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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Các t� ch�c xã h�i là l�c l��ng quan tr�ng góp ph�n vào công tác giáo 

d c th! h" tr#. Các t� ch�c xã h�i có vai trò to l&n trong quá trình giáo 

d c th! h" tr#. N!u ng�)i giáo viên bi!t cách ph,i h�p v&i các t� ch�c xã 

h�i trong công tác giáo d c h�c sinh thì s. thu /��c nhi0u k!t qu2 giáo 

d c. 3 góc /� này, ng�)i giáo viên là nhà qu2n lí, nhà s� ph7m thay m9t 

hi"u tr�:ng truy0n /7t nh;ng yêu c�u /,i v&i h�c sinh b<ng nh;ng 

ph�=ng pháp thuy!t ph c và thái /� nghiêm túc /? m@i h�c sinh và tAp 

th? h�c sinh ý th�c /��c m�t cách /�y /C trách nhi"m ph2i tuân thC và 

t� giác th�c hi"n. Giáo viên c�n g�i ý v0 ph�=ng pháp và cách gi2i quy!t 

/? th�c hi"n các yêu c�u cCa nhà tr�)ng. ChFng h7n c�n ngGn ch9n t" 

n7n ma túy trong h�c sinh, giáo viên chC /�ng cùng các t� ch�c xã h�i 

th,ng nhIt n�i dung và cho làm h7n ch! và chIm d�t nh;ng hi"n t��ng 

này, không /? tái diJn dù chK là m�t vài hi"n t��ng nhL l#. Song /? ph,i 

h�p t,t, /Nng th)i huy /�ng /��c m�i ti0m nGng cCa các t� ch�c xã h�i 

vào công tác giáo d c là công vi"c không /=n gi2n, nó /òi hLi ng�)i giáo 

viên vOa ph2i có trách nhi"m cao, say s�a yêu ngh0, vOa ph2i có hi?u bi!t 

r�ng, bi!t vAn /�ng qu�n chúng và có nGng l�c thi!t k!, thi công các k! 

ho7ch ho7t /�ng /? th�c hi"n các m c tiêu và n�i dung giáo d c /0 ra.  

Các t� ch�c xã h�i : /ây bao gNm: các t� ch�c /oàn th? : /Qa ph�=ng, 

các h�i ngh0 nghi"p, các t� ch�c chính trQ xã h�i... M@i t� ch�c xã h�i có 

vai trò, �u th! riêng cùng nh;ng /9c /i?m c  th? t7o nên th! m7nh riêng 

cCa t� ch�c /ó. 

Si0u quan tr�ng là giáo viên ph2i bi!t t� ch�c ph,i h�p v&i nh;ng n�i 

dung và bi"n pháp c  th?. Thông qua /ó mà rèn luy"n các kV nGng ph,i 

h�p v&i các t� ch�c xã h�i không nh;ng cho tOng giáo viên, mà còn cho 

c2 nh;ng ng�)i tham gia qu2n lí nhà tr�)ng.  

Module này nh<m bNi d�Xng cho giáo viên các kV nGng ph,i h�p v&i các 

t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh THPT, ti!n t&i t� bNi 

d�Xng cCa giáo viên v0 kV nGng ph,i h�p này. 
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 B. MỤC TIÊU 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

 Sau khi th�c hi"n t� h�c module này, h�c viên có kV nGng ph,i h�p v&i 

các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh THPT. KV nGng /ó th? 

hi"n : bi!t /0 ra nh;ng n�i dung ph,i h�p, các hình th�c ph,i h�p có 

hi"u qu2 và có tình kh2 thi cao. SNng th)i bi!t khai thác : các t� ch�c xã 

h�i nh;ng ti0m nGng cCa h� /? ph,i h�p t,t h=n và mang l7i hi"u qu2 

cao h=n. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Kiến thức 

— Xác /Qnh rõ vai trò và m c tiêu cCa vi"c ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i 

trong công tác giáo d c h�c sinh THPT. 

— Thi!t k! /��c n�i dung và bi"n pháp ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i 

trong công tác giáo d c h�c sinh THPT. 

2. Kĩ năng 

— Có kV nGng ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c 

sinh THPT. 

— Bi!t trao /�i cùng /Nng nghi"p v0 nh;ng kinh nghi"m ph,i h�p v&i các 

t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh. 

3. Thái độ 

— Th? hi"n tinh th�n chC /�ng và cùng h�p tác trong vi"c ph,i h�p v&i các 

t� ch�c xã h�i /? giáo d c h�c sinh THPT. 

— Say s�a v&i ho7t /�ng ph,i h�p này. 
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 C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

VAI TRÒ, Ý NGHĨA VÀ MỤC TIÊU CỦA SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ 

TRƯỜNG VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO 

DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 

Hoạt động 1: Phân tích vai trò, ý nghĩa của sự phối hợp giữa 

nhà trường với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục 

học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

— Hãy phân tích vai trò và ý nghVa cCa s� ph,i h�p gi;a nhà tr�)ng v&i các 

t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh THPT. 

— H�c viên t� làm bài tAp ra giIy A4, trong /ó chK ra c  th? ý nghVa cCa s� 

ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh THPT  

(ý nghVa /,i v&i nhà tr�)ng, /,i v&i các t� ch�c xã h�i, ý nghVa /,i v&i 

chính b2n thân giáo viên). TO /ó, ti!p t c xây d�ng m c tiêu cCa s� ph,i 

h�p này. Chú ý /,i v&i m c tiêu thì c�n xây d�ng theo 3 yêu c�u v0:  

ki!n th�c, kV nGng, thái /�. Sau /ó trao /�i v&i /Nng nghi"p v0 bài tAp này 

/? /ánh giá k!t qu2 tr2 l)i cCa b2n thân /7t /!n m�c /� nào (se d ng kV 

thuAt: suy nghV — c9p /ôi — chia s#).  

2. Thông tin phản hồi  

a. ��i v�i ng��i giáo viên trung h�c ph� thông 

S� ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh s. 

giúp cho ng�)i giáo viên có /i?m t�a v;ng chfc, có c= s: /? th�c hi"n 

các bi"n pháp giáo d c c  th?. S� ph,i h�p t,t là th? hi"n tinh th�n h�p 

tác t,t. Trong xã h�i hi"n /7i ngày nay, s� h�p tác cùng nhau có ý nghVa 

to l&n trong quá trình phát tri?n b0n v;ng. N!u bi!t h�p tác t,t và có  

ý th�c trách nhi"m trong h�p tác thì s� h�p tác /ó s. /=m hoa k!t trái, 

t7o nên s�c m7nh nh<m c2i bi!n hi"n th�c khách quan. Ng�)i giáo viên 

THPT bi!t h�p tác tích c�c v&i các t� ch�c xã h�i là ng�)i /ó /ã th? hi"n 

tinh th�n trách nhi"m /,i v&i s� nghi"p giáo d c h�c sinh. Bi!t ph,i h�p 

t,t s. t7o cho ng�)i giáo viên t� tin h=n, chC /�ng h=n, tO /ó bi!t /9t ra 
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k! ho7ch ph,i h�p c  th?. Bi!t ph,i h�p t,t t�c là th? hi"n s� giao l�u t,t 

gi;a ng�)i giáo viên v&i các t� ch�c xã h�i. Chúng ta /0u bi!t giao l�u là m�t 

hình thái /�c lAp và chuyên bi"t v0 tính tích c�c cCa chC th?, bi?u thQ 

m�t m9t nhIt /Qnh s� tNn t7i và phát tri?n cCa con ng�)i (bên c7nh m9t 

ho7t /�ng). Trong giao l�u, nGng l�c hi?u ng�)i khác cCa m@i ng�)i 

/��c xây d�ng, do /ó nGng l�c hi?u b2n thân mình /��c hình thành và 

nGng l�c t� ý th�c — c= s: cCa quá trình t� giáo d c cgng /��c phát tri?n. 

SNng th)i trong quá trình giao l�u, con ng�)i thLa mãn nhu c�u v0 

ng�)i khác, nh;ng nhu c�u v0 tâm hNn /? làm phong phú tâm hNn, 

nh;ng nhu c�u v0 /7o /�c thhm mV, trí tu", trong quan h" c:i m:, tâm tình, 

/Nng c2m v&i ng�)i khác, nh) /ó nh;ng nhu c�u, nh;ng thQ hi!u t,t /ip 

và lành m7nh cCa m@i ng�)i /��c hình thành d�&i 2nh h�:ng cCa ng�)i kia. 

Nh;ng m c /ích chung, nh;ng h�ng thú chung cgng nh� tác phong s. 

t7o /i0u ki"n cho nh;ng ho7t /�ng chung tGng thêm hi"u qu2.  

b. ��i v�i các t� ch�c xã h�i 

S� ph,i h�p này t7o nên s� c2m thông, chia s# cho nhau v0 nh;ng khó 

khGn và nh;ng n@i vIt v2 cCa ng�)i giáo viên THPT trong quá trình giáo 

d c h�c sinh tr�&c b,i c2nh h�i nhAp và h�p tác hi"n nay. Khi /ã thIu 

hi?u công vi"c cCa ng�)i giáo viên thì tùy vào /9c /i?m, /i0u ki"n và tính 

chIt cCa tOng t� ch�c xã h�i mà quy!t /Qnh s. ph,i h�p v&i giáo viên  

cái gì (n�i dung ph,i h�p), ph,i h�p nh� th! nào (cách th�c ph,i h�p), 

/i0u ki"n /? ph,i h�p, th)i gian ph,i h�p. Si0u quan tr�ng là ph2i chK ra 

/��c trách nhi"m cCa tOng bên tham gia ph,i h�p. ChK có nh� vAy m&i 

t7o nên s� th,ng nhIt và s�c m7nh cCa s� ph,i h�p này.  

Các t� ch�c xã h�i s. nhìn thIy th�c tiJn giáo d c cCa chúng ta hi"n nay 

diJn ra nh� th! nào, /? tO /ó có nh;ng quy!t /Qnh ph,i h�p m�t cách 

th�)ng xuyên và liên t c, t7o nên s�c m7nh cCa toàn xã h�i trong công 

tác giáo d c h�c sinh. M@i t� ch�c xã h�i có nh;ng th! m7nh riêng  

cCa mình. Phát huy /��c th! m7nh /ó s. là /�ng l�c thúc /hy công tác 

giáo d c phát tri?n. ChFng h7n nh�: t� ch�c Soàn Thanh niên : /Qa 

ph�=ng v&i vai trò xung kích trong m�i m9t cCa /Qa ph�=ng, trong /ó có 

giáo d c h�c sinh cCa mình s. cùng v&i giáo viên tìm ra và t� ch�c /��c 

nh;ng ho7t /�ng nh<m thu hút thanh niên h�c sinh tham gia, tránh r=i 
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vào các hi"n t��ng xã h�i không lành m7nh /ang hàng ngày rình rAp th! 

h" tr#, lôi kéo th! h" tr# vào nh;ng cám d@ tiêu c�c. Mu,n làm /��c /i0u 

/ó không gì khác là h� ph2i nhAn th�c /��c vai trò quan tr�ng cCa mình 

/,i v&i vi"c dìu dft, giúp /X th! h" tr# cùng v&i giáo viên và nhà tr�)ng. 

H� ph2i th? hi"n rõ vai trò tiên phong trong vi"c ph,i h�p v&i giáo viên vì 

h=n ai h!t h� là nh;ng ng�)i /�y sáng t7o và chC /�ng trong các ho7t 

/�ng phong trào cCa /Qa ph�=ng. H� có th? cùng giáo viên t� ch�c cho 

h�c sinh các hình th�c ho7t /�ng khác nhau nh�: tuyên truy0n c� /�ng, 

phát thanh trên /ài /Qa ph�=ng, chGm sóc các gia /ình th�=ng binh  

li"t sV, �ng d ng khoa h�c công ngh" làm cho v  mùa b�i thu hay gi2m 

thi?u t,i /a nh;ng thi"t h7i cho gia súc gia c�m khi có dQch b"nh lan tràn… 

Ho9c t� ch�c ph  n; cCa /Qa ph�=ng cùng có vai trò to l&n trong vi"c 

giáo d c h�c sinh t7i c�ng /Nng dân c�. Cùng v&i giáo viên, h� tìm ra 

nh;ng nguyên nhân, nh;ng bi?u hi"n, nh;ng hoàn c2nh éo le, nh;ng 

tình hu,ng th�)ng n2y sinh trong quan h" gia /ình… /? có bi"n pháp 

ph,i h�p nhQp nhàng và khéo léo sao cho /7t /��c hi"u qu2 cao nhIt 

trong công tác giáo d c h�c sinh. S� sln sàng ph,i h�p cCa h� s. là /�ng 

l�c thôi thúc ng�)i giáo viên, t7o nên ni0m tin : giáo viên /,i v&i m�t t� 

ch�c xã h�i v&i nh;ng /9c /i?m truy0n th,ng cCa ph  n; Vi"t Nam. 

