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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 M�t trong nh
ng nguyên t�c giáo d�c quan tr�ng là giáo d�c thông qua 

ho�t ��ng và b�ng ho�t ��ng. Ho�t ��ng t!p th# c$a h�c sinh s& là c'u 

n(i gi
a h�c t!p trên l)p v)i ho�t ��ng ngoài l)p. Khi tham gia vào ho�t 

��ng, h�c sinh có �i.u ki0n th# hi0n kh1 n2ng c$a mình, tr1i nghi0m các 

tình hu(ng giao ti4p �# tích l6y cho mình nh
ng kinh nghi0m s(ng. Trên 

c8 s9 �ó rèn luy0n cho các em nh
ng k< n2ng s(ng c8 b1n c'n có 9 l=a 

tu>i h�c sinh THPT. 

@(i v)i h�c sinh THPT, ho�t ��ng t!p th# s& là phA8ng ti0n t(t nhBt �# 

lôi cu(n các em tham gia vào các m(i quan h0 trong �Ci s(ng t!p th# 9 

nhà trACng, ngoài xã h�i. H�c sinh THPT n4u �AFc hA)ng dGn cách th=c 

t> ch=c các ho�t ��ng t!p th# theo m�t quy trình chHt ch& thì s& phát huy 

�AFc kh1 n2ng sáng t�o và t2ng cACng tính ��c l!p c$a các em. Chính vì 

v!y, �i.u quan tr�ng 9 module này là ngACi giáo viên ph1i có k< n2ng 

hA)ng dGn t> ch=c các ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh THPT.  

Vì v!y, module này nh�m m�c tiêu bKi dALng cho giáo viên các k< n2ng 

hA)ng dGn, t> ch=c ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh THPT. 

B. MỤC TIÊU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

 M�c tiêu c$a vi0c h�c t!p module này là giúp giáo viên bi4t cách t> ch=c 

các ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh phù hFp v)i �i.u ki0n c$a trACng l)p, 

c$a �Oa phA8ng, v)i nhu c'u và h=ng thú c$a các em. Thông qua �ó mà 

rèn luy0n các k< n2ng t> ch=c ho�t ��ng t!p th#, coi �ó là n�i dung �# 

rèn luy0n nghi0p v� sA ph�m cho b1n thân. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Kiến thức 

 — Xác �Onh rõ vO trí, vai trò và m�c tiêu c$a ho�t ��ng t!p th# trong giáo 

d�c h�c sinh THPT. 

— Thi4t k4 �AFc n�i dung, phA8ng pháp và các hình th=c t> ch=c ho�t 

��ng t!p th# trong công tác giáo d�c h�c sinh THPT. 
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2. Kĩ năng 

— BKi dALng k< n2ng hA)ng dGn, t> ch=c ho�t ��ng t!p th# c$a h�c sinh 

THPT. 

— Có k< n2ng ph(i hFp cùng �Kng nghi0p trong vi0c t> ch=c các ho�t ��ng 

t!p th# cho h�c sinh THPT. 

3. Thái độ 

— Th# hi0n �AFc tính sáng t�o trong vi0c xây dVng t> ch=c các ho�t ��ng 

t!p th# c$a h�c sinh THPT. 

— SXn sàng tham gia m�t cách tích cVc trong các ho�t ��ng t!p th# chung 

c$a nhà trACng. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1   

VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ TRONG 

CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Phân tích vị trí, vai trò của hoạt động tập thể 

trong công tác giáo dục học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

— H�c viên tV vi4t thành m�t bài thu ho�ch trong �ó trình bày v. vO trí, vai 

trò c$a ho�t ��ng t!p th#. MYi ph'n trình bày c'n nêu c� th# nh
ng n�i 

dung ch$ y4u, tránh dài dòng gây khó hi#u cho ngACi ��c. 

— Sau �ó trao �>i v)i b�n �Kng nghi0p v. bài t!p c$a mình �# xin ý ki4n 

�óng góp và b> sung hoHc s[a ch
a cho phù hFp. 

2. Thông tin phản hồi  

— Trong �>i m)i chA8ng trình giáo d�c ph> thông 9 các cBp h�c, ngACi ta 

�ã chú ý �4n vi0c �>i m)i phA8ng pháp giáo d�c, trong �ó có �>i m)i vi0c 

t> ch=c các ho�t ��ng giáo d�c mà tr�ng tâm là ho�t ��ng giáo d�c ngoài 

giC lên l)p. Có th# nói �ây là ho�t ��ng t!p th# c$a h�c sinh, do chính 

các em là nh
ng ngACi t> ch=c và �i.u khi#n. 
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— Ho�t ��ng t!p th# là c'u n(i gi
a ho�t ��ng trên l)p các môn v2n hoá 

v)i các ho�t ��ng ngoài l)p, ngoài nhà trACng. Ho�t ��ng t!p th# có th# 

�AFc ghi trong thCi khoá bi#u hàng tu'n, hoHc có th# �Aa vào k4 ho�ch 

giáo d�c c$a tháng. Ho�t ��ng t!p th# có th# liên k4t v)i ho�t ��ng c$a 

@oàn thanh niên, H�i thanh niên h�c sinh sinh viên. Ho�t ��ng t!p th# 

là nh
ng ho�t ��ng giáo d�c do chính t!p th# h�c sinh t> ch=c và �i.u 

khi#n v)i tA cách là ch$ th# c$a ho�t ��ng. Trong ho�t ��ng, h�c sinh là 

ngACi v\a tham gia thi4t k4 cùng giáo viên, v\a là ngACi trVc ti4p �i.u 

hành ho�t ��ng. Ho�t ��ng t!p th# còn mang ý ngh<a là sV th# hi0n tính 

�a d�ng c$a các hình th=c ho�t ��ng khác nhau.  

— @(i v)i h�c sinh THPT, ho�t ��ng t!p th# do chính các em t> ch=c và 

�i.u khi#n thVc sV có ý ngh<a giáo d�c to l)n. B9i vì chính sV tham gia 

vào ho�t ��ng s& t�o �i.u ki0n �# các em th# hi0n suy ngh<, tình c1m, 

thái �� và nh
ng A)c m8 c$a tu>i tr] trong cu�c s(ng hàng ngày 9 nhà 

trACng, gia �ình và c�ng �Kng. Ý ngh<a to l)n c$a ho�t ��ng t!p th# là 9 

chY giúp h�c sinh THPT ti4p c!n v)i cu�c s(ng �Ci thACng, �# các em 

v!n d�ng nh
ng ki4n th=c �ã h�c vào vi0c gi1i quy4t các tình hu(ng n1y 

sinh trong h�c t!p và rèn luy0n c$a các em. Khi tham gia gi1i quy4t nhA 

v!y, các em tV nh!n thBy sV trA9ng thành c$a mình v)i tA cách là nh
ng 

công dân tA8ng lai c$a �Bt nA)c chu_n bO góp s=c mình cho �Bt nA)c. 

Thông qua các hình th=c ho�t ��ng �a d�ng, các em tV kh`ng �Onh 

mình, tV c1m thBy mình �ang là nh
ng ngACi tham gia vào cu�c s(ng sôi 

��ng c$a �Oa phA8ng, c$a quê hA8ng �Bt nA)c. H8n c1 nh
ng giC h�c 

trên l)p, ho�t ��ng t!p th# chính là nh
ng môi trACng, là c8 h�i �# m�i 

h�c sinh th# hi0n tài n2ng, trí tu0, sV sáng t�o, tính ch$ ��ng linh ho�t.  

