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PHẦN I: Tôi muốn trở thành một gia sư

9
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Lời giới thiệu
Xin chào các bạn sinh viên,
Khi bạn mở đến trang sách này có nghĩa là bạn quan tâm và muốn trở
thành một gia sư chuyên nghiệp phải không nào? Làm gia sư không
chỉ mang lại nguồn thu nhập cao mà còn cho phép các bạn phát
triển kỹ năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng thấu hiểu tâm lý và khả
năng giao tiếp với các đối tượng khác nhau. Vậy còn chần chừ gì nữa,
hãy quyết tâm trở thành một gia sư chuyên nghiệp ngay bây giờ các
bạn nhé !
Nhưng, bạn không biết bắt đầu từ đâu phải không? Bạn băn khoăn:
tôi cần trang bị những kỹ năng gì, tôi có thể tìm lớp gia sư ở đâu, làm
thế nào để tôi tránh được những trung tâm lừa đảo. Khi bạn đã nhận
được lớp rồi cũng có hàng chục những câu hỏi hóc búa như: buổi đầu
tiên đến nhà phụ huynh nên thế nào, có vấn đề xảy ra trong quá trình
học thì giải quyết làm sao, làm thế nào khi phụ huynh quên trả lương…
Đừng lo lắng !
Hiểu được những băn khoăn của các bạn, Blacasa đã dành nhiều thời
gian và tâm huyết để biên soạn cuốn “cẩm nang gia sư” này. Cuốn
sách là tập hợp 100 tình huống “khó đỡ” của các bạn sinh viên trong
hành trình trở thành một gia sư chuyên nghiệp. Các tình huống được
trình bày theo một hành trình xuyên suốt, từ khi các bạn có ý định trở
thành một gia sư, tìm lớp gia sư, đến nhà phụ huynh buổi đầu tiên, gỡ
rối những tình huống xảy ra trong quá trình làm gia sư, cuối cùng là kết
thúc một khóa dạy gia sư một cách tốt nhất.
Bạn vẫn còn băn khoăn phải không? Hãy đọc hết cuốn sách này ngay
bạn nhé !
Blacasa chúc các bạn sinh viên luôn mạnh khỏe, học tập tốt và “cháy”
hết mình trong quãng thời gian nhiều ý nghĩa này !
Blacasa Team
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có
thể sử dụng để thay đổi cả thế giới.
N.Mandela

Chín phần mười sự giáo dục là động viên khích lệ.
Anatole France

Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi
biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh họa,
người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.
William a. Warrd

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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a2 –

1
Làm sinh viên có nhiều thời gian rảnh rỗi, bạn muốn tận dụng thời
gian để có thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm sống? Có những
công việc nào phù hợp với bạn?

Thời sinh viên là quãng thời gian sôi động và nhiều ý nghĩa trong cuộc
đời mỗi con người. Thời sinh viên cũng là quãng thời gian quan trọng để
mỗi người tích lũy kinh nghiệm sống và chuẩn bị cho giai đoạn đi làm
chính thức. Chính vì vậy, bên cạnh việc học tập, nhiều bạn sinh viên
tranh thủ thời gian để đi làm thêm.
Có nhiều công việc làm thêm phù hợp với các bạn sinh viên bao gồm:
Bán hàng online: Công việc này mang lại thu nhập khoảng
25k/giờ. Nhiệm vụ chủ yếu của các bạn là trả lời khách hàng,
tư vấn khách hàng, quản lý facebook bán hàng. Công việc
này có đặc điểm là không yêu cầu quá cao ở kiến thức và kỹ
năng làm việc. Làm công việc này bạn có cơ hội giao tiếp với
nhiều người, tuy nhiên là giao tiếp qua mạng và đối tượng giao
tiếp không đa dạng, chủ yếu là một nhóm người có cùng độ
tuổi, sở thích.
Phục vụ bàn: Công việc này khá vất vả, đặc biệt là tại những
quán ăn lớn, đông khách. Làm phục vụ bàn cũng cho bạn cơ
hội được tiếp xúc với nhiều người. Nếu may mắn tìm được việc
làm ở các quán lịch sự, cao cấp, bạn có nhiều cơ hội được
quan sát và học cách giao tiếp với những người lịch sự. Tuy
nhiên, bạn có thể bị phạt nếu để khách quở trách mà đôi khi
lỗi không phải do bạn gây ra.
Telesale: Khi làm telesale, bạn phải giao tiếp qua điện thoại rất
nhiều. Bạn sẽ có một danh sách các khách hàng tiềm năng và
bạn phải gọi điện để mời khách mua hàng. Đôi khi, người được
gọi đang bận hay đang trong thời điểm khó chịu, bạn rất dễ
phải nghe những lời quở trách. Công việc này còn có áp lực
doanh số khá lớn.
PG/PB: Công việc này đòi hỏi bạn phải có ngoại hình tốt và
chấp nhận tham gia nhiều sự kiện cả ngoài trời và trong nhà.
Công việc này không phù hợp với số động các bạn sinh viên,
tuy nhiên thu nhập khá nếu bạn năng động.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Grab: Đúng như cái tên của nó, điều kiện tiên quyết là bạn phải có
xe máy và bạn phải là người yêu thích di chuyển. Công việc này chủ
yếu phù hợp với các bạn nam.

Làm gia sư: Công việc phù hợp nhất với các bạn sinh viên chính
là làm gia sư. Trải qua kỳ thi đại học, hầu hết các bạn sinh viên đều
nắm vững kiến thức ở một nhóm môn
học nhất định. Ngoài ra, hầu hết các
bạn cũng từng có kinh nghiệm kèm cặp
em hoặc bạn bè mình học. Do đó, bạn
có thể sử dụng những lợi thế này để
kiếm thêm thu nhập. Làm gia sư mang
lại thu nhập lên đến 100k/giờ. Công việc
của bạn là kèm cặp các em học sinh
học bài. Công việc này không quá nặng
nhọc và cho phép bạn phát triển kỹ
năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng thấu
hiểu tâm lý và khả năng giao tiếp với các
phụ huynh. Nhiều bạn may mắn làm gia sư cho các cô chú tốt bụng
còn được các cô chú giới thiệu các công việc tốt sau khi ra trường.

2
Bạn chưa bao giờ đi dạy gia sư nhưng bạn muốn đi dạy để có
thêm thu nhập và phát triển khả năng giao tiếp. Vậy bạn phải bắt
đầu từ đâu?
Bắt đầu bất kỳ một việc gì đều không hề dễ dàng và bắt đầu làm gia sư
cũng vậy. Bạn cần phải có sự chuẩn bị đủ kỹ lưỡng và lường trước những
khó khăn có thể gặp phải. Vậy thì bạn cần phải chuẩn bị những gì?
Bước 1: Xem xét lại khả năng của mình xem bạn có thể dạy môn gì,
dạy ở trình độ nào. Nếu không thể dạy nhiều môn bạn nên tìm ra thế
mạnh của mình và tập trung vào đó. Những môn học mà các phụ
huynh hay tìm gia sư bao gồm Tiếng Anh, Toán, Lý, Hóa, Tiếng Việt....
Bạn cũng cần xác định rõ trình độ bạn có thể dạy như là cấp 1, cấp
2, cấp 3, ôn thi chuyên, ôn thi đại học...
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Bước 2: Bạn cần tìm tài liệu và rèn luyện các kỹ năng cần có đối một
gia sư. Đó là kỹ năng truyền đạt kiến thức, kỹ năng lập giáo án môn
học, kỹ năng giao tiếp với phụ huynh. Dù kiến thức của bạn có chắc
đến đâu mà kỹ năng truyền đạt và phương pháp giảng dạy kém thì
bạn cũng sẽ thất bại trong việc trở thành một gia sư tốt. Hãy tham
dự các buổi đào tạo gia sư và tải nhiều tài liệu về để rèn luyện các
kỹ năng cần thiết.
Bước 3: Tìm một địa chỉ tin cậy để tìm lớp và trở thành gia sư. Sau
khi đã xác định được môn học và trình độ bạn sẽ dạy, đồng thời rèn
luyện các kỹ năng cần có đối với một gia sư, đây là lúc bạn cần
tìm lớp gia sư để đi dạy. Trên thị trường có hàng trăm trung tâm gia
sư, nhưng không phải trung tâm nào cũng uy tín. Hãy nghe ngóng
kỹ càng và tìm ra một địa chỉ uy tín để tìm lớp phù hợp. Bạn có thể
tham khảo hệ thống Blacasa (www.blacasa.vn) nơi có hàng ngàn
gia sư đăng ký và hàng trăm lớp mới mỗi tháng. Không chỉ minh
bạch và tin cậy, làm gia sư trên Blacasa không đòi hỏi bạn phải đặt
cọc tiền hay để lại chứng minh thư. Bạn chỉ việc đăng ký một tài
khoản gia sư, gửi đề nghị dạy các lớp mà bạn thấy phù hợp, trả phí
kết nối cho hệ thống và đi dạy.