T� dân ph, cgng là m�t l�c l��ng quan tr�ng trong quá trình giáo d c 

h�c sinh n=i :. H=n ai h!t, ng�)i t� tr�:ng dân ph, sát sao v&i tOng hoàn 

c2nh cCa m@i gia /ình n=i mình qu2n lí. H� thIu hi?u con cái cCa tOng 

gia /ình /? cùng v&i gia /ình tìm ra nh;ng bi"n pháp giáo d c hi"u qu2. 

N!u là nh;ng ng�)i con ngoan trò giLi cCa gia /ình thì khuy!n khích và 

khen th�:ng; n!u con cái cCa gia /ình có l@i l�m thì h� cùng gia /ình tìm 

cách /? giúp /X sao cho s� ti!n b� dù nhL cgng là m�t ni0m vui chung 

cCa m�i nhà trong t� dân.  

T� ch�c c�u chi!n binh cgng góp ph�n giáo d c con em cCa mình. 

Nh;ng tIm lòng nhi"t tình, nh;ng câu chuy"n k?, nh;ng tIm g�=ng sáng, 

nh;ng ho7t /�ng tìm v0 c�i nguNn… s. là nh;ng ho7t /�ng giáo d c 

thi!t th�c nhIt nh<m giúp cho h�c sinh nhAn th�c rõ h=n v0 truy0n 

th,ng cCa dân t�c và tO /ó có /��c nh;ng hành vi tích c�c trong h�c tAp 

và rèn luy"n hàng ngày.  
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c. ��i v�i nhà tr��ng 

N!u m@i giáo viên /0u có nh;ng kV nGng ph,i h�p t,t v&i các t� ch�c xã 

h�i trong công tác giáo d c h�c sinh THPT thì s. t7o nên s� th,ng nhIt 

cao gi;a giáo d c nhà tr�)ng và giáo d c xã h�i. Hai bên s. nhìn thIy 

/��c : nhau nh;ng m9t tích c�c trong s� h�p tác giáo d c h�c sinh.  

Nhà tr�)ng s. khFng /Qnh /��c vQ th! cCa mình v&i vai trò là ng�)i chC 

/7o trong công tác giáo d c h�c sinh. Vai trò chC /7o ph2i /��c th? hi"n 

: s� /0 xuIt nh;ng n�i dung, bi"n pháp giáo d c, nh;ng /i0u ki"n /? 

cho công tác ph,i h�p /7t hi"u qu2 cao, mang l7i nh;ng l�i ích t,t nhIt 

cho gia /ình, cho ho7t /�ng giáo d c h�c sinh THPT. N!u chC /�ng tích 

c�c thì các t� ch�c xã h�i dù mu,n hay không cgng ph2i thay /�i cách 

nhìn nhAn vIn /0, cgng nh� trong vi"c t� /0 xuIt nh;ng n�i dung và 

bi"n pháp tO phía mình sao cho có s� phù h�p nhIt trong quá trình ph,i 

h�p cùng nhau. 

d.  ��i v�i h�c sinh 

Các em s. nhAn /��c s� giúp /X và chK b2o cCa nhi0u t� ch�c xã h�i. Si0u 

/ó s. giúp các em có thêm nh;ng hi?u bi!t v0 các t� ch�c xã h�i hi"n /ang 

có : /Qa ph�=ng mình, giúp các em m: r�ng ki!n th�c xã h�i, tGng thêm 

lòng yêu quê h�=ng /It n�&c. SNng th)i t7o thêm ni0m tin : h�c sinh /,i 

v&i các t� ch�c xã h�i. Si0u quan tr�ng là s� ph,i h�p này s. t7o cho h�c 

sinh có c= h�i /? tr2i nghi"m trong /)i s,ng h<ng ngày, tGng c�)ng m,i 

quan h" giao ti!p v&i các t� ch�c xã h�i. Si0u /ó s. giúp h�c sinh g�n ggi 

h=n, hi?u bi!t h=n các t� ch�c xã h�i /? có th? chia s# v&i h�, /Nng th)i có 

th? /0 /7t nguy"n v�ng cCa mình v&i các t� ch�c xã h�i. 

Hoạt động 2: Xây dựng mục tiêu của sự phối hợp giữa nhà 

trường với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục học 

sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

Se d ng kV thuAt “Vi!t trong 1 phút”, h�c viên t� ghi l7i nh;ng nét chính 

v0 m c tiêu cCa s� ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo 

d c h�c sinh THPT.  
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2. Thông tin phản hồi  

* M c tiêu chung cCa s� ph,i h�p gi;a nhà tr�)ng v&i các t� ch�c xã h�i 

trong công tác giáo d c h�c sinh THPT là: tGng c�)ng s� hi?u bi!t lsn 

nhau, bi!t c2m thông chia s# và cùng nhau tìm ra các bi"n pháp ph,i 

h�p có hi"u qu2. S� ph,i h�p chK mang l7i hi"u qu2 cao khi các bên ph,i 

h�p th�c s� /!n v&i nhau, cùng nhau chC /�ng bàn b7c k! ho7ch ph,i h�p. 

* M c tiêu c  th?: 

— V0 ki!n th�c: 

+ Hi?u /��c s� c�n thi!t ph2i có s� ph,i h�p giáo d c gi;a nhà tr�)ng v&i 

các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh THPT; vai trò và ý 

nghVa cCa s� ph,i h�p /ó /,i v&i giáo viên, v&i nhà tr�)ng, v&i các t� 

ch�c xã h�i, v&i h�c sinh. 

+ Nfm /��c n�i dung ph,i h�p, ph�=ng pháp và hình th�c ph,i h�p m�t 

cách c  th? và rõ ràng, phù h�p v&i /i0u ki"n cCa m@i bên. 

— V0 kV nGng: 

+ Rèn luy"n các kV nGng ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo 

d c h�c sinh THPT. Só là nh;ng kV nGng v0 xây d�ng k! ho7ch ph,i h�p, 

kV nGng thi!t k! các ho7t /�ng ph,i h�p h�p lí, kV nGng t� ch�c th�c hi"n 

các ho7t /�ng ph,i h�p, kV nGng /i0u chKnh các ho7t /�ng và các /i0u 

ki"n /2m b2o cho s� ph,i h�p có hi"u qu2, kV nGng /ánh giá k!t qu2 cCa 

s� ph,i h�p này. 

+ Ngoài ra còn c�n ph2i rèn luy"n các kV nGng giao ti!p v&i nhau trong quá 

trình ph,i h�p. 

— V0 thái /�, tình c2m: 

+ Có thái /� thân thi"n trong s� ph,i h�p cùng nhau khi xây d�ng n�i 

dung và tìm ra các bi"n pháp th�c hi"n. Thái /� thân thi"n s. là li0u 

thu,c b� giúp cho vi"c xích l7i g�n nhau trong quá trình th�c hi"n công 

tác giáo d c h�c sinh THPT. Có thân thi"n thì m&i c2m thông và lfng 

nghe nhau, chia s# cùng nhau nh;ng khó khGn cgng nh� nh;ng thuAn 

l�i trong công tác giáo d c h�c sinh THPT trong b,i c2nh hi"n nay. 

+ Tôn tr�ng lsn nhau là m�t yêu c�u trong quá trình làm vi"c. Có tôn tr�ng 

nhau thì m&i ph,i h�p /��c cùng nhau /? th�c hi"n m c /ích chung. 
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Nội dung 2 

CÁC KĨ NĂNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG  

VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC  

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu quan niệm về kĩ năng. 

1. Nhiệm vụ 

— B7n hi?u th! nào là kV nGng? 

— VAn d ng kinh nghi"m cCa b2n thân trong công tác giáo d c h�c sinh, 

h�c viên hãy /�a ra tIt c2 nh;ng hi?u bi!t cCa mình v0 kV nGng, trao /�i 

v&i /Nng nghi"p /? xem nh;ng quan ni"m /ó /ã /úng ch�a ho9c còn h7n 

ch! : nh;ng /i?m nào hay ch�a chính xác trong quan ni"m. Sau /ó /,i chi!u 

v&i thông tin ph2n hNi /? chính xác hoá quan ni"m cCa b2n thân. 

2. Thông tin phản hồi  

 V0 khái ni"m kV nGng: Có nhi0u quan ni"m v0 kV nGng. T�u chung l7i có 

th? có mIy lo7i quan ni"m nh� sau: 

— Coi kV nGng là kh2 nGng cCa con ng�)i th�c hi"n hành /�ng xuIt phát tO 

nhu c�u ho9c nhi"m v  /��c giao nh<m /7t /��c k!t qu2 theo m c /ích 

/9t ra trong nh;ng /i0u ki"n c  th? là m9t kV thuAt cCa thao tác, hành 

/�ng hay ho7t /�ng. Só là ý ki!n cCa các tác gi2 nh�: V.A. Krutretxki, 

A.N. Leonchep, A.G. Kovaliop, NguyJn D c Quang, Tr�n Tr�ng ThCy,  

Hà Th! Ng;… 

— Coi kV nGng không /=n thu�n là m9t kV thuAt cCa hành /�ng mà còn  

là m�t bi?u hi"n v0 nGng l�c cCa con ng�)i. Theo quan ni"m này thì  

kV nGng vOa có tính �n /Qnh l7i vOa có tính m0m d#o và linh ho7t, /Nng 

th)i l7i có tính m c /ích c  th?. Só là quan ni"m cCa các tác gi2 nh�: 

N.D. Levitop, K.K. Platonop, Tr�n H;u Luy!n, Tr�n Qu,c Thành. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu kĩ năng phối hợp. 

1. Nhiệm vụ 

— B7n cho bi!t: kV nGng ph,i h�p là gì? kV nGng ph,i h�p bao gNm nh;ng kV 

nGng nào? 
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— Hãy /�c các tài li"u vi!t v0 nh;ng kinh nghi"m ph,i h�p trong công tác 

giáo d c h�c sinh /? t� rút ra quan ni"m v0 kV nGng ph,i h�p và các kV 

nGng ph,i h�p c  th? là nh;ng kV nGng nào. Sau /ó vi!t ra giIy A4 theo 

hai n�i dung sau /ây: 1) Quan ni"m v0 kV nGng ph,i h�p; 2) Các kV nGng 

ph,i h�p c  th?. 

— Sau khi vi!t xong, h�c viên t� /ánh giá bài vi!t cCa mình theo n�i dung 

/ánh giá sau /ây: 

+ V0 quan ni"m kV nGng ph,i h�p: 

•  Súng và /�y /C. 

•  T�=ng /,i /úng và /�y /C. 

•  Không /úng và không /�y /C. 

+ Các kV nGng ph,i h�p: 

•  Li"t kê /�y /C. 

•  Li"t kê t�=ng /,i /�y /C. 

•  Ch�a li"t kê /��c. 

2. Thông tin phản hồi  

TO nh;ng quan ni"m v0 kV nGng nói trên, chúng ta có th? hi?u kV nGng 

ph,i h�p nh� sau: /ó là nh;ng hành /�ng c  th? mang tính m c /ích 

cCa s� ph,i h�p, t7o nên s� t�=ng tác lsn nhau cCa hai phía nh<m /7t 

m c /ích /ã /0 ra. S� t�=ng tác /ó d�a trên s� hi?u bi!t lsn nhau, tôn 

tr�ng nhau và giúp /X nhau trong quá trình th�c hi"n công tác giáo d c 

h�c sinh THPT.  

Nội dung 3 

NỘI DUNG PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG 

TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. 

Hoạt động 1: Xây dựng nội dung phối hợp. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên t� xác /Qnh các n�i dung ph,i h�p trên c= s: kinh nghi"m cCa b2n 

thân cùng v&i nh;ng yêu c�u giáo d c tr�ng tâm cCa nGm h�c, v&i nh;ng 
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/i0u ki"n có th? th�c hi"n /��c. Trao /�i v&i /Nng nghi"p v0 nh;ng n�i 

dung ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c sinh 

THPT mà mình /ã xây d�ng /? cùng nhau th,ng nhIt tri?n khai trong 

th�c tiJn giáo d c. Bài tAp này /��c làm ra giIy A4 và trình bày rõ ràng, 

c  th? nh;ng n�i dung ph,i h�p có tính kh2 thi nhIt. 