— Qua ho�t ��ng dù là nh
ng h�c sinh còn nhi.u tr'm l�ng c6ng s& nhanh 

nhbn h8n, ho�t bát h8n, thích nghi h8n và hòa �Kng �AFc v)i t!p th#, v)i 

b�n bè �# cùng nhau phBn �Bu vA8n lên nh�m giành lBy A)c m8 hoài 

bão c$a tu>i tr]. Ho�t ��ng t!p th# còn giúp cho h�c sinh THPT hình 

thành các n2ng lVc c$a con ngACi trong b(i c1nh hi0n nay nhA: n2ng lVc 

thích =ng v)i nh
ng bi4n �>i c$a cu�c s(ng, n2ng lVc tV kh`ng �Onh b1n 

thân, n2ng lVc hFp tác trong h�c t!p và rèn luy0n, n2ng lVc giao ti4p và 

=ng x[ có v2n hoá, n2ng lVc sáng t�o, n2ng lVc làm ch$ b1n thân… 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu mục tiêu của hoạt động tập thể trong 

công tác giáo dục học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên vi4t m�c tiêu vào giBy A4 theo ba yêu c'u v.: ki4n th=c, k< n2ng, 

thái �� m�t cách tACng minh.  

Sau �ó trao �>i bài vi4t gi
a các �Kng nghi0p v)i nhau �# tìm ra nh
ng 

�i#m gi(ng và khác nhau. Trên c8 s9 �ó tV mình �i.u chgnh l�i ph'n m�c 

tiêu �ã xây dVng. 

2. Thông tin phản hồi  

* V. ki4n th=c:  

— TrA)c h4t ho�t ��ng t!p th# nh�m giúp h�c sinh c$ng c( ki4n th=c �ã 

h�c c$a các môn h�c v2n hoá, �Kng thCi m9 r�ng và b> sung các thông 

tin có liên quan �4n bài h�c, làm cho n�i dung c$a bài h�c thêm phong 

phú. H�c sinh có �i.u ki0n kh�c sâu ki4n th=c h8n trong quá trình tham 

gia vào các ho�t ��ng t!p th#.  

— Thông qua các hình th=c ho�t ��ng giúp cho h�c sinh nâng cao h8n n
a 

sV hi#u bi4t v. các giá trO truy.n th(ng c$a dân t�c c6ng nhA nh
ng giá 

trO t(t �bp c$a nhân lo�i. @Kng thCi giúp h�c sinh có ý th=c v. quy.n và 

trách nhi0m �(i v)i b1n thân, gia �ình, nhà trACng và xã h�i. H�c sinh s& 

có �i.u ki0n �# hi#u bi4t nhi.u h8n v. giá trO ngh. nghi0p c$a các ngh. 

có trong xã h�i, các em s& có �Onh hA)ng ngh. nghi0p tA8ng lai c$a mình 

rõ ràng h8n.  

— Vì v!y, ho�t ��ng t!p th# trA)c h4t là c$a h�c sinh, là môi trACng �# các 

em rèn luy0n và tr1i nghi0m nh�m tích l6y nh
ng kinh nghi0m cho cu�c 

s(ng c$a b1n thân. Do �ó m�c tiêu c$a ho�t ��ng t!p th# là vô cùng to 

l)n, �Ht ra cho mYi nhà trACng THPT, mYi ngACi giáo viên c'n ph1i có 

trách nhi0m �(i v)i vi0c hA)ng dGn và giúp các em tV t> ch=c các hình 

th=c ho�t ��ng cho mình. 

* V. k< n2ng: 

@i.u quan tr�ng h8n là thông qua ho�t ��ng t!p th#, h�c sinh THPT có 

�i.u ki0n phát huy và phát tri#n nh
ng k< n2ng �ã �AFc tích l6y t\ cBp 

THCS, �# t\ �ó rèn luy0n cho h�c sinh nh
ng k< n2ng ho�t ��ng khác 

nhA: k< n2ng tham gia c$a cá nhân, k< n2ng thi4t k4 ho�t ��ng, k< n2ng 



132  |  MODULE THPT 41 

chu_n bO cho ho�t ��ng, k< n2ng ti4n hành ho�t ��ng, k< n2ng �i.u chgnh 

và x[ lí các tình hu(ng n1y sinh trong ho�t ��ng, k< n2ng �ánh giá k4t 

qu1 ho�t ��ng. B1n thân các em s& tV nh!n th=c r�ng mình c'n ph1i rèn 

luy0n các k< n2ng t> ch=c ho�t ��ng t!p th# nhA �ã nêu 9 trên và có 

trách nhi0m trong vi0c cùng v)i các b�n t> ch=c các ho�t ��ng t!p th# 

c$a l)p mình. Có nhA v!y, khi ra �Ci m)i thích =ng �AFc v)i nh
ng bi4n 

��ng c$a cu�c s(ng hi0n nay. 

* V. thái ��:  

Ho�t ��ng t!p th# �òi hji 9 mYi h�c sinh THPT ph1i có thái �� �úng ��n 

�(i v)i nh
ng hi0n tAFng, sV vi0c, sV ki0n, nh
ng tình hu(ng n1y sinh 

hàng ngày 9 nhà trACng, trong gia �ình, c�ng �Kng dân cA n8i các em 9, 

ngoài �Bt nA)c. @ó là thái �� tV tin hay thC 8, là thái �� tích cVc �Bu 

tranh v)i nh
ng bi#u hi0n sai trái hoHc vi ph�m pháp lu!t c$a các b�n 

cùng trang l=a hay c$a nh
ng thành viên khác trong xã h�i. @ó là thái �� 

bi4t phân bi0t rõ ràng trA)c nh
ng vi0c làm thi4u tích cVc, thi4u tinh 

th'n xây dVng. @ó là thái �� bi4t c1m th� cái hay cái �bp c$a cu�c s(ng 

mà không ph1i là bO lai c2ng b9i nh
ng hành vi thi4u v2n hoá hoHc b�t 

chA)c theo nh
ng m(t thi4u v2n hoá c$a nA)c ngoài. 

NhA v!y, m�c tiêu c$a ho�t ��ng t!p th# là toàn di0n bao gKm t\ nh!n 

th=c, �4n thái �� tình c1m và k< n2ng hành vi c� th#. Không th# chg phBn 

�Bu ��t m�t trong ba m�c tiêu mà ph1i c'n �Kng b� thVc hi0n cho �AFc 

ba m�c tiêu �ó khi t> ch=c ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh THPT. 

