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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Ho�t ��ng và giao l�u v�a là ngu�n g�c v�a là ��ng l�c c�a s� hình 

thành và phát tri�n tâm lí, ý th#c c�a cá nhân. Con ng�&i ho�t ��ng và 

giao l�u nh� th' nào thì s( có b� m+t tâm lí, ý th#c nh� th' ,y. Chính vì 

v.y, �� giáo d0c th' h1 tr2 tr3 thành con ng�&i �áp #ng yêu c5u c�a xã 

h�i thì ph8i t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c t�:ng #ng. 

Mu�n giáo d0c thì ph8i thông qua vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng, không t9 

ch#c ho�t ��ng t#c là không giáo d0c. T9 ch#c các ho�t ��ng �a d�ng, 

phong phú là con ��&ng giáo d0c hAc sinh hi1u qu8 nh,t. 

L#a tu9i hAc sinh trung hAc ph9 thông (THPT) là l#a tu9i hAc sinh có s� 

tr�3ng thành c: b8n vF m+t th� ch,t, y'u t� c: b8n giúp các em có th� 

tham gia các ho�t ��ng phong phú, �a d�ng, ph#c t�p c�a ch�:ng trình 

giáo d0c; ngoài ra, các em còn có s� phát tri�n vF m+t tâm lí nh� trí tu1, 

tình c8m, nhân sinh quan, th' giJi quan �+c bi1t là s� phát tri�n c�a s� 

t� ý th#c. Nhu c5u giao ti'p 3 l#a tu9i này cLng r,t lJn, b3i v.y t�o l.p 

môi tr�&ng t�t, ho�t ��ng phù hNp vJi s3 thích, vJi nOng l�c hAc sinh có 

�Pnh h�Jng c�a nhà tr�&ng, gia �ình, xã h�i s( giúp các em phát tri�n và 

hoàn thi1n nhân cách c�a mình. 

Các ho�t ��ng trong nhà tr�&ng THPT h't s#c �a d�ng và phong phú. 

Ngoài ho�t ��ng �+c tr�ng là d�y hAc có th� k� �'n r,t nhiFu ho�t ��ng 

khác nh�: th� d0c, th� thao; vOn hoá, vOn ngh1; sinh ho�t t.p th�; lao 

��ng s8n xu,t; vui ch:i gi8i trí; tham quan, du lPch, ngo�i khoá, h�Jng 

nghi1p, ho�t ��ng giáo d0c ngoài gi& lên lJp…  

Tuy nhiên, trong các tr�&ng THPT hi1n nay, vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng 

giáo d0c còn nghèo nàn vF n�i dung, �:n �i1u vF hình th#c… dTn �'n 

hi1u qu8 không cao, ch�a phù hNp vJi �+c �i�m tâm sinh lí c�a hAc sinh 

và x#ng t5m vJi vai trò, vP trí c�a nó. Có th� có nhiFu nguyên nhân khác 

nhau, trong �ó chUc chUn có nguyên nhân c: b8n là ng�&i giáo viên ch�a 

có kV nOng t9 ch#c các ho�t ��ng cho hAc sinh, thông qua �ó �� giáo d0c 

các em. Vì v.y, công tác b�i d�Xng ki'n th#c và kV nOng t9 ch#c các ho�t 

��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng THPT là m�t vi1c làm h't s#c quan trAng. 
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B. MỤC TIÊU  

  M�c tiêu chung: 

Module giúp giáo viên THPT nh.n th#c �úng và �5y �� vF vai trò c�a 

ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng và có kV nOng t9 ch#c các ho�t ��ng 

giáo d0c �a d�ng �ó. 

  M�c tiêu c� th:  

—  M�c tiêu ki�n th�c: Li1t kê và phân tích ��Nc vai trò c�a vi1c t9 ch#c các 

ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng; 

—  M�c tiêu k� n�ng:  

+  Có kV nOng xây d�ng k' ho�ch, n�i dung, hình th#c t9 ch#c các ho�t 

��ng giáo d0c; 

+  Có kV nOng t9 ch#c th�c hi1n các ho�t ��ng giáo d0c cho hAc sinh trong 

nhà tr�&ng m�t cách hi1u qu8. 

—  M�c tiêu thái ��: Có thái �� nghiêm túc, khoa hAc và h#ng thú vJi vi1c t9 

ch#c các ho�t ��ng giáo d0c cho hAc sinh. 

C. NỘI DUNG 

Module này g�m 3 n�i dung: 

1.  Vai trò c�a vi1c giáo d0c hAc sinh trung hAc ph9 thông thông qua các 

ho�t ��ng 

2.  Xây d�ng các ho�t ��ng giáo d0c hAc sinh trong tr�&ng trung hAc ph9 thông 

3.  T9 ch#c th�c hi1n các ho�t ��ng giáo d0c hAc sinh trong tr�&ng trung 

hAc ph9 thông 

Nội dung 1  

VAI TRÒ CbA VIcC GIÁO DhC HiC SINH TRUNG HiC PHl THÔNG 

THÔNG QUA CÁC HOoT pqNG 

1.1. Giới thiệu 

T9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng THPT là v,n �F quan 

trAng c�a vi1c phát tri�n nhân cách hAc sinh và h�Jng tJi �9i mJi ch,t 

l�Nng giáo d0c �ào t�o. Tri't hAc mácxít cLng khrng �Pnh: b8n ch,t xã 
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h�i c�a con ng�&i chs có ��Nc khi nó tham gia vào �&i s�ng xã h�i �ích 

th�c thông qua ho�t ��ng và giao l�u 3 m�t môi tr�&ng vOn hoá. Mu�n 

giáo d0c thì ph8i thông qua vi1c t9 ch#c ho�t ��ng, không t9 ch#c ho�t 

��ng t#c là không giáo d0c. T9 ch#c các ho�t ��ng �a d�ng, phong phú 

là con ��&ng giáo d0c hAc sinh hi1u qu8 nh,t. Vi1c xác �Pnh ��Nc vai trò 

c�a vi1c t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c s( giúp giáo viên có cách nhìn nh.n 

và �Pnh h�Jng �úng �Un tr�Jc khi xây d�ng và t9 ch#c các ho�t ��ng 

giáo d0c cho hAc sinh, �+c bi1t là hAc sinh THPT. 

1.2. Mục tiêu 

H�c xong n�i dung này, giáo viên c�n � t �!"c m�c tiêu: 

—  Nâng cao hi�u bi't vF vai trò c�a vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c 

trong nhà tr�&ng THPT. 

—  Coi trAng vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng �� ti'n hành giáo d0c hAc sinh 

trong nhà tr�&ng. 

1.3. Các hoạt động 

—  Ho�t ��ng 1: Vai trò c�a ho�t ��ng cá nhân ��i vJi s� hình thành và phát 

tri�n nhân cách. 

—  Ho�t ��ng 2: Vai trò c�a vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà 

tr�&ng ��i vJi quá trình giáo d0c nhân cách cho hAc sinh THPT. 

1.4. Xây dựng nội dung 1 

Ho�t ��ng 1: Vai trò c�a ho�t ��ng cá nhân ��i v�i s� hình thành và 

phát tri�n nhân cách. 

*  T9 ch#c ho�t ��ng 

Chia s2 vJi ��ng nghi1p và t� vi't ra hi�u bi't c�a mình �� tr8 l&i các câu 

hvi d�Ji �ây: 

Câu h&i 1: Quan �i*m c+a Tri�t h�c v. vai trò c+a ho t ��ng �0i v1i s3 

phát tri*n nhân cách nh! th� nào? 
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Câu h&i 2: Quan �i*m c+a Tâm lí h�c v. vai trò c+a ho t ��ng �0i v1i s3 

phát tri*n nhân cách nh! th� nào? 

  

  

  

 

  

Câu h&i 3: Quan �i*m c+a Giáo d�c h�c v. vai trò c+a ho t ��ng �0i v1i 

s3 phát tri*n nhân cách nh! th� nào? 

  

 

  

  

  

  

Sau khi tr8 l&i ��Nc các câu hvi này, th5y (cô) ��i chi'u vJi nhwng thông 

tin phía d�Ji �� ��a ra nhwng �ánh giá khoa hAc vF vai trò c�a ho�t ��ng 

��i vJi s� phát tri�n c�a nhân cách. 

*  Cung c,p thông tin 

1. Ho�t �	ng và vai trò c�a ho�t �	ng ��i v�i s� phát tri�n nhân cách 

B,t kì s� v.t hi1n t�Nng nào cLng luôn v.n ��ng và phát tri�n không 

ng�ng. Byng v.n ��ng và thông qua v.n ��ng mà s� v.t hi1n t�Nng t�n 

t�i và th� hi1n �+c tính c�a nó. B3i v.y, v.n ��ng là thu�c tính v�n có, là 

ph�:ng th#c t�n t�i c�a s� v.t, hi1n t�Nng. z con ng�&i, ph�:ng th#c �ó 

chính là ho�t ��ng. p#ng trên các góc �� khác nhau �� ng�&i ta chia ra 

các ho�t ��ng khác nhau. Chrng h�n, các ho�t ��ng s�ng, ho�t ��ng lao 

��ng s8n xu,t, ho�t ��ng chính trP — xã h�i, ho�t ��ng có ��i t�Nng, ho�t 

��ng giao ti'p... z �ây, ch� y'u nói vF ho�t ��ng có ��i t�Nng và ho�t 

��ng giao ti'p c�a con ng�&i. Ho�t ��ng có ��i t�Nng là quá trình con 

ng�&i tác ��ng vào th' giJi �� t�o ra s8n ph{m c8 vF hai phía. Th# nh,t, 

là con ng�&i t�o ra các s8n ph{m ph0c v0 cu�c s�ng. Th# hai, con ng�&i 
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t�o ra hình 8nh tâm lí trong b8n thân. Ho�t ��ng giao ti'p là quá trình 

con ng�&i t�:ng tác vJi nhau �� truyFn ��t và lVnh h�i thông tin. pây là 

hai con ��&ng c: b8n nh,t �� t�o ra tâm lí, ý th#c. Có nhiFu ngành khoa 

hAc �ã nghiên c#u vF ho�t ��ng và s� tác ��ng c�a ho�t ��ng ��i vJi s� 

phát tri�n c�a con ng�&i, sau �ây là quan �i�m c�a m�t s� ngành khoa 

hAc c0 th�.  

1.1. Quan �i
m ca Tri�t h�c v� vai trò ca ho�t ��ng ��i v�i s� phát tri
n 

con ng!"i 

Ho�t ��ng, d�Ji góc �� tri't hAc, có n�i hàm r�ng và c: ��ng. Ho�t ��ng 

là �+c tính c�a giJi t� nhiên, trong �ó có con ng�&i, là ph�:ng ti1n �� 

giJi t� nhiên và con ng�&i s8n sinh và phát tri�n.  

Ho�t ��ng là quan h1 bi1n ch#ng c�a ch� th� và khách th�. Trong quan 

h1 �ó, ch� th� là con ng�&i, khách th� là hi1n th�c khách quan. z góc �� 

này, ho�t ��ng ��Nc xem là quá trình mà trong �ó có s� chuy�n hoá lTn 

nhau giwa hai c�c “ch� th� — khách th�” [1]. 

Lu.n �i�m mang ý nghVa bao trùm trong tri't hAc Mác — Lênin vF con 

ng�&i, là con ng!;i s<n xu=t ra chính b<n thân mình thông qua lao ��ng 

[5]. Nói cách khác, con ng�&i là s8n ph{m c�a chính mình. Khi phân tích 

quá trình chuy�n bi'n t� v�Nn thành ng�&i, �ngghen cLng �i �'n k't 

lu.n: Lao ��ng �ã sáng t o ra b<n thân con ng!;i (Sau lao ��ng và cùng 

vJi lao ��ng là ngôn ngw, �ó là hai ��ng l�c c: b8n thúc �{y s� chuy�n 

bi'n não v�Nn thành não ng�&i [5].  

Nh& có lao ��ng, con ng�&i mJi có th� ti'n hoá và phát tri�n. Ho�t ��ng 

��Nc xem nh� là m�t ph�:ng th#c t�n t�i c�a con ng�&i. Ho�t ��ng giúp 

con ng�&i tác ��ng, c8i t�o th' giJi khách quan �� t�o ra nhwng s8n 

ph{m ph0c v0 cho nhu c5u cu�c s�ng c�a cá nhân và xã h�i. p�ng th&i 

thông qua ho�t ��ng, con ng�&i nh.n th#c ��Nc các thu�c tính và quy 

lu.t c�a s� v.t và t� t�o cho mình hình 8nh tâm lí vwng chUc vF th' giJi 

khách quan. “Trong lao ��ng, t=t c< s3 khác nhau v. b<n ch=t, v. trí tuD 

và xã h�i c+a ho t ��ng cá nhân �.u b�c l� rõ” [6]. Con ng�&i v�a là s8n 

ph{m c�a t� nhiên, nh�ng quan trAng h:n, con ng�&i là s8n ph{m c�a 

lPch s� xã h�i. B� óc thông minh c�a con ng�&i, bàn tay khéo léo c�a con 

ng�&i �Fu là s8n ph{m c�a lPch s� xã h�i, trong �ó lao ��ng là y'u t� 

quan trAng nh,t. 
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1.2. Quan �i
m ca Tâm lí h�c v� vai trò ca ho�t ��ng ��i v�i s� phát 

tri
n nhân cách 

D�Ji góc �� Tâm lí hAc, ho�t ��ng là m�i quan h1 tác ��ng qua l�i giwa 

con ng�&i và th' giJi (khách th�) �� t�o ra s8n ph{m c8 vF phía th' giJi, 

c8 vF phía con ng�&i (ch� th�). 

Ho�t ��ng là m�t v,n �F nghiên c#u c�a Tâm lí hAc. Tâm lí hAc ho�t 

��ng là lí thuy't l,y ho�t ��ng c�a cá nhân làm ��i t�Nng nghiên c#u. 

L.X. V�gotxki, A.N. Leonchev, P.Ia Galperin, X.L. Rubinstein là nhwng 

nhà tâm lí tiêu bi�u cho tr�&ng phái này. Ho�t ��ng là m�t trong nhwng 

nhân t� có 8nh h�3ng r,t lJn �'n s� phát tri�n tâm lí c�a con ng�&i nh& 

có hai quá trình �+c tr�ng: 

—  Quá trình ��i t�Nng hoá (quá trình xu,t tâm): con ng�&i chuy�n nOng l�c 

c�a mình thành s8n ph{m c�a ho�t ��ng. Hay nói cách khác, là thông 

qua s8n ph{m c�a ho�t ��ng, có th� �ánh giá vF nOng l�c và ph{m ch,t 

c�a con ng�&i �ó. 

—  Quá trình ch� th� hoá (quá trình nh.p tâm): thông qua vi1c tác ��ng vào 

th' giJi khách quan, con ng�&i nUm ��Nc các �+c �i�m, quy lu.t, b8n 

ch,t c�a khách th� �� hình thành nhwng s� hi�u bi't, ý th#c, nhân 

cách… Ho�t ��ng giúp con ng�&i phát tri�n tâm lí vì n�i dung tâm lí là 

do th' giJi khách quan quy �Pnh. 

Ho�t ��ng là c: s3 tr�c ti'p nh,t và ch� y'u nh,t c�a t� duy con ng�&i, 

nói r�ng ra là các ch#c nOng nh.n th#c c�a con ng�&i. Theo C. Mác và 

Ph. �ngghen thì “tr�Jc h't là lao ��ng, sau lao ��ng và ��ng th&i vJi lao 

��ng là ngôn ngw, �ó là hai kích thích ch� y'u 8nh h�3ng �'n b� óc 

ng�&i... Khi b� óc phát tri�n, thì các công c0 tr�c ti'p c�a b� óc, t#c là 

các giác quan cLng phát tri�n theo” [5]. 

Nh� v.y, ho�t ��ng giúp b� m+t tâm lí nh� tình c8m, tính cách, nOng l�c, 

��ng c:… và nhân cách c�a con ng�&i ��Nc b�c l� và hình thành. 