2. Thông tin phản hồi  

N�i dung ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i trong công tác giáo d c h�c 

sinh THPT bao gNm: 

— Ph,i h�p t� ch�c các ho7t /�ng giáo d c do nhà tr�)ng gi; vai trò chC 

/7o. Các ho7t /�ng có th? : ngay trong tr�)ng, cgng có th? /�a ra ngoài 

nhà tr�)ng ho9c t7i m�t /=n vQ b� /�i hay trong m�t doanh nghi"p... 

— Ph,i h�p trong vi"c xây d�ng k! ho7ch giáo d c h�c sinh cho c2 nGm 

h�c, tOng kì h�c ho9c trong m�t tháng tùy theo yêu c�u giáo d c tr�ng 

tâm cCa nhà tr�)ng và cCa /Qa ph�=ng n=i tr�)ng /óng. 

— Ph,i h�p trong vi"c xây d�ng nh;ng /i0u ki"n c�n thi!t trong công tác 

giáo d c h�c sinh THPT. 

— Ph,i h�p trong vi"c tìm ra các ph�=ng pháp và hình th�c t� ch�c giáo 

d c h�c sinh nh<m mang l7i hi"u qu2 giáo d c cao nhIt. 

Hoạt động 2: Trao đổi với đồng nghiệp/xin ý kiến chuyên gia. 

1. Nhiệm vụ 

Sau khi vi!t xong, h�c viên có th? xin ý ki!n chuyên gia ho9c trao /�i tr�c 

ti!p v&i /Nng nghi"p /? hoàn thi"n b2n vi!t cCa mình. S,i chi!u v&i 

nh;ng g�i ý trong ph�n thông tin ph2n hNi : d�&i /? ki?m tra l7i xem 

nh;ng n�i dung mình xây d�ng có thi!t th�c và có tính kh2 thi hay khoa 

h�c không. 

2. Thông tin phản hồi  

Khi trao /�i v&i /Nng nghi"p ho9c v&i chuyên gia, c�n l�u ý m�t vài n�i 

dung sau /ây: 

— V0 tính khoa h�c cCa các n�i dung: nh;ng n�i dung này /ã th�c s� /�y 

/C ch�a? Có phù h�p v&i /,i t��ng giáo d c không? Nh;ng n�i dung này 
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có quá khó không? Có /2m b2o tính lôgic cCa vIn /0 c�n giáo d c không? 

S� ch9t ch. cCa các n�i dung /��c th? hi"n nh� th! nào? 

— V0 tính kh2 thi cCa các n�i dung: li"u khi /�a vào th�c t! thì các n�i dung 

này có th? tri?n khai /��c không? Giáo viên khi áp d ng nh;ng n�i dung 

này thì có th? h�ng thú không? The d� /oán xem kh2 nGng áp d ng 

nh;ng n�i dung này s. diJn ra nh� th! nào?  

 

Nội dung 4 

BIỆN PHÁP PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG 

TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Hệ thống hoá một số biện pháp phối hợp với các tổ 

chức xã hội trong công tác giáo dục học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ  

H�c viên có th? trao /�i v&i các t� ch�c xã h�i ho9c v&i m�t vài /7i di"n cCa 

các t� ch�c xã h�i /? h" th,ng hoá các bi"n pháp ph,i h�p cùng nhau, 

chC /�ng b, trí bu�i h�p /? th�c hi"n ho7t /�ng này.  

2. Thông tin phản hồi  

Các bi"n pháp ph,i h�p v&i các t� ch�c xã h�i có th? theo nh;ng g�i ý 

d�&i /ây: 

— Nâng cao nhAn th�c cho giáo viên v0 s� c�n thi!t ph2i có s� ph,i h�p v&i 

các t� ch�c xã h�i. 

— Xây d�ng n�i dung ph,i h�p c  th?, phù h�p v&i yêu c�u và /i0u ki"n 

cho phép cCa m@i bên tham gia. 

— T� ch�c các ho7t /�ng ph,i h�p cùng nhau /? th�c hi"n các n�i dung 

ph,i h�p /ã xây d�ng. 

— T� ch�c giám sát, /ánh giá k!t qu2 s� ph,i h�p, tO /ó rút ra nh;ng bài 

h�c kinh nghi"m cho m@i bên cgng nh� cho c2 hai phía. 
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Hoạt động 2: Hoàn thiện hệ thống các biện pháp. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên t� /0 xuIt thêm các bi"n pháp khác /? b� sung cho hoàn thi"n 

và làm phong phú cách th�c ph,i h�p /ó. Khi hoàn thi"n, nên vi!t c  th? 

h=n, /9c bi"t v0 cách ti!n hành các bi"n pháp /? ng�)i /�c dJ theo dõi. 

2. Thông tin phản hồi  

Ho7t /�ng này diJn ra trong th)i gian 1 ti!t. Có th? coi /ây là m�t bài 

ki?m tra ngfn /? h�c viên t� mình hoàn thi"n thêm h" th,ng bi"n pháp 

ph,i h�p sau khi /ã có s� trao /�i v&i /Nng nghi"p và v&i chuyên gia 

(n!u có th?).  

Chi ti!t h=n v0 cách ti!n hành bi"n pháp theo h�&ng sau /ây: các ho7t 

/�ng s. /��c diJn ra, mô t2 c  th?, chú ý t&i ho7t /�ng cCa ng�)i th�c 

hi"n và cCa ng�)i /i0u khi?n ho7t /�ng, d� ki!n các tình hu,ng n2y sinh 

trong tOng ho7t /�ng... 

 

Nội dung 5 

TỔNG KẾT MODULE 

H�c viên t�ng k!t l7i nh;ng nét chính cCa bài h�c thông qua trao /�i v&i 

b7n bè và giáo viên h�&ng dsn /? tìm ra nh;ng bi"n pháp c= b2n nhIt, 

mang tính kh2 thi cao và dJ th�c hi"n. SNng th)i h�c viên ki?m tra l7i 

nh;ng kV nGng ph,i h�p /ã có cCa b2n thân so v&i h" th,ng kV nGng ph,i 

h�p /ã trình bày : trên. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MODULE  

1. CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

1) Anh (ch	) hãy phân tích ý ngh�a giáo d�c c�a s� ph�i h�p v�i các t  ch!c 

xã h#i trong công tác giáo d�c h&c sinh THPT. 

2) Các t  ch!c xã h#i có nh.ng ti/m n1ng gì trong công tác giáo d�c h&c sinh 

THPT? 

3) Hãy trình bày n#i dung quy trình t  ch!c m#t ho9t :#ng trò ch<i. 

2. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG 

1) Anh (ch	) hãy thi=t k= m#t ho9t :#ng giáo d�c truy/n th�ng v1n hoá dân 

t#c theo ý t@Ang c�a riêng mình, d�a trên quy trình thi=t k= và t  ch!c trò 

ch<i :ã :@�c hoàn thiDn. 

2) TE thi=t k= :ó, hãy nêu c� thF nh.ng n#i dung cGn ph�i h�p gi.a giáo 

viên ch� nhiDm và các t  ch!c xã h#i. 

3) Trên c< sA nh.ng k=t quH thu :@�c tE th�c t=, hãy t� :@a ra m#t biDn 

pháp ph�i h�p mà anh/ch	 cho là tâm :Kc nhLt. 

4) SO d�ng các ph@<ng pháp :ánh giá :F :ánh giá k=t quH th�c hiDn viDc 

h&c tPp module. 

 E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO HỌC SINH 

THPT. 

— Vui ch=i là m�t d7ng ho7t /�ng xã h�i /9c bi"t cCa loài ng�)i có tO th)i 

ti0n se. Vui ch=i có m c /ích làm cho con ng�)i th� giãn sau nh;ng ngày 

làm vi"c vIt v2 /? tái t7o l7i s�c lao /�ng. Vui ch=i t7o ra /i0u ki"n /? 

m�i ng�)i giao l�u v&i nhau nh<m m: r�ng các m,i quan h" xã h�i. Nó 

là m�t ho7t /�ng mang tính c�ng /Nng cao, do /ó, nó có kh2 nGng phát 

tri?n tính c�ng /Nng, trách nhi"m c�ng /Nng và tình yêu /Nng lo7i. Vui 

ch=i cgng là nh;ng giá trQ vGn hoá rIt /9c sfc cCa m@i dân t�c c�n ph2i 

gìn gi; và b2o tNn. Vui ch=i có tác d ng rIt tích c�c /? làm phát tri?n 

c�ng /Nng và phát tri?n nhân cách cho m@i con ng�)i. Vui ch=i là m�t 
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nhu c�u thi!t th�c cCa con ng�)i. S,i v&i h�c sinh — thanh thi!u niên, 

chúng càng tr: nên b�c thi!t nh� là m�t ph�n không th? thi!u /��c cCa 

cu�c s,ng. Vì vAy, t� ch�c cho h�c sinh vui ch=i là m�t lo7i hình ho7t 

/�ng giáo d c ph� bi!n và có ý nghVa tích c�c. 

— Ho7t /�ng vui ch=i có nhi0u hình th�c rIt /a d7ng, nh�ng c,t lõi cCa nó 

là các d7ng trò ch=i. Ho7t /�ng trò ch=i có nguNn g,c tO xã h�i. Nó ph2n 

ánh các lo7i hình ho7t /�ng lao /�ng khác nhau cCa xã h�i và làm thay 

/�i m c /ích cCa chúng. 

Trong lQch se phát tri?n cCa xã h�i loài ng�)i /ã bft /�u nh;ng ho7t 

/�ng lao /�ng gi2n /=n, thô s=, chC y!u se d ng s�c m7nh c= bfp và các 

công c  /=n gi2n. Só là sGn bfn, hái l��m. D�n d�n, /��c m: mang, /a 

d7ng hoá các lo7i hình, các công c  và s2n phhm... Trong cu�c s,ng lao 

/�ng vIt v2 Iy, con ng�)i /ã ph2i tìm ra m�i cách th�c khác nhau /? /Iu 

tranh v&i thiên nhiên, v&i con ng�)i /? sinh tNn và phát tri?n. Nh) /ó, 

con ng�)i và xã h�i loài ng�)i phát tri?n. Loài ng�)i cgng /ã /úc rút 

/��c nh;ng kinh nghi"m v0 cách th�c t� ch�c th�c hi"n các quá trình 

lao /�ng khác nhau. Theo /ó, con ng�)i n2y sinh nhu c�u c�n ph2i vui 

ch=i, gi2i trí /? làm gi2m s� cGng thFng v0 th�n kinh và c= bfp, làm cho 

/)i s,ng tinh th�n tr: nên phong phú h=n, nhi nhàng h=n và có th? tái 

t7o s�c lao /�ng và hòa nhAp c�ng /Nng.  

S? vui ch=i, con ng�)i /ã d�a vào các lo7i hình lao /�ng, trOu t��ng hoá 

các /�ng tác, cách /i"u, mô phLng chúng /? t7o thành các hình th�c trò 

ch=i khác nhau. Do /ó, trò ch=i ra /)i gfn bó v&i cu�c s,ng con ng�)i, 

tr: thành m�t món vGn hoá tinh th�n cCa con ng�)i : m�i th)i /7i,  

m�i dân t�c. 

— Các ch�c nGng xã h�i cCa trò ch=i: 

Ngay tO khi ra /)i, trò ch=i /ã th�c hi"n rIt nhi0u ch�c nGng xã h�i:  

ch�c nGng giáo d c, ch�c nGng vGn hoá, ch�c nGng gi2i trí, ch�c nGng 

giao ti!p... 

+ Ch�c nGng giáo d c: 

Thông qua trò ch=i, loài ng�)i /ã chuhn bQ cho th! h" sau nh;ng thao  

tác chân tay trong lao /�ng, chi!n /Iu nh�: ném, ch7y, nh2y, /u�i bft, 

tr,n tìm, leo trèo... góp ph�n hình thành nên nh;ng kV nGng lao /�ng c�n 

thi!t cho tr# em. 
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Trò ch=i là ph�=ng ti"n giáo d c hIp dsn, /áp �ng nhu c�u thi!t th�c cCa 

tr# em, tác /�ng toàn di"n /!n tIt c2 các m9t khác nhau cCa nhân cách: 

v0 th? chIt, tâm lí, /7o /�c và xã h�i. Trò ch=i giúp cho tr# nâng cao  

th? l�c, rèn luy"n s� nhanh nhin, d#o dai và b0n bK cCa c= bfp, th�n kinh, 

phát tri?n t,t các ch�c nGng cCa các giác quan (thQ giác, xúc giác,  

kh�u giác, thính giác...), các ch�c nGng vAn /�ng, phát tri?n t,t các phhm 

chIt và nGng l�c t� duy sáng t7o, linh ho7t. Nh;ng /�a tr# v ng v0,  

chAm ch7p, buNn bã, �u t�... /0u có th? /��c thay /�i thông qua vi"c 

tham gia các trò ch=i. 

