoặc âm nhạc hoặc 
thể dục. Nếu họ cùng trẻ ăn trưa, họ có 
thể thấy một khía cạnh khác trong tính 
cách của trẻ. Học sinh và giáo viên trở 
nên gần gũi hơn; không khí trong lớp sẽ 
thay đổi. Ngoài ra, họ có thể tiếp xúc với 
học sinh mà họ chưa dạy. Điều này sẽ 
giúp tạo sự chuyển tiếp suôn sẻ khi trẻ 
tham gia lớp học của giáo viên. 

Thuyết trình học thuật 
 

Khi có bài thuyết trình Học tập Tích hợp 
hoặc Nghiên cứu Môi trường Cuộc sống, 
giáo viên của các môn học chuyên ngành 
nên tham gia. Điều này sẽ làm bài thuyết 
trình sinh động. Tiếp xúc với nhiều giáo 
viên khác nhau sẽ giúp trẻ phát triển. 

 
 

[Nếu bạn trao đổi thông 
tin về các kỹ năng đặc 
biệt với cả các giáo viên 
của các khối lớp khác, 
kỹ năng giảng dạy của 
mọi người sẽ được cải 
thiện.] 

Tận dụng khả năng đặc biệt của mọi 
người ở cấp lớp 

 
Nếu một khối lớp có nhiều hơn hai lớp, có 
thể tận dụng các khả năng đặc biệt của mỗi 
giáo viên. Các giáo viên nên nói cho nhau 
những điểm mạnh của họ, ”Tôi nghĩ tôi có 
thể dạy môn kinh tế gia đình”. “Để môn Thể 
dục cho tôi.” “Tôi đã từng học lớp tập viết 
chữ, vì vậy tôi có thể làm các bài báo mẫu”. 
Ngay cả khi bạn không thực sự đổi lớp học, 
bạn có thể chia sẻ tài liệu giảng dạy và ý 
tưởng cho phương pháp giảng dạy. Lớp học 
trở nên hào hứng hơn. Điều quan trọng là tôn 
trọng các kỹ năng của nhau và phối hợp 
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Những điểm quan trọng trong việc quản lý khối lớp 

 
[1. Thể hiện sự tôn trọng đối với các giáo viên chủ nhiệm khác: niềm tin trong toàn bộ khối lớp] 

~Trẻ em đang quan sát cách bạn cư xử với các giáo viên khác~ 
 

. Đừng so sánh lớp học của bạn với các lớp khác. 

. Đừng cùng trẻ chỉ trích giáo viên khác. 

. Đừng chỉ trích giáo viên chủ nhiệm khác trước mặt trẻ. 

. Giáo viên giàu kinh nghiệm sẽ tìm thấy những điểm tốt của giáo viên trẻ và khen ngợi họ trước mặt trẻ. 
 
[Giúp phát triển tất cả các trẻ trong lớp.] 

~Làm mọi thứ như một khối~ 
 

. Tìm hiểu tên của trẻ ở các lớp học khác. 

. Giúp giải quyết các vấn đề trong toàn bộ khối lớp. 

. Đặt các quy tắc cố định cho toàn bộ khối lớp (bài tập về nhà, đồ dùng cá nhân, sự kiện lớp học.) 

. Hãy chắc chắn rằng các quy tắc dựa trên tình trạng thực tế trong các lớp. 
 

[Hiểu về trẻ trong nhóm lớp; có hướng dẫn thống nhất trong tất cả các lớp.] 
 

. Cho tất cả các giáo viên cơ hội để dạy tất cả các trẻ trong khối lớp. 

. Trao đổi các thông tin quan trọng về trẻ trong các lớp học của nhau. 

. Xây dựng mối quan hệ sao cho bạn có thể cảnh cáo, mắng bất kỳ trẻ nào trong khối lớp. 
 

Ví dụ Cụ thể 
 

-1- Lớp trao đổi, các lớp liên kết 

Thông qua các lớp học này, chúng tôi có thể hiểu sâu hơn về tất cả các em trong lớp. Ngoài ra các em cũng làm quen với 
các giáo viên. 
 