3
Những vấn đề, khó khăn nào có thể gặp phải khi đi làm gia sư?

Đứng trước một công việc, bạn luôn băn khoăn tôi sẽ gặp phải những vấn
đề hay khó khăn nào. Làm gia sư cũng vậy, dưới đây là 7 khó khăn thường
gặp với các bạn gia sư:
Phí nhận lớp hiện tại quá cao.
Học phí lớp quá thấp.
Không có hợp đồng và bị chèn ép khi có tranh chấp xảy ra.
Thời gian chờ đợi nhận lớp quá lâu.
Học sinh lười học, không hợp tác và phản ánh sai về gia sư.
Giao tiếp với phụ huynh không hiệu quả.
Có nhiều tình huống trong quá trình dạy không biết xử lý thế nào.
Đừng lo lắng, chỉ cần đọc hết cuốn cẩm nang này là bạn sẽ biết làm thế
nào để tháo gỡ mọi khó khăn trong nghề gia sư.
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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4

5

Liệu có niềm vui nào với công
việc này hay không?

Thu nhập và thời gian dạy của
một gia sư như thế nào?

Chắc chắn là công việc gia sư
mang lại nhiều niềm vui. Đó là khi
học sinh của bạn đạt được một
điểm tốt, hoặc khi phụ huynh có
sự động viên, khích lệ dành cho
công việc của bạn. Nhiều bạn
gia sư có học viên thi đỗ kỳ thi còn
cảm thấy vui hơn chính mình thi
đỗ.

Thời gian dạy trung bình 1 buổi gia
sư là 1,5 - 2 tiếng. Thu nhập trung
bình hiện nay là 100k - 150k/buổi
gia sư. Các trung tâm đang thu phí
kết nối một lớp gia sư là 30 - 40%
tháng lương đầu.
Lưu ý: Hiện nay, Blacasa đang có
chương trình gia sư VIP, nếu đủ
điều kiện tham gia, bạn không
phải trả phí kết nối và được hưởng
mức lương từ 130k - 190k/ buổi dạy
2h, tùy theo trình độ bạn dạy. Hãy
truy cập giasuvip.vn để biết thêm
chi tiết.

Làm gia sư là công việc khá nhân
văn cũng như làm giáo viên là một
nghề cao quý. Nếu một công việc
vừa có tính nhân văn, vừa giúp đỡ
được người khác là mang lại thu
nhập tốt thì quả là một niềm vui
quá lớn rồi.

6
Bạn chưa rõ giáo án một buổi gia sư trông như thế nào. Làm thế nào để
lập được giáo án cho một lớp gia sư?

Để lập được giáo án, bạn cần biết rõ học sinh của mình đang học gì và nhu
cầu của phụ huynh như thế nào. Một em học sinh học ôn thi chuyên cần một
giáo án hoàn toàn khác biệt so với một học sinh đang cần đuổi kịp các bạn
cùng lớp. Sau khi xác định được yêu cầu dạy rồi, bạn sẽ lập ra giáo án cho
học sinh của bạn. Bản chất của giáo án là một kế hoạch dạy học theo từng
buổi học. Hãy tải các giáo án mẫu, dựa vào chương trình học của học viên
và kỳ vọng của gia đình học viên để điều chỉnh cho phù hợp. Sau khi xây
dựng xong, bạn nên nhờ một người có kinh nghiệm xem qua để cho ý kiến
sửa chữa.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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7

8

Một gia sư có cần “yêu nghề”
không?

Đâu là phẩm chất cần có của
một gia sư tốt?

Mặc dù không phải là một giáo
viên nhưng một gia sư cũng rất
cần có sự tâm huyết và yêu nghề.
Không chỉ có nghề gia sư mà bất
cứ nghề nào cũng vậy, muốn thành
công cần phải yêu nghề, biết khắc
phục mọi khó khăn. Nếu bạn đam
mê thích thú một công việc nào đó
và làm việc hết mình vì nó thì bạn
sẽ nhận lại thành quả tốt đẹp. Một
gia sư giỏi không nhất thiết phải
học quá xuất sắc một môn học
nào đó mà điều quan trọng hơn là
cần có nhiệt huyết với công việc
giảng dạy để luôn nỗ lực truyền tải
kiến thức đến học sinh.

Sau đây là một số phẩm chất của
một gia sư tốt:
Kiên nhẫn: Đây là phẩm chất cần
có để đối mặt với các học sinh
bướng bỉnh hay chậm hiểu bài.
Trách nhiệm: Không chỉ công
việc gia sư mà công việc nào
cũng cần trách nhiệm. Có trách
nhiệm với công việc mình làm,
với lời hứa của mình sẽ giúp tạo
được sự tin tưởng nơi phụ huynh
và học viên.
Luôn đúng giờ: Đây là một phẩm
chất cần có đối với tất cả mọi
công việc
Tận tình: Hãy luôn tận tình với
công việc của mình

9
Làm gia sư có nguy hiểm hay có cạm bẫy nào hay không?
Nghề gia sư cũng có những nguy hiểm và cạm bẫy nhất định.
Việc di chuyển quá xa tại những thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Hồ
Chí Minh đôi khi tiềm ẩn nguy cơ gặp tai nạn hay va chạm trên đường.
Nhiều trung tâm gia sư trá hình hoạt động bằng cách thu
tiền cọc nhận lớp. Nhiều khi bạn muốn lấy lại tiền cọc sẽ gặp
phải sự đe dọa, thậm chí hành hung.
Có nhiều kẻ có thể giả danh phụ huynh cần gia sư để lừa
các bạn đến nhà để thực hiện những hành vi không đứng
đắn và vi phạm pháp luật.
Nhiều bạn gia sư nam hoặc gia sư nữ có thể bị phụ huynh không tốt lôi
kéo, dụ dỗ để có các mối quan hệ phức tạp với họ. Phải hết sức cảnh
giác điều này!
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.

14

Blacasa Việt Nam

10
Bạn muốn làm gia sư nhưng bị hạn chế về phương tiện đi lại, liệu
có giải pháp nào phù hợp?
Nếu hạn chế về phương tiện đi lại, bạn có thể thực hiện những giải
pháp sau:
Chọn lớp gần khu vực bạn sống để bạn có thể đi bộ được. Việc
này khá khó, tuy nhiên bạn vẫn có thể sắp xếp được.
Chỉ dạy những lớp trong khu vực gần bến xe buýt và trong khoảng
thời gian có xe buýt.
Trở thành một gia sư online: Ngày nay, nhiều phụ huynh/ học viên
chấp nhận tìm gia sư online cho con em mình. Việc này giảm bớt
được chi phí di chuyển và các rủi ro khác dành cho cả hai bên.

11
Bạn cần chuẩn bị những gì để có thể trở thành gia sư online?

Trở thành gia sư online đòi hỏi bạn phải có những trang thiết bị và kỹ
năng sau:
Bạn cần một đường truyền internet tốc độ cao. Điều này đảm
bảo cho việc dạy online của bạn không bị gián đoạn, giật hình,
ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của bạn.
Bạn cần một máy tính có mic và webcam. Ngày nay, hầu hết
laptop đều trang bị mic và webcam để phục vụ các nhu cầu
giải trí và làm việc. Nếu máy tính của bạn chưa có 2 thiết bị này
thì bạn có thể mua thiết bị kết nối qua cổng USB với chi phí chỉ
hơn 100k mà thôi.
Bạn cần biết sử dụng phần mềm dạy online. Có 2 phần mềm
dạy online phổ biến nhất hiện nay là Skype và
Zoom. Hãy tập sử dụng cả 2 phần mềm này
bởi khi kết nối với học viên, bạn phải sử dụng
phần mềm theo yêu cầu của học viên.
Bạn cần có kỹ năng diễn đạt trước ống kính
máy quay. Điều này tưởng chừng đơn giản
nhưng cần có thời gian để làm quen và trở
nên thuần thục.
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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12
Tôi có thể tìm lớp gia sư từ những nguồn nào? Làm thế nào để tìm
được địa chỉ uy tín?
Hiện nay, có một số nguồn lớp gia sư như sau:
Qua một số người quen (khá hiếm và thường bạn phải đi dạy rồi
mới có người giới thiệu). Ưu điểm của việc này là vì người quen
giới thiệu nên bạn dễ nhận được sự tin tưởng. Nhược điểm là nếu
qua giới thiệu từ quá nhiều bên thì bạn sẽ dễ bị bị động khi có
vấn đề xảy ra vì không ai chịu trách nhiệm cho việc này cả. Hơn
nữa, những lớp do người quen giới thiệu bạn sẽ khó đàm phán
giá dạy của mình.
Đăng ký để lại thông tin tại trung tâm gia sư và chờ trung tâm gọi.
Tham gia các group facebook liên quan đến lớp gia sư và inbox
để đi dạy lớp mà bạn thấy phù hợp.
Trở thành gia sư trên Blacasa và chủ động lựa chọn lớp phù hợp
với bạn. Blacasa là địa chỉ uy tín và là đơn vị có giấy phép kinh
doanh rõ ràng, minh bạch, có địa chỉ văn phòng và có đội ngũ
chăm sóc khách hàng hỗ trợ bạn.