1.3. Quan �i
m ca Giáo d*c h�c v� vai trò ca ho�t ��ng ��i v�i s� phát 

tri
n nhân cách 

Giáo d0c hAc nghiên c#u quá trình tác ��ng có tính s� ph�m nhym 

hình thành nhân cách cho th' h1 tr2. “Quá trình giáo d0c là quá trình 

tác ��ng có m0c �ích, có t9 ch#c c�a nhà giáo d0c �'n ��i t�Nng giáo 

d0c nhym hình thành và phát tri�n nhân cách c�a hAc sinh và �áp #ng 
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yêu c5u �ào t�o ngu�n nhân l�c c�a xã h�i” [16]. Ngu�n nhân l�c �ó 

không chs �áp #ng nhwng yêu c5u c�a xã h�i mà còn có kh8 nOng c8i 

t�o và xây d�ng xã h�i ngày càng phát tri�n. Nhân cách là con ng�&i vJi 

toàn b� các ph{m ch,t xã h�i c�a ng�&i �ó hình thành trong nhwng 

ho�t ��ng và quan h1 xã h�i khác nhau b3i vì “B8n ch,t c�a con ng�&i 

không ph8i là m�t cái tr�u t�Nng c� hwu riêng bi1t, Trong tính hi1n 

th�c c�a nó, b8n ch,t c�a con ng�&i là t9ng hoà nhwng m�i quan h1 xã 

h�i” [13]. p� làm ��Nc �iFu �ó, nhà giáo d0c ph8i ��a hAc sinh vào các 

ho�t ��ng mang tính �a d�ng và phong phú �� hA ��Nc lVnh h�i các 

chu{n m�c xã h�i, tích lLy các kinh nghi1m �� t� �ó hoàn thi1n nhân 

cách b8n thân mình. 

Theo quan �i�m giáo d0c hAc, ho�t ��ng �óng vai trò quy't �Pnh ��i vJi 

s� phát tri�n nhân cách: 

Thông qua ho�t ��ng, con ng�&i ti'p thu nFn vOn hoá xã h�i và bi'n 

nFn vOn hoá c�a loài ng�&i thành v�n riêng c�a mình, v.n d0ng chúng 

vào cu�c s�ng, làm cho nhân cách ngày càng hoàn thi1n và phát tri�n. 

p�ng th&i, ho�t ��ng giúp con ng�&i ��Nc b�c l� nhwng ph{m ch,t và 

nOng l�c c�a b8n thân. 

Thông qua ho�t ��ng, con ng�&i ��Nc ki�m nghi1m các giá trP c�a cu�c 

s�ng, �iFu này có ý nghVa quan trAng giúp con ng�&i c8i t�o nhwng nét 

nhân cách phát tri�n ch�a phù hNp theo h�Jng ngày càng hoàn thi1n 

theo chu{n m�c ��o �#c xã h�i �+t ra. 

Giáo d0c hAc �ã khrng �Pnh: B8n ch,t c�a quá trình giáo d0c là quá trình 

t9 ch#c cu�c s�ng, t9 ch#c ho�t ��ng và giao l�u cho hAc sinh. Trong 

nguyên lí giáo d0c, nguyên tUc, ph�:ng pháp giáo d0c �Fu nói vF vai trò 

to lJn c�a ho�t ��ng ��i vJi giáo d0c nhân cách hAc sinh. 

H:n th' nwa, quá trình giáo d0c ph8i �i �'n t� giáo d0c. Vi1c m�i cá 

nhân tích c�c trong các ho�t ��ng s( giúp hA rèn luy1n ��Nc các ph{m 

ch,t nhân cách: ý chí, nghP l�c ��ng th&i tOng c�&ng tính tích c�c, t� 

giác, ch� ��ng, sáng t�o.  

K�t luGn 

Qua phân tích các quan �i�m trên, có th� khrng �Pnh, ho�t ��ng có vai 

trò quy't �Pnh tr�c ti'p �'n s� hình thành và phát tri�n nhân cách c�a 

con ng�&i. Ngay t� khi sinh ra con ng�&i ch�a có nhân cách, nhân cách 

có ��Nc do con ng�&i xác �Pnh ��Nc nhwng quan h1 c�a mình vJi 

nhwng ng�&i xung quanh m�t cách có ý th#c. Nói cách khác, nhân cách 
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chs ��Nc hình thành và phát tri�n khi con ng�&i là ch� th� c�a ho�t 

��ng. Mu�n giáo d0c hAc sinh, nhà giáo d0c c5n t9 ch#c các ho�t ��ng 

�a d�ng, phong phú và ��a hAc sinh tích c�c tham gia vào các ho�t 

��ng �ó. 

Ho�t ��ng 2: Vai trò c�a vi!c t" ch#c ho�t ��ng giáo d%c trong nhà 

tr&'ng ��i v�i quá trình giáo d%c nhân cách cho h*c sinh trung 

h*c ph" thông. 

*  T9 ch#c ho�t ��ng 

Chia s2 vJi ��ng nghi1p và t� vi't ra hi�u bi't c�a mình �� tr8 l&i các câu 

hvi d�Ji �ây: 

Câu h&i 1: Ho t ��ng giáo d�c trong nhà tr!;ng là gì? Bao gIm nhJng 

ho t ��ng nào và do ai tK ch�c? 

  

  

  

  

 

 

Câu h&i 2: Ho t ��ng giáo d�c trong nhà tr!;ng nói chung và nhà tr!;ng 

THPT nói riêng có nhJng vai trò gì? 

  

  

  

  

 

 

Sau khi tr8 l&i ��Nc các câu hvi này, th5y (cô) ��i chi'u vJi nhwng thông 

tin phía d�Ji �� ��a ra nhwng �ánh giá khoa hAc vF vai trò c�a vi1c t9 

ch#c các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng ��i vJi quá trình giáo d0c 

nhân cách cho hAc sinh THPT. 



64  |  MODULE THPT 29 

*  Cung c,p thông tin 

2. Vai trò c�a vi�c t  ch!c các ho�t �	ng giáo d#c trong nhà tr$%ng 

Ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng là m�t b� ph.n c�a quá trình giáo 

d0c nhà tr�&ng. “Ho�t ��ng giáo d0c là ho�t ��ng do ng�&i lJn t9 ch#c 

theo k' ho�ch, ch�:ng trình, �iFu hành và chPu trách nhi1m” [17].  

piFu này có nghVa là các ch� th� ho�t ��ng giáo d0c ph8i chPu trách 

nhi1m vF ho�t ��ng giáo d0c. pó là các nhà giáo d0c, giáo viên và các 

ch� th� có liên quan nh�: cha m� hAc sinh, các t9 ch#c giáo d0c xã h�i và 

các c: s3 giáo d0c. 

Ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng có th� ��Nc phân làm hai b� ph.n 

ch� y'u: 

—  Các ho�t ��ng giáo d0c trong h1 th�ng các môn hAc và các lVnh v�c hAc 

t.p khác nhau. 

—  Các ho�t ��ng giáo d0c ngoài các môn hAc và lVnh v�c hAc t.p, có th� k� 

�'n các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng nh� ho�t ��ng giáo d0c th� 

ch,t, trí tu1, ��o �#c, th{m mV, dân s�, lao ��ng... 

Cùng vJi quá trình d�y hAc, quá trình giáo d0c là m�t b� ph.n c�a quá 

trình s� ph�m t9ng th�. N'u ch#c nOng tr�i c�a quá trình d�y hAc là 

cung c,p tri th#c mang tính khoa hAc, c: b8n, hi1n ��i, hình thành các kV 

nOng, kV x8o t�:ng #ng t� �ó phát tri�n th' giJi quan, nhân sinh quan 

cho hAc sinh thì quá trình giáo d0c có ch#c nOng tr�i là hình thành nh.n 

th#c, thái ��, niFm tin và nhwng hành vi thói quen phù hNp vJi các 

chu{n m�c xã h�i thông qua vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng. Vì v.y, có th� 

th,y ho�t ��ng giáo d0c là con ��&ng r,t quan trAng �� hoàn thi1n nhân 

cách c�a hAc sinh. H:n th', ho�t ��ng giáo d0c là b� ph.n hwu c: vJi 

ho�t ��ng d�y hAc s( góp ph5n t�o nên quá trình s� ph�m t9ng th� cân 

��i �� ��t ��Nc m0c tiêu giáo d0c �+t ra. 

Ho�t ��ng giáo d0c là con ��&ng gUn lí lu.n vJi th�c ti�n t�o nên s� 

th�ng nh,t giwa nh.n th#c và hành ��ng, góp ph5n hình thành tình c8m, 

niFm tin 3 hAc sinh. Ho�t ��ng giáo d0c là con ��&ng �� phát tri�n toàn 

di1n nhân cách th' h1 tr2 giúp hA hình thành nh.n th#c �úng �Un, b�i 

d�Xng tình c8m, c�ng c� niFm tin và t�o l.p nhwng hành vi tích c�c. 

Ho�t ��ng giáo d0c còn t�o �iFu ki1n và môi tr�&ng �� hAc sinh phát huy 

vai trò tích c�c, ch� ��ng, sáng t�o c�a mình trong quá trình hAc t.p. 
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Ho�t ��ng giáo d0c giúp hAc sinh ��Nc tr8i nghi1m các ki'n th#c �ã 

��Nc tìm hi�u. Là m�t c: h�i r,t t�t �� hAc sinh c�ng c�, b9 sung và m3 

mang ki'n th#c �ã hAc, ��ng th&i rèn luy1n các kV nOng c: b8n, không 

chs là kV nOng trong nh.n th#c hAc t.p mà còn là nhwng kV nOng s�ng nh� 

kV nOng t9 ch#c, qu8n lí công vi1c, kV nOng giao ti'p, kV nOng hNp tác 

nhóm… Vi1c ��Nc trang bP các kV nOng c5n thi't s( giúp các em hAc sinh 

t� tin h:n trong cu�c s�ng. H:n th', ho�t ��ng giáo d0c còn giúp hAc 

sinh c�ng c� và phát tri�n các m�i quan h1 giao ti'p giwa cá nhân và t.p 

th�, r�ng h:n là vJi c�ng ��ng xã h�i; giáo d0c trách nhi1m c�a cá nhân 

��i vJi các v,n �F c�a c�ng ��ng và �,t n�Jc. piFu �ó giúp các em có 

m�t tâm th' và ý chí v�Nt qua nhwng thách th#c �+t ra. 

Ho�t ��ng giáo d0c h�Jng h#ng thú c�a hAc sinh vào các ho�t ��ng b9 ích 

làm gi8m thi�u tình tr�ng y'u kém ��o �#c c�a hAc sinh. Ho�t ��ng giáo 

d0c th�&ng có nhwng m0c tiêu giáo d0c r,t ý nghVa, ��Nc t9 ch#c m�t cách 

khoa hAc và h,p dTn vì v.y nhwng ho�t ��ng b9 ích này s( giúp hAc sinh 

gi8m th&i gian tham gia các ho�t ��ng không lành m�nh (ho�t ��ng ngoài 

lu�ng), h�n ch' nhwng nhóm t� phát có 8nh h�3ng tiêu c�c nh� c& b�c, 

nghi1n game, ma tuý, b�o l�c... Tham gia ho�t ��ng giáo d0c, giúp hAc sinh 

�iFu chsnh nh.n th#c, hành vi phù hNp vJi các chu{n m�c xã h�i �+t ra. 

Ho�t ��ng giáo d0c giúp nhà giáo d0c sJm phát hi1n nOng khi'u c�a hAc 

sinh t� �ó có k' ho�ch b�i d�Xng nhym giúp hAc sinh phát tri�n nOng 

khi'u, s3 thích c�a b8n thân trong hAc t.p và cu�c s�ng. Ho�t ��ng giáo 

d0c giúp hAc sinh ki�m nghi1m ��Nc kh8 nOng c�a mình t� �ó có th� l�a 

chAn ��Nc h�Jng �i phù hNp cho t�:ng lai. p�i vJi nhà giáo d0c, ho�t 

��ng giáo d0c giúp hA phát hi1n, l�a chAn ��Nc các hAc sinh có nOng 

khi'u trên các m+t khác nhau, t� �ó cùng vJi nhà tr�&ng và ph0 huynh 

có k' ho�ch �� các em phát tri�n nOng khi'u c�a mình. 

Ho�t ��ng giáo d0c còn là m�t ph�:ng th#c gUn k't các l�c l�Nng giáo 

d0c hAc sinh �ó là gia �ình — nhà tr�&ng — xã h�i. Ho�t ��ng giáo d0c 

giúp thu hút và phát huy tiFm nOng c�a các l�c l�Nng giáo d0c, góp ph5n 

thúc �{y xã h�i hoá giáo d0c và nâng cao ch,t l�Nng giáo d0c toàn di1n 

c�a nhà tr�&ng. 

Vi1c t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c có hi1u qu8 s( góp ph5n phát huy vai trò 

c�a giáo d0c vào quá trình hình thành và phát tri�n nhân cách cho hAc 

sinh và gUn liFn nhà tr�&ng vJi �&i s�ng xã h�i trong vi1c th�c hi1n m0c 

tiêu �ào t�o ngu�n nhân l�c �áp #ng vJi yêu c5u c�a xã h�i �+c bi1t là 

trong xu th' phát tri�n c�a các qu�c gia nh� hi1n nay. 
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Theo m�t s� nghiên c#u vF vai trò, nhi1m v0 c�a ho�t ��ng giáo d0c 

trong nhà tr�&ng ph9 thông, chúng ta ph8i h�Jng tJi các nhi1m v0 quan 

trAng nh�: 

—  VF m+t nh.n th#c: 

+  Ho�t ��ng giáo d0c giúp hAc sinh c�ng c�, b9 sung, nâng cao thêm hi�u 

bi't các lVnh v�c khác nhau c�a �&i s�ng xã h�i, làm phong phú v�n tri 

th#c c�a b8n thân. T� �ó, hAc sinh có kh8 nOng và �iFu ki1n v.n d0ng tri 

th#c �� gi8i quy't các v,n �F th�c ti�n �+t ra. 

+  Ho�t ��ng giáo d0c giúp hAc sinh nUm chUc tri th#c và phát tri�n t� duy, 

ph{m ch,t trí tu1, �+c bi1t là các ph{m ch,t ch� ��ng, sáng t�o trong 

vi1c v.n d0ng tri th#c. 

—  VF m+t kV nOng: 

+  Ho�t ��ng giáo d0c giúp hAc sinh hình thành và c�ng c� các kV nOng giao 

ti'p, #ng x� vOn hoá, kV nOng hAc t.p, lao ��ng…  

+  Ho�t ��ng giáo d0c còn giúp hAc sinh t� �iFu chsnh hành vi phù hNp vJi 

các chu{n m�c xã h�i. 

—  VF m+t thái ��: 

+  Ho�t ��ng giáo d0c b�i d�Xng tình c8m, niFm tin vào các giá trP t�t ��p 

c�a cu�c s�ng. 

+  B�i d�Xng s� h#ng thú và tính tích c�c, ch� ��ng, sáng t�o c�a hAc sinh 

khi tham gia các ho�t ��ng.  

Nh� v.y, ho�t ��ng giáo d0c có ý nghVa tích c�c trong vi1c phát tri�n 

toàn di1n nhân cách hAc sinh, �áp #ng yêu c5u xã h�i, góp ph5n phát 

huy vai trò c�a giáo d0c trong s� nghi1p công nghi1p hoá, hi1n ��i hoá 

�,t n�Jc. 

1.5. Đánh giá 

—  Yêu c5u các th5y (cô) nUm vwng ��Nc các quan �i�m c�a Tri't hAc,  

Tâm lí hAc, Giáo d0c hAc vF vai trò c�a ho�t ��ng ��i vJi s� phát tri�n 

nhân cách. 

—  pánh giá ��Nc t5m quan trAng c�a ho�t ��ng ��i vJi s� phát tri�n  

nhân cách. 