Nội dung 2   

NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT 

ĐỘNG TẬP THỂ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Xây dựng nội dung hoạt động tập thể trong công 

tác giáo dục học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

B�ng kinh nghi0m c$a b1n thân, h�c viên tV li0t kê n�i dung ho�t ��ng 

t!p th# �ã �AFc thVc hi0n 9 l)p mình, trACng mình. T\ �ó khái quát l�i 

các n�i dung ho�t ��ng t!p th# c$a h�c sinh �ã làm �AFc. 
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2. Thông tin phản hồi  

N�i dung c$a ho�t ��ng t!p th# c$a h�c sinh THPT rBt �a d�ng và phong 

phú v)i nhi.u l<nh vVc khác nhau c$a �Ci s(ng xã h�i. TVu chung l�i, có 

th# có nh
ng n�i dung sau �ây: 

—  N�i dung v. các ho�t ��ng chính trO xã h�i nhA: thông tin thCi sV �ang 

diln ra trong xã h�i, các n�i dung v. giáo d�c giá trO v2n hoá truy.n 

th(ng dân t�c, v. giáo d�c b1o v0 môi trACng, v. dân s( — s=c kho] sinh 

s1n vO thành niên, v. vBn �. an toàn giao thông, v. giáo d�c ��o �=c HK 

Chí Minh, v. giáo d�c k< n2ng s(ng, v. giáo d�c pháp lu!t, v. sV thay �>i 

khí h!u toàn c'u… 

—  N�i dung v. các ho�t ��ng v2n hoá v2n ngh0: ph1n ánh nh
ng giá trO v2n 

hoá truy.n th(ng c$a dân t�c, nh
ng nét v2n hoá �Hc s�c c$a 54 dân t�c 

Vi0t Nam, nh
ng n�i dung ca ngFi tinh th'n �Bu tranh anh d6ng c$a các 

th4 h0 con ngACi Vi0t Nam, ca ngFi tình yêu thA8ng con ngACi, ca ngFi v] 

�bp c$a quê hA8ng �Bt nA)c, tình yêu lao ��ng, lòng nhân ái gi
a con 

ngACi v)i nhau… 

—  N�i dung v. xây dVng t!p th# l)p tV qu1n: 

Mu(n t> ch=c t(t các ho�t ��ng t!p th# thì trA)c h4t t!p th# l)p �ó ph1i 

là m�t t!p th# bi4t �oàn k4t nhBt trí, yêu thA8ng lGn nhau, quan tâm 

ch2m sóc lGn nhau, trên dA)i �Kng lòng cùng nhau gi1i quy4t công vi0c 

c$a t!p th#. T!p th# �ó ph1i có m�t ��i ng6 cán b� l)p �$ m�nh, tV tin 

và ch$ ��ng trong m�i ho�t ��ng c$a mình. Các nhi0m v� c$a ��i ng6 

cán b� l)p ph1i rõ ràng và c� th# cho t\ng lo�i cán b� khác nhau. @i.u 

quan tr�ng là ph1i có sV k4t hFp cùng nhau �i.u hành các ho�t ��ng c$a 

t!p th# l)p, ph1i tôn tr�ng nhau, l�ng nghe nhau và cùng nhau gi1i quy4t 

nh
ng bBt ��ng n4u có; Ph1i t�o ra �AFc dA lu!n lành m�nh trong t!p 

th#. DA lu!n �ó s& thúc �_y m�i thành viên trong l)p nY lVc vA8n lên. DA 

lu!n �ó ph1i t�o ra ��ng lVc 9 mYi thành viên c$a t!p th# trong quá trình 

phBn �Bu vì sV trACng thành c$a cá nhân c6ng nhA c$a t!p th# l)p. 

T!p th# �ó ph1i có m(i quan h0 g�n bó và mang tính nhân v2n. T!p th# 

phát tri#n c6ng �Kng thCi là môi trACng h�c t!p thân thi0n, ch=a �Vng 

v2n hoá c$a mình. Trong chi.u sâu v2n hoá c$a t!p th# là nh
ng giá trO, 

h0 th(ng các chu_n mVc và ni.m tin c$a h�c sinh. Bi#u hi0n bên ngoài 

c$a v2n hoá t!p th# là các chu_n mVc hành vi, truy.n th(ng, thói quen 

�AFc t!p th# chBp nh!n làm nên b� mHt riêng c$a l)p h�c có tác ��ng 
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giáo d�c và phát tri#n t\ng nhân cách h�c sinh. T> ch=c các ho�t ��ng 

t!p th# s& góp ph'n phát tri#n t!p th# h�c sinh tr9 thành nh
ng t!p th# 

v2n hoá.  

GiC sinh ho�t l)p cu(i tu'n là m�t trong nh
ng giC ho�t ��ng t!p th# c$a 

h�c sinh. Vì v!y, giáo viên ph1i t> ch=c t(t giC sinh ho�t l)p, t�o �i.u 

ki0n �# h�c sinh �AFc giáo d�c v. ��o �=c, v. k< n2ng s(ng, v. hành vi 

=ng x[ có v2n hoá phù hFp v)i m�c tiêu giáo d�c c$a cBp h�c.  

— N�i dung v. ho�t ��ng phong trào c$a nhà trACng, �Oa phA8ng: 

 @ây là nh
ng ho�t ��ng xã h�i mang tính nhân v2n do nhà trACng hoHc 

�Oa phA8ng t> ch=c. @ó có th# là nh
ng �Ft quyên góp $ng h� ngACi 

nghèo, nh
ng vùng bO l6 l�t; là nh
ng ho�t ��ng tuyên truy.n cho các kì 

b'u c[ Qu(c h�i và h�i �Kng nhân dân các cBp; là phong trào b1o v0 môi 

trACng 9 �Oa phA8ng, làm cho b'u không khí c$a quê hA8ng thêm trong 

lành c1 trong �Ci s(ng v!t chBt và �Ci s(ng tinh th'n; là các phong trào 

�.n 8n �áp ngh<a, lá lành �ùm lá rách, b'u 8i thA8ng lBy bí cùng... 

—  N�i dung giáo d�c hành vi có v2n hoá cho h�c sinh THPT: 

Hành vi giao ti4p có v2n hoá thACng �AFc bi#u hi0n 9 lCi nói, c[ chg, �i0u 

b�, nét mHt, ánh m�t, n� cACi. NgACi có v2n hoá là ngACi bi4t th# hi0n 

�úng lúc, �úng chY, �úng �(i tAFng giao ti4p v)i nh
ng bi#u hi0n c� th# 

dl chBp nh!n �AFc. Hành vi giao ti4p có v2n hoá �òi hji mYi ngACi ph1i 

bi4t lVa ch�n và s[ d�ng các phA8ng ti0n giao ti4p m�t cách có v2n hoá, 

phù hFp v)i hoàn c1nh giao ti4p, v)i m�c �ích và �. tài giao ti4p, v)i �(i 

tAFng giao ti4p. 

Hành vi giao ti4p có v2n hoá là nh
ng hành vi th# hi0n trong các m(i 

quan h0 ch$ y4u: gi
a ngACi v)i ngACi, gi
a ngACi v)i xã h�i, gi
a con 

ngACi v)i thiên nhiên... Giáo d�c hành vi giao ti4p có v2n hoá là giáo d�c 

cho h�c sinh nh
ng m(i quan h0 =ng x[ ch$ y4u trên, phù hFp v)i 

chu_n mVc xã h�i. 

Hành vi giao ti4p có v2n hoá �AFc th# hi0n 9 nh
ng �Hc trAng sau: 

— Luôn tôn tr�ng con ngACi, cho dù là 9 bBt kì l=a tu>i nào, thu�c dân t�c 

nào, tín ngALng nào, màu da nào. 

—  CA x[ khéo léo, �úng mVc v)i �(i tAFng giao ti4p, có lCi nói lOch sV và 

khiêm t(n khi giao ti4p. 
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—  Luôn quan tâm, chia s] v)i ngACi khác trên tinh th'n �oàn k4t thân ái, 

giúp �L nhau. 

—  Bi4t khoan dung, tha th= và sXn sàng cùng nhau �(i tho�i v)i tinh th'n 

hi#u bi4t, tôn tr�ng nhau. 

—  Bi4t l�ng nghe ý ki4n c$a ngACi khác �# hi#u h�, �# thông c1m và cùng 

nhau chia s] quan �i#m c$a nhau. 

—  Bi4t th# hi0n quan �i#m c$a mình m�t cách có v2n hoá khi tham gia vào 

các cu�c tranh lu!n. 