13
Quy trình để nhận một lớp gia sư hiện nay ra sao?

Hiện nay, trên thị trường có hai hình thức kết nối gia sư đang hiện hữu.
Quy trình nhận lớp mỗi hình thức như sau:
Nhận lớp tại trung tâm truyền thống: Bạn đến trung tâm đăng ký,
để lại tiền đặt cọc, khi có lớp trung tâm gọi bạn đi dạy. Nếu bạn
dạy tốt thì mọi chuyện êm đẹp, nếu bạn dạy không tốt, trung tâm
sẽ chuyển cho bạn một lớp khác để bạn dạy. Phí nhận lớp chính
là tiền cọc của bạn.
Nhận lớp tại Blacasa theo mô hình 4.0: Bạn đăng ký tài khoản
online, xem danh sách lớp học đang tìm gia sư, gửi đề nghị dạy
lớp mà bạn cảm thấy phù hợp. Nếu phụ huynh chấp nhận bạn
thì hệ thống cung cấp số điện thoại để bạn liên hệ với phụ huynh
và trao đổi hẹn gặp buổi đầu tiên.
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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14
Hai hình thức gia sư hiện nay: Trả phí một lần hay làm cộng tác
viên có hợp đồng?
Hiện nay có hai hình thức gia sư phổ biến, đó là trả phí kết nối 1 lần khi
nhận lớp hoặc trở thành cộng tác viên và nhận lương hàng tháng từ
đơn vị mà mình cộng tác.
Trả phí kết nối 1 lần: Đơn vị kết nối gia sư sẽ không có trách nhiệm
trong suốt quá trình học, họ chỉ có trách nhiệm kết nối bạn thành
công sau đó bạn phải tự lo liệu tất cả mọi việc. Tiền lương hàng
tháng bạn phải tự tính toán và đề nghị thanh toán từ phụ huynh.
Làm cộng tác viên: Hình thức hợp tác này, đơn vị hợp tác sẽ có
trách nhiệm với bạn trong toàn bộ khoảng thời gian bạn đi dạy
gia sư. Cuối mỗi tháng, đơn vị cộng tác sẽ thanh toán cho bạn.
Bạn sẽ không phải đề nghị thanh toán từ phụ huynh. Dịch vụ này
giúp bạn dành nhiều tâm trí cho việc dạy tốt học viên của mình.

15

16

Phí nhận lớp để đi dạy hiện nay
thế nào?

Có những rủi ro nào khi nhận lớp
gia sư?
Một số rủi ro có thể kể đến như sau:

Hiện nay trên thị trường, phí nhận
lớp thường là 40 - 50% tháng lương
đầu tiên đi dạy của bạn. Một số
đơn vị lớn như Blacasa có thể có
mức phí nhận lớp thấp hơn so với
mức phí trên.

Lớp ảo, trung tâm tạo ra để lừa
gia sư.
Người không có nhu cầu gia sư
nhưng lừa gia sư đến nhà nhận lớp
để thực hiện những hành vi sai trái.

17
Khi nhận lớp gia sư, bạn cần chú ý những gì?
Hãy để ý đến những vấn đề sau:
Khu vực lớp học có phù hợp với việc
di chuyển của bạn hay không?

Học phí đã khiến bạn hài lòng
hay chưa?

Trình độ dạy và môn dạy đã phù
hợp hay chưa?

Hãy chắc chắn những điều nêu
trên để không phải hủy lớp sau
khi đã nhận!

Tần suất dạy có phù hợp với quỹ
thời gian của bạn hay không?

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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18

19

Gia sư bị các trung tâm gia sư
không uy tín lừa đóng phí nhưng
chỉ nhận được các lớp ảo và kết
thúc lớp sớm?

Lớp có vấn đề từ phía phụ huynh
(VD: Gia đình đi du lịch, không
có nhu cầu học nữa...) và bị hủy
lớp thì xử lý như thế nào?

Hãy đừng để rơi vào tình huống này
bằng cách tìm kiếm các trung tâm
uy tín để hợp tác. Nếu trót rơi vào
tình huống này, hãy đọc kỹ hợp
đồng của bạn để đòi hỏi quyền
lợi chính đáng. Nếu bạn không có
hợp đồng, hãy xem như số tiền bạn
đã đóng là học phí để bạn trở nên
kinh nghiệm hơn trong cuộc sống
sau này.

Bạn cần xác định rõ nguyên nhân
hủy lớp và xem kỹ lại các điều
khoản trong hợp đồng của bạn.
Nếu có điều khoản nào trong hợp
đồng cho phép bạn được đền bù
khi lớp bị hủy, hãy đòi hỏi quyền lợi
của mình.

20

21

Khi bạn đến nhận lớp ở trung
tâm gia sư và được yêu cầu
phải nói dối về trường đại học
mà bạn đang học cũng như
tuổi, bạn sẽ xử lý thế nào?

Đối với những lớp dạy online,
học phí sẽ được thanh toán như
thế nào?

Nên nhớ, luôn đọc kỹ hợp đồng trước
khi đặt bút ký và nên lựa chọn địa chỉ
uy tín để giảm thiểu được rủi ro.

Dạy lớp online có đặc điểm là bạn
không biết nhà phụ huynh và không
thể đòi tiền nếu phụ huynh cắt liên
lạc. Do vậy, khi dạy online, hãy tìm
lớp từ các địa chỉ uy tín. Tốt nhất nên
có một đơn vị đứng ra đảm bảo khi
bạn quyết định nhận lớp online.

Hãy luôn có quan điểm nhất quán
rằng mình sẽ không bao giờ nói dối.
Nếu trung tâm yêu cầu bạn nói dối
có nghĩa là trung tâm đó không
đứng đắn. Hãy ngừng hợp tác
ngay với trung tâm này.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Buổi gặp mặt đầu tiên
không hề dễ dàng

Các câu hỏi, vấn đề gặ
p phải khi tiến hành buổi
gặp mặt đầu tiên tại gia
đình học viên.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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22
Liên hệ với phụ huynh lần đầu tiên như thế nào ?
Bạn nên chủ động liên hệ với phụ huynh bằng
cách gọi điện hoặc SMS.
Lưu ý tránh gọi điện khi đã quá muộn sau 21h00
hoặc quá sớm trước 9h00. Trong trường hợp không
liên lạc được bằng điện thoại, hãy để lại SMS giới
thiệu tên tuổi và xin phép phụ huynh khi nào rảnh
để mình có thể trao đổi được.
Tuyệt đối không gọi 2 cuộc liên tiếp, hãy để lại SMS
ngay khi gọi lần 1 mà phụ huynh không nghe máy.

23

24

Nếu không liên hệ được với phụ
huynh để đến nhà buổi đầu tiên,
bạn cần làm thế nào?

Khi đi dạy nên chuẩn bị trang
phục như thế nào?

Trong trường hợp bạn đã để lại SMS
mà quá 24h không thấy phụ huynh
trả lời, bạn nên liên hệ với người đưa
lớp cho bạn để nhờ sự hỗ trợ. Nếu
bạn nhận lớp qua Blacasa, đừng
ngần ngại liên hệ với các anh chị
CSKH bằng hotline, live chat hoặc
facebook nhé!

Đầu tóc nên gọn gàng, nếu là con
gái chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng.
Hãy lựa chọn trang phục giống như
bạn đi làm, đừng chọn những trang
phục đi chơi hay trang phục mặc ở
nhà, sẽ không phù hợp và làm mất
thiện cảm trong mắt phụ huynh.

25
Buổi gặp mặt đầu tiên nên đến đúng giờ hay đến sớm
khoảng bao lâu?.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng do đó bạn cần chuẩn bị kỹ càng cho buổi
gặp mặt này.
Cho dù bạn đến từ rất sớm, cũng chỉ nên xuất hiện trước cửa nhà phụ huynh
trong khoảng 5 phút trước giờ dạy. Hãy đặc biệt lưu ý đến địa chỉ nhà phụ
huynh, những địa chỉ lô, tổ, nhà tập thể …những địa chỉ này rất khó tìm cho
dù đã tra bằng Google Map đi chăng nữa. Với những địa chỉ dạng này bạn
nên đến sớm 30 phút để tìm đường.
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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26
Bạn nên mang theo gì khi đến buổi gặp đầu tiên?
Mặc dù buổi đầu tiên chưa có nhiều tài liệu, nhưng
bạn hãy chuẩn bị balo, túi xách hoặc kẹp tài liệu
để chứng tỏ cho phụ huynh thấy sự nghiêm túc và
tác phong làm việc của gia sư, không nên cầm tay
chỉ vài quyển sách hoặc vài tờ kiểm tra. Đến tay
không thì càng không nên một chút nào.