 Trò ch=i còn phát tri?n t,t các phhm chIt nhân cách cho tr# nh� tính 

tAp th?, tính /Nng /�i, tính h�p tác, tính kK luAt, tính sáng t7o, tính t� chC, 

tính tích c�c, s� n@ l�c ý chí, lòng dgng c2m, tính linh ho7t, tính t� tin, 

tinh th�n t�=ng thân t�=ng ái, s� thân thi"n, lòng bao dung, nh;ng tình 

c2m /7o /�c, tình c2m thhm mV lành m7nh... 

Trò ch=i là m�t ph�=ng ti"n /? giúp h�c sinh nâng cao hi?u bi!t v0 t� 

nhiên, xã h�i, v0 khoa h�c — kV thuAt, vGn hoá vGn ngh", phát tri?n t,t các 

nGng l�c t� duy, trí nh&, ngôn ng;, t�:ng t��ng (/9c bi"t là các trò ch=i 

trí tu" và trò ch=i sáng t7o). Ch=i cgng /òi hLi h�c sinh t� duy, �ng d ng 

tri th�c vào hành /�ng, phát tri?n nGng l�c th�c hành. Ch=i cgng là m�t 

con /�)ng h�c tAp tích c�c. 

+ Ch�c nGng giao ti!p: Trò ch=i là m�t hình th�c giao ti!p. Trò ch=i t7o c= 

h�i /? h�c sinh tham gia vào các m,i quan h" giao ti!p b7n bè, phát tri?n 

t,t các nGng l�c giao ti!p, trò ch=i /Nng th)i là m�t ph�=ng ti"n (m�t 

con /�)ng) mà thông qua /ó, h�c sinh có th? giao ti!p /��c v&i nhau 

m�t cách t� nhiên và dJ dàng. 

+ Ch�c nGng vGn hoá: trò ch=i là m�t hình th�c sinh ho7t vGn hoá lành 

m7nh cCa con ng�)i, th? hi"n nh;ng /9c /i?m vGn hoá có tính b2n sfc 

cCa m@i dân t�c, m@i c�ng /Nng. M@i trò ch=i là m�t giá trQ vGn hoá dân 

t�c /�c /áo. T� ch�c cho h�c sinh tham gia trò ch=i là m�t ph�=ng pháp 

tái t7o vGn hoá, b2o tNn vGn hoá và phát tri?n vGn hoá rIt có hi"u qu2 

(/9c bi"t là các trò ch=i dân gian, trò ch=i lJ h�i). 

+ Ch�c nGng gi2i trí: Trò ch=i là m�t ph�=ng th�c gi2i trí tích c�c và hi"u qu2, 

giúp h�c sinh tái t7o nGng l�c th�n kinh và c= bfp sau nh;ng th)i gian 
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h�c tAp, lao /�ng cGng thFng. Trò ch=i giúp h�c sinh th� giãn, thay /�i 

tâm tr7ng, gi2i to2 nh;ng buNn phi0n, nh;ng m"t mLi v0 trí tu" và  

c= bfp, t7o ni0m vui, h�ng kh:i, s� hNn nhiên, yêu /)i... /? h�c sinh ti!p 

t c h�c tAp và rèn luy"n t,t h=n. Nh;ng trò ch=i vui nh�n và hào h�ng 

không chK tho2 mãn nhu c�u cCa các em mà nó còn mang l7i nh;ng giá 

trQ tinh th�n h!t s�c to l&n, h;u ích. 

V&i nh;ng ch�c nGng Iy, trò ch=i tr: thành m�t hình th�c t� ch�c ho7t 

/�ng giáo d c /9c tr�ng, có tác d ng h!t s�c tích c�c và toàn di"n. T� 

ch�c cho các em ch=i còn là m�t con /�)ng /2m b2o các quy0n l�i c= 

b2n cCa tr# em /ã /��c khFng /Qnh trong công �&c v0 quy0n tr# em cCa 

Liên h�p qu,c; LuAt B2o v", ChGm sóc và Giáo d c tr# em; LuAt Hôn 

nhân và Gia /ình... Trò ch=i là m�t hình th�c, m�t ph�=ng pháp giáo 

d c /��c dJ dàng th�c hi"n trong m�i hoàn c2nh cCa nhà tr�)ng và có 

kh2 nGng mang l7i nh;ng hi"u qu2 giáo d c cao. 

— Phân lo7i trò ch=i: 

Có nhi0u cách phân lo7i trò ch=i tùy theo nh;ng cách ti!p cAn khác nhau. 

Tuy nhiên, cách phân lo7i nào cgng nh<m h�&ng vào ph c v  cho vi"c 

nghiên c�u và t� ch�c trò ch=i m�t cách thi!t th�c h=n. Sau /ây là m�t 

s, cách phân lo7i ph� bi!n: 

+ Phân lo7i theo s� nGng /�ng cCa ng�)i tham gia: có 2 lo7i c= b2n: 

•  Trò ch=i /�ng: Só là nh;ng trò ch=i se d ng nhi0u /!n c= bfp, /òi hLi 

ng�)i ch=i ph2i vAn /�ng, di chuy?n nhi0u, thao tác chân tay nhi0u 

(nhanh mft, nhanh tay...).  

•  Trò ch=i tVnh: Là nh;ng trò ch=i trí tu" /òi hLi ng�)i ch=i ph2i huy /�ng s�c 

tAp trung cao và chC y!u các nGng l�c ho7t /�ng trí tu" (trò ch=i h�c tAp, 

trò ch=i âm nh7c, /i"n 2nh. vGn h�c, ngôn ng;). 

+ Phân lo7i theo /Qa /i?m: có 2 lo7i trò ch=i: 

•  Trò ch=i ngoài tr)i: H�u h!t các lo7i trò ch=i /0u có th? diJn ra ngoài tr)i. 

S9c bi"t là các trò ch=i /�ng và nh;ng trò ch=i c�n không gian r�ng. 

•  Trò ch=i trong nhà: Th�)ng là nh;ng trò ch=i tVnh, không /òi hLi ph2i 

vAn /�ng nhi0u và thay /�i nhi0u v0 vQ trí. 

+ Phân lo7i theo /,i t��ng (Theo /� tu�i hay gi&i tính cCa ng�)i tham gia): 
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•  Trò ch=i cho tr# nhà tr#. 

•  Trò ch=i cho tr# msu giáo. 

•  Trò ch=i cho tu�i thi!u nhi. 

•  Trò ch=i cho ng�)i l&n. 

•  Trò ch=i cho ng�)i cao tu�i. 

M@i /� tu�i, m@i gi&i tính có nh;ng trò ch=i phù h�p hay có �u th!. 

+ Phân lo7i theo n�i dung giáo d c: 

•  Trò ch=i trí tu". 

•  Trò ch=i th? d c. 

•  Trò ch=i ngôn ng;. 

•  Trò ch=i toán h�c. 

•  Trò ch=i rèn luy"n tính cách. 

•  Trò ch=i âm nh7c. 

+ Phân lo7i theo quy mô: 

•  Trò ch=i nhL: bao gNm m�t s, l��ng ít ng�)i tham d�, trong vòng tròn 

hay trong không gian nhL. 

•  Trò ch=i l&n: huy /�ng s� tham gia cCa nhi0u ng�)i, nhi0u /,i t��ng, 

nhi0u nhóm, th)i gian ch=i dài (1 gi) tr: lên), gNm nhi0u n�i dung 

chuyên môn, có chC /0, có tính dây chuy0n liên hoàn hay h" th,ng. 

•  Trò ch=i mang tính chi!n dQch, kéo dài hàng tu�n, huy /�ng s, l��ng 

hàng trGm, ngàn ng�)i tham gia, nhi0u gi&i, nhi0u l�a tu�i, có tính qu,c 

t! hay mang tính qu,c gia. 

— Các /9c tr�ng cCa trò ch=i: 

+ Trò ch=i là m�t ho7t /�ng t� do, không th? gò ép ho9c bft bu�c các em ch=i 

các trò ch=i mà chúng không thích, không /áp �ng, không /úng v&i nhu 

c�u, nguy"n v�ng cCa các em. 

+ Trò ch=i /��c gi&i h7n b:i không gian và th)i gian. S9c tr�ng này s. quy 

/Qnh quy mô, /i0u ki"n, vAt chIt, s, l��ng ng�)i ch=i cho phù h�p. 

+ Trò ch=i là m�t ho7t /�ng bIt /Qnh. Sây là m�t /9c tr�ng t7o nên s� hIp 

dsn, s�c hút b:i vì không ai dám khFng /Qnh diJn bi!n và k!t qu2 cu,i 

cùng cCa m@i trò ch=i. 
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+ Trò ch=i là m�t ho7t /�ng có quy tfc: Dù trò ch=i có /=n gi2n /!n bao 

nhiêu cgng ph2i có quy tfc nhIt /Qnh và vì vAy s. t7o nên không khí bình 

/Fng gi;a ng�)i tham gia trò ch=i. Trò ch=i có quy tfc và cgng chính là 

luAt ch=i. 

+ Trò ch=i là m�t ho7t /�ng gi2 /Qnh, là t�ng h�p nh;ng hành vi không 

bình th�)ng; nh�ng ai cgng có th? th�c hi"n /��c n!u c, gfng h=n,  

kiên trì h=n, dgng c2m h=n m�c bình th�)ng m�t chút. 

+ Trò ch=i là m�t ho7t /�ng mang tính sáng t7o. Tuy nhiên, ho7t /�ng 

sáng t7o ph2i phù h�p v&i luAt ch=i và quy trình ch=i. Mu,n vAy, h�c 

sinh c�n ph2i: 

•  Bi!t m�t s, d7ng trò ch=i cho h�c sinh (càng nhi0u càng t,t) và bi!t t� 

ch�c ch=i m�t s, trò ch=i. 

•  Nfm /��c yêu c�u, tác d ng, /9c tr�ng, luAt ch=i, n�i dung ch=i và quy 

trình ch=i. 

•  Nfm /��c c,t cCa trò ch=i: C,t cCa trò ch=i là “nút”, là cái “mâu thusn” 

chính cCa m�t vIn /0 c�n gi2i quy!t. V��t qua nh;ng khó khGn cCa 

nh;ng cái nút này t�c là /7t /��c m c /ích giáo d c cCa trò ch=i và yêu 

c�u cCa s� rèn luy"n. Chính cái nút này t7o nên s� hIp dsn cCa trò ch=i, 

khêu g�i tính tò mò, lòng t� tin và thúc /hy các em ph,i h�p hành /�ng 

/? gi2i quy!t m�t cách tích c�c, tho2i mái và t� nguy"n. C,t trò chính  

là y!u t, sáng t7o, m@i trò ch=i th�)ng có m�t c,t trò. Các trò ch=i  

khác nhau, nh�ng cùng m�t c,t trò th�)ng có chung m�t m c tiêu rèn luy"n, 

luAt ch=i t�=ng t� nh�ng /��c nâng lên, và ph�c t7p h=n v&i nhu c�u 

nguy"n v�ng cCa h�c sinh. 

— Quy trình t� ch�c trò ch=i: 

+ Chuhn bQ ch=i: 

•  Xác /Qnh /,i t��ng và m c /ích cCa trò ch=i: Sây là m�t yêu c�u rIt 

quan tr�ng. Xác /Qnh /úng /,i t��ng s. giúp h�c sinh l�a ch�n /��c trò 

ch=i phù h�p v&i l�a tu�i, gi&i tính, v&i nhu c�u th�)ng /òi hLi cCa  

/,i t��ng. Xác /Qnh rõ m c /ích cCa m@i lo7i trò ch=i s. giúp h�c sinh 

l�a ch�n /��c trò ch=i /áp �ng /��c m c tiêu, yêu c�u giáo d c /9t ra. 
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Thông th�)ng, trò ch=i nào cgng có tính giáo d c, nó ph  thu�c vào các 

góc /� ti!p cAn khác nhau /,i v&i lo7i, d7ng trò ch=i và /9c bi"t ph  

thu�c vào ng�)i se d ng, t� ch�c trò ch=i. L�a ch�n nh;ng trò ch=i cho 

phù h�p v&i /,i t��ng ch=i và m c /ích giáo d c cCa trò ch=i. 