—  Phân tích ��Nc vai trò c�a vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà 

tr�&ng ��i vJi quá trình giáo d0c hAc sinh. 
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Nội dung 2 

XÂY D�NG CÁC HOoT pqNG GIÁO DhC  

TRONG TR��NG TRUNG HiC PHl THÔNG 

2.1. Giới thiệu 

Xây d�ng các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng là m�t trong nhwng 

nhi1m v0 trAng tâm c�a công tác giáo d0c nhân cách hAc sinh. Vi1c xây 

d�ng các ho�t ��ng sao cho v�a phù hNp vJi �+c �i�m tâm sinh lí c�a 

hAc sinh, v�a phù hNp vJi �iFu ki1n hoàn c8nh c�a nhà tr�&ng và �Pa 

ph�:ng là h't s#c quan trAng. Xây d�ng các ho�t ��ng giáo d0c là giáo 

viên ti'n hành thi't k' n�i dung, ch�:ng trình, hình th#c t9 ch#c, tính 

toán các �iFu ki1n th�c hi1n, l�c l�Nng tham gia… trong m�t ho�t ��ng 

c0 th� cho cá nhân ho+c t.p th� hAc sinh th�c hi1n. 

2.2. Mục tiêu 

H�c xong n�i dung này, giáo viên c�n � t �!"c m�c tiêu: 

—  Có kh8 nOng li1t kê và mô t8 ��Nc các ho�t ��ng giáo d0c ch� y'u trong 

nhà tr�&ng THPT; 

—  Có kV nOng xây d�ng các ho�t ��ng giáo d0c (thi't k' n�i dung, ch�:ng 

trình, hình th#c t9 ch#c…). 

—  Coi trAng vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng �� ti'n hành giáo d0c hAc sinh 

trong nhà tr�&ng và có h#ng thú vJi công vi1c này. 

2.3. Các hoạt động 

—  Ho�t ��ng 1: Li1t kê các ho�t ��ng giáo d0c có th� có trong tr�&ng THPT 

hi1n nay; Hãy chs ra ho�t ��ng nào là ho�t ��ng có hi1u qu8 giáo d0c cao 

nh,t? T�i sao? 

—  Ho�t ��ng 2: VP trí, vai trò, n�i dung, cách th#c t9 ch#c, �iFu ki1n th�c 

hi1n c�a t�ng ho�t ��ng giáo d0c trong tr�&ng THPT. 

—  Ho�t ��ng 3: Nêu và phân tích th�c tr�ng nhwng m+t m�nh và m+t h�n 

ch' trong vi1c xây d�ng các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng THPT 

hi1n nay, chs ra các nguyên nhân và �F xu,t bi1n pháp phát huy m+t tích 

c�c và h�n ch', khUc ph0c các t�n t�i. 

—  Ho�t ��ng 4: Th�c hành xây d�ng m�t ho�t ��ng giáo d0c c0 th�. 
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2.4. Xây dựng nội dung 2 

Ho�t ��ng 1: Li!t kê các ho�t ��ng giáo d%c trong tr&'ng trung h*c 

ph" thông 

*  T9 ch#c ho�t ��ng 

—  T9 ch#c cho hAc viên thành các nhóm, th8o lu.n và tr8 l&i các câu hvi 

d�Ji �ây: 

Câu h&i 1: Hãy k* ra các ho t ��ng cN b<n trong tr!;ng THPT, trong �ó 

nhJng ho t ��ng nào là phK bi�n nh=t? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Câu h&i 2: NhJng ho t ��ng b n k* trên là do b n t3 ngh� ra hay b n �ã 

tPng tK ch�c, hoQc �ã nhìn th=y ng!;i khác làm? R tr!;ng b n �ã tK ch�c 

nhJng ho t ��ng nào? 

  

  

  

  

  

Câu h&i 3: NhJng tài liDu nào �ã giúp b n có �!"c nhJng tri th�c v. các 

ho t ��ng giáo d�c trong nhà tr!;ng? 
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Câu h&i 4: Phân tích !u th� c+a tPng lo i ho t ��ng �0i v1i viDc giáo d�c 

nhân cách h�c sinh. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Sau khi tr8 l&i các câu hvi, hãy ��i chi'u vJi nhwng thông tin d�Ji �ây �� t� 

�ánh giá nhwng hi�u bi't c�a mình và t� rút ra nhwng bài hAc cho b8n thân. 

*  Cung c,p thông tin 

Trong nhà tr�&ng, các ho�t ��ng giáo d0c h't s#c �a d�ng và phong phú. 

Tu� theo �� tu9i hAc sinh, �iFu ki1n, hoàn c8nh c�a �Pa ph�:ng và nhà 

tr�&ng và kinh nghi1m c�a giáo viên �� t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c. 

Ho�t ��ng giáo d0c 3 tr�&ng THPT ��Nc t9 ch#c d�Ji nhiFu hình th#c 

khác nhau. M�i lo�i hình ho�t ��ng có nhwng yêu c5u vF n�i dung cLng 

nh� cách th#c t9 ch#c riêng. D�Ji �ây, chúng tôi trình bày m�t s� ho�t 

��ng giáo d0c c: b8n trong nhà tr�&ng THPT hi1n nay. 

1. Các lo�i hình ho�t �	ng giáo d#c c) b+n , tr$%ng trung h.c ph  thông 

1.1. Ho�t ��ng d�y h�c 

Trong nhà tr�&ng THPT nói riêng và các nhà tr�&ng nói chung, ho�t 

��ng d�y hAc vTn là ho�t ��ng �+c tr�ng c: b8n b8o �8m s� t�n t�i c�a 

nhà tr�&ng. pây là ho�t ��ng chi'm nhiFu th&i gian, công s#c, tiFn b�c… 

c�a c8 th5y và trò cLng nh� các l�c l�Nng trong nhà tr�&ng. Ho�t ��ng 

d�y hAc cLng là ho�t ��ng có kh8 nOng giáo d0c hAc sinh hi1u qu8 nh,t. 

D�y hAc là con ��&ng thông qua d�y chw �� d�y ng�&i, thông qua truyFn 

thu tri th#c, rèn luy1n các kV nOng, kV x8o �� giáo d0c nhân cách. Ho�t 

��ng d�y hAc trong nhà tr�&ng có nhiFu �u th' so vJi nhiFu ho�t ��ng 

khác, vì �ó là ho�t ��ng có t9 ch#c, có n�i dung, có ch�:ng trình, có k' 

ho�ch, có ph�:ng pháp,… do nhwng ng�&i có trình �� chuyên môn, 

nghi1p v0 �8m nh.n. Trong d�y hAc, m�i môn hAc l�i có th' m�nh riêng 
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trong vi1c giáo d0c nhân cách cho hAc sinh. Ví d0, môn Toán nhym b�i 

d�Xng t� duy logic, môn VOn b�i d�Xng t� duy hình t�Nng, môn LPch s� 

b�i d�Xng lòng t� hào dân t�c, lòng yêu n�Jc… Có th� nói, d�y hAc là 

con ��&ng hi1u qu8 nh,t �� rèn luy1n trí tu1, hình thành tình c8m, thái 

�� ��i vJi t� nhiên, xã h�i và nhwng ng�&i xung quanh… cho hAc sinh. 

Tuy nhiên, ho�t ��ng d�y hAc cLng có nhwng h�n ch' nh,t �Pnh nh� 

tính �:n �i1u, gò bó, n�i dung, ch�:ng trình ch.m thay �9i so vJi th�c 

ti�n, không gian ho�t ��ng th�&ng “�óng khung” trong lJp hAc… Chính 

vì v.y, bên c�nh ho�t ��ng d�y hAc nhà tr�&ng c5n t9 ch#c nhiFu ho�t 

��ng khác, càng �a d�ng, càng phong phú càng t�t. 

1.2. Ho�t ��ng giáo d*c ngoài gi" lên l�p theo ch �i
m 

Ho�t ��ng giáo d0c ngoài gi& lên lJp (GDNGLL) cLng là m�t ho�t ��ng 

khá �+c tr�ng và có nhiFu ý nghVa trong công tác giáo d0c c�a nhà 

tr�&ng. Hi1n nay, theo ch�:ng trình c�a B� Giáo d0c và pào t�o quy 

�Pnh, m�i tu5n m�i lJp trong tr�&ng THPT có 3 ti't t9 ch#c ho�t ��ng 

giáo d0c ngoài gi& lên lJp, trong �ó 1 ti't chào c& �5u tu5n, 1 ti't sinh 

ho�t t.p th� cu�i tu5n và 1 ti't cho sinh ho�t giáo d0c ngoài gi& theo 

ch� �F. Các ch� �F ��Nc thi't k' phù hNp vJi �+c �i�m l#a tu9i hAc 

sinh v�a có tính kh8 thi, gUn liFn vJi th�c ti�n cu�c s�ng xã h�i. Ví d0, 

thanh niên vJi hAc t.p, rèn luy1n vì s� nghi1p công nghi1p hoá, hi1n 

��i hoá �,t n�Jc; thanh niên vJi tình b�n, tình yêu và gia �ình; thanh 

niên vJi s� nghi1p xây d�ng và b8o v1 T9 qu�c…  

Hình th#c t9 ch#c ho�t ��ng này c5n ph8i h't s#c mFm d2o và linh ho�t 

tu� theo �iFu ki1n, hoàn c8nh c0 th� c�a t�ng tr�&ng. N'u nhà tr�&ng có 

phòng và �Pa �i�m riêng cho các lJp t9 ch#c ho�t ��ng, không làm 8nh 

h�3ng �'n ho�t ��ng hAc t.p c�a lJp khác thì h't s#c thu.n lNi. N'u nhà 

tr�&ng ch�a có �iFu ki1n thì có th� ph�i hNp nhiFu lJp �� t9 ch#c, g�p  

3 — 4 ti't l�i thành m�t bu9i �� t9 ch#c th�ng nh,t trong toàn tr�&ng… 

p� ho�t ��ng này có hi1u qu8 giáo d0c cao c5n sáng t�o hình th#c t9 

ch#c phong phú, �a d�ng, tránh s� trùng l+p, nhàm chán, �:n �i1u. Ph8i 

làm sao cho m�i ho�t ��ng �Fu có y'u t� mJi m2, h,p dTn hAc sinh. 

1.3. Ho�t ��ng v0n hoá, v0n ngh2 

Ho�t ��ng vOn hoá, vOn ngh1 là ho�t ��ng không th� thi'u trong m�i nhà 

tr�&ng. VOn hoá, vOn ngh1 không chs có tác d0ng gi8m bJt s� cOng thrng 

trong hAc t.p, t�o ra không khí vui v2, tho8i mái mà còn có tác d0ng giáo 
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d0c r,t lJn, nh,t là giáo d0c tình yêu quê h�:ng �,t n�Jc, tình th5y trò, 

tình b�n bè… Ho�t ��ng vOn hoá, vOn ngh1 th�&ng ��Nc t9 ch#c �� chào 

m�ng các ngày l� c�a �,t n�Jc, �Pa ph�:ng và nhà tr�&ng… VOn hoá, vOn 

ngh1 còn là m�t m+t ho�t ��ng c�a các t.p th� hAc sinh, thông qua �ó �� 

nhà tr�&ng �ánh giá tinh th5n, thái �� c�a cá nhân và t.p th� hAc sinh. 

Trong nhà tr�&ng, vJi ho�t ��ng vOn hoá, vOn ngh1, giáo viên có th� t9 

ch#c d�Ji nhiFu hình th#c khác nhau: 

—  Các hình th#c sinh ho�t vOn ngh1 nh� hát, múa, �Ac th:, k� chuy1n, bi�u 

di�n kPch…  

—  T9 ch#c bi�u di�n các lo�i hình ngh1 thu.t khác nhau nh� kPch nói, hài, 

ngâm th:, k� chuy1n…  

—  T9 ch#c cho hAc sinh �i xem phim, th�3ng th#c các lo�i hình ngh1 thu.t. 

—  Tham quan các di tích lPch s�, di s8n vOn hoá c�a �Pa ph�:ng và �,t 

n�Jc, tìm hi�u vOn hoá các vùng miFn. 

—  T9 ch#c các cu�c thi tôn vinh các giá trP cao ��p. 

Ví d0: Thi Nét ��p thanh niên; S�ng ��p; Ng�&i t�t vi1c t�t; Các cán b� 

poàn xu,t sUc; thi tài nOng, thi sáng tác ngh1 thu.t…  

—  T9 ch#c các câu l�c b� chuyên �F phù hNp vJi �+c �i�m l#a tu9i và mong 

mu�n c�a hAc sinh. Hình th#c câu l�c b� ph8i ��Nc t9 ch#c r�ng rãi, 

phong phú, th� l1 tham gia d� dàng, thu hút ��Nc nhiFu ng�&i tham gia 

và tham gia m�t cách t� nguy1n, t� giác… mJi có hi1u qu8. 

Ví d0: Câu l�c b� ti'ng Anh, câu l�c b� nhwng ng�&i làm phim tr2, câu l�c 

b� giá trP s�ng, câu l�c b� khiêu vL, ca hát, câu l�c b� khoa hAc... 

Ho�t ��ng vOn hoá ngh1 thu.t giúp hAc sinh h�Jng tJi nhwng giá trP chân, 

thi1n, mV trong cu�c s�ng; bi't c8m th0 ngh1 thu.t; kh:i d.y nhwng tình 

c8m có tính tích c�c, t� �ó bi't giw gìn và sáng t�o nhwng giá trP mJi cho 

b8n thân và c�ng ��ng. Trên c: s3 �ó, hAc sinh có th� hình thành ��Nc 

các kV nOng c5n thi't nh� kV nOng giao ti'p có vOn hoá, kV nOng làm vi1c 

nhóm, kV nOng liên quan �'n sáng t�o ngh1 thu.t. piFu quan trAng là ho�t 

��ng vOn hoá ngh1 thu.t giúp các em bi't cách xây d�ng m�t cu�c s�ng ý 

nghVa và có nhiFu giá trP tích c�c cho b8n thân và cho c�ng ��ng. 

1.4. Ho�t ��ng th
 d*c, th
 thao 

Ho�t ��ng th� d0c, th� thao là m�t ho�t ��ng �� giáo d0c toàn di1n 

nhân cách hAc sinh. pây là ho�t ��ng ch� y'u nhym vào quá trình giáo 
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d0c th� ch,t cho hAc sinh, m�t trong nOm m+t giáo d0c c: b8n trong 

nhà tr�&ng (�#c, trí, th�, mV và lao ��ng). Thông qua ho�t ��ng này �� 

rèn luy1n, tOng c�&ng th� l�c cho hAc sinh, giúp các em bi't cách rèn 

luy1n thân th�, giw gìn v1 sinh cá nhân, phòng ng�a b1nh t.t. Th� d0c 

th� thao giúp hAc sinh gi8i phóng nOng l�Nng, t�o s� d2o dai, khve 

m�nh cho hAc sinh... 

Th� d0c còn là m�t môn hAc chính khoá trong tr�&ng hAc. Ho�t ��ng 

này cLng nhym thay �9i không khí lJp hAc, giúp cho ho�t ��ng hAc t.p 

hi1u qu8 h:n. pây là ho�t ��ng có th� lôi kéo nhiFu hAc sinh tham gia. 

CLng nh� vui ch:i, ho�t ��ng th� d0c th� thao còn tác ��ng lJn �'n �&i 

s�ng tinh th5n c�a hAc sinh, giúp các em s8ng khoái h:n, tích c�c h:n và 

ti'p thu ki'n th#c hAc t.p hi1u qu8 h:n. Ho�t ��ng th� d0c th� thao 

không chs giúp hAc sinh hình thành các kV nOng c�a môn th� thao �ó mà 

còn giúp các em rèn luy1n ��Nc các ph{m ch,t r,t c5n thi't nh� ý chí, s� 

kiên trì, tính �oàn k't, tính ks lu.t, tính hNp tác.  

Ho�t ��ng th� d0c, th� thao có nhwng hình th#c t9 ch#c nh� sau:  

—  Th� d0c giwa gi&: nhà tr�&ng t9 ch#c th�&ng xuyên trong m�i bu9i hAc 

giúp các em gi8i to8 ��Nc cOng thrng. 