27
Sắp đến giờ học của buổi gặp đầu tiên mà bạn có việc đột
xuất không thể đi được, bạn cần làm thế nào?

Trước tiên, đây là buổi hẹn gặp mặt đầu tiên, và bạn cần phải
chuẩn bị sẵn lịch trình cho việc này. Trong trường hợp có việc
“đột xuất”, cần xác định mức độ quan trọng:
Nếu việc đột xuất này không thực sự quan trọng: Hãy
bỏ qua việc đột xuất này và ưu tiên cho buổi học đầu
tiên với gia đình phụ huynh.
Nếu việc đột xuất này thực sự quan trọng, và không
thể bỏ qua được vì mọi lý do: Hãy ngay lập tức liên
hệ với phụ huynh bằng điện thoại (chỉ khi phụ huynh
không nghe máy mới nhắn tin, bởi việc quan trọng
như này cần phải trao đổi bằng điện thoại), chân
thành trình bày lý do đột xuất này và mong phụ
huynh thông cảm.
Trước khi gọi điện hãy sắp xếp chính xác thời gian khi
nào bạn có thể gặp buổi tiếp theo. Lưu ý không nên
nói dối lý do của việc đột xuất đó.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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28
Hôm nay là lịch buổi đầu tiên nhưng bạn đã quên mất lịch và không
đến gia đình? Bạn phải làm gì?
Để tránh bị quên lịch, bạn nên lưu lịch nhắc
nhở trong điện thoại.
Nhưng không may nếu tình huống này xảy ra,
bạn cần ngay lập tức gọi điện cho phụ huynh
chân thành xin lỗi và đề xuất buổi gặp tiếp
theo. Nếu phụ huynh không nghe máy lần 1,
hãy để lại SMS, không được gọi liên tục khiến
phụ huynh cảm thấy khó chịu.

29
Khi trao đổi với phụ huynh & học sinh nên nói những gì, tác
phong như thế nào? Và cần tránh những gì?

Trong buổi học đầu tiên này, gia sư nên:
Giới thiệu ngắn gọn bản thân.
Hỏi han phụ huynh và học sinh để nắm được năng lực
học tập, sở thích, cũng như yêu cầu của phụ huynh.
Trao đổi những nguyên tắc dạy học để học sinh và
phụ huynh cùng thống nhất.
Trao đổi về thời gian học, lịch học dự kiến, quá trình
học thử, học phí một buổi và thời gian thanh toán
lương gia sư.

30

Nếu phụ huynh dễ tính, vui vẻ và mời ở lại ăn cơm ngay buổi
đầu tiên, có nên đồng ý hay không?

Dù bữa cơm trước giờ dạy hay sau giờ dạy, bạn không nên dùng cơm ở
nhà phụ huynh ngay buổi đầu tiên. Hãy cảm ơn phụ huynh, nhẹ nhàng
từ chối và hẹn khi khác bạn sẽ dùng bữa cùng gia đình sau.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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31
Làm quen, trao đổi với học sinh như thế nào?

Trước khi trao đổi về tình hình học tập của học sinh, bạn nên tìm hiểu
tính cách, sở thích của em học sinh. Hãy quan sát phòng học tập,
cách ăn mặc, đồ chơi, báo chí… của em học sinh và hỏi han xung
quanh những chủ đề đó.
Lưu ý: Tìm ra điểm chung cũng sẽ giúp bạn và em học sinh làm quen
dễ dàng hơn!

32
Trước khi ra về buổi đầu tiên, bạn cần làm gì?

Bạn cần trao đổi lại với phụ huynh và học sinh về buổi dạy đầu tiên, tóm
tắt nhận xét của bạn về em học sinh: điểm yếu, điểm mạnh, phương
hướng cải thiện và cách tiếp cận của bạn trong những buổi học tới. Lưu
ý, nếu có nhiều điểm yếu cần lựa lời trao đổi để không làm phụ huynh
phật ý. Khi trao đổi không nên có cả học sinh ở đó.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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=
1x2 3
=
1x3 4
=
1x4

Trong quá trình dạy có
quá
nhiều vấn đề phát sinh
Các câu hỏi, vấn đề gặ
p phải trong quá trình
việc dạy học cho học sin
h.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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33
Trong quá trình dạy học,
phụ huynh yêu cầu dạy
thêm các môn khác kèm
môn gia sư đăng ký dạy,
bạn cần làm thế nào?

Nếu bạn cho học
sinh nghỉ giải lao hoặc
nghỉ sớm mà phụ huynh biết và
tỏ ra khó chịu, bạn sẽ làm thế nào?
Bạn nên thỏa thuận ngay từ đầu với
phụ huynh về việc nghỉ giải lao, nghỉ
sớm của học sinh. Sau đó, nếu phụ
huynh có khó chịu hãy giải thích rõ
ràng lí do và áp dụng các thỏa
thuận để phụ huynh dễ dàng
hiểu được.

Gia sư nên xem xét lại xem
mình có khả năng dạy được
môn học mà phụ huynh đề
xuất hay không. Sau đó trao
đổi kĩ với phụ huynh yêu cầu
và mong muốn của họ về
môn học cũng như học phí,
nếu cảm thấy ổn bạn có
thể nhận môn khác để kiếm
thêm thu nhập.

36
Lớp mà bạn nhận được là kèm
1 học sinh nhưng trong quá trình
học phụ huynh lại muốn dạy thêm
1-2 bạn nữa?

35
Phụ huynh không tin tưởng
vào năng lực hoặc phương
pháp dạy của bạn.

Bạn nên cùng phụ huynh nói
chuyện thẳng thắn về việc dạy
thêm các bạn khác.

Bạn nên trao đổi với phụ
huynh về mong muốn của họ
khi cho con học gia sư. Sau
đó xin họ cho dạy thử trong
một thời gian nhất định để
chứng tỏ năng lực, phương
pháp dạy của mình.

Nếu học sinh cùng trình độ và
bạn có khả năng dạy được
hết thì hãy trao đổi với phụ
huynh về lương và cách thức
dạy nhóm.
Nếu học sinh mỗi bạn một
trình độ, mong phụ huynh sắp
xếp để bạn dạy kèm riêng
hoặc đề xuất thuê gia sư khác
cho 1, 2 bạn đó.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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37

38
Phụ huynh yêu cầu dạy
theo giáo án của họ, bạn
làm thế nào?

Phụ huynh là người khá khắt
khe về thời gian nhưng bạn
có việc bận đột xuất và
buộc phải tới muộn hoặc
nghỉ buổi dạy hôm đó, bạn
sẽ giải quyết như thế nào?

Bạn nên tiếp nhận và nói
“Cảm ơn” với phụ huynh.
Nếu cảm thấy giáo án cần
điều chỉnh thì nên sửa lại 1
số điểm và trao đổi thẳng
thắn với phụ huynh.

Trước tiên hãy gọi điện hoặc
nhắn tin xin phép phụ huynh
rằng mình đến muộn hoặc
phải nghỉ dạy. Từ từ giải thích
cho phụ huynh rằng mình
không có thói quen không
đúng giờ nên sẽ luôn cố gắng
đến đúng giờ, không để học
sinh đợi lâu hoặc nghỉ học.

Nếu giáo án không phù hợp
với học sinh hãy đề nghị dạy
thử theo giáo án phụ huynh
cung cấp sau đó phân tích
và đề xuất giáo án phù hợp
nhất cho học viên.

39
Phụ huynh tạo áp lực bằng
việc đưa ra yêu cầu về
điểm số hoặc yêu cầu cao
hơn khả năng của học viên.
Cố gắng dạy tốt nhất có thể
để học sinh nhanh chóng giải
được các dạng bài học, dễ
dàng đạt điểm cao nhất.

Phụ huynh thuê
song song 2 gia sư và
cho dạy thử cả 2, bạn nào
ổn hơn mới chọn.

Gặp gỡ và trao đổi thẳng
thắn với phụ huynh về trình
độ thực sự của học sinh, để
phụ huynh thấu hiểu và điều
chỉnh yêu cầu phụ hợp hơn
với học viên.

Bạn sẽ luôn vui vẻ với cách
thức và phụ huynh đang làm.
Và đồng thời cố gắng để
hoàn thành tốt việc
dạy của mình.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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42
Gia đình bị thất lạc, mất
cắp tài sản trong thời
gian ca dạy của bạn.

Phụ huynh tính sai lương,
sai số buổi và trả lương chậm
Nếu sai lương, sai số buổi thì ngay lập
tức hãy phản hồi và nhẹ nhàng trao
đổi lại để phụ huynh xem xét. Nếu
lương bị trả chậm nhiều lần thì trao
đổi thẳng thắn để phụ huynh lưu
ý và rút kinh nghiệm.

Sẵn sàng đến trình báo cơ
quan chức năng theo yêu
cầu của gia đình phụ huynh.
Cùng học sinh mình dạy trao
đổi lại quá trình thời gian đến,
dạy và ra về với gia đình.
Chia sẻ sự tiếc nuối vì mình
không biết sự việc đó trong khi
cũng đang ở nhà học viên.

