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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

H�c sinh trung h�c ph� thông (còn g�i là l�a tu�i ��u thanh niên) là l�a 

tu�i mà s� phát tri�n th� ch�t c�a con ng!"i �ang �i vào giai �o$n hoàn 

ch%nh, t$o �i'u ki)n cho các ho$t �*ng h�c t+p, lao �*ng, th� thao, ngh) 

thu+t… phát tri�n m$nh m-. Bên c$nh s� tr!0ng thành v' m1t th� ch�t, 

�i'u ki)n và hoàn c2nh xã h*i có ý ngh7a quan tr�ng �9i v:i s� phát tri�n 

tâm lí c�a các em. Không gi9ng nh! l�a tu�i h�c sinh trung h�c c? s0, h�c 

sinh 0 l�a tu�i này �ã có m*t vA trí �áng k� trong gia �ình, nhà tr!"ng và xã 

h*i. Vai trò �*c l+p và m�c �* trách nhi)m �9i v:i gia �ình ngày càng rõ 

r)t: các em là nhFng anh chA l:n trong gia �ình tham gia lao �*ng, có ý 

th�c v:i vi)c l�a ch�n ngh' nghi)p t!?ng lai, �!Gc tham gia bàn b$c 

nhFng công vi)c l:n c�a gia �ình… Bên c$nh �ó, quy'n lGi c�a h�c sinh 

trung h�c ph� thông (THPT) �!Gc hiKn pháp quy �Anh: các em có quy'n 

b�u cL, quy'n công dân, có trách nhi)m xã h*i th�c s� nh! �i ngh7a vN 

quân s�; chAu trách nhi)m hình s� v:i nhFng hành vi c�a b2n thân... Nh! 

v+y, h�c sinh THPT không còn là nhFng trQ em nFa mà các em �ang tr0 

thành nhFng ng!"i l:n, nhFng công dân th�c s� c�a ��t n!:c. 

B!:c sang tu�i thanh niên, các ch�c nRng tâm lí c�a con ng!"i cSng có 

nhi'u thay ��i, �1c bi)t là trong l7nh v�c phát tri�n trí tu), kh2 nRng t! 

duy. Các nghiên c�u tâm lí h�c cho th�y rUng ho$t �*ng t! duy c�a 

thanh niên r�t tích c�c và có tính �*c l+p t! duy lí lu+n phát tri�n m$nh. 

Thanh niên có kh2 nRng và r�t !a thích khái quát các v�n �'. S� phát 

tri�n m$nh c�a t! duy lí lu+n liên quan ch1t ch- v:i kh2 nRng sáng t$o. 

Nh" kh2 nRng khái quát, thanh niên có th� t� mình phát hi)n ra nhFng 

cái m:i. V:i h�, �i'u quan tr�ng là cách th�c gi2i quyKt các v�n �' �!Gc 

�1t ra ch� không ph2i là lo$i v�n �' nào �!Gc gi2i quyKt. H�c sinh THPT 

�ánh giá các b$n thông minh trong l:p không d�a vào �i�m s9 mà d�a 

vào cách th�c gi2i bài t+p. H� có xu h!:ng �ánh giá cao các b$n thông 

minh và nhFng th�y cô có ph!?ng pháp gi2ng d$y tích c�c, tôn tr�ng 

nhFng suy ngh7 �*c l+p c�a h�c sinh, phê phán s� gò ép, máy móc trong 

ph!?ng pháp s! ph$m. 

Trong s� phát tri�n tâm lí c�a h�c sinh THPT, m*t �1c �i�m quan tr�ng 

mà các nhà giáo dNc c�n l!u ý �ó là s� phát tri�n m$nh m- c�a t� ý 

th�c. Các em khao khát mu9n biKt mình là ng!"i nh! thK nào, mình có 

nRng l�c gì?... Y� khZng �Anh và t� �ánh giá mình, thanh niên có th� 

hành �*ng theo hai cách: M*t là t� nguy)n nh+n nhFng nhi)m vN khó 
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khRn và c9 hoàn thành nó; hai là ng�m so sánh mình v:i nhFng ng!"i 

xung quanh, �9i chiKu ý kiKn c�a mình v:i ý kiKn c�a ng!"i l:n, nh�t là 

nhFng ng!"i �!Gc các em tin t!0ng, ng!\ng m*. Trong quá trình xem 

xét, �ánh giá b2n thân, h�c sinh THPT th!"ng th� hi)n cái nhìn nghiêm 

kh]c, kh]t khe v' nhFng �1c �i�m ngo$i hình, tính cách, ph^m ch�t 

�$o ��c… c�a b2n thân. Các em th!"ng c2m th�y r�t h9i h+n và t� 

trách c� mình v' nhFng hành �*ng sai trái hay nhFng vi)c làm các em 

cho là không phù hGp. 

Nghiên c�u kh2 nRng �ánh giá con ng!"i c�a thanh niên, nhi'u nhà tâm 

lí h�c nh+n th�y rUng khi �ánh giá con ng!"i nKu nh! thiKu niên th!"ng 

nêu lên nhFng �1c �i�m mang tính nh�t th"i liên quan �Kn nhFng hoàn 

c2nh cN th� trong các m9i quan h) v:i b9 m` ho1c th�y cô giáo, thì 

thanh niên chú ý nhi'u h?n �Kn nhFng ph^m ch�t nhân cách có tính 

b'n vFng nh! các �1c �i�m trí tu), nRng l�c, tình c2m, ý chí, thái �* �9i 

v:i lao �*ng, quan h) v:i nhFng ng!"i khác trong xã h*i… Tb chc nhìn 

nh+n �!Gc nhFng ph^m ch�t mang tính khái quát c�a ng!"i khác, d�n 

d�n con ng!"i t� phát hi)n ra thK gi:i n*i tâm c�a b2n thân mình.  

Các em 0 l�a tu�i thiKu niên c2m nh+n �!Gc các rung �*ng c�a b2n thân 

và hi�u rUng �ó là tr$ng thái “cái tôi” c�a mình. Nh" t! duy khái quát 

phát tri�n trên c? s0 tiKp thu các tri th�c chung mang tính ph!?ng pháp 

lu+n, thanh niên ý th�c �!Gc các m9i quan h) giFa các thu*c tính tâm lí 

và các ph^m ch�t nhân cách, có kh2 nRng t$o �!Gc m*t hình 2nh “cái 

tôi” tr�n v`n và ��y �� h?n �� tb �ó xây d�ng các m9i quan h) v:i ng!"i 

khác và v:i chính mình.  

H�c sinh THPT không ch% nh+n th�c v' cái tôi c�a mình trong hi)n t$i 

mà còn nh+n th�c v' vA trí c�a mình trong xã h*i, t!?ng lai; có kh2 nRng 

nh+n th�c �!Gc nhFng ph^m ch�t nhân cách b*c l* rõ và nhFng ph^m 

ch�t ph�c t$p, bi�u hi)n nhFng quan h) nhi'u m1t c�a nhân cách. Vi)c 

t� phân tích nhFng ph^m ch�t nhân cách c�a b2n thân là m*t d�u hi)u 

c�n thiKt c�a m*t nhân cách �ang tr!0ng thành và là ti'n �' c�a s� t� 

giáo dNc. Yi'u này �òi hfi các nhà giáo dNc c�n ph2i tôn tr�ng ý kiKn c�a 

h�c sinh, biKt l]ng nghe ý kiKn c�a các em, �gng th"i có bi)n pháp khéo 

léo �� các em hình thành �!Gc m*t bi�u t!Gng khách quan v' nhân cách 

c�a mình. 

Y"i s9ng tình c2m c�a h�c sinh THPT r�t phong phú, �a d$ng. Yi'u �ó 

�!Gc quy �Anh b0i nhFng m9i quan h) giao tiKp c�a thanh niên ngày 

càng �!Gc m0 r*ng v' ph$m vi và �1c bi)t v' ch�t l!Gng. Trong �ó n�i 
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b+t nh�t là m�c �* ngày càng bình �Zng, �*c l+p trong giao tiKp v:i 

ng!"i l:n và b$n bè cùng tu�i. Yây là m*t trong nhFng yKu t9 quan tr�ng 

góp ph�n t$o nên b* m1t nhân cách c�a tu�i ��u thanh niên. 

Tình b$n 0 l�a tu�i này có c? s0, có lí trí và b'n vFng h?n tu�i thiKu niên. 

Nhu c�u ch�n �!Gc b$n thân là �òi hfi t�t yKu c�a l�a tu�i thanh niên và 

th!"ng �!Gc xem xét m*t cách có cRn c� v' l9i s9ng, s� �gng c2m, h�ng 

thú… Do v+y, tình b$n c�a h�c sinh THPT có khi kéo dài su9t cu*c �"i 

con ng!"i. 

Y9i v:i các b+c cha m  ̀và ng!"i l:n, trong tình c2m c�a h�c sinh th!"ng 

bi�u l* rõ tính t� l+p có nét riêng �*c �áo c�a cái tôi t!?ng �9i t� do. H�c 

sinh 0 l�a tu�i này th!"ng cho rUng ng!"i l:n không �ánh giá �úng �]n, 

nghiêm túc nhFng �i'u các em ngh7, nhFng vi)c làm và s� tr!0ng thành 

c�a mình. Các em dj có xu h!:ng l$nh nh$t, xa lánh ng!"i l:n mà tìm s� 

�gng tình, �gng c2m 0 các b$n cùng tu�i. 

Có th� nói, tu�i thanh niên m:i l:n là l�a tu�i mang tính ch�t t+p th� 

nh�t và ho$t �*ng lao �*ng t+p th� cSng có vai trò to l:n trong s� hình 

thành và phát tri�n nhân cách c�a h�c sinh THPT. Các em cSng b]t ��u 

b*c l* rõ nhFng tình c2m �$o ��c nh! khâm phNc, kính tr�ng nhFng con 

ng!"i dSng c2m, kiên c!"ng, coi tr�ng nhFng giá trA �$o ��c cSng nh! 

l!?ng tâm. M1t khác, tu�i ��u thanh niên luôn có nhFng hoài bão l:n, 

mong mu9n làm �!Gc m*t �i'u gì �ó mang l$i lGi ích cho nhi'u ng!"i, 

th� hi)n s�c m$nh tu�i thanh xuân. Tâm lí chung trong công tác xã h*i 

c�a thanh niên là các em thích tham gia nhFng công vi)c l:n lao, mu9n 

thL s�c mình 0 nhFng vi)c có nhi'u khó khRn, th+m chí nguy hi�m, mà 

không thích nhFng vi)c nhf �"i th!"ng. k �ây có s� mâu thuln giFa s� 

t� �ánh giá c�a h�c sinh THPT và kh2 nRng hi)n th�c c�a h�. Yi'u này 

dln �Kn vi)c sau khi không thành công 0 m*t vài vi)c nào �ó, các em 

th!"ng dj chán n2n, bàng quan v:i công tác xã h*i và khép mình, t� ti, 

thN �*ng trong ho$t �*ng t+p th�. 

M*t lo$i tình c2m r�t �1c tr!ng cSng xu�t hi)n 0 �* tu�i h�c sinh THPT 

�ó là tình yêu nam nF. Dj quan sát th�y nhFng d�u hi)u c�a s� ph2i 

lòng, th+m chí có s� xu�t hi)n c�a nhFng m9i tình ��u ��y lãng m$n. 

Tuy nhiên, m*t �i'u rõ ràng mà các nhà tâm lí h�c, nhà giáo dNc h�c 

cSng nh! th�c tijn �ã khZng �Anh 0 l�a tu�i này là s� chín mugi v' m1t 

sinh lí �ã �i tr!:c m*t b!:c, còn s� tr!0ng thành v' m1t tâm lí cSng 

nh! nhFng hi�u biKt xã h*i, kinh nghi)m s9ng ch+m h?n nhi'u. B0i v+y 

nhFng �i'u ki)n c�n và �� cho vi)c �i vào cu*c s9ng tình yêu nam nF 0 
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�* tu�i này ch!a �!Gc h*i tN. Yó cSng là lí do gi2i thích t$i sao nhi'u 

m9i tình ��u 0 giai �o$n này dj bA tan v\, dj tr0 thành bi kAch. Trong 

�i'u ki)n gia �ình, nhà tr!"ng và xã h*i là nhFng môi tr!"ng lành 

m$nh trong sáng, nhFng bi�u hi)n c�a tình yêu nam nF ban ��u 0 �* 

tu�i h�c sinh THPT s- tr0 thành nhFng k% ni)m �`p, m*t s� t+p d!Gt 

nh` nhàng cho m*t m9i tình �Um th]m, sâu s]c sau này trong cu*c 

s9ng c�a các em. 

ThK gi:i quan là cái nhìn h) th9ng, t�ng hGp, khái quát v' thK gi:i (t� 

nhiên, xã h*i) c�a con ng!"i. Nó có ý ngh7a ch% �$o �9i v:i ho$t �*ng, 

hành �*ng, �ng xL c�a cá nhân trong nhFng hoàn c2nh, �i'u ki)n cN th�. 