—  T.p luy1n th� thao: th� thao trong nhà tr�&ng th�&ng là nhwng ho�t 

��ng �:n gi8n, phù hNp vJi s#c kho2 và �iFu ki1n c�a nhà tr�&ng nh� 

t.p c5u lông, bóng bàn, c5u mây, bóng �á, th� d0c th{m mV…  

—  T9 ch#c cu�c thi �,u th� thao giwa các lJp, các kh�i trong toàn tr�&ng 

nhym phát ��ng phong trào và nâng cao tinh th5n th� thao 3 m�i hAc 

sinh, ��ng th&i giúp các hAc sinh xích l�i g5n nhau h:n, có ý th#c t.p th� 

h:n, nâng cao trách nhi1m c�a b8n thân vJi t.p th�…  

—  Trò ch:i gi8i trí v.n ��ng. 

—  T9 ch#c các ngày h�i kho2. 

—  …  

1.5. Ho�t ��ng lao ��ng s5n xu7t 

Ho�t ��ng lao ��ng s8n xu,t tuy không th� hi1n rõ trong nhà tr�&ng, 

nh,t là các tr�&ng thành ph�, nh�ng �ây là ho�t ��ng h't s#c quan 

trAng. N'u không t9 ch#c giáo d0c lao ��ng cho hAc sinh d� làm cho các 

em n8y sinh tâm lí l�&i bi'ng, d�a dTm, On bám và t� �ó sinh ra thói ích 

ks, coi th�&ng lao ��ng chân tay… Trong nhà tr�&ng, tr�Jc h't ph8i yêu 

c5u hAc sinh lao ��ng t� ph0c v0 nh� tr�c nh.t lJp, v1 sinh môi tr�&ng, 
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c8nh quan nhà tr�&ng, t� gi+t giL qu5n áo, dAn d�p góc hAc t.p, phòng 

ng� ngOn nUp, s�ch s(. Ti'p �'n là t9 ch#c các ho�t ��ng lao ��ng xã h�i, 

lao ��ng công ích, nh� v1 sinh ��&ng làng, ngõ xóm, v1 sinh ��&ng ph�, 

tr�ng cây… HAc sinh THPT 3 nông thôn th�&ng tham gia lao ��ng s8n 

xu,t cùng vJi gia �ình t� nhv. Vì th', h5u h't các em �Fu có ý th#c lao 

��ng t�t. Nh�ng 3 thành ph�, hAc sinh THPT r,t ít có �iFu ki1n �� tham 

gia lao ��ng s8n xu,t. Do �ó, nhà tr�&ng c5n k't hNp vJi các �:n vP s8n 

xu,t, các t9 ch#c xã h�i… �� t�o �iFu ki1n cho hAc sinh ��Nc tham gia 

lao ��ng s8n xu,t, �� các em c8m nh.n ��Nc niFm vui khi t� mình t�o ra 

��Nc s8n ph{m, c�a c8i v.t ch,t và tinh th5n cho xã h�i. T� �ó các em 

càng yêu lao ��ng và c8m th,y t� hào trong lao ��ng. Thông qua ho�t 

��ng lao ��ng �� nhà tr�&ng ti'n hành h�Jng nghi1p cho hAc sinh, giúp 

hAc sinh chAn ��Nc các ngành nghF phù hNp vJi b8n thân và nhu c5u lao 

��ng c�a xã h�i. Lao ��ng s8n xu,t còn giúp hAc sinh rèn luy1n s#c 

khve, rèn luy1n các ph{m ch,t t�t ��p c�a ng�&i lao ��ng nh� c5n cù, 

ti't ki1m, ks lu.t…  

1.6. Ho�t ��ng vui ch9i, gi5i trí 

Vui ch:i, gi8i trí là nhu c5u thi't y'u c�a con ng�&i 3 m�i l#a tu9i, nh,t là 

tu9i tr2 l�i càng quan trAng. Vui ch:i gi8i trí là ho�t ��ng giúp tr2 l,y l�i 

s� cân byng trong th� ch,t và tính th5n �� ti'p t0c hAc t.p và làm nhwng 

vi1c khác sau m�t th&i gian hAc t.p cOng thrng, m1t mvi. Vui ch:i còn là 

m�t c: h�i �� hAc sinh ��Nc giao l�u, hAc hvi, thi't l.p và xây d�ng 

nhwng m�i quan h1 t�t ��p giwa các cá nhân vJi nhau và m�i quan h1 

giwa giáo viên và hAc sinh ngày càng g5n gLi và thân thi't vJi nhau h:n; 

xây d�ng tinh th5n �oàn k't gUn bó trong t.p th�; tính ks lu.t. Ho�t ��ng 

vui ch:i giúp các em ��Nc b�c l� nhwng nOng khi'u và s3 tr�&ng c�a 

mình, t� �ó giáo viên có th� phát hi1n và có bi1n pháp b�i d�Xng phù 

hNp. Cùng vJi các ho�t ��ng khác, ho�t ��ng vui ch:i góp ph5n vào s� 

phát tri�n toàn di1n c�a hAc sinh THPT. Vui ch:i gi8i trí ph8i tu� vào s3 

thích c�a cá nhân mJi hi1u qu8.  

Vui ch:i gi8i trí trong nhà tr�&ng c5n ��Nc ph�i hNp vJi các ho�t ��ng 

khác nh� th� d0c, th� thao; vOn hoá, vOn ngh1; sinh ho�t t.p th�; tham 

quan, du lPch �� tránh s� nhàm chán, �:n �i1u…  

Ho�t ��ng vui ch:i có th� ��Nc t9 ch#c d�Ji các hình th#c nh� sau: 

—  S� d0ng các trò ch:i khác nhau: trò ch:i vui khve, trò ch:i v.n ��ng, trò 

ch:i dân gian, trò ch:i trí tu1. Các trò ch:i nên ��Nc t9 ch#c �an xen 
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cùng các ho�t ��ng khác s( t�o ��Nc s� h,p dTn, ngoài ra giáo viên c5n 

t9 ch#c trong kho8ng th&i gian và không gian �a d�ng. 

—  Ch:i các môn th� thao: giáo viên khuy'n khích hAc sinh �Ong kí tham gia 

vào các ��i ch:i nh� ��i bóng �á, bóng bàn, �iFn kinh, c& vua… và �F ra 

k' ho�ch t.p luy1n và thi �,u. 

—  T9 ch#c trò vui ch:i giái trí: thi toán nhanh, �� vui, trò ch:i có tính t.p 

th� cao. 

—  Các ca múa hát t.p th� trong khi ch:i �� c9 vL. 

—  Trò ch:i có tính ch,t th� giãn. 

—  … 

1.7. Ho�t ��ng chính tr; — xã h�i 

Ho�t ��ng chính trP — xã h�i là nhwng ho�t ��ng có ý nghVa �Pnh h�Jng 

vF m+t xã h�i giúp hAc sinh ti'p c.n vJi �&i s�ng chính trP — xã h�i c�a 

�,t n�Jc, �Pa ph�:ng. 

N�i dung c�a các ho�t ��ng chính trP — xã h�i �F c.p �'n các s� ki1n lPch 

s� c�a dân t�c, các s� ki1n chính trP có tính th&i s� di�n ra hyng ngày 3 

�Pa ph�:ng, trong n�Jc và trên th' giJi, các v,n �F có tính toàn c5u nh� 

b8o v1 môi tr�&ng, chOm sóc �&i s�ng s#c khve th� ch,t và tinh th5n, 

chi'n tranh và n�n kh�ng b�, v,n �F hoà bình…  

Có r,t nhiFu hính th#c t9 ch#c ho�t ��ng nhym chuy�n t8i n�i dung 

chính trP — xã h�i. Giáo viên có th� ti'n hành ��c l.p ho+c ph�i hNp các 

ho�t ��ng vJi nhau. Các hình th#c �ó có th� là: 

—  Ho�t ��ng ks ni1m các ngày l� lJn, các s� ki1n chính trP — xã h�i trong 

n�Jc và trên th' giJi ho+c nhwng s� ki1n �áng chú ý c�a �Pa ph�:ng. 

Ví d0: NOm 2010, Hà N�i và c8 n�Jc t9 ch#c các ho�t ��ng �� ks ni1m 1000 

nOm ThOng Long, Hà N�i. T9 ch#c mít tinh ks ni1m ngày Qu�c khánh; 

ngày Qu�c t' lao ��ng; ngày gi8i phóng miFn Nam, th�ng nh,t T9 qu�c…  

—  Nghe báo cáo th&i s� vF các v,n �F chính trP — xã h�i, kinh t' và vOn hoá 

n9i b.t trong n�Jc và trên th' giJi. 

—  Thi tìm hi�u vF các ch� �F có liên quan �'n �&i s�ng chính trP — xã h�i, 

vOn hoá c�a �,t n�Jc và �Pa ph�:ng cLng nh� tìm hi�u các giá trP truyFn 

th�ng t�t ��p c�a dân t�c. 

Ví d0: Tìm hi�u vF bi�n �8o Vi1t Nam; tìm hi�u vF truyFn th�ng hi'u hAc 

c�a �Pa ph�:ng…  



GIÁO DỤC HỌC SINH THPT THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  |  75  

—  Tuyên truyFn, c9 ��ng các ch� tr�:ng, chính sách c�a p8ng và Nhà 

n�Jc, nhwng quy �Pnh c�a pháp lu.t,… �+c bi1t t9 ch#c cho hAc sinh 

tham gia tuyên truyFn nhwng v,n �F g5n gLi, d� hi�u 3 �Pa ph�:ng. 

Ví d0: Tuyên truyFn vF v,n �F b8o v1 môi tr�&ng, v,n �F bi'n �9i khí 

h.u; tuyên truyFn vF Lu.t giao thông…  

—  Tham gia các ho�t ��ng tình nguy1n có tính c�ng ��ng cao. 

Ví d0: Giúp �X gia �ình có hoàn c8nh khó khOn; phòng ch�ng các dPch 

b1nh, giúp �X tr2 em bP t.t nguyFn, thOm các gia �ình th�:ng binh, 

li1t sV. 

—  Tham gia các ho�t ��ng c�a �Pa ph�:ng �+c bi1t là các ho�t ��ng có tính 

vOn hoá nh� l� h�i, phong trào thi �ua…  

Ho�t ��ng chính trP — xã h�i có ý nghVa trong vi1c nâng cao nh.n th#c 

c�a hAc sinh vF các v,n �F chính trP — xã h�i c�a �Pa ph�:ng n:i sinh 

s�ng và r�ng h:n là c�a qu�c gia và th' giJi. T� �ó, hình thành có các em 

trách nhi1m, tình �oàn k't, yêu th�:ng, �,u tranh cho l( ph8i. Ngoài ra, 

ho�t ��ng này còn giúp các em hAc sinh hình thành các kV nOng giao 

ti'p, kV nOng làm vi1c nhóm…  

Ngoài ra, trong nhà tr�&ng có th� t9 ch#c các ho�t ��ng khác nh� các 

ho�t ��ng c�a câu l�c b�, ho�t ��ng tham quan du lPch, giao l�u vJi các 

t9 ch#c, các c: quan, �:n vP khác…  

Sau khi tr8 l&i các câu hvi này, th5y (cô) s( có nhwng hình dung c0 th� vF 

các ho�t ��ng có th� có trong nhà tr�&ng THPT �� ti'n hành giáo d0c 

nhân cách hAc sinh. Th5y (cô) hãy suy nghV vF nhwng ho�t ��ng giáo d0c 

phù hNp vJi �iFu ki1n c�a nhà tr�&ng và �Pa ph�:ng n:i th5y (cô) �ang 

công tác. 

Ho�t ��ng 2: V/ trí, vai trò, n�i dung ch&2ng trình, cách th#c t" ch#c và 

�i3u ki!n th�c hi!n c�a t4ng ho�t ��ng giáo d%c trong tr&'ng 

trung h*c ph" thông 

* T9 ch#c ho�t ��ng 

 Th5y (cô) �ã t�ng t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c cho hAc sinh. Hãy nhJ l�i 

vP trí, vai trò, nhi1m v0, n�i dung, quy trình t9 ch#c các ho�t ��ng giáo 

d0c 3 tr�&ng THPT byng cách tr8 l&i các câu hvi d�Ji �ây: 
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Câu h&i 1: Nêu vV trí, vai trò, nhiDm v� c+a ho t ��ng GDNGLL X tr!;ng 

THPT.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Câu h&i 2: LiDt kê các n�i dung cN b<n c+a ho t ��ng GDNGLL X tr!;ng 

THPT. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Câu h&i 3: Quy trình tK ch�c m�t ho t ��ng giáo d�c �!"c ti�n hành nh! 

th� nào? 
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Câu h&i 4: Hãy mô t< ch!Nng trình c+a m�t ho t ��ng c� th* (ví d�, tK 

ch�c m�t buKi sinh ho t l1p cu0i tu�n). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Câu h&i 5: \* tK ch�c m�t ho t ��ng thành công, th�y (cô) quan tâm ��n 

nhJng v=n �. gì? 

  

  

  

  

  

Sau khi tr8 l&i các câu hvi, th5y (cô) ��i chi'u vJi nhwng thông tin d�Ji 

�ây và t� �ánh giá, ��a ra nhwng k't lu.n khoa hAc. 

*  Cung c,p thông tin 

2.  V0 trí, vai trò, n	i dung ch$)ng trình, cách th!c t  ch!c và �i3u 

ki�n th�c hi�n c�a t5ng ho�t �	ng giáo d#c trong tr$%ng trung h.c 

ph  phông 

2.1. V; trí ca ho�t ��ng GDNGLL B tr!"ng THPT 

Nh� ph5n trên chúng ta �ã bi't, trong nhà tr�&ng THPT có r,t nhiFu các 

lo�i hình ho�t ��ng khác nhau và m�i ho�t ��ng �Fu có nhwng vai trò 

riêng, th' m�nh riêng. 

Ho�t ��ng d�y hAc ch� y'u là truyFn thu tri th#c vF t� nhiên, vF xã h�i 

vF t� duy và rèn luy1n các kV nOng, kV x8o t�:ng #ng, thông qua �ó �� 

giáo d0c nhân cách hAc sinh. Tuy nhiên, ho�t ��ng d�y hAc không th� 

thay th' ch#c nOng c�a các ho�t ��ng khác. Th.m chí, ho�t ��ng d�y 
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hAc cLng có nhwng h�n ch', �òi hvi ph8i có các ho�t ��ng khác b9 

sung, h� trN. M�t s� h�n ch' c: b8n c�a ho�t ��ng d�y hAc nh�: thi'u 

s� mFm d2o và linh ho�t vF n�i dung, ch�:ng trình, th&i gian, �Pa 

�i�m… N�i dung, ch�:ng trình th�&ng ít thay �9i, vì th' kh8 nOng c.p 

nh.t vJi s� thay �9i c�a th�c ti�n ch.m. S� t�:ng tác, giao ti'p giwa 

giáo viên và hAc sinh, giwa hAc sinh vJi nhau trong d�y hAc th�&ng khô 

c#ng, khuôn mTu và có th� nhàm chán do tính �:n �i1u c�a nó. D�y 

hAc th�&ng chs ti'n hành trong ph�m vP không gian c�a lJp hAc, t�o 

c8m giác ch.t h�p, gò bó... 

KhUc ph0c nhwng h�n ch' trên, ho�t ��ng GDNGLL s( r,t �a d�ng, mFm 

d2o và linh ho�t, các ho�t ��ng h't s#c phong phú, có th� tho8 mãn nhu 

c5u c�a m�i cá nhân hAc sinh, nh,t là nhu c5u vui ch:i, gi8i trí, nhu c5u 

giao ti'p, k't b�n. 

Ho�t ��ng GDNGLL là �iFu ki1n �� ki�m soát th&i gian và hành vi c�a 

tr2, làm cho quá trình giáo d0c có tính liên t0c…  

Ho�t ��ng GDNGLL có vP trí r,t quan trAng trong quá trình giáo d0c, là 

�iFu ki1n �� giáo d0c toàn di1n nhân cách hAc sinh. D�Ji góc �� chs ��o, 

ho�t ��ng GDNGLL là m�t trong ba k' ho�ch �ào t�o (k' ho�ch d�y hAc; 

k' ho�ch GDNGLL và k' ho�ch h�Jng nghi1p d�y nghF) c�a tr�&ng 

THPT nhym th�c hi1n m0c tiêu �ào t�o c�a c,p hAc theo h�Jng giáo d0c 

nhân vOn, khoa hAc và kV thu.t.  