-2- Hỗ trợ lẫn nhau giữa các lớp khác nhau 

Chia hỗ trợ thành hai loại, liên quan đến học thuật và lối sống. Thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các giáo viên chủ 
nhiệm trong lớp. 
 

-3- Thảo luận bằng văn bản (Tạm dừng và nhìn lại là quan trọng.) 

Xác định một chủ đề. Cho trẻ (giấu tên) viết ra những suy nghĩ mà các em có thể khó nói ra. Sắp xếp các nhận xét và đọc 
lên thành tiếng. 
 

 



 

 

47 

Gợi ý nhận trợ giúp khi có sự cố trong lớp học 
 

 
 

 
 
  

 
 

Gợi ý số 1 Đừng ngần ngại yêu cầu trợ giúp 

Yêu cầu trợ giúp là việc không dễ dàng Vấn đề càng nghiêm trọng thì 
càng khó nói với người khác về vấn đề đó. Đây là vấn đề nan giải: bạn càng 
cần trợ giúp, bạn càng khó yêu cầu trợ giúp. 

Có một lý do là bạn nghĩ rằng, “Tôi muốn tự mình xử lý” hoặc “Tôi 
nghĩ tôi có thể làm được điều đó” hay bạn không muốn cho người khác thấy 
những thiếu sót của bạn. Ở các trường hợp khác, bạn trì hoãn việc yêu cầu trợ 
giúp, tự hỏi liệu có thể nhận kiểu trợ giúp gì. Thật khó để thoát khỏi những lo 
lắng này, nhưng bạn cần nói với ai đó. Thường thì nhìn vào một vấn đề từ một 
quan điểm khác sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp. Chỉ cần bày tỏ vấn đề trong lòng 
ra sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn 

 
 

Gợi ý số 2 Giúp đỡ một giáo viên khác tìm đến bạn khi gặp 
vấn đề 

Nếu một giáo viên khác cùng khối lớp đề nghị trợ giúp, bạn nên phản 
ứng thế nào? “Tôi đã làm như thế này thế kia và nó hiệu quả” nghe có vẻ như 
lời khuyên tốt, nhưng thực tế không phải vậy.Kể về kinh nghiệm thành công 
của bạn cho một người không có vấn đề có thể có ý nghĩa, nhưng nó có thể có 
tác dụng ngược lại với ai đó đang yêu cầu trợ giúp. 

Hầu hết mọi người kêu gọi giúp đỡ đang ở trong tình trạng khó khăn. 
Nghe câu chuyện thành công của người khác có thể làm thầy/cô ấy thất vọng. 
Tốt hơn hết là thông cảm với người đó và cố gắng cùng nhau nghĩ ra giải 
pháp. Đừng cố đi đến gốc rễ của vấn đề. Khi bạn ở trong một tình huống khó 
khăn, thật dễ nhìn lại và tìm ra tất cả những sai lầm bạn đã phạm phải. Giáo 
viên có thể chịu trách nhiệm một phần, nhưng vấn đề phức tạp hơn nhiều. Nếu 
bạn thể hiện mình sẵn lòng giúp đỡ giải quyết vấn đề, giáo viên kia sẽ rất vui vì 
đã kêu gọi sự giúp đỡ. Ngay cả khi vấn đề không giải quyết được ngay, 
thầy/cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết có người hiểu tình hình và có động 
lực đối mặt với vấn đề. 



 

 

48 

Gợi ý nhận trợ giúp khi có sự cố trong lớp học 
 

 

 

 
Gợi ý số 3 Một hệ thống phối hợp toàn trường 

 
Ở cả cấp khối lớp và cấp trường, điều quan trọng là không cố gắng 

tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vấn đề mà tập trung vào các ý tưởng để giải 
quyết vấn đề. Những ý tưởng nào có khả năng thành công nhất? Mọi người 
nên bàn bạc rồi chọn một giải pháp mà mọi người cho là thực tế. Nếu một 
trong hai người xin lời khuyên hoặc đưa ra lời khuyên cảm thấy ý tưởng không 
khả thi, thì có khả năng ý tưởng đó sẽ thất bại. 