→ NhA v!y, n�i dung giáo d�c hành vi giao ti4p có v2n hoá cho h�c sinh 

nh!n th=c �AFc ý ngh<a, tác d�ng c$a vi0c rèn luy0n hành vi giao ti4p có 

v2n hoá: 

—  Giáo d�c cho h�c sinh THPT nh!n th=c �AFc ý ngh<a, tác d�ng c$a vi0c 

rèn luy0n hành vi giao ti4p có v2n hoá. 

—  Cung cBp nh
ng hi#u bi4t v. �Hc �i#m tâm, sinh lí c$a tu>i vO thành niên 

cho h�c sinh THPT. 

—  BKi dALng ki4n th=c v. nh
ng �Hc trAng c8 b1n c$a hành vi giao ti4p có 

v2n hoá 9 tu>i vO thành niên cho h�c sinh THPT. 

—  Tìm ki4m phA8ng th=c rèn luy0n hành vi giao ti4p có v2n hoá cho h�c 

sinh THPT. 

Hoạt động 2: Hoàn chỉnh nội dung hoạt động tập thể. 

1. Nhiệm vụ 

— C2n c= vào yêu c'u c$a nhi0m v� n2m h�c, �. xuBt thêm các n�i dung 

ho�t ��ng t!p th# khác. 

— Trao �>i v)i b�n �Kng nghi0p v. nh
ng �. xuBt c$a mình. 

2. Thông tin phản hồi  

Sau khi tV xây dVng n�i dung ho�t ��ng t!p th#, h�c viên ti4n hành trao 

�>i cùng �Kng nghi0p v. nh
ng �. xuBt c$a mình. N�i dung trao �>i t!p 

trung vào nh
ng ý sau �ây:  

— Các ho�t ��ng t!p th# này �ã thVc sV �áp =ng nhu c'u và h=ng thú c$a 

h�c sinh chAa? 
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— N4u hA)ng dGn h�c sinh làm theo các ho�t ��ng này thì các em có th# tV 

thVc hi0n �AFc không? DV ki4n k4t qu1 c$a ho�t ��ng nhA th4 nào? 

— Li0u có th# b> sung thêm các hình th=c ho�t ��ng t!p th# nào thì s& làm 

cho t2ng cACng h=ng thú c$a h�c sinh? 

— Nh
ng �i.u ki0n �# t> ch=c ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh bao gKm 

nh
ng �i.u ki0n nào? Có th# chg ra �AFc không? 

T\ nh
ng vBn �. trên, h�c viên chia s] v)i �Kng nghi0p �# t\ �ó hoàn 

thi0n n�i dung t> ch=c ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh THPT.  

Hoạt động 3: Thiết kế phương pháp, hình thức tổ chức hoạt 

động tập thể. 

1. Nhiệm vụ 

— B�ng kinh nghi0m c$a cá nhân, h�c viên tV �Aa ra các phA8ng pháp và 

hình th=c t> ch=c ho�t ��ng t!p th# 9 THPT. Có th# trình bày dA)i d�ng 

li0t kê, hoHc vi4t chi ti4t t\ng phA8ng pháp và hình th=c t> ch=c ho�t 

��ng t!p th#. 

— Sau �ó trao �>i v)i �Kng nghi0p hoHc xin ý ki4n chuyên gia tA vBn. 

2. Thông tin phản hồi  

* V. phA8ng pháp t> ch=c ho�t ��ng t!p th#:  

Có th# s[ d�ng nhi.u phA8ng pháp giáo d�c c6ng nhA d�y h�c và các k< 

thu!t d�y h�c khác nhau cho vi0c t> ch=c các ho�t ��ng t!p th# c$a h�c 

sinh. Ch`ng h�n nhA: nêu gA8ng, thuy4t trình, giao nhi0m v�, th1o lu!n 

nhóm, ��ng não, nêu và gi1i quy4t vBn �., �àm tho�i, �Ht câu hji, chia 

s] cHp �ôi, trình bày m�t phút, b1n �K tA duy… MYi phA8ng pháp có 

nh
ng yêu c'u và cách thVc hi0n khác nhau, có th4 m�nh riêng, song khi 

v!n d�ng chúng ta ph1i k4t hFp nhi.u phA8ng pháp khác nhau. Sau �ây 

là gFi ý m�t s( phA8ng pháp t> ch=c ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh THPT: 

— PhA8ng pháp th1o lu!n: 

Th1o lu!n là m�t d�ng tA8ng tác nhóm �Hc bi0t mà trong �ó các thành 

viên cùng nhau gi1i quy4t m�t vBn �. cùng quan tâm, nh�m ��t t)i m�t 

sV hi#u bi4t chung. Th1o lu!n t�o ra m�t môi trACng an toàn cho h�c sinh 

ki#m ch=ng ý ki4n c$a mình, có c8 h�i �# làm quen v)i nhau, �# hi#u 

nhau h8n. Khác v)i d�y h�c, th1o lu!n trong ho�t ��ng t!p th# là dVa 

vào trao �>i ý ki4n gi
a các em h�c sinh v)i nhau v. m�t ch$ �. nào �ó. 
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—  PhA8ng pháp gi1i quy4t vBn �.: 

+ @ây là phA8ng pháp thACng �AFc v!n d�ng khi h�c sinh ph1i phân tích, 

xem xét và �. xuBt nh
ng gi1i pháp trA)c m�t hi0n tAFng, sV vi0c n1y 

sinh trong quá trình ho�t ��ng. 

+ Gi1i quy4t vBn �. giúp h�c sinh có cách nhìn toàn di0n h8n trA)c các 

hi0n tAFng, sV vi0c n1y sinh trong ho�t ��ng, trong cu�c s(ng hàng ngày. 

Mu(n phA8ng pháp này thành công thì vBn �. �Aa ra ph1i sát v)i m�c 

tiêu c$a ho�t ��ng, kích thích h�c sinh tích cVc tìm tòi cách gi1i quy4t. 

@(i v)i t!p th# l)p, khi gi1i quy4t vBn �. ph1i coi tr�ng nguyên t�c tôn 

tr�ng và bình �`ng, tránh gây ra c2ng th`ng không có lFi cho vi0c giáo 

d�c h�c sinh. 

—  PhA8ng pháp giao nhi0m v�: 

Giao nhi0m v� là �Ht h�c sinh vào vO trí nhBt �Onh bu�c các em ph1i thVc 

hi0n trách nhi0m cá nhân. Giao nhi0m v� c6ng là t�o c8 h�i �# h�c sinh 

th# hi0n kh1 n2ng c$a mình, là dOp �# các em �AFc rèn luy0n nh�m tích 

l6y kinh nghi0m cho b1n thân. 

Trong vi0c t> ch=c các ho�t ��ng t!p th#, giao nhi0m v� cho ��i ng6 cán 

b� l)p s& t�o nên th4 ch$ ��ng cho các em khi �i.u hành ho�t ��ng. 

@i.u �ó s& giúp phát tri#n tính ch$ ��ng, sáng t�o, kh1 n2ng �áp =ng 

trong m�i tình hu(ng c$a h�c sinh. Cán b� l)p s& ch$ ��ng h8n trong 

vi0c phân công nhi0m v� cho t\ng t>, nhóm, cá nhân v)i phA8ng châm: 

lôi cu(n tBt c1 m�i thành viên trong l)p vào vi0c t> ch=c ho�t ��ng.  

Vì th4 mu(n giao nhi0m v� có k4t qu1, giáo viên c'n hình dung �AFc 

nh
ng vi0c ph1i làm, gFi ý cho h�c sinh và yêu c'u các em ph1i hoàn 

thành t(t. Khi giao nhi0m v�, không nên yêu c'u quá m=c, ph1i �1m b1o 

phù hFp v)i �Hc �i#m tâm lí l=a tu>i, v)i kh1 n2ng c$a các em. 