Ho�t ��ng GDNGLL là m�t b� ph.n c�a quá trình giáo d0c 3 tr�&ng THPT 

nhym phát tri�n toàn di1n nhân cách hAc sinh. Ho�t ��ng GDNGLL nhym 

t�o �iFu ki1n và môi tr�&ng cho hAc sinh phát huy vai trò t� giác, tích c�c, 

ch� ��ng và sáng t�o, c�ng c� và b9 sung tri th#c cho hAc sinh. Ngoài ra, 

thông qua ho�t ��ng này �� thu hút và phát huy tiFm nOng c�a các l�c 

l�Nng giáo d0c, góp ph5n nâng cao ch,t l�Nng nhà tr�&ng. 

2.2. Vai trò 

Do vP trí quan trAng c�a ho�t ��ng GDNGLL, xu,t phát t� �+c �i�m tâm 

sinh lí c�a hAc sinh THPT, ho�t ��ng GDNGLL ��Nc xác �Pnh có vai trò 

to lJn trong quá trình giáo d0c hAc sinh góp ph5n c�ng c� k't qu8 d�y 

hAc trên lJp và giáo d0c toàn di1n nhân cách hAc sinh. 

Cùng vJi ho�t ��ng d�y hAc, ho�t ��ng GDNGLL t�o ra s� cân ��i hài 

hoà các ho�t ��ng trong nhà tr�&ng nhym t�o ra quá trình s� ph�m toàn 

di1n, th�ng nh,t h�Jng vào th�c hi1n m0c tiêu c,p hAc. 
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Ho�t ��ng GDNGLL là �iFu ki1n �� c�ng c� và phát tri�n các m�i quan 

h1 giwa giáo viên vJi hAc sinh, giwa hAc sinh vJi nhau và giwa hAc sinh 

vJi c�ng ��ng xã h�i, trên c: s3 �ó phát tri�n các m�i quan h1 xã h�i, c: 

s3 và nFn t8ng c�a s� phát tri�n nhân cách cá nhân. 

Ho�t ��ng GDNGLL còn có vai trò thu hút và phát huy tiFm nOng, th' 

m�nh c�a các l�c l�Nng giáo d0c gia �ình và xã h�i �� nâng cao ch,t 

l�Nng và hi1u qu8 giáo d0c. 

Ho�t ��ng GDNGLL ��Nc t9 ch#c h't s#c �a d�ng và phong phú, gUn 

liFn vJi th�c ti�n vF mAi m+t: lao ��ng, khoa hAc, th{m mV, th� d0c, vOn 

ngh1, vOn hoá xã h�i, vui ch:i gi8i trí,… trên c: s3 �ó �� phát tri�n nhân 

cách toàn di1n cho hAc sinh. 

Ho�t ��ng GDNGLL nhym giúp hAc sinh: 

—  Nâng cao nh.n th#c vF các giá trP truyFn th�ng c�a dân t�c, hi�u bi't và 

ti'p thu các giá trP t�t ��p c�a nhân lo�i; c�ng c�, b9 sung, nâng cao, m3 

r�ng ki'n th#c hAc trên lJp; có trách nhi1m ��i vJi b8n thân, gia �ình, 

nhà tr�&ng và xã h�i…  

—  C�ng c� các kV nOng c: b8n, rèn luy1n và phát tri�n các nOng l�c: t� hoàn 

thi1n; thích #ng; giao ti'p, #ng x�, hNp tác; ho�t ��ng chính trP — xã h�i; 

t9 ch#c qu8n lí…  

—  B�i d�Xng nhân sinh quan, th' giJi quan khoa hAc cho hAc sinh, t� �ó 

giúp các em có thái �� �úng �Un tr�Jc nhwng v,n �F c�a cu�c s�ng…  

2.3. N�i dung ch!9ng trình 

a.  Nguyên t]c l3a ch�n n�i dung 

Nguyên tUc là nhwng quan �i�m có tính chs ��o ho�t ��ng. Vi1c �8m b8o 

các nguyên tUc, giúp giáo viên xây d�ng n�i dung phù hNp vJi th�c ti�n 

nhà tr�&ng và �Pa ph�:ng. Vì v.y, khi xây d�ng n�i dung ch�:ng trình 

ho�t ��ng giáo d0c nói chung và ho�t ��ng GDNGLL nói riêng trong nhà 

tr�&ng THPT c5n tuân theo các nguyên tUc c: b8n sau: 

—  Nguyên t]c �<m b<o m�c tiêu c+a c=p h�c.  

piFu 27, Kho8n 4, Lu.t Giáo d0c nOm 2005 có quy �Pnh vF m0c tiêu c�a 

giáo d0c THPT nh� sau: Giáo d0c THPT nhym giúp hAc sinh c�ng c� và 

phát tri�n nhwng k't qu8 c�a giáo d0c THCS; hoàn thi1n hAc v,n ph9 

thông và có nhwng hi�u bi't thông th�&ng vF kV thu.t và h�Jng nghi1p, 

có �iFu ki1n phát huy nOng l�c cá nhân �� l�a chAn h�Jng phát tri�n, 
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ti'p t0c hAc ��i hAc, cao �rng, trung c,p, hAc nghF ho+c �i vào cu�c 

s�ng lao ��ng [15]. 

—  Nguyên t]c phù h"p v1i th3c t� phát tri*n c+a �=t n!1c và �Va ph!Nng. 

M�i qu�c gia, m�i �Pa ph�:ng �Fu có nhwng �iFu ki1n kinh t', chính trP — 

xã h�i, phong t0c t.p quán khác nhau. Vi1c xây d�ng n�i dung ho�t ��ng 

giáo d0c trong nhà tr�&ng có ý nghVa k't n�i giáo d0c nhà tr�&ng và xã 

h�i, t�o nên nhwng công dân ý th#c trách nhi1m c�a b8n thân trong vi1c 

xây d�ng và phát tri�n �,t n�Jc, �Pa ph�:ng. Vi1c �8m b8o nguyên tUc 

này s( giúp giáo viên khi xây d�ng n�i dung không tách r&i vJi th�c ti�n 

và thu hút ��Nc s� tham gia c�a hAc sinh, nhà tr�&ng và các l�c l�Nng 

giáo d0c ngoài nhà tr�&ng. 

—  Nguyên t]c phù h"p v1i �Qc �i*m l�a tuKi và tính cá biDt c+a h�c sinh 

Ho�t ��ng giáo d0c chs ��t hi1u qu8 khi hAc sinh tích c�c tham gia các 

ho�t ��ng. Các ho�t ��ng �ó ph8i phù hNp vJi �+c �i�m l#a tu9i là 

nhwng �+c �i�m liên quan �'n s#c khve, tâm lí nh� h#ng thú, nhu c5u, 

mong mu�n c�a hAc sinh. M+c dù m�i l#a tu9i có nhwng ho�t ��ng 

mang tính ch� ��o nh�ng giáo viên cLng ph8i chú ý �'n nhwng s� khác 

bi1t c�a cá nhân, quan tâm tho8 �áng �'n cái riêng c�a m�i hAc sinh. 

—  Nguyên t]c �<m b<o phát tri*n tính tích c3c, ��c lGp, sáng t o d!1i s3 

giúp �_ c+a giáo viên 

Tính tích c�c, ��c l.p, ch� ��ng th� hi1n hAc sinh có ý th#c trong vi1c 

ti'p thu các yêu c5u, nhi1m v0 c�a giáo viên, có ý chí, nghP l�c v�Nt qua 

nhwng tr3 ng�i �� hoàn thành các nhi1m v0 �+t ra d�Ji s� h�Jng dTn, 

luôn luôn tìm ra các bi1n pháp và quy't tâm th�c hi1n d�Ji giúp �X c�a 

giáo viên. pây là m�t nguyên tUc r,t quan trAng trong vi1c xây d�ng n�i 

dung ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng THCS. 

b.  N�i dung ch!Nng trình 

N�i dung ch�:ng trình ho�t ��ng GDNGLL 3 tr�&ng THPT g�m nhiFu 

n�i dung ho�t ��ng d�Ji s� chs ��o c�a Ban Giám hi1u và vai trò c� v,n 

c�a giáo viên ch� nhi1m lJp nhym khuy'n khích các lJp ch� ��ng t9 

ch#c th�c hi1n. 

Ho�t ��ng GDNGLL 3 tr�&ng THPT r,t phong phú vF n�i dung và �a 

d�ng vF hình th#c t9 ch#c ho�t ��ng. N�i dung ho�t ��ng GDNGLL 3 

tr�&ng THPT t.p trung vào các v,n �F sau: 
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—  L( s�ng c�a thanh niên trong giai �o�n công nghi1p hoá, hi1n ��i hoá 

�,t n�Jc. 

—  Tình b�n, tình yêu, hôn nhân và h�nh phúc gia �ình. 

—  Nhi1m v0 xây d�ng và b8o v1 T9 qu�c. 

—  TruyFn th�ng dân t�c và truyFn th�ng cách m�ng, b8o v1 di s8n vOn hoá. 

—  Thanh niên vJi v,n �F l.p thân, l.p nghi1p. 

—  Nhwng v,n �F có tính ch,t toàn c5u nh�: b8o v1 môi tr�&ng; dân s� và s� 

phát tri�n bFn vwng; các t1 n�n xã h�i; b1nh t.t; hoà bình…  

Ngoài ra, n�i dung các ho�t ��ng GDNGLL còn �F c.p �'n nhiFu v,n �F 

c�a �&i s�ng xã h�i nh�: v,n �F an toàn giao thông; giáo d0c pháp lu.t; 

giáo d0c phòng ch�ng các t1 n�n xã h�i…  

Các ch� �F chính trong ch�:ng trình ho�t ��ng GDNGLL 3 THPT là: 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 9: Thanh niên vJi hAc t.p, rèn luy1n vì s� 

nghi1p CNH, HpH �,t n�Jc. 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 10: Thanh niên vJi tình b�n, tình yêu và gia �ình. 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 11: Thanh niên vJi truyFn th�ng hi'u hAc và tôn 

s� trAng ��o. 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 12: Thanh niên vJi s� nghi1p xây d�ng và b8o v1 

T9 qu�c. 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 1: Thanh niên vJi vi1c giwa gìn b8n sUc vOn hoá 

dân t�c. 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 2: Thanh niên vJi lí t�3ng cách m�ng. 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 3: Thanh niên vJi v,n �F l.p nghi1p. 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 4: Thanh niên vJi hoà bình, hwu nghP và hNp tác 

—  Ch� �F ho�t ��ng tháng 5: Thanh niên vJi Bác H�. 

—  Ch� �F ho�t ��ng hè (tháng 6, 7, 8): Mùa hè tình nguy1n vì cu�c s�ng 

c�ng ��ng.  

2.4. Cách thFc tG chFc và �i�u ki2n th�c hi2n 

p� t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c c5n ti'n hành theo các b�Jc sau:  

B!1c 1: LGp k� ho ch 

pây là b�Jc �5u tiên khi ti'n hành t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c trong nhà 

tr�&ng THPT. K' ho�ch là s� th�ng kê nhwng công vi1c c0 th� trong m�t 
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th&i gian nh,t �Pnh, làm sáng rõ nhwng nhi1m v0 chính c�a các công 

vi1c. Giáo viên l�&ng tr�Jc các v,n �F n8y sinh �� có cách gi8i quy't ch� 

��ng, phù hNp, kPp th&i. Trên c: s3 �ó, giáo viên b� trí công vi1c phù 

hNp, gi8m cOng thrng và t�o �iFu ki1n thu.n lNi cho ho�t ��ng giáo d0c 

�i �úng h�Jng và di�n ra suôn s2. z b�Jc này, giáo viên c5n ph8i có cái 

nhìn mang tính bao quát h't các vi1c ph8i làm, nh�ng cLng c5n c0 th�, 

chi ti't �'n t�ng vi1c, t�ng ng�&i. Giáo viên c5n tr8 l&i các câu hvi: Làm 

gì? Ai làm? Làm nh� th' nào? Th&i gian? Không gian di�n ra ho�t ��ng? 

Các �iFu ki1n ti'n hành... 

B�Jc này g�m các công vi1c c0 th� sau:  

*  Xác �Vnh m�c tiêu ho t ��ng 

—  M0c tiêu xác �Pnh trên 3 m+t: Nh.n th#c, kV nOng, thái ��. 

—  M0c tiêu ph8i rõ ràng, c0 th�, có tính xác �Pnh. M0c tiêu có th� l�Nng 

hoá ��Nc �� th�c hi1n, ki�m tra, �ánh giá. 

*  L3a ch�n và �Qt tên cho ho t ��ng 

M�t ch� �F th�&ng có nhiFu ho�t ��ng ph0 thu�c vào ��i t�Nng hAc sinh, 

�iFu ki1n th�c hi1n. Vi1c l�a chAn ho�t ��ng ph8i phù hNp vJi hai �iFu 

ki1n này. Sau khi �ã chAn ch� �F ho�t ��ng, giáo viên c5n �+t tên cho ch� 

�� ho�t ��ng. Tên gAi ph8i khái quát ��Nc ch� �F, m0c tiêu, n�i dung, 

hình th#c và th.t s� h,p dTn, lôi cu�n s� tham gia c�a �ông �8o hAc sinh. 

p+t tên cho ho�t ��ng �8m b8o s� ngUn gAn, súc tích, rõ ràng và chính 

xác. Giáo viên và hAc sinh có th� cùng tham gia th8o lu.n �� ��a ra tên 

ch� �F phù hNp. 

Ví d0: Ch� �F ho�t ��ng tháng 9: Thanh niên v1i h�c tGp, rèn luyDn vì s3 

nghiDp công nghiDp hoá, hiDn � i hoá �=t n!1c. G�m các n�i dung: 

—  Th8o lu.n chuyên �F: “Làm th' nào �� hAc t.p có k't qu8 t�t”. 

—  Th8o lu.n k' ho�ch hAc t.p và rèn luy1n c�a nOm hAc. 

—  Di�n �àn: Vai trò c�a thanh niên trong s� nghi1p công nghi1p hoá hi1n 

��i hoá �,t n�Jc. 

—  Bi�u di�n vOn ngh1, làm báo t�&ng... 

*  Xác �Vnh n�i dung và hình th�c ho t ��ng 

—  N�i dung ho�t ��ng c5n �a d�ng phong phú. Các ho�t ��ng liên quan 

�'n các v,n �F kinh t', chính trP — xã h�i, lao ��ng, hAc t.p, giao ti'p, vOn 

hoá ngh1 thu.t, th� d0c th� thao…  
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—  Tu� t�ng ch� �F mà l�a chAn hình th#c t9 ch#c phù hNp. Hình th#c t9 

ch#c cLng r,t �a d�ng. Giáo viên có th� t9 ch#c theo câu l�c b�, h�i thi, 

th8o lu.n, giao l�u, h�i di�n vOn ngh1, ho�t ��ng vui ch:i…  

—  D� ki'n n�i dung công vi1c, hình dung ti'n trình ho�t ��ng. N�i dung 

ho�t ��ng càng chi ti't thì vi1c th�c hi1n s( d� dàng h:n. Các ho�t ��ng 

c5n sUp x'p có th# t� rõ ràng và giáo viên ph8i nUm ��Nc các nhi1m v0 

chính c�a các ho�t ��ng. 

—  Ho�t ��ng �ó s( di�n ra theo các b�Jc nh� th' nào: M3 �5u, di�n bi'n và 

k't thúc ho�t ��ng.  

*  Xác �Vnh �0i t!"ng tham gia ho t ��ng 

—  Tu� theo ho�t ��ng giáo d0c ��Nc t9 ch#c mà giáo viên c5n xác �Pnh 

thành ph5n tham gia bao g�m hAc sinh và l�c l�Nng bên ngoài nhà tr�&ng 

tham gia vJi các vai trò và vP trí khác nhau vJi m0c �ích cùng tham gia h� 

trN, chia s2 vJi t.p th� hAc sinh. Ví d0: H�i ph0 huynh, Ban giám hi1u nhà 

tr�&ng, các giáo viên trong tr�&ng, poàn Thanh niên, các t9 ch#c xã h�i…  

—  Xác �Pnh s� l�Nng tham gia ho�t ��ng sao cho phù hNp vJi ch� �F, quy 

mô c�a ho�t ��ng. Ví d0: t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c trong lJp, toàn 

tr�&ng, theo nhóm nhv hay c8 t.p th� lJp…  

—  Ho�t ��ng giáo d0c ��Nc t9 ch#c ph8i phù hNp vJi ��i t�Nng tham gia. 