H�c sinh THPT �ã có m*t quá trình tích lSy h) th9ng tri th�c, k7 nRng, l9i 

s9ng, hành vi… trong nhi'u nRm nên �ã có kh2 nRng �úc kKt suy ngh7 

c�a mình trong vi)c nhìn nh+n thK gi:i. Các em quan tâm nhi'u h?n �Kn 

tình hình kinh tK, chính trA, xã h*i trên thK gi:i và trong n!:c, các em 

th!"ng có s� �ánh giá, trao ��i v:i nhau và bày tf thái �* c�a mình v' 

v�n �' �ó. Cách nhìn nh+n v' t� nhiên, xã h*i, con ng!"i c�a thanh niên 

giúp h� có nhFng lí gi2i �9i v:i các hi)n t!Gng trong cu*c s9ng cSng nh! 

b2n thân mình. Song rõ ràng là có khá nhi'u câu hfi trong th�c tK v!Gt 

quá kh2 nRng, th+m chí �i ng!Gc l$i nhFng hi�u biKt c�a các em. G1p 

tr!"ng hGp �ó, h�c sinh THPT th!"ng có tâm lí hoang mang, lúng túng, 

th�t v�ng.  

Khác v:i tu�i nhi �gng và thiKu niên, h�c sinh THPT là nhFng ng!"i 

�ang theo h�c nhFng l:p cu9i c�a h) th9ng giáo dNc ph� thông. V:i h�, 

nhFng câu hfi: “H�c lên 
�i h�c hay h�c ngh� gì? Vào tr��ng 
�i h�c 

nào? Vì sao l�i ch�n ngh� này, ngh� kia…” là nhFng câu hfi th!"ng 

xuyên làm h� b+n tâm, vì vi)c ch�n ngh' gì s- liên quan �Kn toàn b* kK 

ho$ch �!"ng �"i c�a h�; do �ó mà ý th�c ch�n ngh' 0 h�c sinh THPT 

có ý ngh7a nghiêm túc, tr�c tiKp, c�p bách. Các ho$t �*ng giáo dNc 

phong phú, sôi n�i trong nhà tr!"ng THPT, �1c bi)t là các ho$t �*ng 

mang tính h!:ng nghi)p luôn có tác dNng tích c�c trong vi)c giáo dNc 

h�c sinh. B0i trong môi tr!"ng �ó, các em �!Gc th� hi)n mình, �!Gc 

thL s�c v:i nhFng khó khRn, thL thách, �!Gc �Anh h!:ng con �!"ng 

t!?ng lai phù hGp v:i b2n thân. Tuy nhiên, �� các ho$t �*ng giáo dNc 

trong nhà tr!"ng tr0 thành môi tr!"ng s9ng, giao l!u và ho$t �*ng th�c 

s� c�a các em, �òi hfi công tác giáo dNc h�c sinh trong nhà tr!"ng c�n 

�!Gc ��i m:i và hoàn thi)n h?n nFa v' n*i dung, hình th�c và ph!?ng 

pháp giáo dNc. 
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L+p kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh là m*t khâu quan tr�ng trong 

công tác giáo dNc h�c sinh 0 nhà tr!"ng THPT.  

Y9i v:i công tác qu2n lí nhà tr!"ng, vi)c l+p kK ho$ch chu �áo s- �!a ra 

�!Gc ph!?ng án t9i !u nh�t �� th�c hi)n các mNc tiêu. Nh" �ó, nâng cao 

hi)u qu2 sL dNng các ngugn l�c và tiKt ki)m �!Gc th"i gian; t$o s� th9ng 

nh�t trong ho$t �*ng c�a nhà tr!"ng; giúp các c�p qu2n lí �ng phó linh 

ho$t v:i nhFng thay ��i c�a môi tr!"ng; kK ho$ch rõ ràng s- thu+n lGi 

h?n cho các b* ph+n tri�n khai và th�c thi nhi)m vN; là c? s0 cho ch�c 

nRng ki�m tra �ánh giá. 

Trong công tác giáo dNc, kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc ph2n ánh nRng l�c 

thiKt kK, d� �oán c�a mci giáo viên, giúp giáo viên xác �Anh rõ mNc tiêu 

c�n �$t �!Gc trong vi)c t� ch�c các ho$t �*ng giáo dNc. Trên c? s0 �ó, 

giáo viên có th� �' ra các bi)n pháp, huy �*ng ngugn l�c m*t cách t9i !u 

cho các ho$t �*ng giáo dNc. KK ho$ch làm gi2m b:t nhFng hành �*ng 

tuo ti)n, t� phát, vô t� ch�c và dj �i ch)ch h!:ng mNc tiêu; giúp ng!"i 

giáo viên luôn ch� �*ng trong quá trình giáo dNc h�c sinh, hình dung 

tr!:c nhFng khó khRn, thL thách c�n ph2i v!Gt qua �� tìm cách kh]c 

phNc; �gng th"i là c? s0 cho vi)c ki�m tra, �ánh giá hi)u qu2 vi)c t� ch�c 

các ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh. 

B. MỤC TIÊU 

— Tóm t]t �!Gc vai trò, mNc tiêu, n*i dung, ph!?ng pháp và cách th�c t� 

ch�c th�c hi)n kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc 

—  ThiKt kK và t� ch�c th�c hi)n �!Gc kK ho$ch giáo dNc phù hGp v:i �9i 

t!Gng và �1c �i�m, môi tr!"ng giáo dNc 

—  T� ch�c th�c hi)n �!Gc kK ho$ch giáo dNc phù hGp v:i �9i t!Gng và �1c 

�i�m môi tr!"ng giáo dNc 

—  Có thái �* nghiêm túc và coi tr�ng vi)c xây d�ng kK ho$ch giáo dNc 

h�c sinh. 
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C. NỘI DUNG 

Module 
�$c chia thành 3 n&i dung, bao g(m: 

N&i dung 1: Vai trò c-a vi/c xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh 

trong nhà tr��ng trung h�c ph7 thông. 

N&i dung 2: M5c tiêu, n&i dung, ph�;ng pháp xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng 

giáo d5c h�c sinh trong nhà tr��ng trung h�c ph7 thông. 

N&i dung 3: T7 ch=c th2c hi/n k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh trong 

nhà tr��ng trung h�c ph7 thông. 

Nội dung 1 

VAI TRÒ CuA VIvC XÂY DzNG K{ HO}CH HO}T Y~NG GIÁO D�C 

H�C SINH TRONG NHÀ TR��NG TRUNG H�C PH� THÔNG 

1.1.  Giới thiệu 

Vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh trong nhà tr!"ng 

THPT là quan tr�ng và c�n thiKt, b0i l- kK ho$ch giúp hi)n th�c hoá mNc 

tiêu giáo dNc c�a nhà tr!"ng là hình thành và phát tri�n toàn di)n nhân 

cách cho h�c sinh; giúp cán b* qu2n lí và giáo viên trong nhà tr!"ng biKt 

�!Gc các ho$t �*ng giáo dNc c�n ph2i �!Gc th�c hi)n trong nRm; giúp 

cho vi)c ki�m tra, �ánh giá các ho$t �*ng giáo dNc m*t cách nhanh 

chóng, hi)u qu2. 

N*i dung này �!Gc thiKt kK ggm 4 ho$t �*ng chính giúp ng!"i h�c t� 

nghiên c�u. Thông qua các ho$t �*ng này, ng!"i h�c s- l7nh h*i �!Gc 

các kiKn th�c, k7 nRng và hình thành các thái �* �úng �]n v:i vi)c xây 

d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh THPT. 

1.2.  Mục tiêu 

—  Phân tích �!Gc vai trò c�a vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc 

trong nhà tr!"ng. 

—  Th� hi)n thái �* nghiêm túc, khoa h�c trong vi)c �ánh giá vai trò c�a vi)c 

xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh trong nhà tr!"ng THPT.  

1.3.  Các hoạt động 

Ho�t ��ng 1: Khám phá m*t s9 khái ni)m; mô t2 �1c �i�m và vai trò c�a 

các lo$i kK ho$ch giáo dNc. 
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Ho�t ��ng 2: Phân tích vai trò c�a vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo 

dNc �9i v:i giáo viên.  

Ho�t ��ng 3: Phân tích vai trò c�a vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo 

dNc �9i v:i cá nhân và t+p th� h�c sinh.  

Ho�t ��ng 4: Phân tích vai trò c�a vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo 

dNc �9i v:i cán b* qu2n lí nhà tr!"ng.  

1.4.  Học liệu 

PhiKu h�c t+p, phN lNc 

1.5.  Tiến trình 

Ng!"i h�c t� nghiên c�u n*i dung 1 v:i các ho$t �*ng sau: 

Ho�t ��ng 1: Khám phá m�t s� khái ni�m; mô t� ��c �i�m và vai trò c!a 

các lo�i k# ho�ch giáo d%c 

Thông tin ho�t ��ng 1 

A. Khám phá một số khái niệm 

*  Ho�t 
&ng giáo d5c 

—  Các ho$t �*ng giáo dNc bao ggm ho$t �*ng trong gi" lên l:p và ho$t �*ng 

ngoài gi" lên l:p nhUm giúp h�c sinh phát tri�n toàn di)n v' �$o ��c, trí 

tu), th� ch�t, th^m m7 và các k7 nRng c? b2n, phát tri�n nRng l�c cá nhân, 

tính nRng �*ng và sáng t$o, xây d�ng t! cách và trách nhi)m công dân; 

chu^n bA cho h�c sinh tiKp tNc h�c lên ho1c �i vào cu*c s9ng lao �*ng. 

—  Ho$t �*ng giáo dNc trong gi" lên l:p �!Gc tiKn hành thông qua vi)c d$y 

h�c các môn h�c b]t bu*c và t� ch�n trong ch!?ng trình giáo dNc c�a 

c�p h�c do B* tr!0ng B* Giáo dNc và Yào t$o ban hành. 

—  Ho$t �*ng giáo dNc ngoài gi" lên l:p bao ggm các ho$t �*ng ngo$i khoá 

v' khoa h�c, vRn h�c, ngh) thu+t, th� dNc th� thao, an toàn giao thông, 

phòng ch9ng t) n$n xã h*i, giáo dNc gi:i tính, giáo dNc pháp lu+t, giáo 

dNc h!:ng nghi)p, giáo dNc k7 nRng s9ng nhUm phát tri�n toàn di)n và 

bgi d!\ng nRng khiKu; các ho$t �*ng vui ch?i, tham quan, du lAch, giao 

l!u vRn hoá, giáo dNc môi tr!"ng; ho$t �*ng tb thi)n và các ho$t �*ng xã 

h*i khác phù hGp v:i �1c �i�m tâm sinh lí l�a tu�i h�c sinh.  

(Theo @i�u 26: Các ho�t 
&ng giáo d5c/ Thông t� ngày 28/3/2011 c-a B& 

Giáo d5c và @ào t�o v� vi/c ban hành @i�u l/ tr��ng THCS, THPT và 

tr��ng ph7 thông có nhi�u cKp h�c). 
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Các lo$i hình ho$t �*ng giáo dNc trong nhà tr!"ng ph� thông (1, tr 134, 135). 

—  Ho$t �*ng giáo dNc ngoài gi" lên l:p: Là các ho$t �*ng giáo dNc �!Gc 

th�c hi)n ngoài gi" h�c các môn vRn hoá 0 trên l:p, tiKp n9i và b� sung 

cho các ho$t �*ng h�c t+p trên l:p. Các ho$t �*ng giáo dNc ngoài gi" lên 

l:p 0 các l:p 10, 11, 12 �!Gc thiKt kK theo h!:ng �gng tâm v:i các ch� 

�i�m giáo dNc. 

Ph�n b�t bu
c: Xây d�ng các ch� �i�m giáo d�c hàng tháng 

Tháng 9 Thanh niên rèn luy)n, h�c t+p vì s� nghi)p CNH, HYH ��t n!:c 

Tháng 10 Thanh niên v:i tình b$n, tình yêu và gia �ình 

Tháng 11 Thanh niên v:i truy'n th9ng hiKu h�c và tôn s! tr�ng �$o 

Tháng 12 Thanh niên v:i s� nghi)p xây d�ng và b2o v) T� qu9c 

Tháng 1 Thanh niên v:i vi)c giF gìn b2n s]c vRn hoá dân t*c 

Tháng 2 Thanh niên v:i lí t!0ng cách m$ng 

Tháng 3 Thanh niên v:i v�n �' l+p nghi)p 

Tháng 4 Thanh niên v:i v�n �' hoà bình, hFu nghA và hGp tác 

Tháng 5 Thanh niên v:i Bác Hg 

Tháng 6, 7, 8 Mùa hè tình nguy)n vì cu*c s9ng c*ng �gng 

Ph�n t� ch�n 

T� ch�c các câu l$c b* theo tbng chuyên �' 

Các ho$t �*ng vui ch?i... 

—  Ho$t �*ng t+p th�: Sinh ho$t d!:i c", Sinh ho$t cu9i tu�n. 