—  PhA8ng pháp �óng vai: @óng vai rBt có tác d�ng trong vi0c phát tri#n k< 

n2ng giao ti4p cho h�c sinh. @óng vai là phA8ng pháp thVc hành c$a h�c 

sinh trong m�t s( tình hu(ng =ng x[ c� th# nào �ó trên c8 s9 óc tA9ng 

tAFng và suy ngh< sáng t�o c$a các em. Nó mang �4n cho h�c sinh c8 h�i 

luy0n t!p k< n2ng trong m�t môi trACng �AFc �1m b1o. @óng vai thACng 

không có kOch b1n cho trA)c, mà h�c sinh tV xây dVng trong quá trình 

ho�t ��ng. 

—  PhA8ng pháp diln �àn: Diln �àn là dOp �# h�c sinh �AFc trình bày quan 

�i#m c$a mình v. m�t vBn �. nào �ó có liên quan �4n b1n thân và t!p th#. 
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Vì v!y, diln �àn nhA m�t sân ch8i, t�o c8 h�i cho nhi.u h�c sinh có th# 

�AFc tV do nêu lên nh
ng suy ngh< c$a mình, �AFc tranh lu!n m�t cách 

trVc ti4p v)i �ông �1o b�n bè. 

—  PhA8ng pháp trò ch8i: S[ d�ng trò ch8i nhA m�t phA8ng pháp t> ch=c 

ho�t ��ng giúp h�c sinh có �i.u ki0n th# hi0n kh1 n2ng c$a mình trong 

m�t l<nh vVc nào �ó c$a �Ci s(ng t!p th# 9 nhà trACng c6ng nhA 9 c�ng 

�Kng dân cA. Trò ch8i c6ng là dOp �# h�c sinh t!p x[ lí nh
ng tình 

hu(ng n1y sinh trong cu�c s(ng �Ci thACng, giúp các em có thêm kinh 

nghi0m s(ng.  

@ây là m�t vài phA8ng pháp t> ch=c ho�t ��ng t!p th# �AFc v!n d�ng t\ 

các phA8ng pháp giáo d�c và phA8ng pháp d�y h�c. D< nhiên khi v!n 

d�ng nh
ng phA8ng pháp này, giáo viên c'n linh ho�t tránh máy móc 

hoHc d!p khuôn. Trong m�t ho�t ��ng có th# �an xen s[ d�ng nhi.u 

phA8ng pháp khác nhau �# ��t hi0u qu1 cao h8n.  

* V. các hình th=c ho�t ��ng t!p th#: Thành l!p các ��i thanh niên tình 

nguy0n, các câu l�c b� theo ch$ �., các ��i thanh niên xung kích, �i.u 

tra theo ch$ �. nhBt �Onh, các hình th=c sinh ho�t v2n hoá v2n ngh0, th# 

d�c th# thao, các cu�c thi tìm hi#u, các sân ch8i l)n, cu�c thi rung 

chuông vàng… 

Trên �ây là m�t vài gFi ý v. n�i dung ho�t ��ng t!p th# c$a h�c sinh, v. 

các phA8ng pháp t> ch=c ho�t ��ng và các hình th=c ho�t ��ng t!p th#. 

H�c viên dVa vào �ó �# sáng t�o thêm nh
ng ý tA9ng m)i và c!p nh!t 

v)i tình hình th=c t4 c$a �Oa phA8ng mình, trACng mình. 

Nội dung 3  

RÈN LUYỆN CÁC KĨ NĂNG HƯỚNG DẪN VÀ TỔ CHỨC HOẠT 

ĐỘNG TẬP THỂ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Liệt kê các kĩ năng hướng dẫn và tổ chức hoạt 

động tập thể cho học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

— Hãy tV li0t kê nh
ng k< n2ng hA)ng dGn và t> ch=c ho�t ��ng t!p th# c$a 

h�c sinh mà anh/chO �ã bi4t. 
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— H�c viên tV làm bài t!p này ra giBy A4. B�ng kinh nghi0m c$a b1n thân 

�ã t> ch=c ho�t ��ng t!p th# cho h�c sinh, h�c viên ghi l�i nh
ng k< n2ng 

mà mình �ã tr1i nghi0m. Có th# ghi l�i bBt kì lo�i k< n2ng nào, không 

theo m�t tr!t tV nào c1. Sau �ó hãy hình dung quá trình hA)ng dGn và t> 

ch=c ho�t ��ng �# s�p x4p l�i h0 th(ng các k< n2ng mà mình �ã li0t kê 

�AFc. @(i chi4u v)i nh
ng thông tin ph1n hKi dA)i �ây �# hoàn thi0n bài 

t!p c$a mình. 

2. Thông tin phản hồi  

— K< n2ng hA)ng dGn các ho�t ��ng t!p th# c$a h�c sinh: 

+ K< n2ng hA)ng dGn h�c sinh khai thác ho�t ��ng: �Ht tên cho ho�t ��ng, 

xác �Onh m�c tiêu c$a ho�t ��ng, xây dVng n�i dung ho�t ��ng, tìm tòi 

các hình th=c ho�t ��ng �# chuy#n t1i các n�i dung ho�t ��ng. 

+  K< n2ng hA)ng dGn h�c sinh thi4t k4 ho�t ��ng: thi4t k4 t\ m�c tiêu c$a 

ho�t ��ng, n�i dung ho�t ��ng �4n cách thVc hi0n ho�t ��ng, �i.u ki0n 

thVc hi0n ho�t ��ng. 

— K< n2ng t> ch=c ho�t ��ng t!p th#: 

+  K< n2ng giao nhi0m v� chu_n bO cho ho�t ��ng: phân chia công vi0c cho 

t\ng thành viên trong nhóm, t>, l)p; �Aa ra nh
ng yêu c'u cho vi0c 

chu_n bO c$a t\ng thành viên. 

+  K< n2ng chu1n bO cho ho�t ��ng: mYi h�c sinh c'n bi4t ph1i chu_n bO cái 

gì và ti4n hành chu_n bO nhA th4 nào, �Kng thCi theo dõi, �ôn �(c, nh�c 

nh9 nhau cùng chu_n bO �# �1m b1o cho ho�t ��ng �AFc diln ra theo 

�úng k4 ho�ch �ã v�ch ra. 

+  K< n2ng ti4n hành ho�t ��ng: �i.u khi#n ho�t ��ng c$a ban �i.u hành, 

x[ lí các tình hu(ng n1y sinh trong quá trình ho�t ��ng, �i.u chgnh ho�t 

��ng cho phù hFp v)i nh
ng gì �ang diln ra trong thVc t4. 

+  K< n2ng �ánh giá k4t qu1 c$a ho�t ��ng: bi4t �. ra nh
ng tiêu chí �ánh 

giá ho�t ��ng, bi4t t> ch=c �ánh giá theo t\ng cBp �� (cá nhân, nhóm, 

t>, l)p), bi4t nh!n xét rõ ràng nh
ng mHt ��t �AFc c6ng nhA nh
ng h�n 

ch4 c$a ho�t ��ng v\a t> ch=c. 
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Hoạt động 2: Xây dựng kế hoạch rèn luyện kĩ năng hướng dẫn 

và tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THPT. 