Giáo viên c5n xác �Pnh ��Nc nhu c5u, mong mu�n, nOng l�c, s3 thích 

c�a ��i t�Nng tham gia ho�t ��ng. 

—  Giáo viên cLng c5n xác �Pnh các nhi1m v0 c0 th�, rõ ràng cho t�ng thành 

ph5n tham gia �� phân công nhi1m v0.  

*  Xác �Vnh th;i gian tK ch�c ho t ��ng 

—  Xác �Pnh th&i gian t9 ch#c ho�t ��ng là m�t y'u t� quan trAng. Th&i gian 

t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c c5n cOn c# vào các ho�t ��ng d�y hAc và các 

ho�t ��ng khác trong nhà tr�&ng, tránh s� ch�ng chéo lên nhau. 

—  B� trí và sUp x'p th&i gian �� t�o �iFu ki1n mAi ng�&i tham gia ��Nc �5y ��. 

—  Ngoài ra, giáo viên c5n xác �Pnh ��Nc th&i l�Nng t9 ch#c các ho�t ��ng. 

Ho�t ��ng giáo d0c s( di�n ra bao lâu, trình t� các b�Jc s( ��Nc ti'n 

hành nh� th' nào, th&i l�Nng c�a t�ng b�Jc…  

*  Xác �Vnh không gian tK ch�c ho t ��ng 

—  L�a chAn không gian t9 ch#c sao cho phù hNp vJi ho�t ��ng giáo viên 

��a ra. Ví d0: N'u là bu9i to� �àm trao �9i vF m�t ch� �F nào �ó, giáo 
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viên có th� t9 ch#c trong lJp hAc; nh�ng �ó là ho�t ��ng vui ch:i gi8i trí 

hay ho�t ��ng th� d0c, th� thao thì giáo viên nên l�a chAn không gian 

r�ng rài và tho8i mái h:n nh� sân tr�&ng, nhà thi �,u…  

*  Xác �Vnh nhJng �i.u kiDn hc tr" 

—  D� ki'n ph�:ng ti1n, �iFu ki1n ph0c v0 cho m�i ho�t ��ng. Ph�:ng ti1n 

r,t phong phú nh� tranh 8nh, s: �� bi�u b8ng, mô hình, b8n trong dùng 

cho máy chi'u, bOng �Va ghi âm, bOng ghi hình, máy tOng âm, ánh sáng…  

*  Xác �Vnh các biDn pháp th3c hiDn 

—  D� ki'n vF nhwng bi1n pháp s( th�c hi1n nhym kích thích tính tích c�c, 

ch� ��ng, sáng t�o c�a hAc sinh trong vi1c t�:ng tác vJi giáo viên �� ��t 

��Nc m0c tiêu giáo d0c. Giáo viên có th� s� d0ng ph�:ng pháp giao vi1c, 

khen th�3ng, trao �9i... ��ng th&i c5n có nhwng cách th#c �� giám sát, 

��ng viên và giúp �X kPp th&i. 

Bảng lập kế hoạch hoạt động 

Th�i 

gian 

N�i 

dung 

ho�t 

��ng 

Công 

vi�c 

c� th 

Bi�n 

pháp 

th�c 

hi�n 

Ng��i 

ph� 

trách 

Ng��i 

th�c 

hi�n 

Th�i 

gian 

hoàn 

thành 

Ph�#ng 

ti�n h$ 

tr% 

Ph�#ng 

án d� 

phòng 

         

         

B!1c 2: Tri*n khai ho t ��ng 

Sau khi �ã lên k' ho�ch c0 th� cho ho�t ��ng giáo d0c, giáo viên tri�n 

khai ho�t ��ng theo nhwng v,n �F �ã ��Nc l.p k' ho�ch. Ví d0: HAp ban 

cán s�, thông báo th&i gian, �Pa �i�m, giao nhi1m v0 cho t�ng cá nhân và 

t.p th� tham gia, h� trN, giám sát vi1c th�c hi1n các nhi1m v0 c�a hAc 

sinh, chu{n bP các tài li1u, ph�:ng ti1n,…  

B!1c 3: TK ch�c ho t ��ng giáo d�c  

B�Jc t9 ch#c ho�t ��ng chính là b�Jc c0 th� hoá các m0c tiêu, nhi1m v0 

và hi1n th�c hoá các d� ki'n c�a giáo viên 3 các b�Jc trên. pây là b�Jc 

r,t quan trAng, bao g�m các ho�t ��ng có tính th# t�, có tr.t t� rõ ràng, 

c5n �8m b8o quy trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c t� m3 �5u, di�n 

bi'n ho�t ��ng và k't thúc ho�t ��ng. T9 ch#c th�c hi1n nh� th' nào s( 
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th� hi1n trình �� và nOng l�c t9 ch#c qu8n lí, �iFu khi�n, kV nOng nUm 

chUc n�i dung, �iFu hành s� tham gia c�a các l�c l�Nng khác nhau. Khi 

t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c, �òi hvi giáo viên c5n có s� linh ho�t trong 

vi1c làm ch� các tình hu�ng n8y sinh. 

B!1c 4: TKng k�t �ánh giá 

Sau khi k't thúc ho�t ��ng, giáo viên có th� ti'n hành b�Jc ti'p theo �ó 

là �ánh giá, ki�m tra. M0c tiêu c�a vi1c ki�m tra, �ánh giá là khrng �Pnh 

s� phát tri�n c�a hAc sinh vF m+t nh.n th#c, thái ��, hành vi. Tính tích 

c�c, tinh th5n trách nhi1m, ý th#c t.p th�… c�a hAc sinh khi tham gia 

ho�t ��ng giáo d0c s( là c: s3 �� �ánh giá �úng h�nh ki�m c�a hAc sinh. 

Vi1c �ánh giá khách quan và công byng có ý nghVa khích l1 s� v�:n lên 

c�a hAc sinh. Vi1c ki�m tra, �ánh giá, t9ng k't, cho giáo viên thông tin vF 

nhwng m+t m�nh và m+t y'u c�a vi1c t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c trên c: 

s3 �ó có s� �iFu chsnh hNp lí, xác �Pnh ��Nc ph�:ng h�Jng th�c hi1n 

cho nhwng ho�t ��ng ti'p theo. 

pánh giá vi1c tham gia ho�t ��ng giáo d0c có th� ti'n hành trên hai c,p 

�� �ó là �ánh giá cá nhân hAc sinh và �ánh giá t.p th� hAc sinh, vì v.y 

n�i dung �ánh giá ph8i c0 th�, thi't th�c, có tiêu chí rõ ràng thì vi1c 

�ánh giá mJi tác ��ng tích c�c �'n hAc sinh.  

—  pánh giá cá nhân bao g�m:  

+  pánh giá vF m#c �� nh.n th#c các v,n �F c�a n�i dung ho�t ��ng. 

+  pánh giá vF ý th#c trách nhi1m tham gia các ho�t ��ng c�a t.p th�. 

+  pánh giá hi1u qu8 �óng góp c�a b8n thân vào vi1c t9 ch#c th�c hi1n các 

ho�t ��ng. 

—  pánh giá t.p th� lJp: 

+  S� l�Nng hAc sinh tham gia ho�t ��ng. 

+  Các s8n ph{m ho�t ��ng. 

+  Ý th#c c�ng ��ng trách nhi1m. 

+  Tinh th5n hNp tác trong ho�t ��ng. 

Giáo viên có th� s� d0ng các hình th#c �ánh giá khác nhau nh� qua bài 

thu ho�ch, qua quan sát ho�t ��ng c�a hAc sinh, qua to� �àm, trao �9i, 

s8n ph{m c�a hAc sinh ho+c cLng có th� qua trao �9i vJi nhwng ng�&i 

cùng tham gia ho�t ��ng nh� giáo viên trong tr�&ng, ph0 huynh hAc 

sinh, t.p th� hAc sinh và các �oàn th�…  
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Khi �ánh giá giáo viên c5n phát cho hAc sinh phát huy tính tích c�c, ch� 

��ng c�a mình byng cách t� �ánh giá theo nhwng tiêu chí giáo viên �ã 

��a ra, sau �ó t.p th� lJp �ánh giá và quy't �Pnh trên c: s3 có s� tham 

kh8o ý ki'n c�a giáo viên ch� nhi1m. 

B!1c 5: Rút kinh nghiDm 

Sau khi th�c hi1n b�Jc ki�m tra, �ánh giá, giáo viên t9ng k't l�i các m+t 

�ã làm ��Nc và ch�a th�c hi1n t�t �� t� �ó khUc ph0c nhwng m+t còn 

h�n ch'. Rút kinh nghi1m là b�Jc cu�i cùng giúp giáo viên nhìn nh.n 

m�t cách khách quan vF vi1c t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c. Rút kinh 

nghi1m s( giúp giáo viên có ��Nc nhwng thông tin hwu ích, làm cOn c# và 

bài hAc quan trAng cho nhwng l5n t9 ch#c ho�t ��ng sau. Rút kinh 

nghi1m 3 t,t c8 các b�Jc t� b�Jc l.p k' ho�ch ho�t ��ng, tri�n khai ho�t 

��ng, t9 ch#c ho�t ��ng và ki�m tra, �ánh giá. 

Tóm l i: Ti'n trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng 

THCS th�&ng ti'n hành qua các b�Jc nh� sau: 

B�Jc 1: L.p k' ho�ch ho�t ��ng. 

B�Jc 2: Tri�n khai k' ho�ch ho�t ��ng. 

B�Jc 3: Ti'n hành ho�t ��ng. 

B�Jc 4: Ki�m tra, �ánh giá ho�t ��ng. 

B�Jc 5: Rút kinh nghi1m. 

Ho�t ��ng 3: Nêu, phân tích nh7ng m9t m�nh và m9t còn h�n ch: trong 

vi!c xây d�ng các ho�t ��ng giáo d%c trong nhà tr&'ng trung h*c 

ph" thông hi!n nay, ch= ra nguyên nhân và �3 xu>t bi!n pháp 

phát huy m9t tích c�c, h�n ch: m9t tiêu c�c. 

*  T9 ch#c ho�t ��ng: T9 ch#c cho hAc viên tham gia các hình th#c ho�t 

��ng d�Ji �ây �� tr8 l&i các câu hvi c�a ho�t ��ng. 

—  Chia hAc viên thành các nhóm theo khu v�c s�ng (thành thP, nông thôn, 

miFn núi và nhwng vùng khó khOn) �� hA th8o lu.n, ghi thành biên b8n 

nhwng m+t m�nh và m+t còn h�n ch' c�a vi1c xây d�ng các ho�t ��ng 

giáo d0c 3 tr�&ng THPT n:i hA công tác và nguyên nhân. 

—  T9 ch#c di�n �àn trao �9i kinh nghi1m xây d�ng các ho�t ��ng giáo d0c. 

—  T9 ch#c trao �9i vF các gi8i pháp…  
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Có th� cho hAc viên vi't tham lu.n, thi't k' mTu kh8o sát th�c tr�ng, 

cách �ánh giá th�c tr�ng, tìm hi�u nguyên nhân, s�u t5m các kinh 

nghi1m quý trong th�c ti�n…  

Câu h&i 1: Cho bi�t trong tr!;ng THPT nNi th�y (cô) �ang công tác có 

nhJng mQt m nh và mQt h n ch� nào trong viDc xây d3ng các ho t ��ng 

giáo d�c h�c sinh? 

— M+t m�nh:   

  

  

  

  

— M+t h�n ch':   

  

  

  

  

Câu h&i 2: Theo th�y (cô), nhJng nguyên nhân c+a th3c tr ng nói trên là gì? 

— Nguyên nhân khách quan:   

  

  

  

  

— Nguyên nhân ch� quan:   

  

  

  

  

Câu h&i 3: Nhà tr!;ng �ã ti�n hành xây d3ng các ho t ��ng giáo d�c nh! 

th� nào? 
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Câu h&i 4: Th�y (cô) thf �. xu=t m�t s0 biDn pháp �* phát huy nhJng mQt 

m nh và h n ch� nhJng mQt còn y�u kém trong viDc xây d3ng các ho t 

��ng giáo d�c trong nhà tr!;ng c+a mình �ang công tác. 

  

  

  

 

  

  

*  Ngu�n thông tin: D�a vào các ngu�n thông tin d�Ji �ây, th5y (cô) ��i 

chi'u vJi nhwng câu v�a tr8 l&i �� rút ra k't lu.n. 

—  Thông tin t� các hAc viên cung c,p. 

—  Thông tin trong báo chí (ch� y'u là báo Giáo d0c và Th&i ��i). 

—  Thông tin t� các ph�:ng ti1n thông tin ��i chúng khác (truyFn hình, 

internet…).  

Ho�t ��ng 4: Th�c hành xây d�ng m�t ho�t ��ng giáo d%c c% th� 

Bài t.p: Hãy thi�t k� n�i dung, ch!Nng trình tK ch�c m�t buKi bi*u dihn 

v�n nghD chào mPng ngày nhà giáo ViDt Nam 20/11. 

Yêu c5u th5y, cô ph8i trình bày các n�i dung công vi1c c0 th� trong 

ho�t ��ng này. Th5y (cô) xây d�ng m�t ch�:ng trình t9 ch#c vJi �5y �� 

các b�Jc. 

Gi8 s�, th5y (cô) là ng�&i chPu trách nhi1m chính vF bu9i bi�u di�n vOn 

ngh1 c�a nhà tr�&ng chào m�ng ngày Nhà giáo Vi1t Nam 20/11, vJi b8n 

n�i dung và k' ho�ch nh� �ã chu{n bP, th5y (cô) có t� tin �iFu hành 

thành công ho�t ��ng này không? Lí do t�i sao? 
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*  TK ch�c ho t ��ng 

—  HAc viên t� thi't k' n�i dung, ch�:ng trình m�t ho�t ��ng c0 th�. 

—  Cho hAc viên trình bày k't qu8 chu{n bP c�a mình. 

—  Cho các hAc viên khác góp ý. 

—  Gi8ng viên t9ng k't, �ánh giá, b9 sung. 

*  NguIn thông tin 

—  M�t s� mTu thi't k' n�i dung, ch�:ng trình t9 ch#c ho�t ��ng. 

GiJi thi1u mTu thi't k' minh ho� 

THI VCN NGHE CA NGHI TRUYLN THMNG CÁCH MPNG  

CQA QUÊ HTUNG, VWT NTXC  

1. Mục tiêu hoạt động 

—  VF m+t nh.n th#c: giúp hAc sinh hi�u sâu sUc truyFn th�ng cách m�ng 

c�a quê h�:ng, �,t n�Jc và chi'n công c�a th' h1 tr�Jc �ã hi sinh vì s� 

��c l.p, t� do c�a �,t n�Jc. 

—  VF m+t thái ��: b�i d�Xng tình c8m bi't :n, kính trAng, yêu m'n ��i vJi 

nhwng anh hùng �ã t�o nên truyFn th�ng quý báu �ó. 

—  VF kV nOng: có hành vi th� hi1n s� mong mu�n �Fn �áp công :n nhwng 

anh hùng và quy't tâm hAc t�t. 

2. Nội dung và hình thức hoạt động 

2.1. N	i dung ho�t �	ng 

—  Tìm hi�u vF các tác ph{m ca ngNi nhwng anh hùng �ã hi sinh cho dân t�c 

và truyFn th�ng cách m�ng c�a �Pa ph�:ng, �,t n�Jc. 

—  S� quy't tâm c�a th5y trò trong vi1c giw gìn truyFn th�ng cách m�ng và 

s� quy't tâm c�a hAc sinh trong vi1c tu d�Xng, rèn luy1n �� �Fn �áp 

công :n c�a th' h1 cha anh. 