43
Ca dạy của bạn là vào buổi chiều
từ 14h - 16h nhưng khi bạn kết
thúc ca dạy, phụ huynh có việc ra
ngoài, khóa cửa và không để chìa
khóa ở nhà trong khi bạn có việc
bận cần giải quyết lúc 16h30, bạn
sẽ làm thế nào?

44
Phụ huynh muốn tăng thời
gian dạy nhưng không
tăng lương.

Bạn nên:
Liên lạc nhờ phụ huynh quay lại
nhà mở cửa giúp, hoặc người
thân phụ huynh về mở cửa giúp.

Trao đổi thẳng thắn với phụ
huynh về thời gian tăng lên
và đề xuất một mức lương
phù hợp.

Nếu không ai kịp trở về thì bạn
nên liên lạc với người mình hẹn
(nếu có) thông báo về tình huống
khó khăn mình đang gặp phải và
xin chuyển một thời gian khác.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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45
Phụ huynh quá gấp gáp
trong việc học đòi hỏi học
sinh phải tiến bộ nhanh
trong khi thời gian học ngắn
chỉ mới bắt đầu dạy và học.

Phụ huynh phàn nàn
vì bạn nói giọng địa
phương.
Cố gắng truyền đạt dễ hiểu
và học cách nói giọng
phổ thông.

Gia sư nên cho học sinh làm
bài kiểm tra thường xuyên và
có đánh giá. Sau đó giữ lại tất
cả các bài kiểm tra và có sự
so sánh khi đưa phụ huynh.
Đồng thời hãy giải thích cho
phụ huynh hiểu để học tập
tiến bộ là cả một quá trình
cần thời gian và sự phấn đấu
của cả gia sư và phụ huynh.

47
Phụ huynh không tin tưởng
khả năng của gia sư, trong
quá trình dạy và học liên
tục kiểm tra, theo dõi xem
gia sư và học sinh đang làm
gì khiến bạn và học sinh bị
mất tập trung và cảm thấy
không thoải mái.
Gia sư nên trao đổi lại với phụ
huynh về cách thức kiểm tra
sự tiến bộ của học sinh, không
nên tỏ ra khó chịu với phụ
huynh và thể hiện sự mong
muốn phụ huynh hãy cho
mình thời gian để giúp học
sinh tiến bộ.

48
Học sinh đặt điều và phản
ánh sai sự thật về quá trình
dạy và học với phụ huynh.
Bình tĩnh giải thích với phụ
huynh về sự việc xảy ra và
nói rõ phương châm dạy học
của mình.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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49
Học sinh ỷ lại vào gia sư, bắt
gia sư làm thay bài tập trên
lớp cho học sinh.

Học sinh thỏa
thuận với gia sư phải
được chơi game hoặc ăn
bánh... rồi mới chịu học.

Dùng lời nói nghiêm khắc để
giúp học sinh hiểu rằng, việc
làm bài là trách nhiệm của
học sinh chứ không phải của
gia sư, chỉ có làm bài tập mới
giúp các em tiến bộ. Nếu
học sinh không nghe lời hãy
chia sẻ với phụ huynh.

Gia sư sẽ đồng ý và coi những điều học
sinh muốn là phần thưởng. Hãy động
viên học sinh học chăm và làm bài
đúng vì giải lao sẽ được chơi
game, ăn bánh.

52

Học viên quá
lớn tuổi và gặp khó
khăn trong nhận thức và
tiếp thu kiến thức.

Học sinh còn quá nhỏ
nên gặp khó khăn trong
việc học
Kiên nhẫn và tự tạo động lực
giúp mình vượt qua những
khó khăn.

Cố gắng và kiên trì với học viên,
đồng thời tự tạo động lực để
mình cố gắng hướng dẫn dễ
hiểu cho học viên.

53
Học sinh học thêm quá nhiều
môn, quá nhiều lớp dẫn tới
quá tải và không chú ý vào
bài học.
Dùng lời khuyên và chỉ bảo
cho học sinh nên học môn
nào thì tập trung cố gắng
còn hơn học nhiều môn mà
không có kết quả gì.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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54
Học sinh không tôn trọng gia
sư và không hợp tác trong
quá trình dạy và học, hiếu
động, ham chơi, lười học và
thường xuyên mất trật tự.
Thẳng thắn trao đổi với học
viên về việc cần tôn trọng và
hợp tác với gia sư. Nếu nhiều
lần học sinh vẫn cố chấp thì
gia sư nên nói chuyện với
phụ huynh.

55
Học sinh sợ học, gia sư đến
nhìn thấy học sinh là quấy
khóc và không chịu học.
Gia sư nên ân cần, những buổi
tiếp xúc đầu tiên không nên đề
cập tới việc học. Sau đó từ từ
giải thích cho học sinh về sự thú
vị của việc học, nên thiết kế giáo
án và cách dạy hấp dẫn, không
nặng nề kiến thức. Ưu tiên cách
dạy vừa chơi vừa học.

56
Giả sử trong giờ dạy của bạn,
học sinh hỏi bạn một vấn đề
liên quan đến bài giảng mà
nhìn qua bạn chưa có câu trả
lời thích hợp. Bạn xử lý tình
huống đó như thế nào?

57
Học viên là người đi làm,
không sắp xếp được lịch
rảnh, lịch học thất thường
và bị gián đoạn, có thể lên
tới 1 tháng không sắp xếp
được lịch học.

Gia sư nên giải thích là mình chưa
đủ tự tin trả lời chính xác câu hỏi
này. Sau đó hẹn sẽ trả lời sớm
nhất khi đã nghiên cứu kĩ, sâu sắc
hơn vấn đề gặp phải.

Gia sư nên trao đổi thắng thắn
với học viên về thời gian học.
Giải thích cho học viên hiếu
lịch học thất thường thì sẽ dẫn
tới việc học không có hiệu quả

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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58
Bạn đang dạy kèm 1 em học sinh môn toán và rất hiệu quả. Thế
nhưng cô giáo chủ nhiệm của em học sinh mở lớp dạy thêm toán,
em không đăng ký đi học vì nghĩ rằng học gia sư dễ hiểu và giúp em
chắc kiến thức hơn, giáo viên không hài lòng và thường xuyên gọi
em học sinh lên bảng và đặt những câu hỏi khó, học sinh của bạn
tâm sự với bạn điều đó, trong trường hợp này bạn sẽ làm gì?

Gia sư nên trao đổi với học viên rõ ràng hơn về mục đích mà em hướng tới
khi học gia sư môn Toán. Sau đó chia sẻ với em rằng em có cảm thấy khó
khăn khi cô giáo làm khó mình hay không? Từ đó khích lệ và động viên em
coi đó là một thử thách để rèn luyện khả năng học của mình và cố gắng
trải qua khó khăn đó.
Gia sư cũng cần trao đổi với phụ huynh về vấn đề này để phụ huynh nắm
được và phối hợp cùng gia sư để giải quyết vấn đề.

60
Học sinh của bạn nhờ bạn
giả mạo chữ ký của phụ
huynh hoặc đi họp phụ
huynh thay.

59
Bạn bắt gặp em học viên của
bạn đang ở quán điện tử hoặc
lang thang đi chơi mặc dù
đang trong giờ học ở trường,
bạn sẽ làm gì?

Gia sư từ chối không làm và
khẳng định với học sinh đây là
việc không tốt. Hãy báo cho
phụ huynh biết nếu sự việc nghiêm trọng.

Gia sư nên gọi bạn ấy đến gần
và nhắc nhở không nên làm như
vậy, hãy cố gắng giải thích cho
học sinh hiểu chứ không nên dọa
nạt sẽ báo phụ huynh. Chỉ nên
thông báo với bố mẹ khi đã nhắc
đến lần thứ hai mà không thấy
sửa chữa.

61
Học viên là người đi làm và
bảo thủ theo cách học của
họ, chứ không nghe theo lời
khuyên, cách dạy của gia sư.
Gia sư trao đổi trực tiếp với
học viên, nếu nhiều lần học
viên không chịu hiểu mình
bảo thủ là sai thì sẽ thẳng
thắn nghỉ dạy.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Học sinh mất tập trung trong quá trình học, rất trầm và không tích
cực học tập.
Gia sư ngồi lại với học sinh để tìm hiểu rõ lí do mà học
sinh học mất tập trung, không tích cực học. Sau đó có
những giải pháp phù hợp:
Nếu do việc học gây chán nản thì gia sư nên nói
rõ cho học sinh về bản chất của việc học, kết
hợp vừa dạy vừa chơi khi truyền tải bài giảng.
Nếu do học sinh lười thì gia sư nên có cách khơi
dậy niềm ham mê học tập cho học sinh.
Rèn luyện cho học sinh tính chủ động và hứng
thú khi học tập.