1. Nhiệm vụ 

Trên c8 s9 các k< n2ng �ã xác �Onh, h�c viên l!p k4 ho�ch rèn luy0n cho 

b1n thân v. các k< n2ng �ó. Sau �ó trao �>i v)i �Kng nghi0p �# hoàn 

thiên b1n k4 ho�ch rèn luy0n c$a b1n thân. 

2. Thông tin phản hồi  

Khi hoàn thi0n b1n k4 ho�ch, h�c viên c'n c2n c= vào các ý ki4n góp ý 

c$a �Kng nghi0p và kinh nghi0m c$a b1n thân cùng v)i yêu c'u và �i.u 

ki0n c$a nhà trACng và c$a l)p mình ph� trách �# s[a ch
a cho phù hFp, 

�1m b1o tính kh1 thi c$a b1n k4 ho�ch. 

Nội dung 4  

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CỦA HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Hoạt động 1: Xác định mục tiêu đánh giá. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên tV xác �Onh m�c tiêu �ánh giá k4t qu1 ho�t ��ng t!p th# c$a h�c 

sinh THPT. Sau �ó trao �>i v)i �Kng nghi0p �# chgnh s[a cho phù hFp. 

2. Thông tin phản hồi  

Vi0c xác �Onh m�c tiêu c$a �ánh giá là công vi0c �òi hji ph1i cân nh�c 

c_n th!n, �# sao cho m�c tiêu �i sát thVc v)i �(i tAFng �ánh giá. 

@(i v)i Ho�t ��ng t!p th#, �ánh giá h�c sinh có nh
ng �i#m khác v)i 

�ánh giá c$a b� môn do �Hc thù riêng c$a nó. N4u nhA vi0c �ánh giá h�c 

sinh 9 môn h�c thông qua các hình th=c ki#m tra thì 9 ho�t ��ng t!p th# 

không có nh
ng hình th=c ki#m tra �ó. B9i ki#m tra �AFc xem là phA8ng 

ti0n và hình th=c c$a �ánh giá. Vi0c ki#m tra cung cBp nh
ng d
 li0u, 

nh
ng thông tin làm c8 s9 cho vi0c �ánh giá.  

— Th= nhBt: @ánh giá kh1 n2ng c$a h�c sinh trong quá trình ho�t ��ng là 

bao gKm c1 �ánh giá v. mHt hi#u bi4t (nh!n th=c), c1 v. k< n2ng và thái 

��. Kh1 n2ng ho�t ��ng c$a h�c sinh bi#u hi0n 9 sV tham gia m�t cách 
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�a d�ng các lo�i hình ho�t ��ng v)i nh
ng hình th=c ho�t ��ng c� th# 

c$a nó. Chính vì v!y, m�c tiêu c$a �ánh giá h�c sinh qua ho�t ��ng t!p 

th# là xem xét trên thVc t4 m=c �� th# hi0n c$a các em v. hi#u bi4t các 

n�i dung ho�t ��ng, v. các k< n2ng rèn luy0n �AFc qua ho�t ��ng. 

— Th= hai: BBt kì m�t �ánh giá nào c6ng ph1i nh�m t�o �i.u ki0n �# 

khuy4n khích h�c sinh, ��ng viên các em phBn �Bu vA8n lên, tV �i.u 

chgnh nh
ng sai l0ch trong quá trình thVc hi0n nhi0m v� c$a mình. 

@(i v)i ho�t ��ng t!p th#, �ánh giá h�c sinh không nh
ng chg nhìn vào 

k4t qu1 ho�t ��ng c� th# mà em ��t �AFc, mà còn ph1i giúp em tV phát 

hi0n nh
ng �i#m h�n ch4, �# tV mình tìm hA)ng kh�c ph�c. H�c sinh 

ph1i tV mình hoHc cùng v)i b�n bè tìm hi#u, b> sung nh
ng tri th=c c'n 

thi4t cho ho�t ��ng. Vì v!y, �ánh giá ph1i giúp chg ra cho h�c sinh hoHc 

gFi ý cho các em hA)ng b> sung thông tin ho�t ��ng, �i.u chgnh các k< n2ng 

ho�t ��ng chAa ��t yêu c'u. Có th# coi �ó là nh
ng bài h�c kinh nghi0m 

rút ra �AFc sau ho�t ��ng �# h�c sinh tV mình xem xét và quy4t �Onh cho 

hA)ng tA8ng lai s& tham gia vào ho�t ��ng m�t cách hi0u qu1 h8n. 

Hoạt động 2: Xây dựng nội dung đánh giá. 

1. Nhiệm vụ 

H�c viên xây dVng n�i dung �ánh giá trên c8 s9 kinh nghi0m c$a b1n 

thân và c$a �Kng nghi0p. 

2. Thông tin phản hồi  

N4u �ánh giá h�c sinh qua môn h�c t=c là nh�m xác �Onh thành tích h�c 

t!p và m=c �� chi4m l<nh ki4n th=c c$a các em thì �ánh giá h�c sinh qua 

ho�t ��ng t!p th# là kh`ng �Onh kh1 n2ng tham gia ho�t ��ng c$a các 

em. Kh1 n2ng tham gia ho�t ��ng th# hi0n 9 các k< n2ng ho�t ��ng, k< 

n2ng giao ti4p c$a h�c sinh. 

* C2n c= vào m�c tiêu c$a ho�t ��ng t!p th# 9 trACng THPT, n�i dung 

�ánh giá h�c sinh bao gKm nh
ng �i#m sau �ây:  

— @ánh giá h�c sinh trA)c h4t c'n ph1i �ánh giá m=c �� hi#u bi4t c$a h�c 

sinh v. n�i dung c$a các ho�t ��ng. Mu(n ��t �AFc các k< n2ng ho�t 

��ng, mu(n có thái �� tích cVc trong ho�t ��ng thì trA)c h4t c'n ph1i có 

sV hi#u bi4t �'y �$ v. n�i dung ho�t ��ng hay nói cách khác ph1i có tri 

th=c v. ho�t ��ng. @(i v)i mYi lo�i hình ho�t ��ng, mYi hình th=c ho�t 
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��ng c� th# �.u có nh
ng tri th=c �Hc thù c$a nó. Nhi0m v� c$a h�c 

sinh là ph1i n�m �AFc nh
ng tri th=c ho�t ��ng �ó �# có th# tham gia 

vào quá trình ho�t ��ng m�t cách ch$ ��ng h8n. Vì v!y, n�i dung �ánh 

giá �'u tiên c$a �ánh giá h�c sinh qua ho�t ��ng chính là �ánh giá 

nh
ng hi#u bi4t c$a các em v. ho�t ��ng �ó. Nh
ng hi#u bi4t này �AFc 

chuy#n t1i t)i h�c sinh b�ng nhi.u con �ACng khác nhau, nhi.u cách 

th=c khác nhau. Có th# b�ng con �ACng h�c t!p v2n hoá; hoHc b�ng ho�t 

��ng tV sAu t'm, tìm hi#u c$a h�c sinh; hay có th# thông qua nh
ng 

thông tin thu �AFc t\ các phA8ng ti0n truy.n thông ��i chúng... 

— @ánh giá trình �� ��t �AFc các k< n2ng ho�t ��ng t!p th#  

Khi nói v. k< n2ng ho�t ��ng, ngACi ta thACng �. c!p t)i các k< n2ng b� 

ph!n nhA: k< n2ng giao ti4p trong ho�t ��ng, k< n2ng t> ch=c ho�t ��ng, 

k< n2ng thVc hi0n ho�t ��ng, k< n2ng �ánh giá k4t qu1 ho�t ��ng, trong 

�ó giao ti4p �AFc xem là k< n2ng xuyên su(t trong các k< n2ng b� ph!n. 