—  Các ho$t �*ng ngo$i khoá: Các ho$t �*ng không thu*c ch!?ng trình 

chính th�c mà nhà tr!"ng �ang th�c hi)n, không có qu� th"i gian xác 

�Anh trong th"i khoá bi�u c�a nhà tr!"ng. Các ho$t �*ng này có th� bao 

ggm vi)c th�c hành các môn h�c trong v!"n tr!"ng ho1c x!0ng s2n 

xu�t, các lo$i hình ho$t �*ng khác nhau nh! ho$t �*ng chính trA, vRn 

hoá vRn ngh), th� dNc th� thao, lao �*ng... 

*  K3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh 

—  KK ho$ch: “Là toàn b* nhFng �i'u v$ch ra m*t cách có h) th9ng v' 

nhFng công vi)c d� �Anh làm trong m*t th"i gian nh�t �Anh, v:i mNc 
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tiêu, cách th�c, trình t�, th"i gian tiKn hành” — dln theo Nguyjn Thanh 

Bình (2011) — M&t sN vKn 
� trong công tác ch- nhi/m lOp P tr��ng THPT 

hi/n nay — NXB Y$i h�c S! ph$m, tr 72. 

—  KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh: Là toàn b* nhFng �i'u v$ch ra 

m*t cách có h) th9ng v' nhFng ho$t �*ng giáo dNc d� �Anh th�c hi)n 

�9i v:i h�c sinh trong m*t th"i gian nh�t �Anh, v:i mNc tiêu, cách th�c, 

trình t�, th"i gian tiKn hành.  

*  Xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh 

—  Xây d�ng: t$o ra ho1c t$o l+p. 

—  Xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh: Vi)c t$o ra m*t cách có 

h) th9ng v' nhFng ho$t �*ng giáo dNc d� �Anh th�c hi)n �9i v:i h�c 

sinh trong m*t th"i gian nh�t �Anh, v:i mNc tiêu, cách th�c, trình t�, th"i 

gian tiKn hành.  

B. Mô tả đặc điểm và vai trò của các loại kế hoạch hoạt động giáo dục  

*  Các lo�i k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c 

KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc �!Gc chia thành nhi'u lo$i khác nhau: 

—  Theo tính t+p th� hay cá nhân: KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc t+p th� h�c 

sinh và kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc cá nhân h�c sinh. 

—  Theo th"i gian trong nRm h�c: KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc nRm h�c, kK 

ho$ch ho$t �*ng giáo dNc m*t h�c kì, kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc theo 

tháng, kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc theo tu�n... 

—  Theo n*i dung giáo dNc: KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc �$o ��c và ý th�c 

công dân, kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc trí tu), kK ho$ch ho$t �*ng giáo 

dNc lao �*ng và h!:ng nghi)p, kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc th� ch�t, kK 

ho$ch ho$t �*ng giáo dNc th^m m7,... 

*  @Rc 
iSm và vai trò c-a các lo�i k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c 

Mci lo$i kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc có vA trí, vai trò quan tr�ng riêng 

trong quá trình giáo dNc h�c sinh 0 nhà tr!"ng. Y9i v:i giáo viên, �� th�c 

hi)n có hi)u qu2 ho$t �*ng s! ph$m c�a mình, h� c�n coi tr�ng, xây 

d�ng các lo$i kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc m*t cách nghiêm túc, t% m% và 

chuyên nghi)p. 

Y9i v:i các kK ho$ch dài h$n (kK ho$ch nRm h�c, h�c kì): �òi hfi giáo 

viên có t�m nhìn t�ng th� các �1c �i�m, s� m$ng và giá trA chung c�a 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT  |  19  

nhà tr!"ng và t+p th� l:p. KK ho$ch th� hi)n tính �n �Anh t!?ng �9i v:i 

các mNc tiêu chung, các ho$t �*ng t�ng th� trong m*t nRm h�c và m*t 

h�c kì. Nh" �ó, các kK ho$ch cN th� theo tháng, theo tu�n s- tiKp tNc chi 

tiKt hoá các n*i dung cN th�.  

Y9i v:i kK ho$ch ng]n h$n (theo tháng, theo tu�n): �òi hfi ng!"i giáo 

viên c�n cN th� hoá các n*i dung trong kK ho$ch theo th"i gian, ngugn 

l�c, ph!?ng th�c, cách �ánh giá. Các d$ng kK ho$ch này th!"ng mang 

tính chi tiKt và linh ho$t tuo theo nhFng thay ��i c�a môi tr!"ng giáo 

dNc, giúp nhà giáo dNc dj dàng th�c hi)n và �o l!"ng kKt qu2 ho$t �*ng 

s! ph$m. 

Ho�t ��ng 2: Phân tích vai trò c!a vi�c xây d-ng k# ho�ch ho�t ��ng 

giáo d%c ��i v.i giáo viên trong nhà tr01ng 

Thông tin ho�t ��ng 2 

*  Ý nghUa c-a vi/c xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c 
Ni vOi giáo viên 

KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc ph2n ánh nRng l�c thiKt kK, d� �oán c�a 

mci giáo viên khi làm công tác giáo dNc h�c sinh nói chung, �1c bi)t là 

công tác ch� nhi)m l:p. Vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c 

sinh có vai trò vô cùng quan tr�ng, b0i l-: 

— Giúp giáo viên ch� nhi)m (GVCN) xác �Anh rõ mNc tiêu c�n �$t �!Gc 

trong vi)c t� ch�c các ho$t �*ng giáo dNc. Tb �ó �' ra các bi)n pháp, 

huy �*ng ngugn l�c m*t cách t9i !u cho các ho$t �*ng giáo dNc. KK 

ho$ch làm gi2m b:t nhFng hành �*ng tuo ti)n, t� phát, vô t� ch�c và dj 

�i ch)ch h!:ng mNc tiêu. 

—  Giúp GVCN luôn ch� �*ng trong quá trình giáo dNc h�c sinh. 

—  Giúp GVCN hình dung tr!:c nhFng khó khRn, thL thách c�n ph2i v!Gt 

qua �� tìm cách kh]c phNc. 

—  KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc �óng vai trò nh! kim ch% nam cho m�i ho$t 

�*ng c�a m*t t+p th� l:p. 

—  Là c? s0 cho vi)c ki�m tra, �ánh giá hi)u qu2 vi)c t� ch�c các ho$t �*ng 

giáo dNc h�c sinh. 

*  NhVng hWu quY khi ng��i giáo viên không coi tr�ng vi/c xây d2ng k3 

ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c 

—   Lúng túng trong vi)c t� ch�c các ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh. 
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— Th�c hi)n không ��y ��, không chuyên nghi)p và toàn di)n các n*i 

dung giáo dNc trong nhà tr!"ng nhUm phát tri�n toàn di)n nhân cách 

h�c sinh. 

—  Không �ng phó linh ho$t v:i s� thay ��i c�a môi tr!"ng. 

—  Dj dàng n2n chí tr!:c nhFng khó khRn g1p ph2i trong công tác giáo dNc 

h�c sinh. 

—  Không có cRn c� �� ki�m tra, �ánh giá ch�t l!Gng ho$t �*ng s! ph$m 

c�a ng!"i giáo viên, do �ó, không t$o ra �*ng l�c thúc �^y ng!"i giáo 

viên ph�n ��u rèn luy)n k7 nRng, nghi)p vN s! ph$m.  

Ho�t ��ng 3: Phân tích vai trò c!a vi�c xây d-ng k# ho�ch ho�t ��ng 

giáo d%c ��i v.i cá nhân và t3p th� h4c sinh 

Thông tin ho�t ��ng 3 

*  Ý nghUa c-a vi/c xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c 
Ni vOi cá nhân 

và tWp thS h�c sinh 

—  Y1c �i�m c�a m*t t+p th� h�c sinh: 

+  M*t t+p hGp h�c sinh có t� ch�c ch1t ch-. 

+  Có mNc �ích chung phù hGp v:i các chu^n m�c xã h*i. 

+  Có các ho$t �*ng chung (ho$t �*ng h�c t+p là ch� �$o). 

+  Có b* máy t� qu2n. 

+  Có các m9i quan h): t� ch�c, công vi)c, thân ái. 

+  Luôn duy trì d! lu+n t+p th� và có n*i quy ho$t �*ng. 

—  Các ch�c nRng c�a m*t t+p th� h�c sinh: 

+  Ch�c nRng �Anh h!:ng. 

+  Ch�c nRng giáo dNc. 

+  Ch�c nRng �i'u ch%nh. 

—  Ý ngh7a c�a vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc �9i v:i cá nhân 

và t+p th� h�c sinh: 

+  Giúp th�c hi)n t9t các ch�c nRng c�a t+p th� h�c sinh. 
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+  Phát huy t9t các thK m$nh c�a t+p th� h�c sinh trong vi)c giáo dNc tbng 

cá nhân h�c sinh. 

+  Làm c? s0 �� t+p th� h�c sinh tr0 thành t+p th� t� qu2n. 

+ Giúp cá nhân h�c sinh ch� �*ng tham gia các ho$t �*ng giáo dNc. 

+  T$o ra ý th�c ph9i hGp, c*ng tác giFa các cá nhân. 

+ ... 

*  M&t sN khó kh[n khi xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh THPT. 

—  V' �1c �i�m tâm sinh lí h�c sinh THPT. 

—  NhFng 2nh h!0ng tiêu c�c c�a c? chK thA tr!"ng. 

—  M�c �* quan tâm và tham gia c�a gia �ình và các l�c l!Gng xã h*i khác 

trong vi)c t� ch�c các ho$t �*ng giáo dNc cho h�c sinh. 

—  S� ch!a coi tr�ng vai trò c�a vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc 

h�c sinh. 

—  S� thiKu k7 nRng, nghi)p vN trong quá trình xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng 

giáo dNc h�c sinh. 

—  ThiKu kinh phí và các ngugn l�c cho vi)c xây d�ng kK ho$ch và t� ch�c 

th�c hi)n kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh.  

Ho�t ��ng 4: Phân tích vai trò c!a vi�c xây d-ng k# ho�ch ho�t ��ng 

giáo d%c ��i v.i cán b� qu�n lí nhà tr01ng 

Thông tin ho�t ��ng 4  

*  Ý nghUa c-a vi/c xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c 
Ni vOi cán b& 

quYn lí nhà tr��ng 

—  Vi)c l+p kK ho$ch chu �áo s- �!a ra �!Gc ph!?ng án t9i !u nh�t �� th�c 

hi)n các mNc tiêu. Nh" �ó, nâng cao hi)u qu2 sL dNng các ngugn l�c và 

tiKt ki)m �!Gc th"i gian. 

—  T$o s� th9ng nh�t trong ho$t �*ng c�a nhà tr!"ng. 

—  Giúp các c�p qu2n lí �ng phó linh ho$t v:i nhFng thay ��i c�a môi tr!"ng. 

—  KK ho$ch rõ ràng s- thu+n lGi h?n cho các b* ph+n tri�n khai và th�c thi 

nhi)m vN. 

—  Là c? s0 cho ch�c nRng ki�m tra �ánh giá. 
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*  @ánh giá c-a cán b& quYn lí nhà tr��ng v� t]m quan tr�ng c-a vi/c xây 

d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh trong th2c t3 

Trao ��i thông tin giFa các h�c viên trong l:p h�c. 

1.6.  Đánh giá 

Ch� yKu �ánh giá nh+n th�c c�a h�c viên thông qua các bài t+p tr]c 

nghi)m và bài t+p tình hu9ng v' vai trò c�a vi)c l+p kK ho$ch ho$t �*ng 

giáo dNc h�c sinh trong nhà tr!"ng. 

Bài t+p �ánh giá: 

Bài tWp 1. Th�y (cô) cho biKt ho$t �*ng giáo dNc trong nhà tr!"ng ph� 

thông ggm nhFng ho$t �*ng nào? 

a. Các ho$t �*ng giáo dNc trong gi" lên l:p 

b. Các ho$t �*ng giáo dNc ngoài gi" lên l:p 

c. Các ho$t �*ng giáo dNc trong gi" lên l:p và ho$t �*ng giáo dNc ngoài 

gi" lên l:p. 

Bài tWp 2. Th�y (cô) hãy �i'n thông tin vào b2ng d!:i �ây: 

STT � i t!"ng Vai trò c�a vi(c l*p k- ho.ch ho.t �
ng giáo d�c 

1 Giáo viên 

— 

— 

— 

— 

2 T+p th� h�c sinh 

— 

— 

— 

— 

3 Cán b* qu2n lí 

— 

— 

— 

— 

Bài tWp 3. Khi xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc, ng!"i giáo viên c�n 

tìm hi�u và chú tr�ng nhFng yKu t9 nào? 
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Nội dung 2 

M�C TIÊU, N~I DUNG, PH��NG PHÁP XÂY DzNG K{ HO}CH GIÁO 

D�C H�C SINH TRONG NHÀ TR��NG TRUNG H�C PH� THÔNG 

2.1.  Giới thiệu 

Hi�u và có k7 nRng thiKt kK mNc tiêu, xác �Anh các n*i dung và sL dNng 

thành th$o các ph!?ng pháp xây d�ng kK ho$ch giáo dNc h�c sinh là m*t 

yêu c�u quan tr�ng �9i v:i Ban giám hi)u, các giáo viên trong nhà tr!"ng. 