•  Ce ng�)i h�&ng dsn ch=i (qu2n trò): 

 Trong các cu�c vui ch=i ng�)i h�&ng dsn có m�t vai trò trung tâm /? 

/i0u khi?n, h�&ng dsn, thu hút ng�)i ch=i, /Nng th)i là tr�ng tài cCa 

cu�c ch=i. Ng�)i /ó /��c g�i là qu2n trò. Ng�)i qu2n trò c�n có nh;ng 

yêu c�u sau /ây: có tâm hNn c:i m:, vui v#, hòa nhã, dJ g�n; luôn ý th�c 

/��c mình nói và h�&ng dsn cho ai; nGng /�ng, sáng t7o, có b2n lVnh và 

bi!t t� ki0m ch!; bi!t k!t h�p hài hòa gi;a nói và th�c hi"n công tác; có 

nGng khi!u nhIt /Qnh: hát, múa, k? chuy"n. 

Qu2n trò ph2i là ng�)i nfm v;ng n�i dung, quy tfc, quy trình ch=i, bi!t /��c 

nhi0u trò ch=i. B2n thân ng�)i qu2n trò ph2i t� mình h�c hLi, tích lgy và 

sáng t7o các trò ch=i m&i. 

Nh<m /em l7i hi"u qu2 cao trong trò ch=i, ng�)i qu2n trò ph2i có gi�ng 

nói to, dõng d7c, truy0n c2m, làm rung /�ng tâm hNn h�c sinh; bi!t thay 

/�i và bi!t k!t h�p t,t gi;a gi�ng /i"u và ng; /i"u m�t cách linh ho7t s. 

t7o nên m�t c2m giác hN h:i, phIn kh:i. Nét m9t cCa ng�)i qu2n trò 

ph2i vui v#, tho2i mái, hài h�&c, dí dLm... 

•  Thông báo k! ho7ch, th)i gian, n�i dung trò ch=i /!n h�c sinh, các l&p. 

•  Phân công nhi"m v  cho các l&p, các nhóm t�, hay các /�i ch=i, chuhn bQ 

v0 l�c l��ng, ph c trang, ph�=ng ti"n vAt chIt ph c v  cu�c ch=i, phân 

công các nhi"m v  cho các nhóm hay cá nhân trong cu�c ch=i. 

— T� ch�c trò ch=i: 

B@�c 1: {n /Qnh t� ch�c, b, trí /�i hình v&i trò ch=i theo /Qa /i?m t� 

ch�c và s, l��ng ng�)i tham gia, d ng c  ph�=ng ti"n ph c v  cho trò 

ch=i (trong nhà, ngoài sân, trên xe ho9c /�i hình hàng d�c, hàng ngang, 

ch; U, vòng tròn; 15 — 25 — 35 — 45 — ... ng�)i). 

B@�c 2: Xác /Qnh vQ trí c, /Qnh ho9c vQ trí di /�ng cCa ng�)i h�&ng dsn 

sao cho m�i khhu l"nh /0u /��c các em nghe thIy; m�i /�ng tác các em 

/0u quan sát /��c, th�c hi"n /��c. Ng��c l7i, b2n thân ng�)i qu2n trò 

ph2i thIy /��c /úng, sai khi quan sát các em ch=i. 



PHỐI HỢP VỚI CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  |  107  

B@�c 3: Gi&i thi"u trò ch=i: Ph2i ngfn g�n, hIp dsn, dJ hi?u, dJ ti!p thu, 

dJ th�c hi"n, bao gNm các b�&c sau: 

•  Nói tên trò ch=i, chC /0 ch=i. 

•  Nêu m c /ích và các yêu c�u cCa trò ch=i. 

•  Nói rõ cách ch=i và luAt ch=i; cách /ánh giá thfng thua và m�t s, tình 

hu,ng có th? x2y ra. 

B@�c 4: Ch=i nháp: Gi&i thi"u trò ch=i xong, c�n ph2i ch=i the 1, 2 l�n /? 

các em nfm v;ng cách ch=i và hi?u rõ h=n trò ch=i; rút kinh nghi"m và 

/i0u chKnh ngay nh;ng sai l"ch khi ch=i nháp. 

B@�c 5: Ch=i thAt: Dùng m"nh l"nh b<ng l)i, còi, k#ng, chuông, tr,ng. 

Ng�)i qu2n trò hay nhóm tr�ng tài c�n quan sát, theo dõi kV, chính xác 

/? /ánh giá thfng thua và rút kinh nghi"m. 

•  S�ng viên, c� vg cu�c ch=i b<ng reo, /i"u hò, v@ tay... 

•  KQp th)i u,n nfn, rút kinh nghi"m nh;ng tr�)ng h�p ph7m luAt. 

•  K!t thúc trò ch=i theo quy /Qnh hay có th? /i0u chKnh th)i gian sao cho 

phù h�p v&i diJn bi!n th�c t!. 

B@�c 6: Sánh giá k!t qu2 và d9n dò: Trò ch=i k!t thúc, ng�)i qu2n trò 

nên công b, ngay k!t qu2. Sánh giá k!t qu2 ph2i chính xác, vô t�, công 

b<ng, khách quan /? ng�)i tham gia ch=i t� thIy /��c �u /i?m, nh��c 

/i?m cCa /=n vQ, cá nhân mình, c, gfng h=n trong trò ch=i ti!p theo. Sau 

khi nhAn xét, /ánh giá, c�n /�ng viên khích l" ý th�c, tinh th�n c, gfng 

cCa các em. Có th? tuyên d�=ng, khen th�:ng b<ng vAt chIt ho9c tinh 

th�n, t7o /��c không khí vui v#, phIn kh:i và /? l7i /��c nh;ng In 

t��ng t,t /ip trong tAp th? h�c sinh. 

K"t lu$n: 

— Ho7t /�ng trò ch=i có vQ trí, vai trò /9c bi"t quan tr�ng trong t� ch�c 

HSGDNGLL cho h�c sinh THPT. Sây là m�t ph�=ng pháp giáo d c có 

hi"u qu2 cao. 

— S? t� ch�c ho7t /�ng trò ch=i có hi"u qu2 giáo d c cao, c�n nfm v;ng 

m c /ích, ý nghVa, tác d ng cCa trò ch=i, nh;ng /9c tr�ng c= b2n cCa trò 

ch=i; bi!t cách phân lo7i trò ch=i và bi!t vAn d ng các trò ch=i m�t cách 

phù h�p vào /úng /,i t��ng, /i0u ki"n cho phép /? t� ch�c cho h�c sinh. 
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— T� ch�c ho7t /�ng trò ch=i cho h�c sinh nhIt thi!t ph2i tuân theo quy 

trình lôgic /��c c  th? hoá thành 6 b�&c. Tuy nhiên hi"u qu2 giáo d c 

cho các em thông qua t� ch�c trò ch=i còn ph  thu�c vào tính sáng t7o, 

kh2 nGng s� ph7m cCa giáo viên khi vAn d ng th�c hi"n quy trình trên 

cùng v&i vi"c phát huy cao nhIt vai trò chC /�ng, tích c�c cCa h�c sinh. 

 

PHỤ LỤC 2. MỘT VÀI THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG. 

CÂU L�C B�: TÌNH B�N, TÌNH YÊU VÀ GIA �ÌNH. 

 (2 ti!t) 

I. M�c tiêu ho!t "#ng 

Giúp h�c sinh: 

— Có nhAn th�c /úng /fn v0 tình b7n, tình yêu và gia /ình. Ý th�c /��c s� 

ph�c t7p trong tình b7n, tình yêu tu�i h�c trò và gia /ình. 

— Có kh2 nGng �ng xe và gi2i quy!t t,t các m,i quan h" b7n bè, tình yêu  

và gia /ình. Hình thành ý th�c xây d�ng nh;ng tình c2m trong sáng, góp 

ph�n hoàn thi"n nhân cách. 

— Ti!p t c rèn luy"n kV nGng giao ti!p, kV nGng t� ch�c và tham gia ho7t 

/�ng tAp th?. 

II. N#i dung ho!t "#ng  

— HS tham gia vi!t v0 tình b7n, tình yêu, gia /ình v&i th? lo7i th=, truy"n, 

ti?u phhm vui. 

— Ti!ng hát tình b7n, tình yêu. 

— S,i /áp nhanh. 

— T�a /àm. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

K!t h�p nhi0u hình th�c:  

— Thi sáng tác. 

— Gi&i thi"u sáng tác m&i cCa h�c sinh. 

— Bi?u diJn vGn ngh": hát, ti?u phhm, ngâm th=. 

— Thi �ng xe nhanh. 
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— M)i chuyên gia tâm kí ho9c giáo viên có kinh nghi"m t� vIn gi2i /áp 

nh;ng bGn khoGn cCa HS v0 vIn /0 tâm sinh lí cCa tu�i h�c /�)ng, �ng xe 

giao ti!p trong nh;ng tình hu,ng có vIn /0. 

IV. G)i ý thi+t k+ ho!t "#ng 

1. Chu(n b) 

* Ban giám hi"u: 

— T� vIn ho7t /�ng. 

— D� và phát bi?u /ánh giá, rút kinh nghi"m. 

— Soàn Thanh niên C�ng s2n. 

— So7n th2o th? l", ch�n ban giám kh2o. 

— Phát /�ng cu�c thi vi!t v0 tình b7n, tình yêu, gia /ình. 

— Xây d�ng th? l", yêu c�u cCa cu�c thi. 

— M)i chuyên gia tâm lí ho9c giáo viên ph  trách chuyên m c “Tâm tính 

tu�i trGng r<m”. 

— T� ch�c câu l7c b�. 

(Soàn tr�)ng cgng có th? giao nhi"m v  t� ch�c cho m�t vài tAp th? l&p 

10 chQu trách nhi"m thi!t k!, chIm, t� ch�c câu l7c b�). 

* Giáo viên chC nhi"m: S�ng viên, t� vIn, duy"t bài cCa HS l&p mình. 

* H�c sinh: 

— Tham gia vi!t bài (th? lo7i t� ch�n — có th? là th=, truy"n ho9c ti?u phhm, 

t2n vGn, nh7c phhm…). 

— Tham d� và h�:ng �ng tích c�c trong ho7t /�ng câu l7c b�. 

2. T� ch�c 

•  B@�c 1: L�a ch�n nh;ng tác phhm /9c sfc /? gi&i thi"u trong bu�i t� 

ch�c câu l7c b�. 

— Soàn tr�)ng phát /�ng cu�c thi. 

— Các l&p gei bài d� thi v0 ban t� ch�c. 

— Ban giám kh2o chIm, ch�n m�t s, tác phhm /�c /áo. 

•  B@�c 2: T� ch�c câu l7c b�: 

— Ng�)i dsn ch�=ng trình gi&i thi"u khái quát, ngfn g�n ý nghVa, yêu c�u 

cCa cu�c thi. 
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— Gi&i thi"u khách m)i, ban giám kh2o, th� kí cu�c thi. 

— S? t7o không khí vui v#, ch�=ng trình có th? bft /�u v&i m�t vài ti!t m c 

vGn ngh". 

— Ng�)i dsn ch�=ng trình gi&i thi"u nh;ng bài vi!t sáng t7o, hIp dsn — có 

th? do tác gi2 t� th? hi"n ho9c nh) ng�)i khác th? hi"n (ph2i /Gng kí 

tr�&c v&i ban t� ch�c). 

— San xen gi;a ho7t /�ng gi&i thi"u sáng tác là các ti!t m c vGn ngh" —  

hát — múa, /i"u nh2y truy0n th,ng ho9c hi"n /7i. 

— LNng ghép v&i trò ch=i �ng xe nhanh: 

+ Ng�)i dsn ch�=ng trình có th? /�a ra m�t s, tình hu,ng, câu hLi theo 

chC /0, yêu c�u ng�)i ch=i — HS kh,i 10 tr2 l)i thAt nhanh. Ng�)i có câu 

tr2 l)i /úng s. /��c nhAn m�t ph�n quà. 

+ Có th? t� ch�c thành hai nhóm. M@i câu hLi, tình hu,ng /�a ra, /�i nào 

In chuông tr�&c s. giành quy0n tr2 l)i, /�i nào có nhi0u câu tr2 l)i /úng 

s. là /�i thfng cu�c. 

— Bi?u diJn th)i trang. 