@(i v)i cá nhân h�c sinh, khi �ánh giá trình �� ��t �AFc v. k< n2ng ho�t 

��ng, c'n chú ý t)i các k< n2ng: thVc hi0n ho�t ��ng (bao gKm: nh!n 

nhi0m v�, thVc thi nhi0m v� �AFc giao, tV �i.u chgnh b1n thân trong quá 

trình thVc hi0n); k< n2ng tV �ánh giá k4t qu1 ��t �AFc c1 v. mHt nh!n 

th=c, thái �� và hành vi; k< n2ng giao ti4p... MYi h�c sinh, tuw thu�c vào 

�Hc �i#m cá nhân mà hình thành và phát tri#n h0 th(ng các k< n2ng ho�t 

��ng tA8ng =ng.  

— @ánh giá v. thái ��, tình c1m c$a h�c sinh �(i v)i ho�t ��ng t!p th#: 

N�i dung c$a �ánh giá này là xem xét sV h=ng thú, khuynh hA)ng, nhu 

c'u �(i v)i ho�t ��ng, tâm lí sXn sàng tham gia ho�t ��ng m�t cách ch$ 

��ng và sáng t�o, thái �� tôn tr�ng lGn nhau, cùng giúp �L nhau trong 

ho�t ��ng và có ni.m tin vào nh
ng k4t qu1 ��t �AFc sau ho�t ��ng. 

* Các hình th=c �ánh giá: 

— @ánh giá b�ng câu hji: 

Các câu hji �Aa ra sau ho�t ��ng s& giúp giáo viên bi4t �AFc m=c �� 

hi#u bi4t c$a h�c sinh. 

+  Yêu c'u �(i v)i câu hji dành cho �ánh giá h�c sinh sau ho�t ��ng ph1i 

ng�n g�n, c� th# và rõ ràng; tránh s[ d�ng nh
ng câu rACm rà, không rõ 

ngh<a hoHc d!p khuôn theo mGu câu hji c$a môn h�c. 

—  @(i v)i ho�t ��ng, giáo viên có th# s[ d�ng m�t vài lo�i câu hji sau �ây: 
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•  Lo�i câu hji m9 �# phát huy tV do suy ngh< c$a h�c sinh. Các em có th# 

tr1 lCi nh
ng ý chính thu ho�ch �AFc sau ho�t ��ng hoHc nêu c1m tA9ng 

c$a mình. Vì v!y, câu tr1 lCi nên ng�n g�n, có th# chg nêu m�t vài g�ch 

�'u dòng. Nh
ng câu tr1 lCi c$a h�c sinh s& giúp giáo viên n�m �AFc 

m=c �� hi#u bi4t c$a các em v. n�i dung ho�t ��ng. 

•  Lo�i câu hji �úng — sai: 

V)i lo�i câu hji này, h�c sinh ph1i huy ��ng v(n hi#u bi4t c$a mình �# 

phát hi0n nh
ng nh!n �Onh �úng hoHc sai mà không nêu m=c �� chBt 

lAFng c$a n�i dung ho�t ��ng. Khi xây dVng lo�i câu hji này, c'n tránh 

nh
ng t\ kh`ng �Onh nhA “tBt c1”, “bao giC c6ng”, “không bao giC”, 

“thACng xuyên”, “�ôi khi” ... hoHc nh
ng thu!t ng
 m8 hK không xác 

�Onh nhA “thông thACng”, “ph'n l)n”, “trong h'u h4t các trACng hFp”... 

Lo�i câu hji này nh�m kh`ng �Onh ý th=c tham gia c$a h�c sinh trong 

ho�t ��ng. Vì n4u h�c sinh h=ng thú v)i ho�t ��ng thì các em s& nY lVc 

c( g�ng �# �em kh1 n2ng c$a mình �óng góp cho sV thành công chung 

c$a l)p. 

+  Lo�i câu hji có nhi.u lVa ch�n: 

@ánh giá m=c �� nh!n th=c c$a h�c sinh v. m�t vBn �. nào �ó c$a ch$ 

�i#m giáo d�c, có th# dùng câu hji nhi.u lVa ch�n. Giáo viên (hoHc ph(i 

hFp v)i ��i ng6 c(t cán c$a l)p) �Aa ra nh
ng phA8ng án tr1 lCi khác 

nhau c$a cùng m�t vBn �. �# h�c sinh lVa ch�n. Song càng nhi.u câu 

nhilu có v] hFp lí và có s=c thu hút h�c sinh thì càng t(t. Không nên 

dùng lo�i câu hji tr1 lCi “không m�t câu nào �úng c1”, “tBt c1 các câu 

này �.u �úng” hoHc “em không bi4t” trong các câu �# lVa ch�n. Không 

nên �Aa quá nhi.u ý vào m�t câu hji, nên t!p trung vào m�t ý cho mYi 

câu hji. 

Khi s[ d�ng câu hji nhi.u lVa ch�n, giáo viên s& nhanh chóng �ánh giá 

�AFc h�c sinh mình có nh!n th=c �AFc vBn �. hay không n�m �AFc n�i 

dung c$a ho�t ��ng. HoHc có th# hi#u �AFc thái ��, tình c1m c$a h�c 

sinh �(i v)i ho�t ��ng. 

— Vi4t b1n tACng trình các ho�t ��ng: MYi h�c sinh s& vi4t m�t b1n tACng 

trình tBt c1 nh
ng vi0c mà mình �ã tham gia vào ho�t ��ng c$a l)p.  
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B1n tACng trình nhA là m�t thuy4t minh cho vi0c thVc hi0n nhi0m v� �AFc 

giao mà trong �ó các em nêu rõ m=c �� tham gia, tV �ánh giá ý th=c tham 

gia c$a b1n thân và k4t qu1 ��t �AFc. Sau �ó, b1n tACng trình s& �AFc 

thông qua t> �# các b�n góp ý ki4n b> sung. Giáo viên ��c b1n tACng trình 

c$a h�c sinh s& có th# bi4t �AFc kh1 n2ng tV �ánh giá c$a các em. 

— Thông qua s1n ph_m ho�t ��ng:  

S1n ph_m ho�t ��ng c$a h�c sinh chính là k4t qu1 ��t �AFc do sV c( 

g�ng thVc hi0n trách nhi0m c$a mình. Nhìn vào s1n ph_m ho�t ��ng c$a 

h�c sinh, giáo viên có th# �ánh giá �AFc ý th=c trách nhi0m c$a các em 

trong công vi0c �AFc giao, nh!n xét �AFc thái �� và tình c1m �(i v)i ho�t 

��ng c6ng nhA k< n2ng ho�t ��ng. N4u s1n ph_m ho�t ��ng có chBt 

lAFng thVc sV thì ch=ng tj h�c sinh có ý th=c tV giác tham gia vào ho�t 

��ng. NgAFc l�i, s1n ph_m ho�t ��ng không tho1 mãn yêu c'u c$a giáo 

viên, c$a t!p th# l)p thì có th# cho r�ng h�c sinh chAa hoàn thành nhi0m 

v� �AFc giao. 