N*i dung này �!Gc thiKt kK ggm 4 ho$t �*ng chính. Qua các ho$t �*ng này, 

ng!"i h�c có th� hình dung tr!:c �!Gc các kKt qu2 c�n ph2i �$t �!Gc, các 

công vi)c c�n th�c hi)n, các cách th�c tiKn hành xây d�ng kK ho$ch giáo 

dNc phù hGp v:i �1c �i�m tâm sinh lí h�c sinh THPT và nhà tr!"ng THPT. 

2.2.  Mục tiêu 

—  Trình bày �!Gc mNc tiêu, n*i dung, ph!?ng pháp xây d�ng kK ho$ch 

giáo dNc h�c sinh. 

—  Có kh2 nRng xem xét, huy �*ng các ngugn l�c trong vi)c l+p kK ho$ch 

giáo dNc. 

—  ThiKt kK �!Gc b2n kK ho$ch giáo dNc trong �ó th� hi)n các n*i dung giáo 

dNc c? b2n cho h�c sinh. 

—  SL dNng �!Gc các chiKn l!Gc và k7 thu+t trong vi)c xây d�ng kK ho$ch 

giáo dNc h�c sinh. 

2.3.  Các hoạt động 

Ho�t ��ng 1: Xác �Anh các mNc tiêu c�a vi)c xây d�ng kK ho$ch ho$t 

�*ng giáo dNc h�c sinh. 

Ho�t ��ng 2: Xây d�ng các n*i dung c�a kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc. 

Ho�t ��ng 3: Mô t2 các ph!?ng pháp xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc 

Ho�t ��ng 4: Th�c hành phân tích môi tr!"ng theo công th�c SWOT, 

th�c hành xác �Anh mNc tiêu thông qua công th�c SMART, th�c hành l+p 

kK ho$ch t� ch�c m*t ch!?ng trình ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m 

th� hi)n công th�c 5W1H2C5M. 

2.4.  Học liệu 

PhiKu h�c t+p, gi�y A

0

, bút d$, phN lNc. 
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2.5. Tiến trình 

Ho�t ��ng 1. Xác �;nh các m%c tiêu c!a vi�c xây d-ng k# ho�ch ho�t 

��ng giáo d%c h4c sinh 

—  Chia h�c viên c�a l:p thành các nhóm nhf theo các k7 thu+t khác nhau. 

—  H�c viên làm vi)c nhóm theo yêu c�u c�a phiKu h�c t+p. 

—  Y$i di)n nhóm lên thuyKt trình kKt qu2 th2o lu+n nhóm. 

—  T�ng kKt các kiKn th�c và kinh nghi)m c? b2n. 

Ho�t ��ng 2. Xây d-ng các n�i dung c!a k# ho�ch ho�t ��ng giáo d%c 

—  Chia h�c viên c�a l:p thành các nhóm nhf theo các k7 thu+t khác nhau. 

—  H�c viên làm vi)c nhóm theo yêu c�u c�a phiKu h�c t+p. 

—  Y$i di)n nhóm lên thuyKt trình kKt qu2 th2o lu+n nhóm. 

—  T�ng kKt các kiKn th�c và kinh nghi)m c? b2n. 

Ho�t ��ng 3. Mô t� các ph0=ng pháp xây d-ng k# ho�ch ho�t ��ng 

giáo d%c 

B�Oc 1. LOp 
�$c chia làm hai nhóm giYi quy3t các vKn 
� sau: 

Nhóm 1: BUng kinh nghi)m t� ch�c ho$t �*ng giáo dNc, th�y (cô) hãy l+p 

kK ho$ch ho$t �*ng cho m*t ho$t �*ng giáo dNc ngoài gi" lên l:p theo 

m*t ch� �i�m cN th� trong nRm h�c. 

Nhóm 2: BUng kinh nghi)m t� ch�c ho$t �*ng giáo dNc, th�y (cô) hãy l+p 

kK ho$ch ch� nhi)m trong m*t nRm h�c. 

B�Oc 2. Các nhóm th2o lu+n. L�a ch�n các ý kiKn ghi ra gi�y A

0

. CL ng!"i 

�$i di)n lên trình bày 

B�Oc 3. Y$i di)n các nhóm l�n l!Gt báo cáo. Các nhóm khác nghe, nêu 

câu hfi ph2n bi)n. 

B�Oc 4. Gi2ng viên phát v�n  

Câu hfi 1: Khi th�c hi)n l+p kK ho$ch cho các ho$t �*ng giáo dNc k� trên, 

các th�y (cô) �ã sL dNng nhFng cách th�c nào?  

Câu hfi 2: Y� xây d�ng kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc hi)u qu2, th�y cô 

cho rUng ph!?ng pháp nào là t9i !u? T$i sao? 



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT  |  25  

GiYng viên nhWn xét và trình bày m&t sN n&i dung c; bYn v� quá trình lWp 

k3 ho�ch cho ho�t 
&ng giáo d5c bang trình chi3u Power Point. 

Ho�t ��ng 4: Th-c hành phân tích môi tr01ng theo công th?c SWOT, 

th-c hành xác �;nh m%c tiêu thông qua công th?c SMART, th-c 

hành l3p k# ho�ch tF ch?c m�t ho�t ��ng giáo d%c theo ch! �i�m 

th� hi�n công th?c 5W1H2C5M. 

Ph��ng pháp: Ho$t �*ng nhóm 

Cách th�c hi�n 

B�Oc 1. L:p h�c �!Gc chia làm 3 nhóm, m*t nhóm th�c hành phân tích 

môi tr!"ng theo công th�c SWOT, m*t nhóm th�c hành xác �Anh mNc 

tiêu thông qua công th�c SMART, m*t nhóm th�c hành l+p kK ho$ch t� 

ch�c m*t ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m th� hi)n công th�c 

5W1H2C5M 

Nhóm 1 �!Gc phát PhiKu h�c t+p s9 1, bao ggm m*t phong bì ch�a các 

thQ chF (có c2 thQ tr]ng �� h�c viên ghi thêm câu hfi). Mci thQ ghi 1 câu 

hfi. Yêu c�u: s]p xKp các câu hfi phù hGp vào tbng khu v�c c�a SWOT. 

Nhóm 2 �!Gc phát PhiKu h�c t+p s9 2, bao ggm m*t phong bì ch�a các 

thQ chF (có c2 thQ tr]ng �� h�c viên ghi thêm yêu c�u). Mci thQ ghi ý 

ngh7a c�a m*t thành t9 c�a SMART. Yêu c�u: s]p xKp �úng các thQ phù 

hGp vào tbng khu v�c c�a SMART. 

Nhóm 3 �!Gc phát PhiKu h�c t+p s9 3 d�a theo công th�c 5W1H2C5M �� 

xây d�ng kK ho$ch m*t ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m nh�t �Anh. Yêu 

c�u: ch% rõ nhFng n*i dung cN th� c�a 5W1H2C5M. 

B�Oc 2. Các nhóm th2o lu+n sau �ó cL ng!"i �$i di)n lên trình bày. 

B�Oc 3. Y$i di)n các nhóm l�n l!Gt báo cáo. Các nhóm khác nghe, nêu 

câu hfi ph2n bi)n. 

B�Oc 4. Gi2ng viên t�ng hGp ý kiKn. ChiKu kKt lu+n trên slide. 

2.6. Đánh giá 

Yánh giá nh+n th�c và k7 nRng, thái �* c�a ng!"i h�c thông qua các bài 

t+p tình hu9ng, s2n ph^m thiKt kK c�a nhóm. 

Bài t+p �ánh giá. 
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Nội dung 3 

T� CH�C THzC HIvN K{ HO}CH HO}T Y~NG GIÁO D�C H�C SINH 

TRONG NHÀ TR��NG TRUNG H�C PH� THÔNG 

3.1. Giới thiệu 

T� ch�c th�c hi)n kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc là m*t công �o$n quan 

tr�ng, chiKm nhi'u th"i gian và công s�c 0 nhà tr!"ng THPT. M*t khi kK 

ho$ch �ã �!Gc xây d�ng, vi)c tri�n khai và t� ch�c th�c hi)n là vi)c c�n 

làm tiKp theo. Hi)u qu2 c�a kK ho$ch nh! thK nào cSng phN thu*c vào 

quá trình tri�n khai và t� ch�c th�c hi)n. 

N*i dung này ggm 3 ho$t �*ng chính, thông qua vi)c th�c hi)n các ho$t 

�*ng này, ng!"i h�c s- hình dung tr!:c �!Gc quy trình t� ch�c th�c hi)n 

kK ho$ch giáo dNc, cách th�c tiKn hành các công vi)c tri�n khai kK ho$ch, 

cách gi2i quyKt nhFng tình hu9ng có th� n2y sinh trong quá trình tri�n 

khai kK ho$ch giáo dNc.  

3.2. Mục tiêu 

—  Phân tích �!Gc trình t� các công vi)c c�n th�c hi)n và các yêu c�u c�n 

�$t �!Gc �� tri�n khai kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc. 

—  Có k7 nRng �ng phó, �i'u ch%nh kK ho$ch giáo dNc trong các tình hu9ng 

n2y sinh trong th�c tijn.  

—  Có thái �* nghiêm túc, tích c�c, sáng t$o trong quá trình t� ch�c tri�n 

khai kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc.  

3.3. Các hoạt động 

Ho�t ��ng 1.  Tri�n khai và t� ch�c th�c hi)n kK ho$ch ho$t �*ng 

giáo dNc. 

Ho�t ��ng 2. Yánh giá vi)c th�c hi)n kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc. 

Ho�t ��ng 3. Th�c hành tri�n khai và th�c hi)n vi)c �ánh giá m*t kK 

ho$ch ho$t �*ng giáo dNc cho h�c sinh THPT h!:ng t:i m*t ch� �i�m 

giáo dNc trong nRm. 

Ho�t ��ng 1. Tri�n khai và tF ch?c th-c hi�n k# ho�ch ho�t ��ng giáo d%c 

Ph��ng pháp, ph��ng ti�n: ThuyKt trình, v�n �áp, th2o lu+n nhóm, gi�y 

A

0

, bút viKt b2ng, máy tính, máy chiKu… 
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Ti�n hành:  

B�Oc 1. L:p �!Gc chia làm hai nhóm gi2i quyKt các v�n �' sau: 

Nhóm 1: BUng kinh nghi)m t� ch�c ho$t �*ng giáo dNc, th�y (cô) hãy t� 

ch�c tri�n khai kK ho$ch ho$t �*ng cho m*t ho$t �*ng giáo dNc ngoài 

gi" lên l:p theo m*t ch� �i�m cN th� trong nRm h�c. Sau khi t� ch�c 

tri�n khai các ho$t �*ng giáo dNc sau, các th�y (cô) c�n l!u ý �i'u gì? 

Nhóm 2: BUng kinh nghi)m t� ch�c ho$t �*ng giáo dNc, th�y (cô) hãy t� 

ch�c tri�n khai kK ho$ch ch� nhi)m trong m*t nRm h�c. Sau khi t� ch�c 

tri�n khai các ho$t �*ng giáo dNc, các th�y (cô) c�n l!u ý �i'u gì? 

B�Oc 2. Các nhóm th2o lu+n. L�a ch�n các ý kiKn ghi ra gi�y A

0

. CL ng!"i 

�$i di)n lên trình bày 

B�Oc 3. Y$i di)n các nhóm l�n l!Gt báo cáo. Các nhóm khác nghe, nêu 

câu hfi ph2n bi)n. 

B�Oc 4. Gi2ng viên phát v�n. 

Câu hfi 1: MNc tiêu c�a cu*c tri�n khai �ó là gì? 

Câu hfi 2: NhFng thành ph�n nào s- �!Gc tri)u t+p tham gia tri�n khai 

kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc? Ai s- th�c hi)n vi)c tri)u t+p này? 

Câu hfi 3: NhFng công vi)c cN th� trong cu*c tri�n khai là gì? Ai là ng!"i 

chAu trách nhi)m th�c hi)n các công vi)c trong cu*c tri�n khai �ó? 

Câu hfi 4: NhFng s2n ph^m nào c�n ph2i có sau khi tri�n khai. 

Ho�t ��ng 2. Iánh giá vi�c th-c hi�n k# ho�ch ho�t ��ng giáo d%c 

Ph��ng pháp, ph��ng ti�n: ThuyKt trình, v�n �áp, th2o lu+n nhóm, gi�y 

A

0

, bút viKt b2ng, máy tính, máy chiKu… 

Ti�n hành: 

B�Oc 1. L:p �!Gc chia làm các nhóm gi2i quyKt v�n �' sau: 

—  T$i sao ph2i �ánh giá vi)c th�c hi)n kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc  

h�c sinh? 