63

64

Học sinh nghỉ mà không
báo trước, phụ huynh và
học sinh không đúng giờ.

Học sinh có mức độ nhận thức
kém không đáp ứng bài giảng.
Với những học sinh này, gia sư
cần kiên trì và luôn cố gắng nỗ
lực dạy học. Điều chỉnh bài giảng
và cắt nhỏ bài giảng thành các
phần khác nhau và chia làm
nhiều buổi để học sinh dễ dàng
hiểu. Đồng thời nên truyền đạt
một cách đơn giản nhất có thể.

Nếu là một lần duy nhất thì
sẽ nhắc nhở học viên, nếu là
nhiều lần thì nói chuyện trực
tiếp với học viên và phụ huynh.

65
Học sinh không nghiêm túc,
đùa giỡn trong quá trình
học, sử dụng điện thoại,
chơi game trong giờ.
Nghiêm túc nhắc nhở và nên
thảo luận thật rõ ràng những quy
định trong giờ dạy với phụ huynh
và học viên ngay từ khi bắt đầu
nhận lớp. Nếu học sinh chỉ mắc
phải một lần thì dùng hình thức
nhắc nhở, nếu mắc phải nhiều
lần thì đề cập với phụ huynh.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Sau thời gian học tập thành tích của học sinh không được cải thiện.

Về phía gia sư: Phản ánh trình độ của học sinh thường xuyên với
phụ huynh. Cố gắng thay đổi phương pháp dạy học cũng như
khả năng truyền đạt cho tới khi thấy học sinh tiến bộ. Nếu không
thể giúp học sinh thì nên thẳng thắn nói chuyện cùng phụ huynh.
Về phía học viên: Nếu kết quả học không cải thiện được là do
học viên lười học thì gia sư nên nhắc nhở và nếu mãi không tiến
bộ thì gia sư nên phản ánh với phụ huynh.

67
Học sinh có vấn đề về tâm
lý, trầm cảm, chuyện học
hành, bạn bè.
Gia sư nên thân thiện và gần
gũi để chia sẻ những vấn đề
mà học sinh gặp phải. Hãy
đóng vai trò là người bạn,
người anh, người chị để trao
đổi cùng với học viên. Nếu
cảm thấy em họ sinh gặp vấn
đề tâm lí nặng thì nên trao đổi
cùng phụ huynh.

68
Học sinh đã lớn và có tình cảm
với gia sư, cần xử lý thế nào
Gia sư nghiêm túc xác định với
học sinh, khi gia sư đến nhà dạy
học thì việc học là quan trọng
nhất. Gia sư cũng nên cho học
sinh biết rõ tình cảm của mình
với học sinh (chỉ là người dạy và
người học, không phải tình cảm
nam & nữ).

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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69

70

Học sinh học quá giỏi và gia sư
chưa đủ năng lực để kèm cặp.

Bạn nhiều lần vô tình gặp học
sinh của mình trên đường, khu
vui chơi... nhưng em học sinh
lảng tránh, không chào và tỏ
thái độ không quen biết.

Gia sư nên thảo luận với học sinh.
Vì môn học sẽ bao gồm nhiều
mảng khác nhau: có thể mảng
này học sinh giỏi nhưng mảng kia
chưa chắc. Gia sư có thể kèm
cho học sinh những phần học
sinh còn kém. Nếu thực sự năng
lực của gia sư không thể đáp ứng
việc dạy kèm cho học sinh thì gia
sư có thể xin nghỉ dạy.

Gia sư nên nói chuyện với học sinh
buổi dạy gặp gần nhất về thái độ
lễ phép với người lớn. Phân tích
cho học sinh hiểu nếu làm thế với
người khác sẽ là điều không tốt
và khiến người khác đánh giá xấu
về bản thân học sinh.

71
Học sinh của bạn quay cóp trong giờ kiểm tra ở trường và bị phát
hiện khiến bạn bị mang tiếng xấu là dạy không hiệu quả và dạy hư
học sinh.
Bình tĩnh hỏi học sinh tại sao học sinh lại quay
cóp khi làm bài, sau đó hỏi nội dung bài kiểm
tra liên quan đến kiến thức nào. Gia sư nên
khẳng định với học sinh không được quay cóp
khi kiểm tra và cố gắng giảng dạy lại phần kiến
thức đó cho học sinh.

72
Học sinh có năng khiếu và tài năng các môn nghệ thuật và rất
kém các môn tự nhiên nhưng gia đình lại định hướng cho các em
học các môn về tự nhiên, học sinh đó chia sẻ với em điều này,
bạn sẽ làm gì?
Gia sư nên nói chuyện với phụ huynh về thế mạnh cũng như ước
mơ thực sự của các em. Gia sư nên hướng phụ huynh cho con em
họ được phát triển tương lai theo sở trường sẵn có cũng như ước
muốn của các em

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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73
Học tập là một công việc lâu dài nhưng học viên và phụ huynh chỉ
muốn tìm lớp ngắn hạn để ôn tránh điểm liệt vào mỗi kỳ thi, bạn
sẽ đưa ra lời khuyên như thế nào cho học sinh?
Gia sư nên giải thích cho học sinh bản chất của việc học là lâu dài,
phải trải qua một quá trình với nhiều nỗ lực cần phải phấn đấu. Điểm
số sẽ không phản ánh được học lực mà còn có thể khiến học sinh ảo
tưởng, ỷ lại, không cố gắng trong học tập. Trong một xã hội phát triển,
khi chỉ có năng lực mới giúp con người đứng vững trước những thử
thách mà cuộc sống đặt ra thì việc học càng có ý nghĩa quan trọng.

74
Ca dạy của bạn là từ 7h-9h tối nhưng em học sinh thường xuyên đi
học về muộn và cần thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm nên thường học sinh
và gia sư chỉ thực sự bắt đầu học từ 8h-10h tối và bạn phải thường
xuyên về muộn, bạn sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?

Nếu việc về muộn ảnh hưởng trực tiếp đến gia sư: Phải làm bài đến khuya,
đường vắng dễ gặp nguy hiểm... thì gia sư nên bố trí dạy buổi học khác khi
học sinh sẵn sàng học từ 7-9h.

75
Nếu bạn có việc gấp cần dùng tiền nhưng chưa tới hạn nhận
lương, bạn muốn nhận lương trước để trang trải cho công việc,
bạn sẽ làm gì?
Đầu tiên, bạn cần xác định là hạn chế để gặp phải tình huống như thế
này. Bạn có thể mượn của bạn bè người thân để dùng tạm chờ đến
khi có lương gia sư.
Trong trường hợp cần ứng tiền, bạn nên chân thành nói rõ
với phụ huynh lý do tại sao bạn cần tiếp gấp như vậy và
mong phụ huynh thông cảm. Cũng chỉ nên ứng lương tương
ứng với số buổi bạn đã dạy. Ví dụ: “Cháu biết là còn 4 buổi
nữa mới đến buổi nhận lương, nhưng thực sự cháu đã cố
gắng hết sức vay mượn nhưng vẫn còn thiếu chút tiền
đóng học phí. Không biết cô có thể ứng lương giúp cháu cho 6 buổi học
vừa rồi được không ạ?
Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Do việc dạy vất vả hơn và cần nhiều thời gian hơn nên bạn muốn
phụ huynh tăng lương nhưng không biết nên mở lời thế nào?

Hãy thẳng thắn trình bày với phụ huynh những khó khăn của bạn và
học sinh: về việc học sinh chậm tiếp thu, cần nhiều thời gian hơn để
dạy, có thêm học sinh mới, hay chuyển sang học phần nâng cao
hơn.
Không quên nhấn mạnh rằng thời gian qua học sinh đã tiến bộ như
thế nào, và kế hoạch của bạn sẽ dạy như thế nào trong thời gian
tới để khắc phục những khó khăn đó: ví dụ cháu sẽ tăng thêm giờ
dạy tại nhà, chuẩn bị giáo trình nâng cao và hỗ trợ em làm bài qua
facebook, zalo chứ không chỉ là trong buổi học..
Cuối cùng, bạn hãy thẳng thắng đề cập học phí với phụ huynh: với
lượng công việc nhiều như vậy thì mức học phí cũ không đáp ứng
được ạ, nên cháu xin phép cô/ chú tăng học phí để cháu hoàn
thành tốt công việc ạ.