Sau khi bắt đầu một hệ thống phối hợp, điều quan trọng là phải để 
mắt đến trẻ và tiếp tục hỗ trợ. Khi thảo luận về sự tiến bộ, thay vì tập trung vào 
những thứ đang có vấn đề, tốt hơn là tìm kiếm những thay đổi tích cực kể cả 
nếu là thay đổi nhỏ. Khi nhiều giáo viên hỗ trợ, cần tổng hợp tất cả những thay 
đổi tích cực. Khi có duy nhất một giáo viên đến để hỗ trợ, thầy/cô ấy chỉ nhìn 
thấy một khía cạnh của lớp học và tự hỏi, “Mình đang dành thời gian trong lịch 
trình bận rộn của mình để giúp đỡ, nhưng có hiệu quả không?” hoặc thậm chí 
có thể nản lòng, “Mình không thấy bất kỳ thay đổi nào cả!” 

Đây là lý do tại sao việc gặp gỡ thường xuyên để bàn bạc về tình hình 
trong lớp là rất quan trọng, ngay cả khi chỉ diễn ra 30 phút mỗi tháng một lần. 
Ngay cả những thay đổi nhỏ cũng nên được thảo luận chi tiết. Giáo viên nhận 
trợ giúp có thể đánh giá tình hình trong lớp học trên biểu đồ, với ‘tình hình lớp 
học chúng tôi hướng tới` đạt điểm cao nhất, 10 điểm. Đó là một hệ thống chấm 
điểm đơn giản, nhưng các giáo viên trợ giúp sẽ thấy có ý nghĩa. 

 
Gợi ý số 4 Giúp đỡ như một giáo viên trợ giúp trong lớp học 
vượt khỏi tầm kiểm soát 
 
. Khi đóng vai trò là giáo viên trợ giúp, bạn nên đứng đằng sau và giúp các em 
tự áp dụng vào việc học. 
. Cố gắng tránh tư vấn cho giáo viên về nội dung lớp học hoặc phương pháp 
giảng dạy. 
. Hãy chắc chắn rằng các em cảm thấy rằng giáo viên chủ nhiệm là người phụ 
trách, giáo viên trợ giúp chỉ đang giúp đỡ. 
. Giáo viên chủ nhiệm thường nhận thức được các vấn đề nhưng không thể 
giải quyết các vấn đề đó ngay sau khi bắt đầu được trợ giúp. Đưa ra các lời 
khuyên ở mức tối thiểu; chờ thời điểm thích hợp để tư vấn. 
. Điều quan trọng là suy nghĩ và nói chuyện cùng với giáo viên chủ nhiệm trong 
việc tìm kiếm cách giải quyết vấn đề. 
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IV ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MỚI 

 
1. Từ nhóm cố vấn đối với giáo viên mới 

 
Giáo viên mới có một con đường giảng dạy dài, khó khăn phía trước. Chúng tôi hy vọng những gợi ý sau sẽ có ích. 
 

-1- Tin vào chính mình 
. Tin tưởng vào bản thân và quyết định đi dạy của mình. Bạn cần có triết lý giảng dạy cho riêng mình để đối phó với 
những thay đổi trong xã hội, ở phụ huynh, trong cộng đồng và ở trẻ em. 

. Điều quan trọng là đừng để mình bị kiệt sức. Sau tất cả, giáo viên cũng là con người. Đôi khi bạn sẽ chán nản và gặp bế 
tắc. Đừng quên nghỉ ngơi và thư giãn. 