— Ti!p theo là chuyên m c “Tâm tình tu�i trGng r<m”: 

+ HS s. nêu nh;ng câu hLi, nh;ng bGn khoGn xoay quanh vIn /0 tâm — 

sinh lí l�a tu�i h�c /�)ng, có nên yêu hay không yêu : tu�i h�c /�)ng, 

nh;ng vIn /0 khó khGn trong m,i quan h" gi;a cha mi và con cái,  

vIn /0 bình /Fng gi&i, vIn /0 b7o l�c h�c /�)ng, hi"n t��ng m�t s, n; 

sinh ngày nay thích dùng b7o l�c gi2i quy!t mâu thusn, v# /ip cCa n; 

sinh th)i hi"n /7i… 

+ Ban t� ch�c có th? thu thAp nh;ng câu hLi, ý ki!n tO tr�&c ho9c trong 

quá trình t�a /àm. 

+ Thành viên tham gia câu l7c b� có th? t� do phát bi?u ý ki!n cCa mình. 

+ Khách m)i, chuyên gia tâm lí ho9c giáo viên gi2i /áp thfc mfc, t� vIn 

giúp các em có th? rút ra bài h�c �ng xe, biêt cách /i0u chKnh tình c2m, 

hành vi /úng m�c trong các m,i quan h". 

— Ban giám kh2o công b, gi2i cu�c thi vi!t v0 tình b7n, tình yêu, gia /ình. 

— Ban t� ch�c trao gi2i. 

— Ban giám hi"u nhAn xét, /ánh giá chuyên /0. 
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Ch- ". 

H#i thi “Nét "1p qua (ng x6, giao ti+p” 

 (2 ti!t) 

 

I. M�c tiêu ho!t "#ng 

— H�c sinh hi?u �ng xe, giao ti!p th? hi"n nét /ip tâm hNn, phhm chIt  

con ng�)i. 

— TO /ó có ý th�c rèn luy"n, tu d�Xng trong giao ti!p, �ng xe v&i b7n bè, 

ng�)i thân và m�i ng�)i trong xã h�i. 

— Ti!p t c rèn luy"n kV nGng giao ti!p, kV nGng t� ch�c và tham gia ho7t 

/�ng tAp th?. 

II. N#i dung ho!t "#ng 

— Xây d�ng các tình hu,ng �ng xe theo chC /0 v0 tình b7n, tình yêu, gia /ình. 

— Ca ng�i nét /ip trong vGn hoá �ng xe. 

— Phê phán nh;ng bi?u hi"n ch�a /ip trong giao ti!p �ng xe. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

— Dàn d�ng và bi?u diJn ho7t c2nh. 

— T� ch�c h�i thi. 

IV. G)i ý thi+t k+ ho!t "#ng 

1. Chu(n b) 

* Ban giám hi"u: 

— D� chuyên /0, 

— NhAn xét, /ánh giá, 

* Soàn Thanh niên C�ng s2n: 

— Phát /�ng cu�c thi. 

— M)i giám kh2o — có th? có /7i di"n giáo viên, /7i di"n Soàn tr�)ng,  

/7i di"n h�c sinh kh,i 10. 

— H�p ban giám kh2o th,ng nhIt nguyên tfc, bi?u /i?m chIm. 

— Xây d�ng k! ho7ch t� ch�c h�i thi. 
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(Soàn tr�)ng cgng có th? giao nhi"m v  t� ch�c cho m�t vài tâp th? chQu 

trách nhi"m thi!t k!, chIm, t� ch�c cu�c thi). 

— Xây d�ng tình hu,ng cho khán gi2. 

* Giáo viên chC nhi"m:  

— Cung cIp tài li"u c�n thi!t ho9c kV nGng xây d�ng câu hLi tình hu,ng. 

— S�ng viên h�c sinh, qu2n lí h�c sinh tham d� h�i thi. 

— Giáo viên chuhn bQ m�t vài tình hu,ng cho h�c sinh tham kh2o /? h�c 

sinh có th? t� mình xây d�ng tình hu,ng. Ví d :  

+  Khi em xin phép /i sinh nhAt b7n : m�t nhà hàng nh�ng mi ho9c b, 

không /Nng ý vì nhi0u lí do: 

• S�)ng xa, /o7n /�)ng Iy th�)ng xuyên /ông /úc, l7i vào th)i gian giáp t!t. 

• H�c sinh không nên /i nhà hàng n!u không có ng�)i l&n /i cùng. 

Em c2m thIy th! nào và s. hành /�ng ra sao? 

+ Em rIt quý m�t ng�=i b7n khác gi&i, b, mi bi!t và ngGn cIm quy!t li"t 

b<ng nhi0u cách. Em s. xe s� nh� th! nào? 

+ B7n thân cCa em bft /�u có nh;ng bi?u hi"n ham ch=i /i"n te, bL h�c. 

Em s. làm gì? 

+ B7n khác gi&i m)i em /i ch=i ho9c xem phim m�t mình v&i b7n vào  

bu�i t,i, em có nhAn l)i không? Vì sao? 

+ M�t b7n khác gi&i ngNi c7nh nói yêu em, hai ng�)i cgng có m�t chút 

tình c2m v��t quá tình b7n. Cô giáo chC nhi"m /�i ch@, cho m�t b7n 

khác ngNi chen vào gi;a. M�t th)i gian rIt ngfn sau /ó, b7n cCa em l7i 

thích ng�)i kia, em s. xe s� nh� th! nào?... 

* H�c sinh: 

— Thành lAp /�i thi cCa l&p. 

— So7n th2o tình hu,ng và /áp án, gei v0 ban t� ch�c tr�&c h�i thi. 

— Tham d� h�i thi. 

* T� ch�c: 

— Ng�)i dsn ch�=ng trình gi&i thi"u khái quát, ngfn g�n ý nghVa cu�c thi. 

— Gi&i thi"u khách m)i, ban giám kh2o, th� kí cu�c thi. 

— Công b, yêu c�u cu�c thi. 
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2. Ti"n hành ho,t -�ng thi 

— Màn chào hLi: T� gi&i thi"u v0 /�i mình (theo th� t� b,c thGm). 

— Xây d�ng tình hu,ng: 

Th? l": Tùy theo s, l��ng /�i /Gng kí có th? t� ch�c thành m�t vòng hay 

hai vòng theo luAt ch=i. M@i vòng tO 3 /!n 4 /�i. M@i /�i /��c /�a ra 2 — 

3 tình hu,ng — có th? d�&i d7ng ti?u phhm ngfn. 

Tùy vào m�c /� /�c /áo, giám kh2o s. chIm /i?m xây d�ng tình hu,ng. 

— Tr2 l)i tình hu,ng: S�i /�a ra tình hu,ng s. không /��c tr2 l)i trong 

tr�)ng h�p này. Các /�i còn lai, /�i nào In chuông ho9c ra tín hi"u tr�&c 

s. giành /��c quy0n tr2 l)i tr�&c — c�ng /i?m �ng xe nhanh. Các /�i 

khác vsn /��c quy0n tr2 l)i. 

— K!t qu2 cu�c thi /��c tính b<ng t�ng /i?m các ph�n chào hLi, xây d�ng 

tình hu,ng, gi2i quy!t tình hu,ng. 

— LNng ghép các ti!t m c vGn ngh", th)i trang b7n gái, trò ch=i… 

— Ph�n dành cho khán gi2: 

+ Ng�)i dsn ch�=ng trình có th? /�a ra m�t vài tình hu,ng cho khan gi2, 

h�c sinh. 

+ Ng�)i ch=i có câu tr2 l)i gi2i quy!t /úng tình hu,ng s. /��c nhAn ph�n 

th�:ng. 

— Th� kí t�ng h�p k!t qu2 — phi!u chIm tO ban giám kh2o. 

— T�ng k!t, trao gi2i. 

— Ban giám hi"u nhAn xét, /ánh giá. 

 

Ch- ". 

VỀ TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH 

 (1 ti!t ) 

 

I. M�c tiêu ho!t "#ng 

 Sau ho7t /�ng, h�c sinh có kh2 nGng: 

— NhAn th�c /úng /fn v0 tình b7n khác gi&i, v0 tình yêu và h7nh phúc gia /ình. 
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— Bi!t �ng xe /úng m�c trong tình b7n khác gi&i và trong quan h" gi;a các 

thành viên : gia /ình. 

— Có thái /� tôn tr�ng tình b7n khác gi&i, tình c2m gia /ình. 

II. N#i dung ho!t "#ng 

 Ho7t /�ng này /0 cAp /!n nh;ng n�i dung sau /ây: 

— Tình b7n trong sáng và vai trò cCa tình b7n trong cu�c s,ng. 

— Tình yêu và tình yêu lành m7nh. 

— Gia /ình và h7nh phúc gia /ình. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

— Trình bày ti?u phhm. 

— Thi hLi /áp. 

— Thi xe lí tình hu,ng. 

— Trò ch=i: “Ng�)i thOa th� ba”. 

IV. Công tác chu:n b< 

1. Giáo viên 

— Nêu vIn /0 t� ch�c ho7t /�ng giúp h�c sinh /Qnh h�&ng và có tâm th! 

sln sàng, c�n nhIn m7nh m c /ích, ý nghVa và yêu c�u cCa ho7t /�ng. 

— G�i ý công vi"c cho h�c sinh chuhn bQ: 

+ Tìm /�c và s�u t�m tài li"u có n�i dung liên quan. 

+ Trao /�i và quy!t /Qnh hình th�c ho7t /�ng: có th? là trình bày ti?u phhm 

v0 m�t trong nh;ng n�i dung trên, ho9c thi hLi /áp, hay thi hùng bi"n. 

— Ki?m tra k!t qu2 chuhn bQ cCa h�c sinh: 

H�c sinh hLi ý ki!n ho9c báo cáo k!t qu2 công vi"c chuhn bQ cho giáo viên. 

Giáo viên có th? góp ý thêm ho9c giúp h�c sinh hoàn tIt công vi"c chuhn bQ. 

2. H�c sinh 

— Cùng nhau th2o luAn /? quy!t /Qnh ch�n n�i dung ho7t /�ng và hình 

th�c ho7t /�ng kèm theo /ó. 

— T� ch�c tAp luy"n theo hình th�c ho7t /�ng /ã l�a ch�n. 

— Thành lAp ban giám kh2o (ban giám kh2o là h�c sinh). 
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Ban giám kh2o xây d�ng thang /i?m và th? l" chIm /i?m.  

+ Thang /i?m tO 1 /!n 10. 

+ Th�c hi"n theo /úng n�i dung và hình th�c /ã ch�n. 

 Gi2i /áp /��c tình hu,ng trong quá trình ho7t /�ng cgng /��c chIm /i?m. 

— Ce ng�)i dsn ch�=ng trình. Ng�)i dsn ch�=ng trình chuhn bQ l)i dsn  

cCa mình. 

— M)i c, vIn chuyên môn /? giúp h�c sinh gi2i /áp nh;ng câu khó, tình 

hu,ng khó. C, vIn chuyên môn là giáo viên d7y môn Giáo d c công dân 

và môn Sinh h�c. 

— Phân công chuhn bQ các ph�=ng ti"n khác cho ho7t /�ng nh�: ph�=ng ti"n 

trang trí, ph�n th�:ng (n!u có). 

V. T= ch(c ho!t "#ng 

Ho,t -�ng m1 -2u.  

Ng�)i dsn ch�=ng trình: 

— Nêu lí do, yêu c�u ho7t /�ng. 

— Gi&i thi"u ban giám kh2o. 

— Gi&i thi"u các /�i thi (ho9c m)i các /�i thi t� gi&i thi"u). 

— Nêu th? l" cu�c thi. 

Ho,t -�ng 2: Thi h3i -áp. 

 — Theo yêu c�u cCa ng�)i dsn ch�=ng trình, m�t /�i nêu câu hLi, m�t /�i 

tr2 l)i. 

 — Sau /ó /�i ra câu hLi nêu /áp án. N!u câu tr2 l)i không /úng v&i /áp án 

thì /�i tr2 l)i s. mIt quy0n tham gia ho7t /�ng ti!p theo. Ng�)i /i0u 

khi?n m)i h�c sinh trong l&p /�a ra ý ki!n cCa mình. 

 — Giám kh2o chIm /i?m. 

Ho,t -�ng 3: X6 lí tình hu�ng. 

 — Ng�)i /i0u khi?n /�c to m�t câu chuy"n có nh;ng tình hu,ng xoay 

quanh chC /0 tình b7n, tình yêu và gia /ình. 

 — Sau khi /�c xong, ng�)i dsn ch�=ng trình nêu các câu hLi (có th? 2 ho9c 

3 câu hLi tu� c,t chuy"n). 
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 — Các /�i thi s. th2o luAn trong 5 phút và ce /7i di"n lên trình bày. 

 — Ban giám kh2o chIm /i?m. 