77
Phụ huynh trả nhầm tiền cho bạn, cao hơn mức tiền thỏa thuận, bạn
nên làm thế nào?
Khi nhận ra sự nhầm lẫn này, hãy ngay lập tức
gọi điện và nhắn tin cho phụ huynh nói về việc
này càng sớm càng tốt. Bởi khi phụ huynh nhận
ra vấn đề, phụ huynh sẽ nghĩ không tốt về bạn.
Phụ huynh có thể sẽ có 3 cách trả lời:
Hôm sau cháu gửi tiền cũng được.
Đó là tiền thưởng của cô gửi cháu.
Cháu cứ giữ lại rồi cô trừ vào tháng sau.
Dù là trường hợp nào, bạn hãy làm theo lời đề
nghị của phụ huynh, không nên chủ động đưa
ra cách giải quyết khác, trừ trường hợp “Hôm
sau cháu sẽ gửi lại tiền cho cô/ chú”

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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78
Nếu bạn đã nhận tiền và về nhà nhận ra mức tiền thiếu so với mức
thỏa thuận, bạn cần làm thế nào?
Rất nhiều phụ huynh khi gửi lương cho gia sư sử dụng phong bì để
đựng tiền. Khi nhận phong bì trên tay, bạn nên mở ra để đếm tiền
luôn, đồng thời có thể nói vui vẻ: cháu xin phép đếm lại, lỡ đâu cô
gửi cháu thừa tiền :)
Ngoài ra khuyến khích phụ huynh chuyển khoản cũng là 1 cách rất
hay để tránh trường hợp khó xử này.
Nhưng nếu không may bạn nhận phong bì mà về nhà mới đếm lại,
bạn nên ngay lập tức thông báo với phụ huynh. Có nhiều lý do phụ
huynh gửi nhầm: có thể đếm nhầm số buổi đã học, có thể đếm
nhầm số tiền, hoặc gửi nhầm lương của gia sư khác. Vì vậy hãy chân
thành và khéo léo để cùng với phụ huynh tìm ra nguyên nhân nhé!

70

80

Bạn đang dạy học thì vợ chồng
phụ huynh nổ ra cãi nhau to,
bạn nên làm thế nào?

Bạn đến nhà dạy thì thấy học
viên đang bị phụ huynh trách
mắng. Bạn nên làm gì?
Bạn cũng không nên tham gia
hay góp ý, vì đây là cách giáo
dục con của riêng gia đình phụ
huynh. Trước hết bạn cần chào
hỏi phụ huynh và học sinh như
bình thường và theo dõi tình hình
để đưa ra cách giải quyết.

Đây là việc riêng của gia đình
phụ huynh nên bạn không nên
tham gia ủng hộ đứng về phía
nào hay can ngăn. Bạn hãy
hỏi học sinh xem bố mẹ em có
thường xuyên cãi nhau không,
từ đó bạn đánh giá tình hình để
đưa ra cách giải quyết.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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81
Bạn là gia sư nữ và bạn biết được chuyện học sinh nam cấp 3 bạn
đang dạy chat với bạn bè không hay về bạn liên quan đến vấn đề
giới tính, bạn cần làm thế nào?.
Trước hết hãy xem mức độ nghiêm trọng
của việc này. Nếu ở mức độ nhẹ, bạn cần
theo dõi thêm thái độ và hành động của
em ấy khi gặp bạn. Bạn cũng cần ăn mặc
kín đáo hơn và cẩn thận hơn khi đến dạy
gia sư.
Nếu ở mức độ nghiệm trọng và cảm thấy
khó giải quyết bạn có thể chủ động tạm
dừng công việc gia sư một thời gian và nói
lý do với phụ huynh.

82

83

Phụ huynh mời bạn đi chơi
xa với gia đình, bạn nên làm
thế nào?

Học viên lấy trộm tiền và đồ
của bạn, bạn cần xử lý như
thế nào?

Tùy mức độ thân thiết của bạn
với gia đình phụ huynh, tuy nhiên
trong đại đa số trường hợp, bạn
nên cảm ơn lời mời và từ chối
một cách khéo léo, hẹn khi khác
tham gia cùng gia đình.

Hãy bình tĩnh xem có đúng là học
sinh lấy tiền và đồ của bạn không
hay là bạn làm rơi ở nơi khác.
Đồng thời hãy để tiền và đồ một
cách cẩn thận hơn.Nếu đã chắc
chắn, hãy hỏi học sinh xem có nhặt
được đồ hoặc ví của mình hay
không? Nếu học sinh vẫn không
nhận, bạn có thể nhờ phụ huynh là
cháu có để quên đồ nhưng không
nhớ ở đâu, nếu cô có thấy đồ gì cô
báo cho cháu nhé.

Việc đi chơi xa sẽ đến việc bạn
sinh hoạt cùng gia đình phụ
huynh, gặp những tình huống
khó xử mà bạn không lường
trước được.

Việc này nếu chỉ xảy ra 1 lần mà
không có bằng chứng gì, hoặc
giá trị tiền nhỏ thì cũng chưa cần
thiết phải nói thẳng với phụ huynh.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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84

85

Phụ huynh quá hời hợt với việc
học của con, vẫn trả lương
và học đầy đủ nhưng không
quan tâm thành tích con cũng
như bỏ mặc việc học hành
của con cho gia sư.

Bạn nhận lớp có 3 học sinh,
nhưng trong đó có 2 em học
khá, tiếp thu nhanh nhưng 1
em lại học rất kém và chậm
hơn các bạn, bạn sẽ xử lý tình
huống này như thế nào?.

Rất nhiều phụ huynh chỉ cần gia
sư như một người bạn, chơi và
học cùng với con nên với họ,
thành tích không phải vấn đề
phụ huynh quan tâm. Bạn hãy
cứ tiếp tục của mình như một
người gia sư có trách nhiệm với
công việc, có tâm với nghề.

Trao đổi trực tiếp với phụ huynh
là chỉ nhận 2 em cùng trình
độ học chung một lớp và dạy
kèm em học sinh yếu hơn trong
những buổi học riêng.

86
Học sinh ỷ lại vào việc học gia
sư, không làm bài tập về nhà
và lấy lý do có quá nhiều bài
tập trên lớp nên không làm
bài tập mà bạn giao.
Thảo luận rõ ràng với học viên
rằng việc làm bài tập đã là quy
định ngay từ đầu. Và khi đã là
quy định thì học sinh phải thực
hành theo.

87
Có nên cho học sinh nghỉ
sớm hoặc kéo dài thời gian
dạy không?
Không. Chỉ nên cho học sinh
nghỉ sớm hoặc kéo dài giờ học
nếu hôm đó gia sư có việc bận
hoặc học viên có việc bận thực
sự (nếu học viên còn bé thì nên
xác nhận lại với phụ huynh).

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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88
Gia sư online cần chuẩn bị những
gì? Dạy và học như thế nào?
Dạy gia sư online chuẩn bị: Phần
mềm như: Skype, Zoom, tai nghe,
bút, vở và các dụng cụ đặc trưng
của bộ môn đó.
Dạy học trực tuyến qua các phần
mềm và tương tác trực tiếp với
học sinh. Sau giờ học, gia sư cần
hỗ trợ học sinh giải quyết các thắc
mắc gặp phải trong quá trình áp
dụng kiến thức vào làm bài.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Kết thúc một lớp gia sư
nhiều khi không đơn g
iản

Các câu hỏi, vấn đề gặ
p phải khi một lớp gia
sư chấm dứt từ phía phụ
huynh hoặc gia sư.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Bạn nhận quá nhiều lớp gia sư và việc dạy gia sư ảnh hưởng tới
việc học ở trường của bạn khiến kết quả học tập bị giảm sút.

Khi bạn là sinh viên thì việc học là nhiệm vụ chính của bạn. Do vậy,
khi công việc làm thêm ảnh hưởng đến việc chính của bạn thì phải
phải điều chỉnh công việc làm thêm để không ảnh hưởng đến việc học
hành. Hãy mạnh dạn xin nghỉ một vài lớp để có thời gian dành cho việc
học tại trường và cả nghỉ ngơi giải trí nữa.

90
Mặc dù bạn rất nhiệt tình và tâm huyết với công việc nhưng kết quả
học tập của em học sinh vẫn không được cải thiện, phụ huynh có ý
muốn kết thúc việc dạy và học.
Trải qua một thời gian gia sư nhưng em học sinh vẫn không tiến bộ có
nghĩa là sẽ có vấn đề ở đâu đó. Có thể là phương pháp truyền đạt của
bạn chưa tốt, hoặc em học sinh thực sự chán ghét việc học. Hãy chủ
động và tìm ra nguyên nhân của việc học không tiến bộ, đừng để đến
lúc phụ huynh phải lên tiếng. Bạn nên chủ động trao đổi với phụ huynh
để tìm cách giải quyết vấn đề. Bạn cũng có thể tham khảo ý kiến những
người có kinh nghiệm về vấn đề của bạn. Cuối cùng, nếu không còn
giải pháp nào khác, hãy chủ động xin dừng việc dạy trước.