—  Khi �ánh giá, rút kinh nghi)m, c�n làm nhFng vi)c gì? 

—  NhFng �9i t!Gng nào có th� tham gia �ánh giá và rút kinh nghi)m? 

B�Oc 2. Các nhóm th2o lu+n. L�a ch�n các ý kiKn ghi ra gi�y A

0

. CL ng!"i 

�$i di)n lên trình bày. 



28  |  MODULE THPT 28  

B�Oc 3. Y$i di)n các nhóm l�n l!Gt báo cáo. Các nhóm khác nghe, nêu 

câu hfi ph2n bi)n. 

B�Oc 4. Gi2ng viên nh+n xét và trình bày m*t s9 n*i dung c? b2n. 

Ho�t ��ng 3. Th-c hành tri�n khai và th-c hi�n vi�c �ánh giá m�t k# 

ho�ch ho�t ��ng giáo d%c cho h4c sinh trung h4c phF thông 

h0.ng t.i m�t ch! �i�m giáo d%c trong nJm 

Ph��ng pháp, ph��ng ti�n: ThuyKt trình, v�n �áp, th2o lu+n nhóm, gi�y 

A

0

, bút viKt b2ng, máy tính, máy chiKu… 

Ti�n hành: 

B�Oc 1. L:p �!Gc chia làm hai nhóm. Mci nhóm s- l�a ch�n m*t mlu 

giáo án v' ho$t �*ng giáo dNc ngoài gi" lên l:p. Sau �ó mci nhóm s- t� 

ch�c tri�n khai và th�c hi)n vi)c �ánh giá vi)c th�c hi)n ho$t �*ng giáo 

dNc ngoài gi" lên l:p �ó. 

B�Oc 2. Các nhóm th2o lu+n, l�a ch�n các ý kiKn ghi ra gi�y A

0

. CL ng!"i 

�$i di)n lên trình bày. 

B�Oc 3. Y$i di)n các nhóm l�n l!Gt báo cáo. Các nhóm khác nghe, nêu 

câu hfi ph2n bi)n. 

B�Oc 4. Gi2ng viên nh+n xét và rút ra kKt lu+n. 
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D. PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

H�C LIvU CHO N~I DUNG 1 

Phi#u làm quen 

—  Mci h�c viên viKt 6 thông tin c? b2n v' b2n thân mình vào m*t thQ �!Gc 

phát s�n. Sau �ó c2 l:p ��ng d+y và �i vòng quanh �1t câu hfi, trao ��i 

các thông tin �ã viKt trên gi�y v:i nhFng ng!"i b$n khác trong l:p.  

—  C2 l:p ��ng thành vòng tròn, yêu c�u các h�c viên �ã trao ��i thông tin 

v:i ng!"i b$n nào thì s- gi:i thi)u v' ng!"i b$n �ó liên quan �Kn các 

thông tin ghi trên thQ. 

Phi#u h4c t3p cho ho�t ��ng khám phá các khái ni�m 

H� và tên ........................................................................................................  

Nhóm  .............................................................................................................  

Nhi)m vN: 

—  Nghiên c�u thông tin ngugn 0 mNc A — Ho$t �*ng 1 

—  Trao ��i trong nhóm �� tr2 l"i các câu hfi sau: 

Câu hci 1: Theo th]y (cô), ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh là gì? 

  

  

  

  

  

Câu hci 2: Th3 nào là xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh? 
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Phi#u h4c t3p cho ho�t ��ng mô t� ��c �i�m và vai trò c!a các lo�i k# 

ho�ch ho�t ��ng giáo d%c 

H� và tên ........................................................................................................  

Nhóm  .............................................................................................................  

Nhi)m vN 

—  Nghiên c�u thông tin ngugn 0 mNc B — Ho$t �*ng 1 

—  Trao ��i trong nhóm �� tr2 l"i các câu hfi sau 

Câu hci 1: Th]y (cô) hãy li/t kê và phân bi/t các lo�i k3 ho�ch giáo d5c 

trong nhà tr��ng THPT. 

  

  

  

  

  

  

Câu hci 2: Phân tích vai trò c-a teng lo�i k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c. 

  

  

  

  

  

  

Câu hci 3: @Ni vOi công vi/c c-a th]y (cô) hi/n nay thì lo�i k3 ho�ch ho�t 


&ng giáo d5c nào là quan tr�ng nhKt? Vì sao? 
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Phi#u h4c t3p cho ho�t ��ng 2 

H� và tên ........................................................................................................  

Nhóm  .............................................................................................................  

Nhi)m vN 

—  Nghiên c�u thông tin ngugn 0 ph�n Thông tin ho$t �*ng 2 

—  Trao ��i trong nhóm �� tr2 l"i các câu hfi sau: 

Câu hci 1: Vì sao ng��i giáo viên c]n phYi xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng 

giáo d5c h�c sinh trong nhà tr��ng THPT?  

  

  

  

  

  

Câu hci 2: N3u không xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh trong 

nhà tr��ng thì ng��i giáo viên có thS gRp phYi nhVng khó kh[n nào? 

  

  

  

  

  

Phi#u h4c t3p cho ho�t ��ng 3 

H� và tên ........................................................................................................  

Nhóm  .............................................................................................................  

Nhi)m vN 

—  Nghiên c�u thông tin ngugn 0 ph�n Thông tin ho$t �*ng 3 

—  Trao ��i trong nhóm �� tr2 l"i các câu hfi sau: 

Câu hci 1: Vi/c xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c có ý nghUa nh� th3 

nào 
Ni vOi vi/c giáo d5c tWp thS h�c sinh? 

  

  



32  |  MODULE THPT 28  

  

  

  

Câu hci 2: NhVng y3u tN nào c]n 
Rc bi/t quan tâm trong quá trình xây 

d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c tWp thS h�c sinh bWc THPT hi/n nay? 

  

  

  

  

  

Phi#u h4c t3p cho ho�t ��ng 4 

H� và tên ........................................................................................................  

Nhóm  .............................................................................................................  

Nhi)m vN 

— Nghiên c�u thông tin ngugn 0 ph�n Thông tin ho$t �*ng 4 

— Trao ��i trong nhóm �� tr2 l"i các câu hfi sau: 

Câu hci 1: Vi/c xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh có ý nghUa 

nh� th3 nào 
Ni vOi cán b& quYn lí nhà tr��ng? 

  

  

  

  

  

Câu hci 2: Trong th2c tign, cán b& quYn lí nhà tr��ng 
ã 
ánh giá nh� th3 nào 

v� t]m quan tr�ng c-a vi/c lWp k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c cho h�c sinh? 
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Phụ lục 2 

H�C LIvU CHO N~I DUNG 2 

Thông tin hoạt động 1: Xác định các mục tiêu của kế hoạch hoạt động 

giáo dục học sinh 

*  Thi3t k3 các m5c tiêu c-a k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh 

—  MNc tiêu c�a kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh. 

—  Các lo$i mNc tiêu trong kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh. 

+  MNc tiêu dijn �$t �Anh tính: Tuo theo lo$i kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc 

h�c sinh. 

+  Các ch% tiêu và các danh hi)u ph�n ��u. 

—  Cách viKt mNc tiêu trong kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh. 

* Các c[n c= 
S thi3t k3 m5c tiêu c-a k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh 

—  KK ho$ch giáo dNc trong nRm h�c c�a nhà tr!"ng. 

—  Y1c �i�m h�c sinh l:p ch� nhi)m. 

—  NRng l�c, s0 tr!"ng c�a ng!"i giáo viên. 

—  N*i dung giáo dNc cho h�c sinh. 

—  Lo$i kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh. 

—  Yi'u ki)n c? s0 v+t ch�t c�a nhà tr!"ng. 

—  Yi'u ki)n kinh tK, vRn hoá, xã h*i c�a �Aa ph!?ng n?i nhà tr!"ng ho$t �*ng. 

* Ý nghUa c-a các m5c tiêu trong k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh 

—  YAnh h!:ng và ch% �$o vi)c thiKt kK các n*i dung ho$t �*ng, ph!?ng 

th�c và ngugn l�c tham gia th�c hi)n. 

—  Là công cN �ánh giá kKt qu2 xây d�ng và t� ch�c các ho$t �*ng giáo dNc 

h�c sinh trong nhà tr!"ng. 

Phi#u h4c t3p cho ho�t ��ng 1 

H� và tên ........................................................................................................  

Nhóm  .............................................................................................................  

Nhi)m vN 

—  Nghiên c�u thông tin ngugn 0 phN lNc 2/ Ho$t �*ng 1 



34  |  MODULE THPT 28  

—  Trao ��i trong nhóm �� tr2 l"i các câu hfi sau: 

Câu hci 1: Khi xây d2ng k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c cho h�c sinh P nhà 

tr��ng c-a mình, các th]y (cô) th��ng h�Ong 
3n nhVng m5c tiêu nào? 

  

  

  

  

  

Câu hci 2: Khi xác 
hnh các m5c tiêu c-a k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c 

sinh, theo th]y (cô), chúng ta c]n c[n c= vào nhVng y3u tN nào? 

  

  

  

  

  

Câu hci 3: Các m5c tiêu mà các th]y (cô) h�Ong tOi khi lWp k3 ho�ch giáo 

d5c h�c sinh có ý nghUa nh� th3 nào trong các giai 
o�n ti3p theo c-a vi/c 

t7 ch=c các ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh? 

  

  

  

  

  

Câu hci 4: NhVng m5c tiêu c; bYn mà m&t bYn k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo 

d5c h�c sinh c]n h�Ong tOi là gì? 
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Thông tin hoạt động 2: Xây dựng các nội dung của kế hoạch hoạt động 

giáo dục 

2.1. Các n	i dung trong k� ho�ch ho�t �	ng giáo d�c 

KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc là ch!?ng trình hành �*ng trong t!?ng lai 

h!:ng vào vi)c th�c hi)n m*t mNc tiêu giáo dNc nh�t �Anh, �!Gc cN th� 

hoá b0i các n*i dung công vi)c, th"i gian, ph!?ng th�c th�c hi)n và các 

ngugn l�c. Do �ó, các n*i dung chính trong m*t b2n kK ho$ch bao ggm: 

—  Xác �Anh mNc tiêu (Làm gì? — What). 

—  Xây d�ng n*i dung (Ai làm? — Who). 

—  L�a ch�n ph!?ng th�c (Làm nh! thK nào? — How). 

—  Th"i gian (Làm khi nào? — When). 

—  YAa �i�m (Làm 0 �âu? — Where). 

—  Ki�m tra, �ánh giá kKt qu2 th�c hi)n kK ho$ch ho$t �*ng (Check — Control). 

2.2. Các c�n c� �� xác ��nh các n	i dung trong k� ho�ch ho�t �	ng 

giáo d�c 

—  Lo$i kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc. 

—  Y1c �i�m tình hình c�a h�c sinh l:p ch� nhi)m. 

—  KK ho$ch nRm h�c c�a nhà tr!"ng. 

—  Xác �Anh s� m$ng, t�m nhìn và các giá trA c�a nhà tr!"ng cSng nh! t+p 

th� l:p. 

—  Ngugn l�c c�a nhà tr!"ng. 

2.3. Các yêu c�u khi xây d!ng k� ho�ch ho�t �	ng giáo d�c 

—  KK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc ph2i phù hGp v:i trình �* và �1c �i�m tâm 

sinh lí c�a h�c sinh, chú ý phát huy vai trò ch� th� t� giáo dNc c�a h�c 

sinh và t+p th� h�c sinh. 

— Phù hGp v:i �1c �i�m, �i'u ki)n c�a nhà tr!"ng, �Aa ph!?ng 

—  Khai thác, phát huy �!Gc vai trò c�a gia �ình, các t� ch�c �oàn th�, các 

l�c l!Gng xã h*i khác trong quá trình giáo dNc h�c sinh. 

—  Th� hi)n tính khách quan, tính b]t bu*c, tính �n �Anh, tính linh ho$t, 

m'm dQo và tính rõ ràng. 
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2.4. Các n	i dung c�n chú tr$ng trong k� ho�ch ho�t �	ng giáo d�c  

*  Thông tin chung 

— Tên kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc h�c sinh. 

—  T�ng th"i gian th�c hi)n và �9i t!Gng th�c hi)n. 

—  Y1c �i�m tình hình: (SWOT — thu+n lGi, khó khRn, c? h*i, thách th�c). 

—  MNc tiêu: MNc tiêu chung, các ch% tiêu và các danh hi)u ph�n ��u. 

*  K3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh 

— Các ho$t �*ng, bi)n pháp chính. 

—  Ng!"i th�c hi)n và ph9i hGp th�c hi)n. 

—  Th"i gian hoàn thành và kKt qu2 d� kiKn �$t �!Gc. 

—  Yi'u ki)n và ngugn l�c th�c hi)n ho$t �*ng. 

—  Ghi chú và nhFng �i'u ch%nh. 