Trong 5 phút dành cho hai /�i thi th2o luAn, ng�)i dsn ch�=ng trình cho 

l&p trình diJn m�t s, ti!t m c vGn ngh". 

Ho,t -�ng 4: Th:c hi;n trò ch=i “Ng��i th@a th� ba”. 

— M c /ích 

 Rèn luy"n ph2n x7 nhanh, kV nGng ch7y, phát tri?n s�c nhanh. 

— Chuhn bQ 

K# hai vòng tròn /Nng tâm, /�)ng kính vòng tròn trong kho2ng 8 — 10m, 

vòng tròn ngoài kho2ng 11 — 12m ho9c h=n ph  thu�c vào s, l��ng HS 

tham gia ch=i. TAp h�p HS /�ng theo hai vòng tròn quay m9t vào tâm 

t7o thành tOng /ôi m�t. Ch�n hai em /�ng ngoài vòng tròn quay m9t 

ng��c chi0u kim /Nng hN, em n� cách em kia 3m. 

— Cách ch=i 

Khi có l"nh, hai ng�)i bft /�u ch7y /u�i, ng�)i ch7y tr�&c ph2i ch7y 

nhanh sao cho ng�)i sau không /u�i kQp, n!u ng�)i ch7y sau /u�i kQp, 

v@ nhi vào ng�)i b7n, ng�)i ch7y tr�&c nh� vAy là thua. Trò ch=i dOng 

l7i /? thay /ôi khác ho9c hai ng�)i /�i vai cho nhau. Tuy nhiên, trò ch=i 

hIp dsn : ch@ ng�)i ch7y tr�&c có th? ch7y vào /�ng tr�&c m9t bIt kì 

ng�)i nào : vòng tròn trong. Lúc này hàng tr: thành 3 ng�)i, ng�)i /�ng 

sau cùng tr: thành ng�)i thOa th� 3. Ng�)i th� 3 lAp t�c ph2i ch7y ng��c 

chi0u kim /Nng hN /? sao cho ng�)i /u�i không /u�i kQp, sau /ó cgng 

/�ng vào tr�&c m9t m�t bàn nào /ó : vòng trong nh� quy /Qnh. Trò ch=i 

ti!p t c nh� vAy kho2ng 2 — 5 phút thì dOng l7i. N!u sau 1 —  2 phút, ng�)i 

/u�i vsn không bft /��c ng�)i nào, c�n cho trò ch=i dOng l7i /? thay 

ng�)i /u�i. 

Ho,t -�ng 5: K"t thúc. 

— Ban giám kh2o công b, k!t qu2 cu�c thi. 

— Trao th�:ng cho các /�i thi và cá nhân. 

— Phát bi?u cCa giáo viên c, vIn ho9c giáo viên chC nhi"m. 

— Ng�)i dsn ch�=ng trình nhAn xét k!t qu2 ho7t /�ng. 
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Ch- ". 

NHỮNG TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ 

TRONG QUAN HỆ TÌNH BẠN, TÌNH YÊU 

 (1 ti!t) 

 

I. M�c tiêu ho!t "#ng 

 Sau ho7t /�ng, h�c sinh có kh2 nGng: 

— Nfm /��c nh;ng tình hu,ng, s� vi"c, nh;ng s� ki"n th�c t! ph2n ánh 

m,i quan h" gi;a tình b7n khác gi&i, tình yêu : l�a tu�i thanh niên.  

— Bi!t cách xe lí, gi2i quy!t nh;ng tình hu,ng n2y sinh hàng ngày trong 

tình b7n khác gi&i, tình yêu nam n; phù h�p v&i thu�n phong mV t c cCa 

dân t�c Vi"t Nam. 

— Có thái /� rõ ràng trong vi"c nhìn nhAn và /Iu tranh v&i nh;ng bi?u hi"n 

không lành m7nh trong quan h" tình b7n khác gi&i, trong tình yêu. 

II. N#i dung ho!t "#ng 

Ho7t /�ng này bao gNm nh;ng n�i dung sau /ây: 

— Các bi?u hi"n v0 thái /� và hành vi trong quan h" tình b7n khác gi&i, tình 

yêu nam n; hi"n nay : l�a tu�i thanh niên (c2 tích c�c và tiêu c�c). 

— Nh;ng tình hu,ng th�c t! trong quan h" tình b7n khác gi&i, tình yêu l�a 

tu�i thanh niên (trên c2 hai bình di"n: tích c�c và tiêu c�c). 

— Nh;ng /Qnh ki!n trong phân bi"t /,i xe gi;a nam và n;, bình /Fng gi&i, 

vIn /0 b7o l�c /,i v&i các b7n n;. 

— Tình tr7ng xâm h7i tình d c, quIy r,i tình d c : các góc /� khác nhau. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

—  Thi gi2i quy!t bài tAp tình hu,ng. 

— Thi hLi — /áp v0 quan h" tình b7n khác gi&i, tình yêu l�a tu�i thanh niên 

h�c sinh. 

— Th2o luAn nhóm. 

— Trình bày ti?u phhm. 
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IV. Công tác chu:n b< 

1. Giáo viên 

— SQnh h�&ng h�c sinh m�t s, n�i dung ho7t /�ng xung quanh các tình 

hu,ng trong quan h" tình b7n khác gi&i, tình yêu l�a tu�i thanh niên /? 

các em tAp trung xây d�ng và l�a ch�n hình th�c ho7t /�ng phù h�p. 

— Giao nhi"m v  cho cán b� l&p quy!t /Qnh l�a ch�n hình th�c ho7t /�ng 

sao cho phù h�p v&i kh2 nGng, h�ng thú cCa h�c sinh trong l&p. 

— G�i ý h�c sinh tìm /�c và s�u t�m t� li"u, tài li"u có liên quan /!n nh;ng 

n�i dung ho7t /�ng /ã nêu : trên. 

2. H�c sinh 

— Toàn l&p th2o luAn và quy!t /Qnh l�a ch�n hình th�c ho7t /�ng. TO /ó 

th,ng nhIt nh;ng vi"c c�n ph2i chuhn bQ. Phân công cho tOng t� ph�n 

vi"c c  th? /? t� giao nhi"m v  cho thành viên cCa t� mình chuhn bQ. 

— Có th? g�i ý xây d�ng m�t vài tình hu,ng sau:  

+ Tình hu,ng 1: 3 l�a tu�i h�c sinh THPT, chúng ta /ã /? ý ho9c thích  

ai /ó. Khi nhìn thIy m�t b7n nào /ó cùng tr�)ng, ho9c : bên ngoài trông 

khá hIp dsn và b7n mu,n làm quen. Qu2 là khó khi ph2i ti!p cAn m�t 

ng�)i ch�a h0 quen bi!t, nhIt là khi b7n /ã bft /�u có s� rung /�ng v&i 

ng�)i /ó. B7n không mu,n bQ tO ch,i vì nh� th! thì h=i buNn ph2i 

không? Nh�ng n!u ti!p cAn thì làm sao mà làm quen /��c? B7n hãy 

mách giúp cách làm quen nhé! 

+ Sôi khi, b7n thIy khó có th? bi!t mình /ang yêu ai /ó m�t cách th�c s� 

hay không. Tim b7n cgng /Ap dNn, b7n cgng thIy hNi h�p, mê tít tr�&c 

bóng dáng cCa m�t chàng hay m�t nàng nào /ó. B7n có th? nghV /ó  

là tình yêu. Th�c s� tình c2m /ó cgng tràn ngAp lfm. Nh�ng khi bi!t  

/ôi chút v0 ng�)i /ó rNi thì có th? nh;ng c2m xúc ban /�u l7i bi!n mIt. 

B7n không còn thIy bQ hIp dsn v&i ng�)i /ó n;a. 3 vào tr7ng thái /ó, 

b7n s. làm gì?  

+ Có m�t b7n gái tâm s�: “Em quen m�t b7n trai cách /ây 6 tháng. Th�c s� 

em rIt thích anh Iy. Có m�t l�n, anh Iy yêu c�u em có quan h" tình d c. 

Em không mu,n /i0u /ó vì chúng em còn quá tr#, m&i 17, 18 tu�i và m&i 
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quen bi!t nhau trong m�t th)i gian ngfn. Nh�ng anh Iy c� khGng khGng 

nói r<ng /i0u này là rIt bình th�)ng /,i v&i nh;ng ng�)i yêu nhau. Anh 

Iy mu,n em th? hi"n tình yêu cCa em /,i v&i anh Iy. Em th�c s� không 

/Nng ý. Em có nên /Nng ý quan h" tình d c v&i anh Iy hay nên nghe theo 

c2m nhAn cCa chính mình? Em s� r<ng em s. mIt ng�)i b7n trai n!u em 

không /Nng ý...”. 

+ Mình và b7n trai Iy tuy cùng h�c v&i nhau /ã 2 nGm nh�ng ch�a m�t l�n 

nói chuy"n. B7n Iy h�c giLi và rIt thông minh, nh�ng ít nói nên c2m giác 

khó g�n. Mình rIt ng�Xng m� b7n Iy nh�ng chK /? trong lòng thôi. 

Nhi0u lúc mình mu,n bft chuy"n, mu,n g�n ggi /? tr: thành b7n thân, 

/ôi b7n h�c tAp nh�ng l7i ng7i, s� m�i ng�)i ch! giJu và ghép /ôi mình 

v&i b7n Iy thì xIu h� lfm. Nh�ng m9c dù vAy mình vsn rIt thích k!t b7n 

v&i b7n Iy. Mình rIt buNn và không bi!t ph2i làm sao bây gi)? 

— TO nh;ng g�i ý tình hu,ng nh� trên, h�c sinh có th? cùng nhau xây d�ng 

thêm nh;ng tình hu,ng khác liên quan /!n các m,i quan h" trong cu�c 

s,ng th�)ng ngày cCa các em. 

— N!u là hình th�c thi gi2i quy!t bài tAp tình hu,ng thì c�n ce hai /�i thi 

/7i di"n cho l&p. Ce ban giám kh2o, nên m)i giáo viên chC nhi"m l&p 

tham gia vào ban giám kh2o. 

— Phân công nhau chuhn bQ v0 ph�=ng ti"n ho7t /�ng, ng�)i /i0u khi?n 

ho7t /�ng và nh;ng th� c�n thi!t khác ph c v  cho ho7t /�ng nh�: m�t 

vài ti!t m c vGn ngh", ph�n th�:ng dành cho /�i có nhi0u /i?m nhIt, 

trang trí l&p... 

V. T= ch(c ho!t "#ng 

Ho,t -�ng m1 -2u — Ch=i trò ch=i:  “NhEy ô ti"p s�c”.  

1. MHc -ích 

 Rèn luy"n kV nGng bAt nh2y, phát tri?n s�c m7nh chân và s� khéo léo. 

2. Chu(n b) 

K# m�t v7ch chuhn bQ và m�t v7ch xuIt phát cách nhau 1 — 1,5m. Cách v7ch 

xuIt phát 0,8 — 1,5m cCa m@i hàng k# 1 ô ch; nhAt, m@i ô có c7nh 0,4, 

c7nh kia 1 — 1,5m. TAp h�p HS thành nh;ng /�i theo hàng d�c sau v7ch 

chuhn bQ (t�=ng �ng v&i các ô /ã chuhn bQ). 
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3. Cách ch=i 

Nh;ng em s, 1 cCa m@i /�i ti!n vào v7ch xuIt phát, khi có l"nh, “bAt 

nh2y b<ng hai chân tO v7ch xuIt phát vào ô s, 1, sau /ó bAt nh2y tách hai 

chân vào ô s, 2 và 3, ti!p t c nh� vAy cho /!n ô cu,i. BAt nh2y quay 180

o

, 

bAt nh2y l�n l��t qua các ô v0 v7ch xuIt phát, /�a tay ch7m b7n s, 2.  

S, 2 bAt nh2y nh� s, 1 và l�n l��t nh� vAy cho /!n h!t, /�i nào xong tr�&c, 

ít ph7m quy là thfng. 

Các tr�)ng h�p ph7m quy: 

— XuIt phát tr�&c l"nh ho9c tr�&c khi ch7m tay b7n nh2y tr�&c. 

— S9t chân vào ô không /úng quy /Qnh, ho9c chân /0 lên v7ch hay ra ngoài v7ch. 

Ho,t -�ng 2: Thi giEi quy"t bài t$p tình hu�ng. 

M)i hai /�i thi lên vQ trí phía tr�&c /? chuhn bQ tham gia cu�c thi. Ban 

giám kh2o công b, th? l" cu�c thi và bi?u /i?m chIm thi.  