2.2. Hình th!c ho�t �	ng 

—  Thi di�n vOn ngh1. 

—  Trò ch:i �� vui. 

—  Th8o lu.n, trao �9i. 
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3. Chuẩn bị, triển khai hoạt động 

—  Th&i gian ho�t ��ng: trung tu5n tháng 12. 

—  Th&i l�Nng ti'n hành ho�t ��ng: 90 phút. 

—  pPa �i�m di�n ra ho�t ��ng: phòng hAc lJn. 

—  p�i t�Nng tham gia: Giáo viên ch� nhi1m, giáo viên b� môn và t.p th� 

hAc sinh. 

—  Ph�:ng ti1n h� trN: máy chi'u, màn chi'u, micro, máy vi tính; bàn gh', 

hoa…  

—  Tài li1u: Nhwng bài hát, bài th:, câu chuy1n ca ngNi quê h�:ng, �,t n�Jc; 

quân ��i, các anh hùng, li1t sV, th�:ng binh; m�t s� câu hvi thi liên quan 

�'n truyFn th�ng cách m�ng và suy nghV c�a hAc sinh vF v,n �F này…  

—  Phân công nhi1m v0. 

*  V. phía giáo viên:  

—  Chu{n bP các tài li1u có liên quan �'n truyFn th�ng cách m�ng. 

—  HAp ban cán s� lJp, t9 ch#c �� ph9 bi'n k' ho�ch ho�t ��ng. 

—  Cùng ban cán s� lJp, chu{n bP ch�:ng trình chi ti't cho ho�t ��ng và 

tri�n khai các công vi1c c0 th� �� ho�t ��ng di�n ra �úng th&i gian và 

�úng yêu c5u. 

—  Yêu c5u cán b� lJp phân công cho các t9 t.p luy1n nhwng bài hát, �Ac 

th:, k� chuy1n phù hNp vJi ch� �F. 

—  Duy1t k' ho�ch c�a cán b� lJp, �ôn ��c quá trình chu{n bP c�a hAc sinh. 

—  Ki�m tra, �ánh giá, trao �9i vJi hAc sinh và các giáo viên khác �� rút  

kinh nghi1m. 

*  V. phía h�c sinh 

—  Cán b� lJp phân công các b�n chu{n bP tài li1u và xây d�ng ch�:ng trình 

ho�t ��ng. 

—  Phân công các b�n: nhóm di�n vOn ngh1, nhóm chu{n bP, trang trí lJp 

hAc, nhóm th� kí, chu{n bP ph5n th�3ng, ph�:ng ti1n…  

—  C� ng�&i dTn ch�:ng trình và m&i ��i bi�u. 

—  Xin ý ki'n giáo viên ch� nhi1m vF n�i dung và k' ho�ch phân công. 
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4. Tổ chức hoạt động 

D� ki'n ch�:ng trình thi vOn ngh1 ca ngNi truyFn th�ng cách m�ng c�a 

quê h�:ng, �,t n�Jc s( di�n ra: 

—  Ho�t ��ng 1: Kh�i ��ng 

+  C8 lJp hát bài hát N�m anh em trên m�t chi�c xe t�ng c�a nh�c sV  

Xuân H�ng. 

+  Ng�&i dTn ch�:ng trình tuyên b� lí do, giJi thi1u ��i bi�u, ban giám kh8o. 

+  GiJi thi1u ch�:ng trình. 

—  Ho�t ��ng 2: Thi v�n ngh� gi�a các t� 

+  Chia thành các ��i thi, m&i ban giám kh8o là các giáo viên tham gia. 

+  p�i di1n Ban giám kh8o nêu th� l1 cu�c thi, nhwng tiêu chu{n �ánh giá 

các ti't m0c d� thi (vF n�i dung, ch,t l�Nng th�c hi1n, tính sáng t�o, 

phong cách th� hi1n, trang ph0c…). 

+  M�i ��i thi s( l5n l�Nt th�c hi1n ti't m0c c�a mình. 

+  Ban giám kh8o nh.n xét và cho �i�m công khai. 

+  Th� kí s( t9ng hNp và g�i l�i ng�&i dTn ch�:ng trình. 

+  Phát ph5n th�3ng cho ��i chi'n thUng. 

—  Ho�t ��ng 3: Trò ch�i �� vui 

+  p�i di1n Ban giám kh8o s( nêu th� l1 cu�c thi và tiêu chí ch,m �i�m. 

+  Hình th#c thi là Ban giám kh8o �+t câu hvi ho+c ��i thi b�c thOm câu 

hvi. Ví d0: Hát m�t bài có t� “cách m�ng”, “Bác H�”, “quê h�:ng”. 

+  HAc sinh tham gia d� thi theo d� ki'n. 

+  Ban giám kh8o cho �i�m. 

—  Ho�t ��ng 4: Trao ��i, th"o lu$n 

+  Ng�&i dTn ch�:ng trình s( nêu lên nhwng câu hvi gNi m3 nh�: 

•  Khi bi�u di�n nhwng ti't m0c ngh1 thu.t vF �F tài quê h�:ng, cách 

m�ng, anh hùng cách m�ng… b�n có suy nghV gì? 

•  B�n c8m th,y nh� th' nào? 

•  HAc sinh chúng ta s( làm nhwng công vi1c thi't th�c nào �� ghi nhJ và 

�Fn �áp công lao to lJn �ó và giw gìn truyFn th�ng cách m�ng c�a quê 

h�:ng, �,t n�Jc. 
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—  K't thúc ho�t ��ng 

+  Th� kí công b� k't qu8. 

+  Ban giám kh8o trao ph5n th�3ng. 

+  Ban cán s� lJp c8m :n s� giúp �X và tham gia c�a các th5y (cô) giáo. 

5. Đánh giá nhận xét và rút kinh nghiệm 

—  Giáo viên ch� nhi1m, ban t9 ch#c nh.n xét chung vF k't qu8 cu�c thi, s� 

chu{n bP và thái �� c�a các b�n tham gia. 

—  Giáo viên ch� nhi1m s( ��a ra nh.n xét cu�i cùng và rút ra nhwng bài 

hAc kinh nghi1m cho l5n t9 ch#c sau. 

2.5. Đánh giá 

—  Yêu c5u th5y, cô li1t kê ��Nc các ho�t ��ng c: b8n trong tr�&ng THPT. 

—  Các th5y, cô mô t8 và phân tích ��Nc các ho�t ��ng giáo d0c c0 th�. 

—  Th5y, cô xây d�ng ��Nc k' ho�ch, n�i dung, m0c tiêu, cách th#c t9 ch#c 

m�t ho�t ��ng. 

Nội dung 3 

Tl CH�C TH�C HIcN CÁC HOoT pqNG GIÁO DhC HiC SINH 

TRONG TR��NG TRUNG HiC PHl THÔNG 

3.1. Giới thiệu 

T9 ch#c th�c hi1n các ho�t ��ng giáo d0c là khâu quan trAng nh,t trong 

quá trình ti'n hành giáo d0c hAc sinh. p� làm t�t công vi1c này ng�&i 

giáo viên ph8i có các kV nOng t9 ch#c giáo d0c. Vì, n'u giáo viên không có 

kV nOng này thì quá trình giáo d0c hAc sinh không hi1u qu8. KV nOng t9 

ch#c giáo d0c là kh8 nOng �iFu hành m�t ho�t ��ng ��t ��Nc m0c tiêu 

giáo d0c �F ra. 

T9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c chính là th�c hi1n k' ho�ch ho�t ��ng 

giáo d0c �ã v�ch ra theo m0c tiêu �ã �Pnh. Thông qua các ho�t ��ng �� 

ti'n hành giáo d0c nhân cách hAc sinh. Chs có thông qua ho�t ��ng, hAc 

sinh mJi có �iFu ki1n b�c l� nhân cách c�a mình, thông qua �ó giáo viên 

�iFu khi�n, �iFu chsnh s� phát tri�n nhân cách c�a hAc sinh. 
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T9 ch#c th�c hi1n các ho�t ��ng giáo d0c là làm cho hAc sinh tham gia 

vào các ho�t ��ng �a d�ng �� hình thành các tri th#c, kV nOng, ph{m 

ch,t c5n thi't, thông qua �ó �� phát tri�n nhân cách c�a mình. 

3.2. Mục tiêu 

—  Giáo viên THPT ph8i xác �Pnh ��Nc �ây là nhi1m v0 quan trAng hàng 

�5u trong nhà tr�&ng. 

—  Mô t8 ��Nc quy trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c 3 c,p �� lJp hAc và 

c,p �� toàn tr�&ng. 

—  Có kV nOng t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c c0 th�. 

—  Coi trAng vi1c t9 ch#c th�c hi1n các ho�t ��ng giáo d0c và có h#ng thú 

vJi công vi1c này. 

\i.u kiDn th3c hiDn: 

—  Giáo viên ph8i am hi�u sâu sUc �+c �i�m tâm sinh lí c�a hAc sinh THPT. 

—  Giáo viên ph8i nUm vwng các nguyên tUc, ph�:ng pháp, hình th#c t9 

ch#c và �+c �i�m c�a quá trình giáo d0c. 

—  Nhà tr�&ng ph8i có các �iFu ki1n t�i thi�u nh� sân bãi, các thi't bP, d0ng 

c0, tài li1u… ph0c v0 cho các ho�t ��ng. 

3.3. Các hoạt động 

—  Xây d�ng quy trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c c0 th�. 

—  Ti'n hành mô phvng quá trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c. 

—  T.p x� lí các tình hu�ng x8y ra trong quá trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng 

giáo d0c hAc sinh. 

—  Th�c hành t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c hAc sinh. 

3.4. Xây dựng nội dung 3 

Ho�t ��ng 1: Xây d�ng quy trình t" ch#c m�t ho�t ��ng giáo d%c c% th� 

* T9 ch#c ho�t ��ng 

 Th5y (cô) �ã t�ng t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c cho hAc sinh, bây gi& 

th5y (cô) hãy nhJ l�i vi1c t9 ch#c th�c hi1n m�t ho�t ��ng giáo d0c c0 

th�, c5n d�a trên nhwng cOn c# nào và ti'n trình t9 ch#c ho�t ��ng th' 

nào byng cách tr8 l&i nhwng câu hvi sau: 
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Câu h&i 1: \* xây d3ng quy trình tK ch�c m�t ho t ��ng giáo d�c c�n 

ph<i c�n c� vào nhJng �i.u kiDn nào? 

— Nhwng thu.n lNi và khó khOn:   

  

  

  

  

   

  

  

 

  

 

— p+c �i�m l#a tu9i hAc sinh:   

  

  

  

 

 

  

— piFu ki1n c: s3 v.t ch,t c�a nhà tr�&ng:   

  

  

  

 

 

  

— NOng l�c c�a giáo viên:   
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Câu h&i 2: Quy trình tK ch�c m�t ho t ��ng giáo d�c c� th* có m=y b!1c? 

\ó là nhJng b!1c nào? 

   

  

  

  

  

  

Câu h&i 3: Trình bày n�i dung cN b<n c+a tPng b!1c trong quy trình tK 

ch�c m�t ho t ��ng giáo d�c. 

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Th5y (cô) ��i chi'u nhwng câu tr8 l&i c�a mình vJi nhwng thông tin d�Ji 

�ây, trên c: s3 �ó t� thi't k' m�t ho�t ��ng giáo d0c c0 th� cho hAc sinh 

lJp mình. 

* Cung c,p thông tin 

1. Các y8u t� +nh h$,ng �8n vi�c t  ch!c các ho�t �	ng giáo d#c trong 

nhà tr$%ng THPT 

1.1. NhIng thuJn lKi và khó kh0n 

a.  ThuGn l"i 

—  Ho�t ��ng giáo d0c xu,t phát t� quan �i�m chs ��o c�a Nhà n�Jc vF vai 

trò c�a giáo d0c trong vi1c phát tri�n nhân cách toàn di1n cho th' h1 tr2. 

Theo �ó, ho�t ��ng giáo d0c là con ��&ng th�c hi1n m0c tiêu giáo d0c, 
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phát tri�n ngu�n nhân l�c ph0c v0 công nghi1p hoá, hi1n ��i hoá �,t 

nuJc, vì v.y ho�t ��ng giáo d0c nh.n ��Nc s� quan tâm, chs ��o c�a các 

c,p qu8n lí. piFu �ó ��Nc th� hi1n: ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng 

ph9 thông ��Nc xây d�ng thành ch�:ng trình gi8ng d�y trong nhà 

tr�&ng, coi �ây là m�t trong nhwng bi1n pháp �� �{y m�nh ch,t l�Nng 

giáo d0c toàn di1n; trong biên ch' nOm hAc, B� Giáo d0c và pào t�o quy 

�Pnh rõ ngoài 35 tu5n th�c hAc, còn l�i dành cho các ho�t ��ng khác. 

—  Vi1c biên so�n n�i dung, tài li1u h�Jng dTn t9 ch#c các ho�t ��ng giáo 

d0c trong nhà tr�&ng ��Nc ti'n hành nghiên c#u khoa hAc m�t cách 

nghiêm túc vJi s� tham gia c�a các nhà khoa hAc. pây cLng là m�t �iFu 

ki1n thu.n lNi �� giáo viên có th� t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c m�t 

cách có hi1u qu8. 

—  VF ��i ngL giáo viên trong nhà tr�&ng th�&ng ��Nc trang bP vF m+t ki'n 

th#c và nOng l�c s� ph�m nên hA ti'p nh.n nhwng m0c tiêu và t9 ch#c 

ho�t ��ng thu.n lNi h:n. Ngoài ra, vJi phong trào xã h�i hoá giáo d0c 

nh� hi1n nay, giáo d0c nh.n ��Nc s� quan tâm và �ng h� r,t lJn t� các 

l�c l�Nng giáo d0c bên ngoài nhà tr�&ng nh� cha m� hAc sinh, các �oàn 

th� xã h�i, các doanh nghi1p… Vi1c k't hNp các l�c l�Nng giáo d0c cLng 

góp ph5n nâng cao ch,t l�Nng c�a vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c 

trong nhà tr�&ng. 

b.  Khó kh�n 

M+c dù, ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng ph9 thông giw m�t vai trò 

h't s#c quan trAng trong vi1c phát tri�n nhân cách toàn di1n cho hAc 

sinh và nâng cao ch,t l�Nng giáo d0c c�a nhà tr�&ng, nh�ng trên th�c t', 

vi1c t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c 3 nhà tr�&ng THPT hi1n nay ch�a thu 

hút ��Nc hAc sinh tham gia, ho+c ho�t ��ng ��Nc t9 ch#c d�Ji hình th#c 

còn nghèo nàn, kém h,p dTn, ho�t ��ng giáo d0c ch�a th.t s� ��t hi1u 

qu8 nh� m0c tiêu giáo d0c �+t ra vì nhwng khó khOn sau: 

—  M�t s� nhà qu8n lí nhà tr�&ng, m�t b� ph.n giáo viên và ph0 huynh hAc 

sinh ch�a nh.n th#c �úng và �5y �� vF vai trò c�a ho�t ��ng giáo d0c ��i 

vJi s� phát tri�n nhân cách hAc sinh. HA cho ryng ho�t ��ng này v�a t�n 

th&i gian, tiFn b�c, công s#c l�i làm 8nh h�3ng �'n vi1c hAc t.p các môn 

hAc chính khoá. Vì v.y, vi1c t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c chs mang tính 

hình th#c, ��i phó, ép bu�c, không t�o nên s#c h,p dTn vJi hAc sinh. 

—  NhiFu giáo viên ch�a có kh8 nOng thu hút hAc sinh vào ho�t ��ng mà 

mình ph0 trách, ch�a bi't ph�i hNp giwa các l�c l�Nng giáo d0c cùng t9 



GIÁO DỤC HỌC SINH THPT THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC  |  97  

ch#c ho+c còn có tâm lí ng�i khó. CLng có tr�&ng hNp, nhiFu giáo viên 

r,t nhi1t tình tham gia nh�ng hA l�i thi'u kinh nghi1m t9 ch#c, �+c bi1t 

là các giáo viên tr2. 