91
Bạn đang đi dạy nhưng có công việc đột xuất không đi dạy được và
muốn bỏ lớp (VD: Học quân sự 1 tháng).

Hãy luôn làm chủ thời gian biểu của bạn đừng để những việc đột xuất
có cơ hội ảnh hưởng đến nó. Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn có những
việc không thể lường trước được. Khi có việc đột xuất và kéo dài diễn
ra mà bắt buộc bạn phải nghỉ lớp, hãy trao đổi trước với phụ huynh về
việc bạn không tiếp tục dạy được. Nên báo trước một khoảng thời gian
đủ để phụ huynh có thể tìm được gia sư mới. Nếu bạn có bạn bè có thể
dạy được, hãy giới thiệu cho phụ huynh và học sinh của bạn.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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92
Hôm nay là buổi cuối bạn đến dạy và kết thúc khóa học. Nhưng phụ
huynh quên thanh toán chi phí cho bạn?
Không có gì xấu khi bạn muốn nhận tiền lương của mình cả. Hãy đừng để
tình huống này xảy ra. Bạn nên liên hệ trước với phụ huynh trước khi tiến
hành buổi học cuối và thống nhất mức tiền còn lại của bạn.
Kết thúc buổi học, bạn hãy ngồi lại trao đổi với phụ huynh, nói lời cảm ơn
về cả một qua trình phụ huynh đã giúp đỡ để bạn hoàn thành công việc.
Cuối cùng, bạn nên chủ động đề nghị thanh toán khoản lương còn lại
của mình.

93
Sau khi kết thúc việc dạy gia sư rồi nhưng học sinh vẫn liên tục liên
hệ hỏi bài bạn, bạn cần làm thế nào?
Nếu bạn có thể sắp xếp được thời gian để trợ
giúp thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên, đừng để việc
trợ giúp này ảnh hưởng đến công việc quan
trọng khác của bạn, đừng cả nể.
Nếu em học viên hỏi bài quá nhiều, hãy chia sẻ
điều này với phụ huynh để phụ huynh chủ động
tìm một gia sư khác cho học viên cũ của bạn.

94

95
Có nên giữ liên lạc với phụ
huynh và học sinh sau khi kết
thúc khóa gia sư hay không?

Bạn đã kết thúc khóa dạy,
nhưng bạn quên đồ ở nhà
học viên, làm thế nào để lấy
lại đồ của mình.

Hãy là một người cư xử đẹp ngay
cả khi bạn không còn là gia sư cho
học viên đó. Thi thoảng, hãy liên hệ
hỏi thăm sức khỏe gia đình học viên
và hỏi thăm tình hình học tập của
học viên. Việc giữ liên lạc đôi khi
còn mang lại cho bạn nhiều niềm
vui mà bạn có thể không ngờ tới.

Thật đơn giản, hãy liên hệ với
phụ huynh, đến nhà chơi để
thăm học viên cũ của bạn và
lấy đồ. Nếu bạn không có thời
gian di chuyển, hãy nhờ phụ
huynh gửi đồ giúp bạn.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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96
Phụ huynh tặng quà bạn khi kết thúc khóa học. Bạn có nên
nhận hay không?

Bạn đi dạy và đã được trả lương, vì vậy, phụ huynh không nợ bạn điều gì
cả. Nếu phụ huynh tặng quà, bạn hãy nói rõ quan điểm là em chỉ nhận
một món quà nhỏ, nếu món quà có giá trị lớn em xin phép được từ chối
nhận. Nếu đó là một món đồ lưu niệm, hãy nhận và nói lời cảm ơn để phụ
huynh vui lòng, bạn cũng có niềm vui nho nhỏ. Nếu là món đồ lớn như
điện thoại, hãy khéo léo từ chối. Việc nhận một món quà lớn sẽ khiến bạn
có cảm giác mang nợ và không thoải mái về sau.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Đăng ký tài khoản gia sư trên Blacasa thế nào?
Bạn hãy truy cập www.blacasa.vn/dang-kygia-su và điền các thông tin cần thiết. Hãy
upload ảnh cá nhân rõ mặt và phù hợp với
phong cách của một gia sư. Hãy upload
ảnh CMT/ Thẻ căn cước và thẻ sinh viên rõ
ràng để Blacasa có thể xác thực tài khoản
cho bạn. Việc xác thực được tiến hành trong
vòng 24 giờ.

98

99

Làm thế nào để nhận lớp
qua Blacasa?

Làm thế nào để được
nhận được nhiều lớp hơn
trên Blacasa?

Để nhận lớp trên Blacasa thì
bạn phải gửi đề nghị dạy lớp
muốn nhận. Hãy vào trang
https://www.blacasa.vn/class,
sử dụng các bộ lọc để tìm ra
lớp phù hợp với bạn. Sau đó
gửi đề nghị dạy các lớp bạn
thấy phù hợp. Khi gửi đề nghị
dạy, hãy điền lời nhắn cho
người mở lớp. Tuy nhiên, bạn
phải tuân thủ quy chế, không
được cung cấp thông tin liên
hệ trong lời nhắn này

Một điều quan trọng có thể
bạn không để ý là phụ huynh
luôn xem trang cá nhân của
bạn trước khi lựa chọn bạn.
Hãy upload ảnh cá nhân rõ
mặt, nghiêm túc. Hãy mô tả
chi tiết bằng cấp và các kinh
nghiệm dạy gia sư của bạn để
phụ huynh thấy được bạn thực
sự phù hợp với việc dạy học
cho con của họ. Đừng quên
upload một số ảnh liên quan
đến việc dạy học của bạn.
Điều này giúp phụ huynh cảm
thấy tin tưởng hơn về bạn.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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100
Khi gửi đề nghị dạy trên Blacasa, cần chú ý điều gì?
Bên cạnh việc chọn lớp phù hợp để gửi đề nghị dạy, lời giới thiệu khi
bạn gửi đề nghị dạy cũng hết sức quan trọng. Hãy nêu ra lý do để
thuyết phục phụ huynh rằng bạn thực sự phù hợp với việc dạy lớp do
phụ huynh vừa mở. Đừng bỏ lỡ cơ hội để thuyết phục phụ huynh chọn
bạn nhé !
Lưu ý: Đừng đưa thông tin liên hệ cá nhân vào lời nhắn nếu bạn
không muốn bị hủy tài khoản trên Blacasa.

101

102

Khi giới thiệu gia sư hoặc
giới thiệu lớp cho Blacasa có được nhận ưu đãi
không? Nhận ưu đãi như
thế nào?

Sau khi nhận được lớp ở
Blacasa, thì phải làm gì?

Sau khi được phụ huynh chấp
nhận, hệ thống sẽ cung cấp
số điện thoại của phụ huynh
cho bạn. Hãy chủ động liên
hệ với phụ huynh sắp xếp buổi
gặp mặt đầu tiên. Hãy báo với
Blacasa khi kết nối thành công
và đi dạy hoặc nếu có vấn đề
gì khiến lớp của bạn bị hủy.

Hệ thống Blacasa được thiết
kế để khuyến khích bạn
giới thiệu bạn bè tìm gia sư
hoặc trở thành gia sư trên
Blacasa. Với mỗi gia sư mới
đăng ký thành công trên
hệ thống, bạn được nhận
một mức điểm thưởng để sử
dụng trên hệ thống. Với mỗi
lớp mới kết nối thành công
trên hệ thống do bạn giới
thiệu, bạn nhận được một số
điểm thưởng. Điểm thưởng
là không giới hạn trên hệ
thống và được quy định tùy
theo từng giai đoạn.

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Lời kết:

V

ậy là bạn đã cùng Blacasa đi hết hơn 102 tình huống “khó đỡ” dành
cho các bạn gia sư rồi. Blacasa hi vọng với cuốn cẩm nang này, các
bạn sẽ hiểu hơn về nghề gia sư, làm tốt hơn công việc gia sư của mình
và giúp đỡ được nhiều học sinh tiến bộ.
Hãy chia sẻ cẩm nang này với bạn bè của mình các bạn nhé. Tuy các tình
huống trong cẩm nang tập trung vào công việc gia sư nhưng cách giải
quyết nhiều tình huống cũng là cách giải quyết nhiều vấn đề hóc búa khác
trong cuộc sống mà không sớm thì muộn, các bạn sẽ gặp phải khi rời ghế
nhà trường.
Đây là món quà mà các anh chị tại Blacasa dành tặng cho các bạn gia sư.
Hãy cùng Blacasa làm tốt hơn nữa công việc chia sẻ và truyền thụ kiến thức,
hướng tới mục tiêu giúp hàng triệu học sinh trên khắp Việt Nam cởi bỏ được
gánh nặng học hành và tiến bộ mỗi ngày các bạn nhé.
Nếu muốn được chia sẻ hay giúp đỡ bất cứ điều gì, hãy liên hệ với Blacasa
tại địa chỉ:
Văn phòng Công ty Cổ phần Blacasa Việt Nam
Địa chỉ:		

Số 92/5 Láng Hạ, quận Đống Đa - TP. Hà Nội

Website:

www.blacasa.vn

Hotline:		

1900 63 63 42

Email:		

contact@blacasa.vn

Ban biên tập:
Nguyễn Thị Kim Thảo
Đinh Xuân Vũ Hiệp
Hoàng Thị Thắm
Trương Hoàng Hải

Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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Bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua 100 tình huống khó đỡ của nghề gia sư và hơn thế nữa.
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