 
-2- Tin tưởng vào trẻ 
. Điều quan trọng nhất đối với giáo viên chủ nhiệm là tin vào tiềm năng của trẻ và xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau. 
. Tuy nhiên, bạn không thể phó mặc mọi thứ cho trẻ. Công việc của giáo viên là tạo ra một bầu không khí lớp học tốt. Để 
dạy hiệu quả, đôi khi cần phải kiên quyết và trách mắng. Những lần khác các em cần sự khuyến khích của bạn, “Thầy/cô 
biết các con có thể làm được!” 

 
-3- Để trở thành một giáo viên hiệu quả 
. Bạn có biết câu nói ‘Một giáo viên thể hiện tiềm năng của mình trong ba năm’ không? 
. Sự khác biệt giữa giảng dạy và các ngành nghề khác là một giáo viên mới sẽ phụ trách một lớp học và làm công việc 
giống như giáo viên có kinh nghiệm. Giảng dạy chi tiết về các môn học thuật và các kỹ năng xã hội được để cho giáo 
viên thực hiện. Điều này có nguy hiểm. 

. Một số giáo viên có thể nghĩ, “Tôi thực sự không thể làm gì tốt hơn được nữa” và bỏ cuộc; những giáo viên khác có thể 
dùng cách đe dọa như một phương tiện để khiến trẻ vâng lời. Khả năng của một giáo viên được hun đúc trong ba năm 
đầu tiên vì vậy việc đào tạo sớm là rất quan trọng. 

. Thật đáng buồn nếu giáo viên quên mất tầm nhìn về trẻ và nhận ra kỹ năng giảng dạy của mình là không đủ. Chúng ta 
hãy nỗ lực cải thiện và xây dựng ba lĩnh vực sau. 

 
[Dạy kỹ năng] --làm cho lớp học của bạn trở nên hào hứng và vui vẻ--- 
* Quan sát nhiều lớp học tốt...tham gia vào các nhóm học tập, quan sát các lớp học của giáo viên giàu kinh nghiệm 
* Nhờ người khác quan sát lớp học của bạn và cho bạn nhận xét 
* Ghi chép các ý tưởng giảng dạy và các lớp học đã dạy 
 

[Điều hành lớp học] --hiểu trẻ, rèn giũa khả năng phân tích, ra quyết định, lên kế hoạch, thực hiện 
* Học cách điều hành lớp học...từ các giáo viên giàu kinh nghiệm, sách vở, nhóm học tập 
* Có phong cách quản lý lớp của riêng mình...thử những ý tưởng mới, ghi chép lại những gì bạn làm 
 

[Phát triển nhân cách]….Góc nhìn rộng mở, khả năng thu hút trẻ… 
* Với tư cách là con người…có hiểu biết thông thường, kiến thức rộng, kỹ năng trò chuyện đọc có ý nghĩa (báo và sách) 
* Thái độ đối với trẻ...ấm áp, nhìn mọi thứ từ quan điểm của trẻ, cho trẻ hy vọng về tương lai 
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2. Hiệu quả trong công việc giấy tờ lớp học 

 
Khối lượng công việc của giáo viên không chỉ lớn mà còn phải có nội dung chất lượng cao, hiệu quả và phạm vi rộng. 

Bạn phải hiệu quả. 

 
-1- Sử dụng tài liệu hiệu quả 
. Sử dụng tài liệu từ năm trước được lưu trữ ở trường (tin tức lớp học, tài liệu học, v.v.) 

. Lưu tài liệu bạn làm bằng máy vi tính hoặc tập lưu hồ sơ 

Ví dụ 1 Khi sử dụng máy tính, nếu bạn ghi ngày tháng ở đầu tài liệu, bạn sẽ dễ dàng sử dụng nó vào năm sau.  

170412  Danh sách lớp 17/4/12 

Ví dụ. 2 Tạo một danh mục tài liệu giảng dạy (thêm hình ảnh thông tin trên bảng đen có thể hữu ích.)  

Ví dụ. 3 Tổ chức các danh mục theo học kỳ. 

Ví dụ. 4 Dùng bìa nhìn xuyên thấu cho các tập lưu hồ sơ. 