Phi#u h4c t3p cho ho�t ��ng 2 

H� và tên ........................................................................................................  

Nhóm  .............................................................................................................  

Nhi)m vN 

—  Nghiên c�u thông tin ngugn 0 phN lNc 2/ Ho$t �*ng 2 

—  Trao ��i trong nhóm �� tr2 l"i các câu hfi sau: 

Câu hci 1: K3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c h�c sinh c]n 
Ym bYo các n&i 

dung c; bYn nào? 

  

  

  

  

  

Câu hci 2: NhVng c[n c= nào 
S xác 
hnh các n&i dung trong bYn k3 

ho�ch giáo d5c h�c sinh? 
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Câu hci 3: NhVng n&i dung nào c]n 
�$c chú tr�ng trong k3 ho�ch giáo 

d5c h�c sinh. T�i sao? 

  

  

  

  

  

Thông tin hoạt động 3: Xây dựng kế hoạch giáo dục 

1. Giai đoạn tiền kế hoạch giáo dục  

1.1. Nh&ng c' s) pháp lí �� xây d!ng k� ho�ch 

—  Các NghA quyKt tb các c�p Y2ng. 

—  Các ch% thA tb Chính ph� �Kn các c�p chính quy'n. 

—  Các ch% thA nRm h�c c�a ngành d�c. 

—  Ngoài ra, m*t cRn c� nghA quyKt Y$i h*i Chi b* và nghA quyKt H*i nghA 

cán b* công ch�c nhà tr!"ng. 

1.2. Xác ��nh nhu c�u và thu th0p thông tin �� xây d!ng k� ho�ch 

giáo d�c  

a.  Xác �Anh các th� tNc xây d�ng kK ho$ch (xây d�ng kK ho$ch c�n theo 

nhFng b!:c nào).  

b.  Thành l+p nhóm tham gia xây d�ng kK ho$ch.  

c.  Thu th+p, phân tích và xL lí thông tin phNc vN cho vi)c xây d�ng kK ho$ch. 

1.3. Th!c hi3n d! báo, ch6n �oán các y�u t7 liên quan ��n xây d!ng 

k� ho�ch 

a.  Phân tích, �ánh giá tình hình th�c tK c�a nhà tr!"ng, l:p h�c bUng cách 

sL dNng ph!?ng pháp phân tích SWOT.  

ThuWn l$i (Strengths — Tìm các 
iSm m�nh 
S duy trì, xây d2ng và làm 


òn bjy): Khi phân tích các �i�m m$nh, ng!"i l+p kK ho$ch c�n tr2 l"i 

m*t s9 câu hfi sau: 
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—  Nhà tr!"ng, l:p h�c có nhFng lGi thK gì (�*i ngS, ch�t l!Gng chuyên 

môn, �i'u ki)n �Aa lí, ��u t! c�a c? quan qu2n lí theo ngành d�c, c? s0 

v+t ch�t, trang thiKt bA…)? 

—  Nhà tr!"ng l:p h�c �ã �$t �!Gc nhFng thành t�u nào trong nRm h�c 

vba qua? 

—  NhFng ho$t �*ng nào �!Gc th�c hi)n thành công nh�t trong nRm h�c 

vba qua và nhà tr!"ng, l:p h�c �ã th�c hi)n nh! thK nào �� có nhFng 

thành công �ó? 

… 

Khó kh[n (Weaknesses — Tìm các 
iSm y3u 
S sla chVa hoRc tìm cách 

thoát khci 
iSm y3u): Khi phân tích các �i�m yKu, ng!"i l+p kK ho$ch c�n 

tr2 l"i m*t s9 câu hfi sau: 

Nhà tr!"ng, l:p h�c có nhFng �i�m yKu gì (�*i ngS, ch�t l!Gng chuyên 

môn, �i'u ki)n �Aa lí, ��u t! c�a c? quan qu2n lí theo ngành d�c, c? s0 

v+t ch�t, trang thiKt bA…)? 

—  Nhà tr!"ng, l:p h�c �ã g1p nhFng khó khRn nào trong nRm h�c vba qua 

và nguyên nhân c�a nhFng khó khRn �ó? 

—  NhFng ho$t �*ng nào �!Gc coi là yKu kém nh�t trong nRm h�c vba qua 

và nguyên nhân c�a nhFng yKu kém này? 

… 

Các c; h&i (Opportunities — Tìm ki3m c; h&i 
S nnm bnt). Khi phân tích 

c? h*i, chúng ta ph2i tr2 l"i các câu hfi sau: 

—  M1t bUng dân trí, truy'n th9ng vRn hoá cao xung quanh nhà tr!"ng. 

—  Ch� tr!?ng s]p t:i c�a các c? quan qu2n lí theo ngành d�c s- t$o ra cho 

nhà tr!"ng nhFng thu+n lGi, c? h*i gì? 

—  S� �óng góp, �ng h* v' tài chính, nhân l�c, v+t l�c… c�a các �?n vA hành 

chính, s� nghi)p, t� ch�c kinh tK, gia �ình h�c sinh �9i v:i ho$t �*ng c�a 

nhà tr!"ng, c�a l:p là nh! thK nào? 

... 

Các thách th=c (Threats — Xác 
hnh nhVng bKt l$i 
S có k3 ho�ch ng[n 

chRn các trP ng�i te bên ngoài). Khi phân tích các b�t lGi, ng!"i l+p kK 

ho$ch th!"ng ph2i tr2 l"i nhFng câu hfi sau:  

—  S� c$nh tranh v:i các tr!"ng, l:p khác. 
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—  Yi'u ki)n kinh tK khó khRn, có 2nh h!0ng thK nào �Kn nhà tr!"ng,  

l:p h�c? 

—  M1t bUng dân trí th�p có 2nh h!0ng nh! thK nào t:i nhà tr!"ng, l:p h�c. 

—  M�c �* 2nh h!0ng c�a nhFng t) n$n xã h*i �Kn nhà tr!"ng nh! thK nào? 

—  Có s� b�t hGp tác c�a gia �ình h�c sinh v:i nhà tr!"ng, l:p h�c hay 

không, nKu có thì 0 m�c �* nào? 

b.  D� �oán chi'u h!:ng phát tri�n v' các ch% tiêu c�n có trong kK ho$ch. 

c.  D� báo các ho$t �*ng c�a nhà tr!"ng nhUm góp ph�n th�c hi)n mNc 

tiêu phát tri�n kinh tK — xã h*i c�a �Aa ph!?ng. 

2. Xây dựng kế hoạch sơ bộ: Thực hiện theo công thức 

5W1H2C5M 

2.1. Xây d!ng h3 th7ng m�c tiêu, ch; tiêu c�n ��t �<=c theo nguyên t?c 

1W (Why) 

Xác �Anh �!Gc yêu c�u, mNc tiêu giúp ng!"i l+p kK ho$ch luôn h!:ng 

tr�ng tâm các công vi)c vào mNc tiêu và �ánh giá hi)u qu2 cu9i cùng. 

Khi xây d�ng h) th9ng mNc tiêu, ng!"i viKt kK ho$ch c�n tr2 l"i m*t s9 

câu hfi sau: 

— T$i sao b$n ph2i làm công vi)c này? 

— Nó có ý ngh7a nh! thK nào v:i t� ch�c, b* ph+n c�a b$n? 

— H+u qu2 nKu b$n không th�c hi)n chúng? 

Y� xác �Anh mNc tiêu m*t cách t9t nh�t, có th� áp dNng nguyên t]c SMART, 

cN th� nh! sau: 

S — Specific — CN th�, dj hi�u: Ch% tiêu ph2i cN th�, dj nhi�u vì nó �Anh 

h!:ng cho các ho$t �*ng trong t!?ng lai. 

M — Mesureable — Yo l!"ng �!Gc: Ch% tiêu này mà không �o l!"ng �!Gc 

thì không biKt trong quá trình th�c hi)n có �$t �!Gc hay không? 

A — Attainable — Vba s�c �� có th� �$t �!Gc: Ch% tiêu ph2i có tính thách 

th�c �� c9 g]ng, nh!ng cSng �bng �1t ch% tiêu cao quá mà không th� 

�$t n�i. 

R — Result — Oriented — YAnh h!:ng kKt qu2: Yây là tiêu chí �o l!"ng s� 

cân bUng giFa kh2 nRng th�c hi)n so v:i ngugn l�c c�a l:p (th"i gian, 

nhân s�, qu� ho$t �*ng và các �i'u ki)n khác,...) 
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T — Time — bound — Gi:i h$n th"i gian: M�i công vi)c ph2i có th"i h$n hoàn 

thành, nKu không nó s- bA trì hoãn. Th"i gian hGp lí giúp ho$t �*ng c�a l:p 

vba �$t �!Gc mNc tiêu c? b2n l$i vba d!\ng s�c cho các mNc tiêu khác. 

2.2. Xác ��nh n	i dung k� ho�ch 1W (What) 

k b!:c này, chúng ta ph2i xác �Anh b2n kK ho$ch có nhFng n*i dung gì 

và chúng có m9i quan h) v:i nhau nh! thK nào? 

2.3. Xác ��nh ph<'ng pháp th!c hi3n công vi3c 1H (How) 

k b!:c này, chúng ta xác �Anh xem các n*i dung kK ho$ch �!Gc th�c 

hi)n nh! thK nào, v:i các tiêu chu^n gì, có nhFng tài li)u nào h!:ng dln 

th�c hi)n công vi)c. 

2.4. Xác ��nh n'i th!c hi3n các n	i dung trong k� ho�ch, thEi �i�m và 

ng<Ei th!c hi3n công vi3c — Xác ��nh 3W 

k b!:c này, chúng ta ph2i xác �Anh rõ m*t s9 v�n �' là: 

*  Where: 0 �âu, có th� bao ggm các câu hfi sau: 

—  Ho$t �*ng �ó �!Gc th�c hi)n n?i nào? 

—  Ho$t �*ng �!Gc ki�m tra 0 �âu? 

*  When: Khi nào giao nhi)m vN th�c hi)n ho$t �*ng �ó, ho$t �*ng �ó th�c 

hi)n khi nào, khi nào kKt thúc… 

—  Y� xác �Anh �!Gc th"i h$n ph2i làm công vi)c, chúng ta c�n xác �Anh 

�!Gc m�c �* kh^n c�p và m�c �* quan tr�ng c�a tbng công vi)c. 

—  Có 4 lo$i ho$t �*ng khác nhau: ho$t �*ng quan tr�ng và kh^n c�p, ho$t 

�*ng không quan tr�ng nh!ng kh^n c�p, ho$t �*ng quan tr�ng nh!ng 

không kh^n c�p, ho$t �*ng không quan tr�ng và không kh^n c�p. Chúng 

ta ph2i th�c hi)n ho$t �*ng quan tr�ng và kh^n c�p tr!:c. 

*  Who: Ai, bao ggm các khía c$nh sau: 

— Ai th�c hi)n ho$t �*ng �ó. 

— Ai ki�m tra. 

— Ai hc trG. 

— Ai chAu trách nhi)m… 

2.5. Xác ��nh ph<'ng pháp ki�m soát 

k b!:c này, ng!"i l+p kK ho$ch c�n xác �Anh rõ có nhFng lo$i ho$t �*ng 

nào trong kK ho$ch, tính ch�t c�a tbng lo$i ho$t �*ng �ó là gì, nhFng ai 

th�c hi)n ho$t �*ng �ó, khi c�n thì tác �*ng nh! thK nào. 
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2.6. Xác ��nh ph<'ng pháp ki�m tra 

Ph!?ng pháp ki�m tra (check) liên quan �Kn các n*i dung sau: 

—  Có nhFng b!:c ho$t �*ng nào c�n ph2i �!Gc ki�m tra. Thông th!"ng 

có bao nhiêu ho$t �*ng thì cSng c�n s9 l!Gng t!?ng t� các b!:c ph2i 

ki�m tra. 

—  T�n su�t ki�m tra nh! thK nào? Vi)c ki�m tra �ó th�c hi)n m*t l�n hay 

th!"ng xuyên (nKu v+y thì bao lâu m*t l�n?). 

—  Ai tiKn hành ki�m tra? 

— NhFng �i�m ki�m tra nào là tr�ng yKu? Yi�m ki�m tra tr�ng yKu tuân 

theo nguyên t]c Pareto (20/80), t�c là nhFng �i�m ki�m tra này ch% 

chiKm 20% s9 l!Gng nh!ng chiKm �Kn 80% kh9i l!Gng sai sót. 

2.7. Xác ��nh nguJn l!c �� th!c hi3n nguJn l!c 

Ngugn l�c bao ggm các yKu t9:  

—  Man: Cán b*, giáo viên, h�c sinh, các l�c l!Gng giáo dNc khác trong nhà 

tr!"ng, l:p h�c (nhFng ai s- th�c hi)n công vi)c, h� có �� trình �*, kinh 

nghi)m, k7 nRng, ph^m ch�t, tính cách phù hGp không, ai hc trG, ai ki�m 

tra, khi c�n thì thay ai). 