—  Giáo viên ph0 trách ho�t ��ng này ch� y'u là giáo viên ch� nhi1m lJp. 

Ch�a có m�t ch' �� b�i d�Xng hNp lí cho giáo viên ph0 trách. B3i th�c 

t', �� t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c c5n s� �5u t� r,t lJn vF m+t ý t�3ng, 

th&i gian, công s#c, tiFn b�c,… các ho�t ��ng giáo d0c t9 ch#c th�&ng do 

cô giáo ch� nhi1m và hAc sinh t� t9 ch#c. piFu này không t�o nên ��Nc 

��ng l�c cho giáo viên. 

—  VF ngu�n kinh phí, trang thi't bP, �iFu ki1n c: s3 v.t ch,t c�a các tr�&ng 

hAc hi1n nay còn ch�a �áp #ng ��Nc yêu c5u t9 ch#c các ho�t ��ng giáo 

d0c. Ngu�n ngân sách �5u t� cho giáo d0c hi1n nay chs t.p trung vào 

ph0c v0 chi tr8 l�:ng cho cán b� giáo viên, ph5n còn l�i chi cho c: s3 v.t 

ch,t tuy nhiên c: s3 v.t ch,t thi'u tính ��ng b� và còn thi'u th�n. Trong 

�iFu ki1n hi1n nay, s� hAc sinh �i hAc tOng lên, mâu thuTn giwa yêu c5u 

phát tri�n ngày càng tOng và s� h�n ch' vF tài chính cLng là m�t tr3 ng�i 

cho các ho�t ��ng giáo d0c. 

Ví d0: Mu�n t9 ch#c cho hAc sinh tham gia các ho�t ��ng thi �,u th� 

d0c, th� thao, t9 ch#c các cu�c thi… c5n có sân bãi, ho+c h�i tr�&ng lJn, 

tuy nhiên không ph8i tr�&ng nào cLng �áp #ng ��Nc yêu c5u này. 

—  Các bi1n pháp qu8n lí c�a lãnh ��o nhà tr�&ng ch�a th�c s� t�o ��ng l�c 

thúc �{y, nhà qu8n lí ch�a huy ��ng ��Nc các ngu�n l�c t� cha m� hAc 

sinh và các t9 ch#c xã h�i; các ho�t ��ng trao �9i kinh nghi1m, giao l�u, 

t.p hu,n cho các giáo viên ph9 thông di�n ra ch�a th�&ng xuyên. 

1.2. MNc �i
m lFa tuGi h�c sinh THPT 

Tu9i thanh niên mJi lJn có vP trí và ý nghVa �+c bi1t trong su�t quá trình 

phát tri�n c�a �&i ng�&i. piFu này ��Nc th� hi1n 3 nhwng �i�m nh�: 

—  pây là th&i kì nhân cách �ã hình thành và t�:ng ��i 9n �Pnh. 

—  Th# hai, �ây là th&i kì hAc sinh ph8i l�a chAn, xác �Pnh nghF nghi1p 

t�:ng lai c�a b8n thân. 

—  Th� ba: c: th� c�a l#a tu9i này c: b8n �ã hoàn thi1n. 

—  Th� t�: �ây là l#a tu9i k't thúc giai �o�n kh�ng ho8ng tu9i thi'u niên. 

Có th� nói: �ây là l#a tu9i r,t thu.n lNi cho vi1c t9 ch#c các ho�t ��ng. 
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1.3. Mi�u ki2n c9 sB vJt ch7t ca nhà tr!"ng 

p� t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c, c5n có s� h� trN c�a trang thi't bP và 

nguôn kinh phí. B3i ho�t ��ng giáo d0c di�n ra r,t �a d�ng d�Ji nhiFu 

hình th#c khác nhau. Cùng m�t ch� �F giáo d0c có th� có nhiFu ho�t 

��ng. M�i ho�t ��ng l�i c5n có nhiFu ph�:ng ti1n h� trN. Hình th#c t9 

ch#c nh� h�i thi, th8o lu.n, giao l�u, di�n vOn ngh1, vui ch:i, thi �,u, 

tham quan,… Giáo viên c5n cOn c# vào th�c tr�ng vF �iFu ki1n c: s3 v.t 

ch,t c�a nhà tr�&ng �� có s� l�a chAn vF hình th#c t9 ch#c ho�t ��ng 

giáo d0c hNp lí. 

1.4. N0ng l�c ca giáo viên 

T9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c, không chs �òi hvi giáo viên ph8i nUm r�ng 

và sâu ki'n th#c c�a các lVnh v�c khác nhau, s� nhi1t tình và t.n tâm vJi 

nghF, tính t� ch�, kiên nhTn, nh�y c8m, nhanh trí, sáng t�o và s� nh,t 

quán vF nguyên tUc th�c hi1n. Giáo viên c5n ph8i rèn luy1n và hình 

thành nhwng kV nOng t9 ch#c ho�t ��ng. Theo �ó, giáo viên c5n có nhwng 

kV nOng nh�: 

+  KV nOng xác �Pnh m0c tiêu ho�t ��ng. 

+  KV nOng thi't k' ch�:ng trình ho�t ��ng. 

+  KV nOng t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c. 

+  KV nOng tri�n khai ho�t ��ng giáo d0c. 

+  KV nOng th� hi1n nUm chUc n�i dung, �iFu hành các l�c l�Nng tham gia 

ho�t ��ng giáo d0c. 

+  KV nOng nUm vwng n�i dung, cách th#c ti'n hành, yêu c5u c�a ph�:ng 

pháp t9 ch#c ho�t ��ng giáo d0c (ph�:ng pháp th8o lu.n; ph�:ng 

pháp �óng vai; ph�:ng pháp gi8i quy't v,n �F; ph�:ng pháp giao 

nhi1m v0). 

+  KV nOng ti'p c.n và huy ��ng các l�c l�Nng giáo d0c. 

+  KV nOng ki�m tra, �ánh giá. 

2. Quy trình t  ch!c ho�t �	ng giáo d#c trong nhà tr$%ng THPT 

Ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng THPT r,t �a d�ng và phong phú. 

M�i ho�t ��ng s( có cách th#c t9 ch#c riêng. Tuy nhiên, quy trình t9 

ch#c ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng THPT th�&ng theo các b�Jc: 
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B!1c 1: KhXi ��ng 

B�Jc này nhym thu hút s� chú ý c�a hAc sinh vào ho�t ��ng chung c�a 

t.p th� và giúp các em c8m th,y tho8i mái, t� nhiên khi cùng nhau ti'n 

hành ho�t ��ng.  

—  B�Jc kh3i ��ng th�&ng bUt �5u byng trò ch:i, bài hát…  

—  Ng�&i �iFu khi�n ho�t ��ng s( tuyên b� lí do, giJi thi1u ch�:ng trình và 

��i t�Nng tham gia. 

B!1c 2: TK ch�c các ho t ��ng c� th* 

Tu� vào t�ng ho�t ��ng s( có các cách th#c t9 ch#c khác nhau. Giáo viên 

c5n xác �Pnh các b�Jc cho m�i ho�t ��ng. 

Ch+ �. 1 gIm có 

—  Ho t ��ng 1 

—  Ho t ��ng 2 

—  Ho t ��ng 3 

Tuy nhiên, m�i ho�t ��ng �Fu c5n có nhwng b�Jc c: b8n nh�: giJi thi1u 

ho�t ��ng �ó: m0c �ích, yêu c5u và cách th#c ti'n hành ho�t ��ng, s� 

l�Nng tham gia, cách �ánh giá…  

Sau �ó, t9 ch#c và �iFu khi�n cho các ��i t�Nng tham gia. 

B!1c 3: K�t thúc ho t ��ng 

—  K't thúc ho�t ��ng cLng r,t �a d�ng. Tu� vào n�i dung và hình th#c t9 

ch#c mà chúng ta có cách k't thúc khác nhau. K't thúc byng m�t bài hát, 

bài th:, m�t bài vOn ho+c cLng có th� byng trò ch:i t.p th�. 

—  Giáo viên ho+c ng�&i �iFu khi�n nh.n xét chung vF t9 ch#c ho�t ��ng và 

rút kinh nghi1m. 

GiJi thi1u bài minh ho�. 

T' CH)C HO+T ,-NG 

L0 �1ng kí “Tu5n h6c t7t, tháng h6c t7t” 

B&'c 1: Kh�i ��ng 

—  Hát t.p th� bài L1p chúng mình. 

—  Tuyên b� lí do, giJi thi1u ��i bi�u. 

—  GiJi thi1u ch�:ng trình ho�t ��ng. 
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B&'c 2: T� ch(c các ho�t ��ng c) th* 

Ho t ��ng 1: Trao �Ki, th<o luGn v. tu�n h�c t0t, tháng h�c t0t 

—  Ng�&i �iFu khi�n ��a ra các câu hvi ho+c nêu v,n �F nh�: 

+  Th' nào là m�t tu5n hAc t�t, tháng hAc t�t? 

+  Tác d0ng c�a tu5n hAc t�t, tháng hAc t�t là gì? 

+  p� có ��Nc tháng hAc t�t, tu5n hAc t�t hAc sinh c5n ph8i làm gì? 

—  Các thành viên trong lJp có th� xung phong lên di�n �àn phát hi�u ý ki'n. 

—  Sau m�i ý ki'n, ng�&i �iFu khi�n dTn dUt �� có thêm nhiFu ý ki'n chia s2, 

b9 sung, th8o lu.n. 

—  Cán b� lJp t9ng k't ngUn gAn các v,n �F �ã ��Nc trình bày. 

Ho t ��ng 2: \�ng kí và giao !1c thi �ua 

—  Ng�&i dTn ch�:ng trình giJi thi1u n�i dung c�a b8n giao �Jc và hình 

th#c �Ong kí. 

—  M�i cá nhân ho+c ��i di1n m�i t9 l5n l�Nt �Ac �:n �Ong kí thi �ua c�a t9 

và treo lên b8ng. 

—  Các cá nhân n�p b8n �Ong kí cho t9 tr�3ng. 

—  L,y ý ki'n tr�ng c5u vF các nhi1m v0 c�a hAc sinh c5n ph8i làm �� th�c 

hi1n tu5n hAc t�t, tháng hAc t�t theo t9 �� làm nhwng giao �Jc chung 

cho c8 lJp. 

Ho t ��ng 3: Bi*u dihn v�n nghD 

—  L,y tinh th5n xung phong các b�n lên hát, múa, k� chuy1n. 

—  T9 ch#c các trò ch:i vui. 

B&'c 3: K+t thúc ho�t ��ng 

—  Ng�&i dTn ch�:ng trình phvng v,n nhanh m�t s� hAc sinh trong lJp vF 

k't qu8 c�a bu9i �Ong kí. 

+  B�n hãy nói c8m nghV c�a mình vi1c xây d�ng tu5n hAc t�t, tháng  

hAc t�t. 

+  B�n có quy't tâm th�c hi1n không? 

—  Ng�&i dTn ch�:ng trình mJi giáo viên ch� nhi1m ho+c ��i bi�u phát 

bi�u ý ki'n. 

—  Giáo viên nh.n xét, rút kinh nghi1m và gNi ý cho các em nhwng bi1n 

pháp theo dõi, ki�m tra và các cách th#c hAc t.p hi1u qu8. 
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Ho�t ��ng 2: Mô phZng quá trình t" ch#c m�t ho�t ��ng giáo d%c 

—  Yêu c5u hAc viên v�a mô t8 byng l&i v�a mô t8 byng hành ��ng quá trình 

t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c. (HAc viên c5n ph8i t�3ng t�Nng mình 

�ang t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c c0 th� cho hAc sinh). 

—  Sau khi mô phvng xong, yêu c5u các hAc viên khác nh.n xét và b9 sung, 

cùng rút kinh nghi1m. 

Ho�t ��ng 3: X[ lí các tình hu�ng x]y ra trong quá trình t" ch#c m�t 

ho�t ��ng giáo d%c 

—  Yêu c5u hAc viên t� xây d�ng tình hu�ng và nêu cách x� lí. 

—  Cho các hAc viên khác nêu nh.n xét. 

—  Gi8ng viên nêu tình hu�ng cho hAc viên nêu cách x� lí…  

Ho�t ��ng 4: Th�c hành t" ch#c m�t ho�t ��ng giáo d%c 

—  HAc viên t� th�c hành vJi nhau trong lJp. 

—  p�a hAc viên xu�ng tr�&ng THPT �� th�c hành t9 ch#c các ho�t ��ng 

giáo d0c. 

3.5. Đánh giá 

pánh giá qua th�c ti�n quá trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c c�a 

hAc viên. 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

*  Câu h<i 

Câu 1: Vi�t thu ho ch: Vai trò c+a ho t ��ng �0i v1i s3 phát tri*n cá nhân 

và xã h�i. 

Câu 2: Làm bài tGp nghiên c�u: \ánh giá th3c tr ng các ho t ��ng giáo 

d�c trong nhà tr!;ng THCS X �Va ph!Nng hiDn nay. 

Câu 3: S!u t�m các nhGn �Vnh c+a các tác gia kinh �i*n trong Tri�t h�c, 

Tâm lí h�c và Giáo d�c h�c v. vai trò c+a ho t ��ng �0i v1i s3 phát tri*n 

nhân cách. 
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Câu 4: LiDt kê ��y �+ các ho t ��ng giáo d�c trong nhà tr!;ng cN sX, chm ra 

nhJng th� m nh và h n ch� c+a tPng ho t ��ng, tP �ó nêu ra cách th�c 

ph0i h"p các ho t ��ng trong quá trình tK ch�c giáo d�c h�c sinh. 

Câu 5: Mô t<, phân tích m�t ho t ��ng giáo d�c trong nhà tr!;ng. 

Câu 6: Xây d3ng k� ho ch, n�i dung, ch!Nng trình tK ch�c m�t ho t ��ng. 

*  Thông tin ph=n h>i 

Câu 1: pánh giá vai trò c�a ho�t ��ng trên hai ph�:ng di1n: 

—  p�i vJi s� phát tri�n nhân cách nói chung và phát tri�n nhân cách c�a 

hAc sinh THPT nói riêng. 

—  p�i vJi xã h�i 

Câu 2: pánh giá th�c tr�ng các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng 

THPT trên các ph�:ng di1n: 

—  M0c tiêu t9 ch#c các ho�t ��ng giáo d0c cho hAc sinh THPT 

—  N�i dung th�c hi1n các ho�t ��ng giáo d0c 

—  Quy trình th�c hi1n các ho�t ��ng giáo d0c 

—  pánh giá vF các l�c l�Nng tham gia 

+  p�i ngL giáo viên 

+  HAc sinh 

—  pánh giá nhwng thu.n lNi và khó khOn trong quá trình t9 ch#c các ho�t 

��ng giáo d0c 3 nhà tr�&ng THPT. 

Câu 4: Li1t kê các ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng hi1n nay: 

— Ho�t ��ng xã h�i 

— Ho�t ��ng ti'p c.n khoa hAc kV thu.t 

— Ho�t ��ng vOn hoá, vOn ngh1 

— Ho�t ��ng vui ch:i, gi8i trí 

— Ho�t ��ng lao ��ng công ích 

Câu 6: Xây d�ng k' ho�ch, n�i dung và ch�:ng trình t9 ch#c ho�t ��ng 

Ti'n trình t9 ch#c m�t ho�t ��ng giáo d0c trong nhà tr�&ng THPT 

th�&ng ti'n hành qua các b�Jc nh� sau: 

B�Jc 1: L.p k' ho�ch ho�t ��ng 
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Bảng lập kế hoạch hoạt động 
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Công 
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th* 

Bi�n 
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hi�n 
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Ng&-i 
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hi�n 

Th-i 

gian 

hoàn 

thành 

Ph&�ng 

ti�n h6 

tr7 

Ph&�ng 

án d3 

phòng 

         

B�Jc 2: Tri�n khai k' ho�ch ho�t ��ng 

B�Jc 3: Ti'n hành ho�t ��ng 

B�Jc 4: Ki�m tra, �ánh giá ho�t ��ng 

B�Jc 5: Rút kinh nghi1m 
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