. Sử dụng các tập sách có ý tưởng cho mỗi tháng. 

. Hãy đặc biệt cẩn thận với bất kỳ tài liệu trưng bày nào được sử dụng lại vào năm sau. 
 

-2- Học hỏi từ các giáo viên giàu kinh nghiệm. 
. Giáo viên làm việc nhanh chóng, không lãng phí thời gian hoặc nỗ lực. Bắt chước phong cách của họ. 
 

-3- Giao tiếp tốt với các giáo viên mới khác. 
. Kết bạn với các giáo viên mới khác và trao đổi thông tin. 
 

-4- Bất cứ khi nào có thể, hãy phân chia công việc giữa các giáo viên trong khối lớp. 
. Có một số công việc văn thư có thể được phân chia. 
 

-5- Luôn sao chép các thẻ báo cáo 
. Có bản sao các thẻ báo cáo sẽ giúp việc điền vào hồ sơ cuối năm dễ dàng hơn. 
 
 

 

 
*Điều quan trọng nhất trong tất cả là tương tác với trẻ. Việc 
giảng dạy cũng là ưu tiên hàng đầu. Sử dụng thời gian của bạn 
một cách khôn ngoan; điều hành lớp học suôn sẻ. 



 

 

51 

Người đóng góp và Liên kết 
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Tổ chức Đóng góp 
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(Tokubetsu Katsudo) 
（町田市公立小学校教育研究会   特別活動部） 

 
Nhóm Nghiên cứu Sự kiện Trường học Nhật Bản cho Trường Tiểu học 
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THUẬT NGỮ 
 
 

Thuật ngữ Trọng tâm (từ Chương trình Học) 
 
*tokubetsu katsudo=viết tắt tokkatsu 特別活動（特活）...hoạt động đặc biệt (xem định nghĩa trong báo cáo) 

 
*sogoteki gakushu no jikan 総合的学習の時間 ...tiết học môn học tập tích hợp, tiết học tập tích hợp 

Đây là tiết học được thiết kế để học sinh tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo, và các trường có thể tích hợp giữa các môn học và 

kết hợp nội dung không đơn giản chỉ thuộc về một môn học nhất định 

cf. http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/ icsFiles/afieldfile/2009/04/21/1261037_13.pdf 

truy xuất tháng 8 năm 2011. 
 

*seikatsuka 生活科 ...Nghiên cứu Môi trường Cuộc sống 
Môn học thực hành cho học sinh lớp một và hai ở trường tiểu học thay thế cho môn nghiên cứu xã hội và khoa học. 

cf.http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/ icsFiles/afieldfile/2009/04/21/1261037_6.pdf 

truy xuất tháng 8 năm 2011. 

Thuật ngữ Liên quan 
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Mọi thắc mắc về nội dung giáo dục liên hệ: 
Ông Kazuhiko Nambu, phó hiệu trưởng Trường Trung học Nữ sinh Đại học Bunkyo Gakuin,  
knambu@bgu .ac.jp 

nichoku 日直 theo dõi hàng ngày 

toban 当番 việc vặt luân phiên (theo nhóm nhỏ) 

kakari 係 vai trò (trong các nhóm nhỏ) 

gakkyu katsudo 学級活動 hoạt động lớp học 

gakkyu kai 学級会 họp lớp 

gakkyu keiei 学級経営 quản lý lớp học 

gakkyu zukuri 学級づくり xây dựng cộng đồng lớp học 

gakkyu tannin 学級担任 giáo viên đứng lớp 

gakkou gyoji 学校行事 sự kiện trường học 

han 班 nhóm nhỏ lớp học 

hansei 反省 suy ngẫm 
 Một phương pháp được sử dụng trong các trường học ở Nhật Bản để tự cải thiện, thường là phối hợp tự cải thiện 

kodomo ni yorisou 子どもに寄り添う xây dựng mối quan hệ với trẻ 

kodomo o mitoru 子どもを見取る hiểu trẻ 
 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
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