Cách thi nh� sau: /�i thi s, 1 nêu tình hu,ng c�n ph2i gi2i quy!t; /�i thi 

s, 2 th2o luAn trong m�t phút, sau /ó /�a ra ph�=ng án gi2i quy!t /,i 

v&i tình hu,ng cCa /�i thi s, 1. N!u cách gi2i quy!t /ó ch�a thAt chuhn 

thì ban giám kh2o yêu c�u /�i s, 1 /�a ra /áp án cCa mình ho9c /0 nghQ 

h�c sinh trong l&p /�a ra cách gi2i quy!t khác. Sau /ó /�i vQ trí, /�i s, 2 

/�a ra tình hu,ng /? /�i s, 1 gi2i quy!t.  

K!t thúc cu�c thi, ban giám kh2o công b, k!t qu2 cCa hai /�i. S�i /��c 

nhi0u /i?m s. nhAn ph�n quà cCa l&p. Cá nhân nào có câu tr2 l)i hay nhIt. 

Ho,t -�ng 3: BiKu diLn vMn ngh;. 

Các ti!t m c vGn ngh" /ã chuhn bQ l�n l��t lên trình bày. N�i dung liên 

quan /!n n�i dung cCa ho7t /�ng. 

Ho,t -�ng k"t thúc 

Ng�)i /i0u khi?n nhAn m)i c2 l&p th2o luAn và cho ý ki!n /ánh giá v0 

bu�i ho7t /�ng này. Sau /ó m)i giáo viên chC nhi"m phát bi?u /�ng viên 

và /Qnh h�&ng cho ho7t /�ng ti!p theo. 
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Ch- ". 

H�I THI “>M TH?C” 

I. M�c tiêu ho!t "#ng 

Sau ho7t /�ng, h�c sinh có kh2 nGng: 

— Hi?u /��c hm th�c là b2n sfc vGn hoá cCa dân t�c, nh;ng nét /9c tr�ng 

c= b2n cCa hm th�c Vi"t Nam. 

— Bi!t th�c hi"n m�t vài kV thuAt hm th�c Vi"t Nam. 

— T� hào, trân tr�ng, sln sàng phát huy giá trQ hm th�c cCa Vi"t Nam. 

II. N#i dung ho!t "#ng 

— M�t vài nét v0 lJ h�i hm th�c cCa Vi"t Nam. 

— Nh;ng món Gn Vi"t Nam /��c �a chu�ng nhIt. 

— M�t vài cách trang trí làm cho b;a Gn gia /ình thêm Im cúng. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

— H�i thi “�m th�c”. 

— Thi trang trí phòng Gn gia /ình. 

IV. Chu:n b< ho!t "#ng 

1. Giáo viên 

— Nêu m�t s, yêu c�u và n�i dung ho7t /�ng phong phú này /? khuy!n 

khích, /�ng viên h�c sinh cùng nhau tích c�c tham gia. 

— G�i ý cách t� ch�c h�i thi /? h�c sinh cùng nhau bàn b7c cách th�c hi"n 

vui v# nhIt, sinh /�ng và hIp dsn. 

2. H�c sinh 

— Ban cán s� l&p h�p bàn cách t� ch�c h�i thi, phân công m@i t� chuhn bQ 

trình bày m�t món Gn dân t�c /? trình diJn t7i h�i thi, /Nng th)i chuhn 

bQ trang ph c phù h�p v&i vi"c trình diJn món Gn /ó. 

— SNng th)i thành lAp ban giám kh2o chIm thi, m)i giáo viên chC nhi"m 

tham gia ho9c giáo viên d7y môn kV thuAt tham gia. 

— Chuhn bQ /Qa /i?m thi, b, trí sao cho m@i t� /0u có vQ trí /? th�c hi"n 

/��c vi"c trình diJn món Gn /ã ch�n. 

— Chuhn bQ m�t vài ti!t m c vGn ngh". 
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V. T= ch(c ho!t "#ng 

Ho,t -�ng m1 -2u: Màn chào h3i 

Ng�)i /i0u khi?n m)i l�n l��t tOng t� /i m�t vòng tr�&c l&p /? trình diJn 

b� trang ph c mà t� /ã ch�n, /Nng th)i nêu tên món Gn mà t� /ã ch�n. 

Sau ít phút chào hLi, ng�)i /i0u khi?n c2m =n và /�ng viên các t� hãy c, 

gfng th? hi"n kh2 nGng cCa mình : m�c cao nhIt. 

Ho,t -�ng 1: T� ch�c h�i thi “Om th:c”. 

TOng t� v0 vQ trí /ã /��c sfp x!p, chuhn bQ d ng c , ph�=ng ti"n cho vi"c 

th? hi"n món Gn /ã ch�n. Th)i gian quy /Qnh cho cu�c thi là 30 phút.  

Ban giám kh2o /i vòng quanh các t� và theo dõi chIm /i?m theo các n�i 

dung sau: g�n gàng, nhanh nhin, có màu sfc, m�i thành viên trong t� 

cùng nhau góp s�c, th)i gian, chIt l��ng.  

Trong khi các t� th�c hi"n cu�c thi, m�t vài ti!t m c vGn ngh" xen k. /? 

làm cho không khí thêm vui t�=i.  

Ho,t -�ng 2: PhEn ánh k"t quE. 

K!t thúc ph�n thi, tOng t� gi&i thi"u món Gn /ã hoàn thành và giá trQ cCa 

món Gn /ó trong /)i s,ng ng�)i Vi"t Nam. 

M)i m�i ng�)i cùng tham gia th�:ng th�c món Gn do các t� t� làm. 

Ho,t -�ng k"t thúc 

Giáo viên chC nhi"m thay m9t cho ban giám kh2o và các giáo viên khác 

khen ng�i và tuyên d�=ng l&p /ã t� ch�c m�t h�i thi /�y thú vQ và hIp dsn. 

 

Ch- ". 

LỜI BÁC DẠY THANH NIÊN 

 (1 ti!t) 

I. M�c tiêu ho!t "#ng  

Sau ho7t /�ng, h�c sinh có kh2 nGng: 

— NhAn th�c rõ nh;ng l)i d7y cCa Bác HN /,i v&i th! h" tr#. 

— T� hào, kính tr�ng và bi!t =n nh;ng tình c2m quý báu cCa Bác dành cho 

thanh niên. 

— Tích c�c rèn luy"n, h�c tAp và làm theo tIm g�=ng /7o /�c HN Chí Minh. 
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II. N#i dung ho!t "#ng  

1. NhQng l�i d,y cRa Bác HS dành cho th" h; trT 

— Dù bAn trGm công nghìn vi"c, Bác vsn luôn luôn quan tâm t&i th! h" tr#, 

t&i tOng b�&c /i, s� tr�:ng thành cCa l&p công dân t�=ng lai cCa /It n�&c. 

— Nh;ng l)i d7y cCa Bác /,i v&i th! h" tr# là rIt c  th? và thi!t th�c. 

2. Trách nhi;m cRa thanh niên h�c sinh trong vi;c th:c hi;n nhQng l�i d,y 

cRa Bác HS 

— Hi?u rõ nh;ng l)i d7y cCa Bác dành cho th! h" tr# nên m@i ng�)i h�c 

sinh chúng ta hãy t� xác /Qnh trách nhi"m cCa mình trong vi"c h�c tAp, 

rèn luy"n hàng ngày /? x�ng /áng là l&p con cháu cCa Bác HN kính yêu. 

— Trách nhi"m /ó th? hi"n c  th? b<ng nh;ng ho7t /�ng, nh;ng vi"c làm 

t,t khi chúng ta còn /ang ngNi trên gh! nhà tr�)ng. 

III.  Hình th(c ho!t "#ng 

— Th2o luAn nhóm. 

— Vi!t thu ho7ch. 

IV. Công tác chu:n b< 

1.  Giáo viên 

— G�i ý cho h�c sinh v0 các n�i dung cCa ho7t /�ng /? các em bàn b7c, l�a 

ch�n hình th�c ho7t /�ng phù h�p v&i /9c /i?m và /i0u ki"n cCa l&p. 

N!u là hình th�c th2o luAn thì có th? xây d�ng thành nh;ng câu hLi c  

th? /? các nhóm cùng trao /�i. N!u là hình th�c vi!t thu ho7ch thì c�n 

ph2i có nh;ng chK dsn c  th? v0 yêu c�u, n�i dung và s, l��ng trang vi!t. 

— Giúp h�c sinh ho9c g�i ý cho h�c sinh xây d�ng m�t s, câu hLi c  th?, 

chFng h7n nh�: 

+ B7n bi!t gì v0 nh;ng l)i d7y cCa Bác dành cho thanh niên? Hãy cho ví d  

c  th?. 

+  B7n /ã /��c h�c nhi0u bài h�c v0 Bác HN thông qua nh;ng l)i d7y /ó, 

hãy nêu nh;ng hi?u bi!t cCa b7n v0 cu�c /)i và s� nghi"p cCa Bác. 

+ B7n hãy k? m�t câu chuy"n nói v0 tình c2m cCa Bác v&i th! h" tr#. 

+ B7n /ã h�c lQch se Vi"t Nam, trong /ó có /0 cAp /!n vai trò cCa Bác HN 

trong cu�c kháng chi!n ch,ng ngo7i xâm. B7n có th? k? ra m�t vài ví d  
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v0 vai trò lãnh /7o cCa Bác trong hai cu�c kháng chi!n ch,ng Pháp và 

ch,ng MV. 

Khi xây d�ng câu hLi, có th? ph,i h�p v&i giáo viên b� môn khác nh�: 

LQch se, Giáo d c công dân, Ng; vGn ... nh<m phát huy ti0m nGng và lôi 

cu,n h� cùng tham gia vào quá trình ho7t /�ng cCa h�c sinh. 

2. H�c sinh 

— Cán b� l&p ph,i h�p v&i Ban chIp hành chi /oàn th2o luAn v0 n�i dung 

ho7t /�ng và l�a ch�n hình th�c ho7t /�ng thích h�p nhIt. 

Các em ph2i k! ho7ch hoá /��c công tác t� ch�c ho7t /�ng. C  th? là: 

+ SQnh ra nh;ng công vi"c c�n làm nh�: s�u t�m t� li"u, tài li"u liên quan, 

xây d�ng ch�=ng trình ho7t /�ng, giao công vi"c cho tOng t� chuhn bQ, 

ce ng�)i /i0u khi?n ch�=ng trình. 

+ Phân công c  th? cho tOng t� và nh;ng cá nhân có trách nhi"m trong 

ho7t /�ng này (Ví d : t� ph2i s�u t�m bao nhiêu t� li"u, ph2i tham gia 

chuhn bQ nh;ng công vi"c gì, nh;ng cá nhân có trách nhi"m ph2i th�c 

hi"n nh;ng vi"c nào...). 

— TOng t� h�c sinh h�p bàn vi"c th�c hi"n nhi"m v  /��c giao, phân công 

c  th? cho tOng cá nhân. 

— Chuhn bQ m�t s, bài hát, bài th= ca ng�i Bác HN kính yêu. 

V. T= ch(c ho!t "#ng  

Ho,t -�ng m1 -2u. 

— Ng�)i /i0u khi?n ch�=ng trình nêu lí do, gi&i thi"u /7i bi?u; gi&i thi"u 

ch�=ng trình ho7t /�ng /? toàn l&p có /Qnh h�&ng tr�&c. 

— M)i giáo viên chC nhi"m tham d� v&i t� cách c, vIn giúp h�c sinh trong 

quá trình th�c hi"n ho7t /�ng. 

Ho,t -�ng 1: ThEo lu$n nhóm. 

— Chia l&p thành nhi0u nhóm nhL. Ng�)i /i0u khi?n nêu m�t s, câu hLi 

/? các nhóm th2o luAn. 

— Trong khi các nhóm th2o luAn, ng�)i /i0u khi?n có th? m)i giáo viên chC 

nhi"m (ho9c /7i bi?u tham d�) cùng tham gia, giúp /�ng viên h�c sinh. 
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Ho,t -�ng 2: Trình bày thu ho,ch. 

— M)i m�t vài h�c sinh trình bày thu ho7ch cCa mình v0 nh;ng l)i d7y cCa 

Bác HN. 

— Nh;ng h�c sinh khác lfng nghe và bình luAn. 

Ho,t -�ng k"t thúc. 

— Ng�)i /i0u khi?n nhAn xét v0 ý th�c tham gia cCa l&p, bi?u d�=ng nh;ng 

t�, nhóm, cá nhân tích c�c tham gia trong ho7t /�ng. 

— Nêu /Qnh h�&ng ho7t /�ng ti!p theo. 
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