—  Money: Kinh phí chi cho vi)c th�c hi)n kK ho$ch c�a nhà tr!"ng, l:p h�c. 

—  Material: NhFng trang thiKt bA nào s- �!Gc cung c�p cho nhà tr!"ng, 

l:p h�c. 

—  Machine: NhFng lo$i máy móc s�n có c�a nhà tr!"ng, l:p h�c là gì. 

—  Method: NhFng ph!?ng pháp nào �� th�c hi)n các ho$t �*ng �!Gc �' ra 

trong kK ho$ch c�a nhà tr!"ng, l:p h�c. 

3. Xây dựng kế hoạch chính thức 

—  Trên c? s0 kK ho$ch s? b*, tiKn hành xây d�ng kK ho$ch chính th�c. 

—  Cho th2o lu+n t+p th�. 

—  Xét duy)t c�p trên.  

—  Sau khi �!Gc duy)t, t� ch�c th�c hi)n kK ho$ch. 

Thông tin hoạt động 4. Thực hành phân tích môi trường theo công thức 

SWOT, thực hành xác định mục tiêu thông qua công thức SMART, thực 

hành lập kế hoạch tổ chức một chương trình giao lưu giữa hai chi đoàn 

nhân dịp 26/3 
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Phi#u h4c t3p s� 1.  

Th�y (cô) hãy s]p xKp các câu hfi phù hGp vào tbng khu v�c c�a SWOT 

S W O T 

    

1.  L:p c�a chúng ta có nhFng �i�m m$nh nào? 

2.  NhFng thành công c�a l:p trong nRm h�c vba qua là gì? 

3.  Chúng ta �ã làm nhFng công vi)c nào có kKt qu2 m7 mãn nh�t? 

4.  Cá tính, nhân cách c�a GVCN (Cán b* l:p, h�c sinh nào �ó c�a l:p,... có 

nhFng n�i tr*i gì so v:i ng!"i khác?) 

5.  NhFng thành tích c�a l:p, c�a cá nhân �!Gc xây d�ng theo con �!"ng 

nào, theo kiKn th�c c? b2n nào,... mà ng!"i khác không có? 

6.  Tbng t� nhóm h�c sinh trong l:p có nhFng �i�m m$nh gì? 

7.  L:p c�a chúng ta có nhFng �i�m yKu nào? 

8.  NhFng yKu t9 nào dln �Kn th�t b$i c�a l:p trong nRm h�c vba qua? 

9.  Chúng ta �ã làm nhFng công vi)c nào có kKt qu2 kém nh�t? 

10. Cá tính, nhân cách c�a GVCN (Cán b* l:p, h�c sinh nào �ó c�a l:p,... có 

nhFng khiKm khuyKt gì c�n ph2i c2i thi)n?) 

11. NhFng th�t b$i c�a l:p, c�a cá nhân �!Gc dijn ra theo con �!"ng nào, 

theo chi'u h!:ng nào?,... có th� làm khác không? 

12. Tbng t�, nhóm h�c sinh trong l:p có nhFng �i�m yKu gì c�n kh]c phNc? 

13. Ch� tr!?ng s]p t:i c�a Nhà n!:c (B*, S0,...), s- �em l$i nhFng lGi thK gì 

cho tr!"ng, cho l:p chúng ta? 

14. S� quan tâm c�a lãnh �$o �Aa ph!?ng có giúp gì cho nhà tr!"ng hay không? 

15. NhFng xu h!:ng giáo dNc ho1c ph!?ng pháp gi2ng d$y m:i nào mà 

chúng ta nh+n th�y �!Gc? 

16. Hình nh! m2nh ��t n?i tr!"ng �óng s]p quy ho$ch,...? 

17. Cu*c kh�ng ho2ng kinh tK thK gi:i này có 2nh h!0ng gì l:n �Kn l:p h�c 

c�a mình không? (2nh h!0ng c�a kinh tK toàn c�u → �Aa ph!?ng n?i 

tr!"ng �óng → gia �ình h�c sinh → l:p h�c). 

18. Các quán Internet, game online, karaoke,... có 2nh h!0ng gì �Kn h�c 

sinh trong tr!"ng, ho1c l:p mình hay không? 
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19. Xu h!:ng b$o l�c h�c �!"ng có xâm nh+p bào Tr!"ng, l:p mình không? 

20. Y!"ng giao thông xu9ng c�p và n$n k`t xe, ùn t]c có 2nh h!0ng �Kn 

vi)c h�c t+p c�a h�c sinh hay không? 

... 

Phi#u h4c t3p s� 2. 

Th�y (cô) hãy s]p xKp �úng các câu phù hGp vào tbng khu v�c c�a 

SMART. Cho ví dN cN th� minh ho$. 

1.  CN th�, dj hi�u. Ch% tiêu ph2i cN th�, dj nhi�u vì nó �Anh h!:ng cho các 

ho$t �*ng trong t!?ng lai. 

2.  Yo l!"ng �!Gc. Ch% tiêu này mà không �o l!"ng �!Gc thì không biKt 

trong quá trình th�c hi)n có �$t �!Gc hay không? 

3.  YAnh h!:ng kKt qu2. Yây là tiêu chí �o l!"ng s� cân bUng giFa kh2 nRng 

th�c hi)n so v9i ngugn l�c c�a l:p (th"i gian, nhân s�, qu� ho$t �*ng và 

các �i'u ki)n khác,...).;  

4.  Gi:i h$n th"i gian. M�i công vi)c ph2i có th"i h$n hoàn thành, nKu 

không nó s- bA trì hoãn. Th"i gian hGp lí giúp ho$t �*ng c�a l:p vba �$t 

�!Gc mNc tiêu c? b2n l$i vba d!\ng s�c cho các mNc tiêu khác. 

5.  Vba s�c �� có th� �$t �!Gc. Ch% tiêu ph2i có tính thách th�c �� c9 g]ng, 

nh!ng cSng �bng �1t ch% tiêu cao quá mà không th� �$t n�i.  

Phi#u h4c t3p s� 3. 

Th�y (cô) hãy xây d�ng kK ho$ch t� ch�c m*t ho$t �*ng giáo dNc ngoài 

gi" lên l:p theo ch� �i�m d�a vào nhFng n*i dung d!:i �ây 

* 5W: 

—  Why — MNc �ích ý ngh7a c�a ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m là gì? 

—  What — N*i dung c�a ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m nh! thK nào? 

—  Where — Ch!?ng trình ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m �!Gc th�c hi)n 

0 �âu? 

—  When — Th"i gian th�c hi)n ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m nh! thK nào? 

—  Who — Ai làm công vi)c �ó? 

* 1H:  

—  Hình th�c, quy mô c�a ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m? 
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—  KAch b2n cho ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m ra sao? 

—  C�n �2m b2o nhFng yêu c�u gì? 

* 2C: 

—  Ki�m tra t�ng th� ch!?ng trình. 

—  Công tác chu^n bA, kAch b2n chi tiKt… 

* 5M: 

—  Man: Ng!"i tham gia ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m. 

—  Method: Ph!?ng pháp t� ch�c ch!?ng trình. 

—  Machine: Yàn, loa �ài, máy tính… 

—  Material: NhFng v+t dNng phNc vN ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m. 

—  Money: Kinh phí, công tác h+u c�n. 

4. Đánh giá 

Yánh giá nh+n th�c và k7 nRng, thái �* c�a ng!"i h�c thông qua các bài 

t+p tr]c nghi)m khách quan. 

Bài t*p �ánh giá 

H!:ng dln: Ch�n �áp án �úng và khoanh tròn vào ph!?ng án l�a ch�n: 

Câu 1. @S lWp k3 ho�ch ho�t 
&ng giáo d5c, giáo viên so th2c hi/n bao 

nhiêu b�Oc nNi ti3p vOi nhau? 

A. 2 b�Oc  B. 3 b�Oc  C. 4 b�Oc  D. 5 b�Oc  

Câu 2. Ph�;ng pháp phân tích SWOT 
�$c th2c hi/n nham: 

A. Phân tích, 
ánh giá tình hình th2c t3 c-a nhà tr��ng, lOp h�c 

B. Phân tích m5c tiêu c-a k3 ho�ch 

C. Xây d2ng k3 ho�ch s; b& 

D. Xây d2ng k3 ho�ch chính th=c 

Câu 3. Nguyên tnc SMART 
�$c sl d5ng khi xác 
hnh: 

A. M5c tiêu c-a k3 ho�ch 

B. N&i dung c-a k3 ho�ch 

C. Ph�;ng pháp th2c hi/n k3 ho�ch 

D. Ngu(n l2c th2c hi/n k3 ho�ch 
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Phụ lục 3 

H�C LIvU CHO N~I DUNG 3 

Thông tin cho hoạt động 1. 

CRn c� vào mNc tiêu, n*i dung c�a kK ho$ch giáo dNc, ng!"i chAu trách 

nhi)m chính c�n hình dung tr!:c nhFng công vi)c cN th� s- �!Gc th�c 

hi)n trong bu�i tri�n khai. Tb �ó, ng!"i tri�n khai kK ho$ch s- �' nghA 

m*t ng!"i chAu trách nhi)m chính trong vi)c tìm kiKm �Aa �i�m, xác 

�Anh th"i gian, c? s0 v+t ch�t và lên danh sách thành ph�n tham gia cu*c 

tri�n khai, thông báo cho toàn th� nhFng �?n vA, cá nhân có liên quan 

tham gia cu*c h�p; �gng th"i ng!"i tri�n khai cSng ch% �Anh ng!"i chAu 

trách nhi)m chính trong �i'u khi�n cu*c tri�n khai. 

NhFng n*i dung chính �!Gc nêu ra trong cu*c tri�n khai: 

—  MNc tiêu c�a cu*c h�p. 

—  Phân công th�c hi)n, s]p xKp nhân l�c, phân b� kinh phí và các �i'u 

ki)n v+t ch�t cho vi)c th�c hi)n kK ho$ch.  

—  L+p ch!?ng trình ho$t �*ng, t�c là kK ho$ch cN th� cho vi)c th�c hi)n 

các vi)c �ã nêu trong kK ho$ch. 

—  Giao kK ho$ch cho các b* ph+n. 

—  Ra các quyKt �Anh th�c hi)n kK ho$ch. 

Sau khi kKt thúc cu*c h�p, ng!"i chAu trách nhi)m �i'u khi�n ph2i 

�2m b2o rUng t�t c2 các công vi)c �ã �!Gc phân công cho các cá nhân 

cN th� m*t cách hGp lí, nêu rõ th"i gian tiKn hành và kKt thúc, �Aa 

�i�m th�c hi)n. T�t c2 nhFng �i'u trên c�n ph2i �!Gc ghi vào biên 

b2n cu*c h�p. 

Y� �2m b2o ki�m soát vi)c th�c hi)n m*t cách dj dàng, sau cu*c h�p, 

ng!"i ch� trì cu*c h�p c�n có m*t s9 s2n ph^m nh! biên b2n cu*c h�p, 

S2n ph^m th� 2, m*t s9 b2ng bi�u v' kK ho$ch th�c hi)n công vi)c. 

Trong quá trình tri�n khai kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc, c�n l!u ý m*t s9 

v�n �' sau: 

—  Th�c hi)n quy'n ch% huy, h!:ng dln tri�n khai nhi)m vN. 

—  Th!"ng xuyên �ôn �9c, �*ng viên và kích thích. 

—  Giám sát và �i'u ch%nh, sLa chFa.  

—  Thúc �^y các ho$t �*ng phát tri�n. 
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D!:i �ây là m*t s9 gGi ý v' xây d�ng bi�u mlu cho biên b2n cu*c h�p và 

b2ng kK ho$ch. 

VL biên bMn cu	c h$p 

S0 (Phòng) Giáo dNc — Yào t$o C~NG HOÀ XÃ H~I CHu NGH¡A VIvT NAM 

Y?n vA 

�
c l*p — T� do — H.nh phúc 

 

.. .. .. .. .. .. . .. , ngày .. .. . tháng .. .. . n�m ... .. .. .. .  

BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

V/v ..................................................................................... 

1.  Th"i gian:  .......................................................................................................  

2.  YAa �i�m:  .......................................................................................................  

3.  Thành ph�n (v]ng m1t (có lí do, không lí do)):  ............................................  

—  Ch� trì:  ...........................................................................................................  

—   Th! kí:  ............................................................................................................  

4.  N*i dung c�a cu*c h�p   

  

  

  

  

  

  

  

  

5.  Th! kí ��c thông qua toàn b* n*i dung cu*c h�p. Cu*c h�p kKt thúc vào   

............................................................................................................................ 

Th! kí 

(Kí tên) 

 

Ch� trì 

(Kí tên) 
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VL các bMng bi�u 

Chương trình công tác một số hoạt động chính 

Các công vi(c c� th� 

Th=i gian th�c hi(n (tháng)  

Ng!=i ch?u  

trách nhi(m 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Ho$t �*ng 1 

Công vi)c 1 

Công vi)c 2 

................................. 

................................. 

2. Ho$t �*ng 2 

Công vi)c 1 

Công vi)c 2 

................................. 

................................. 

             

 

Các ho.t �
ng 

chính trong nEm 

Th=i gian th�c hi(n (tháng/tu]n)  
Ng!=i 

ch?u 

trách 

nhi(m 

K-t quH/ 

�iJu 

chKnh 

Tháng 
 ..................  

Tháng 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Ho$t �*ng 1 

2. Ho$t �*ng 2 

3. Ho$t �*ng 3 

4. Ho$t �*ng 4 

5. Ho$t �*ng 5 

6. Ho$t �*ng 6 

............................  

............................  

............................  

x  

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

   Ông A 

Bà B 

Cô C 

 .........  

 .........  

 .........  

 .........  

 .........  

 .........  

 .............. 

 .............. 

 .............. 

 .............. 

 .............. 

 .............. 

 .............. 

 .............. 

 .............. 
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Biểu mẫu kế hoạch tác nghiệp (kế hoạch tháng, tuần, sơ kết học kì,  

tổng kết năm học, kế hoạch hoạt động hè) 

Các ho.t �
ng 

và các công vi(c 

c� th� 

Th=i gian 

�?a �i�m  

th�c 

hi(n 

Ng!=i ch?u  

trách 

nhi(m 

chính 

Chi phí 

 c�n thi-t 

K-t 

quH 

 �.t 

�!"c 

B�t  

��u 

Hoàn 

thành 

I. MNc tiêu 1             

1. Ho$t �*ng 1             

+ Công vi)c 1             

+ Công vi)c 2             

..........................              

2. Ho$t �*ng 2             

..........................              

II. MNc tiêu 2             

1. Ho$t �*ng 1             

+ Công vi)c 1             

+ Công vi)c 2             

..........................        

2. Ho$t �*ng 2             

..........................              

CKu trúc b�n k# ho�ch công tác ch! nhi�m 

1.  Y1c �i�m môi tr!"ng l:p h�c (tb vi)c phân tích SWOT)  

2.  Ph!?ng h!:ng, nhi)m vN, mNc tiêu, ch% tiêu và các danh hi)u ph�n ��u 

(tb vi)c phân tích 5W + 5M + 2C) 

3.  Các bi)n pháp chính (tb vi)c phân tích m9i quan h) c�a 1H v:i 5M) 

4.  NhFng chuyên �' �i sâu �� rút kinh nghi)m  

5.  Yi'u ch%nh kK ho$ch  
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6.  KK ho$ch tbng tháng (tb tháng 8 nRm tr!:c �Kn tháng 5 nRm sau) — (D� 

kiKn: N*i dung — Phân công — Th"i gian) 

7.  KK ho$ch s? kKt h�c kì (h�c kì I tb tháng 8 nRm tr!:c �Kn tháng 1 nRm 

sau; h�c kì II tb tháng 2 �Kn tháng 5) — (D� kiKn: N*i dung — Phân công — 

Th"i gian) 

8.  KK ho$ch t�ng kKt nRm h�c (D� kiKn: N*i dung — Phân công — Th"i gian) 

9.  KK ho$ch ho$t �*ng hè (D� kiKn: N*i dung — Phân công — Th"i gian) 

K# ho�ch nJm h4c 

Ch� �� n�m h
c … 

I.  �c �i�m môi tr��ng l�p h
c 

—  T�ng s� h
c sinh: …     Trong �ó: … 

1.  Thu�n l�i — Th�i c  

2.  Khó kh�n — Thách th%c  

II.  Ph� ng h��ng nhi'm v) 

1.  Giáo d)c h-nh ki�m 

a. M)c tiêu 

b. N2i dung 

c. Bi'n pháp 

d. Ch4 tiêu 

2.  H
c t�p 

3.  Lao �2ng — V�n th� — M7 

4.  Ho-t �2ng khác 

5.  Ch4 tiêu chung —  ��ng kí danh hi'u thi �ua 

CKu trúc b�n k# ho�ch ho�t ��ng giáo d%c ngoài gi1 lên l.p theo ch! �i�m 

1.  Tên và mNc tiêu c�a ho$t �*ng giáo dNc theo ch� �i�m 

2.  N*i dung và hình th�c ho$t �*ng 

3.  Công tác chu^n bA 

4.  TiKn hành ho$t �*ng (trình bày ch!?ng trình ho$t �*ng) 

5.  Yánh giá, rút kinh nghi)m khi tiKn hành ho$t �*ng 
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Thông tin cho hoạt động 2 

1.  Ý nghMa c�a �ánh giá vi(c th�c hi(n k- ho.ch ho.t �
ng giáo d�c  

h�c sinh 

−  Ho$t �*ng �ánh giá giúp giáo viên nh+n biKt �!Gc kKt qu2 ho$t �*ng có 

phù hGp v:i mNc tiêu �ã �' ra hay không, nhFng �i'u �ã th�c hi)n t9t và 

nhFng vi)c ch!a �$t yêu c�u, �gng th"i tìm ra các nguyên nhân 2nh 

h!0ng �Kn hi)u qu2 c�a ho$t �*ng giáo dNc. 

−  Vi)c �ánh giá là c? s0 �� giáo viên th�c hi)n b!:c kK tiKp là rút kinh 

nghi)m. NKu vi)c �ánh giá �$t yêu c�u s- giúp giáo viên �i'u ch%nh, �Anh 

h!:ng �úng �]n trong nhFng ho$t �*ng giáo dNc kK tiKp. 

2.  NhOng công vi(c c�n th�c hi(n khi �ánh giá, rút kinh nghi(m 

−  Nêu ra t�t c2 nhFng công vi)c �ã th�c hi)n t9t ho1c ch!a �$t yêu c�u, 

nhFng công vi)c ch!a th�c hi)n �!Gc. Khi nêu hi)u qu2 c�a công vi)c 

c�n nêu rõ ai là ng!"i th�c hi)n công vi)c �ó �� ti)n cho vi)c tìm nguyên 

nhân 2nh h!0ng và khâu rút kinh nghi)m tiKp theo. Khi trình bày nhFng 

thành tích �$t �!Gc c�n ph2i có dln ch�ng minh ho$ rõ ràng, cN th�, 

chính xác và ��y ��. Giáo viên cSng có th� sL dNng m*t s9 thang �ánh 

giá v' hi)u qu2 giáo dNc �9i v:i các em h�c sinh �� tham kh2o khi �ánh 

giá hi)u qu2 c�a ho$t �*ng giáo dNc  

−  TiKp theo giáo viên s- tìm hi�u, phân tích nhFng nguyên nhân, �i'u ki)n 

2nh h!0ng �Kn vi)c th�c hi)n ho$t �*ng giáo dNc. Trong ph�n này, c�n 

�' c+p �Kn nhFng nguyên nhân ch� quan (nRng l�c c�a ng!"i th�c hi)n, 

vi)c chu^n bA ch!a k7 càng, ch!a có s� ph9i hGp �gng b* giFa các l�c 

l!Gng) và nhFng nguyên nhân khách quan (nhFng �i'u ki)n v' c? s0 v+t 

ch�t, các ph!?ng ti)n hc trG, th"i gian, không gian, th"i tiKt…). 

−  Sau khi phân tích các nguyên nhân 2nh h!0ng �Kn ho$t �*ng, giáo viên 

s- t� ch�c rút kinh nghi)m. Trong ph�n này, c�n h) th9ng �!Gc nhFng 

vi)c �ã th�c hi)n t9t �� tiKp tNc phát huy và hoàn thi)n. Ygng th"i, h) 

th9ng nhFng vi)c ch!a làm �!Gc ho1c ch!a th�c hi)n t9t nhUm �!a ra 

ph!?ng h!:ng �i'u ch%nh kh]c phNc. Tóm l$i, giáo viên ph2i �!a ra 

�!Gc nhFng �' xu�t, kiKn nghA th+t cN th�, chi tiKt nhUm phát huy t9i �a 

nhFng nRng l�c �ã có và h$n chK nhFng thiKu khuyKt trong các ho$t 

�*ng giáo dNc tiKp theo. 

−  Vi)c �ánh giá rút kinh nghi)m th!"ng �!Gc th�c hi)n khi kKt thúc ho$t 

�*ng, nh!ng cSng có th� th�c hi)n theo tbng giai �o$n nKu th�y c�n thiKt. 
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3.  � i t!"ng tham gia �ánh giá 

Vi)c �ánh giá có th� do các giáo viên t� th�c hi)n ho1c kKt hGp v:i các 

l�c l!Gng giáo dNc khác cùng th�c hi)n. Chúng ta cSng có th� t� ch�c 

cho c2 giáo viên và h�c sinh cùng th�c hi)n, ho1c giáo viên t� ch�c cho 

các em h�c sinh t� nh+n xét và rút kinh nghi)m �� phát huy tính tích 

c�c, ch� �*ng và t� qu2n c�a các em h�c sinh. 

Thông tin cho hoạt động 3 

Mci m*t nhóm l�a ch�n m*t ch� �' ho$t �*ng trong ch!?ng trình ho$t 

�*ng giáo dNc ngoài gi" lên l:p dành cho h�c sinh THPT. 

1.  Ng!"i ch� trì nêu ra mNc tiêu c�a cu*c h�p, yêu c�u th! kí ghi l$i nhFng 

n*i dung c�n thiKt vào biên b2n cu*c h�p. 

2.  Th�c hi)n th2o lu+n và phân công công vi)c 

Mci nhóm s- l�a ch�n ch� �' ho$t �*ng và th2o lu+n theo nhFng n*i 

dung d!:i �ây: 

Các ho.t �
ng/ công 

vi(c c� th� 

Th=i gian 

�?a 

�i�m  

th�c 

hi(n 

Ng!=i 

ch?u  

trách 

nhi(m 

chính 

Chi 

phí 

 c�n 

thi-t 

K-t quH 

 �.t 

�!"c/ 

Yêu c�u 

công vi(c 

B�t 

��u 

Hoàn 

thành 

Thành l+p Ban xây d�ng 

n*i dung và thiKt kK hình 

th�c ho$t �*ng 

      

Thành l+p Ban Giám 

kh2o cho hình th�c thi 

sân kh�u hoá 

      

Thành l+p các �*i thi       

Ng!"i dln ch!?ng trình       

M"i c9 v�n chuyên môn       

Chu^n bA c? s0 v+t ch�t       

Ng!"i �i'u hành, giám 

sát toàn b* ch!?ng 

trình cu*c thi 

      

Yánh giá vi)c th�c hi)n 

cu*c thi 
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4. Đánh giá 

Bài t+p 1. Mci th�y (cô) s- l�a ch�n m*t giáo án v' ho$t �*ng giáo dNc 

ngoài gi" lên l:p và xây d�ng kK ho$ch th�c hi)n giáo án �ó. 

Bài t+p 2.  

Câu 1. Th�y (cô) hãy cho biKt câu tr2 l"i c�a mình v' nhFng n*i dung 

d!:i �ây bUng l�a ch�n ph!?ng án phù hGp. 

STT Ph!Sng án 

L�a ch�n 

�úng Sai 

1 

Khi �ánh giá, ch% c�n nêu nhFng công vi)c ch!a th�c hi)n 

�!Gc và nhFng vi)c �ã th�c hi)n nh!ng ch!a �$t là �� 

  

2 

Không nên �� các em h�c sinh tham gia �ánh giá vì các em 

còn quá nhf, không �� kh2 nRng 

  

3 

T� ch�c rút kinh nghi)m là vi)c c�n làm ch% sau khi tiKn 

hành kK ho$ch ho$t �*ng giáo dNc  

  

4 Ch% có giáo viên th�c hi)n vi)c t� ch�c rút kinh nghi)m   

5 

Rút kinh nghi)m là �!a ra nhFng �' xu�t, kiKn nghA cho c�p 

lãnh �$o �� h� hc trG cho giáo viên t� ch�c kK ho$ch ho$t 

�*ng giáo dNc t9t h?n 

  

6 Vi)c �ánh giá, rút kinh nghi)m là hai công vi)c �*c l+p v:i nhau   

7 

Khi �ánh giá, không nên nêu rõ ai là ng!"i th�c hi)n công 

vi)c không �$t vì lí do tK nhA 

  

8 

Khi rút kinh nghi)m, ch% nêu ra nhFng vi)c ch!a làm �!Gc 

�� kh]c phNc, �i'u ch%nh 

  

9 

Vi)c �ánh giá, rút kinh nghi)m có th� th�c hi)n b�t c� lúc 

nào khi th�y c�n thiKt 

  

Câu 2. Các thành viên nào sau �ây có th� tham gia �ánh giá, rút kinh nghi)m: 

a. Giáo viên 

b. Các l�c l!Gng giáo dNc khác 

c.  Các em h�c sinh 

d.  T�t c2 các l�c l!Gng trên 

3.  Khi t� ch�c �ánh giá, rút kinh nghi)m nhà giáo dNc s- th�c hi)n nhFng 

công vi)c nào? 
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