V!y th4 nào là s1n ph_m ho�t ��ng c$a h�c sinh? Có th# hi#u s1n ph_m 

ho�t ��ng c$a h�c sinh là các bài vi4t v. m�t n�i dung ch$ �. nào �ó; 

hay m�t k4t qu1 sAu t'm �AFc theo yêu c'u c$a ho�t ��ng; hay m�t b1n 

báo cáo thu ho�ch sau ho�t ��ng �i.u tra; hoHc các s1n ph_m c� th# 

nhA: m�t t!p tranh 1nh, m�t b� trang ph�c dân t�c b�ng giBy màu, m�t 

lá cC, m�t dây hoa... Nói cách khác, �ó là s1n ph_m v!t chBt �AFc h�c 

sinh thVc hi0n trong quá trình chu_n bO cho ho�t ��ng. Khi tham gia vào 

quá trình làm ra s1n ph_m, h�c sinh th# hi0n c1 v. hi#u bi4t, c1 v. k< 

n2ng ho�t ��ng t!p th# và v. thái �� c$a mình. 

— @ánh giá b�ng �i#m s(: 

Thông thACng, �i#m s( ph1n ánh chBt lAFng và k4t qu1 h�c t!p c$a h�c 

sinh, trong �ó bao hàm c1 tinh th'n, thái �� h�c t!p. Giáo viên s[ d�ng 

�i#m s( �# �ánh giá k4t qu1 h�c t!p c$a h�c sinh dVa trên m=c �� n�m 

ki4n th=c c$a các em. 

@(i v)i ho�t ��ng, �i#m s( có th# �AFc s[ d�ng �# �ánh giá v. m=c �� 

nh!n th=c n�i dung ho�t ��ng, v. ý th=c tham gia ho�t ��ng c$a các em. 

LAFng hoá b�ng �i#m s( trong ho�t ��ng có th# áp d�ng cho �ánh giá cá 

nhân h�c sinh hoHc nhóm h�c sinh. Ch`ng h�n nhA: �i#m s( dùng cho 
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các cu�c thi c$a các ��i tham gia thi, cho cá nhân h�c sinh khi v)i tA 

cách là khán gi1 cu�c thi... Thang �i#m c6ng rBt linh ho�t tuw thu�c vào 

hình th=c ho�t ��ng. Có th# cho �i#m b!c 10, b!c 20 hoHc h8n th4 n
a là 

tuw theo sV quy4t �Onh lVa ch�n c$a giáo viên và h�c sinh. @i#m s( trong 

ho�t ��ng là m�t c2n c= giúp giáo viên có thêm c= li0u �# �ánh giá h�c 

sinh sau ho�t ��ng. 

— @ánh giá qua bài vi4t thu ho�ch: 

Cho h�c sinh vi4t bài thu ho�ch là t�o ra các �i.u ki0n m9 �# h�c sinh 

th# hi0n m�t cách trung thVc nh
ng ki4n th=c �ã l<nh h�i, nh
ng thái �� 

�ã �AFc hình thành �(i v)i nh
ng vBn �. �AFc �. c!p trong n�i dung 

ho�t ��ng. Bài thu ho�ch c6ng th# hi0n �'y �$ các k< n2ng ngôn ng
, k< 

n2ng t�o v2n b1n. Nó th# hi0n m�t cách ��c �áo cá tính, phong cách, tA 

tA9ng, l(i tA duy, ý th=c và thái �� h�c t!p... c$a cá nhân. Vì v!y, bài thu 

ho�ch c$a h�c sinh là c8 s9 rBt xác �áng �# giáo viên �ánh giá trung thVc 

k4t qu1 ho�t ��ng c$a h�c sinh và �# h�c sinh tV �ánh giá b1n thân. 

@# t�o �i.u ki0n cho h�c sinh hoàn thành bài thu ho�ch, giáo viên c'n 

ph1i chú tr�ng �4n vi0c �Aa ra nh
ng gFi ý, nh
ng yêu c'u c'n ph1i ��t 

(s( trang vi4t, thCi gian hoàn thành, v. n�i dung, v. hình th=c...), hA)ng 

dGn cách th=c vi4t thu ho�ch hay gFi ý nh
ng tài li0u tham kh1o... Giáo 

viên c6ng c'n ph1i thACng xuyên ki#m tra, nh�c nh9, �ôn �(c, ��ng viên 

�# h�c sinh có th# hoàn thành các bài thu ho�ch �úng thCi gian và có 

hi0u qu1, tránh qua loa, chi4u l0.  

—  @ánh giá b�ng phi4u tV �ánh giá: 

MGu phi4u tV �ánh giá �AFc thi4t k4 phù hFp v)i t\ng ho�t ��ng tuw 

theo n�i dung ho�t ��ng. Nên có sV th(ng nhBt mGu phi4u cho tBt c1 

m�i thành viên trong t!p th#. Phi4u tV �ánh giá có tác d�ng giúp h�c 

sinh tV nh!n bi4t b1n thân, tV xem xét l�i quá trình làm vi0c c$a mình. 

Do �ó c'n thi4t k4 phi4u m�t cách khoa h�c, c_n th!n, b1o �1m giúp h�c 

sinh n�m �AFc n�i dung và cách �ánh giá, giúp h�c sinh có th# tV �ánh 

giá trung thVc.  

— T�a �àm, trao �>i ý ki4n:  

Giáo viên có th# t> ch=c các cu�c t�a �àm, trao �>i ý ki4n v)i cá nhân 

h�c sinh, m�t s( ngACi có m(i quan h0 v)i h�c sinh �# có nh
ng thông 

tin trVc ti4p làm c8 s9 cho vi0c �ánh giá. 
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To� �àm là sV trao �>i ý ki4n diln ra �Kng thCi v)i nhi.u ngACi. Ví d�: 

Giáo viên v)i nhóm h�c sinh, giáo viên v)i ban cán sV l)p, giáo viên v)i 

các thành viên c$a ban giám kh1o, giáo viên v)i cha mb h�c sinh, giáo 

viên ch$ nhi0m v)i giáo viên b� môn... Thông tin thu �AFc có tính �a 

d�ng, t�o c8 s9 cho sV �ánh giá khách quan. 

Trao �>i ý ki4n thACng diln ra theo cá nhân, gi
a giáo viên v)i ngACi 

khác. Ví d�, v)i t\ng cá nhân h�c sinh, t\ng thành viên c$a Ban cán sV 

l)p, thành viên Ban giám kh1o, giáo viên vµ cha mb h�c sinh... Thông tin 

thu �AFc rBt phong phú, có th# trung thVc hay không trung thVc, có �� 

tin c!y hay không có �� tin c!y. Vì v!y, giáo viên c'n h4t s=c c_n tr�ng 

trong vi0c ti4p nh!n và x[ lí thông tin �# có th# có �AFc nh
ng thông tin 

xác �áng nhBt, tránh sV �ánh giá sai, Bn tAFng hay áp �Ht cho h�c sinh. 

— @ánh giá b�ng tr�c nghi0m: 

S[ d�ng tr�c nghi0m vào vi0c �ánh giá k4t qu1 giáo d�c �ang �AFc chú 

tr�ng và ngày càng �AFc =ng d�ng r�ng rãi trong các nhà trACng 9 Vi0t 

Nam, trong d�y h�c c6ng nhA trong ho�t ��ng giáo d�c. Nó có th# là m�t 

hình th=c (hay là m�t phA8ng pháp) thích hFp trong ki#m tra �ánh giá 

k4t qu1 ho�t ��ng t!p th#. B9i l&, tr�c nghi0m có nhi.u Au th4, có kh1 

n2ng kh�c ph�c �AFc nh
ng khi4m khuy4t, nh
ng h�n ch4 c$a các phA8ng 

th=c ki#m tra �ánh giá truy.n th(ng. 

+ Nh
ng Au th4 �áng k# c$a tr�c nghi0m: 

•  Có th# ki#m tra �ánh giá toàn di0n các mHt: tri th=c, k< n2ng, thái �� 9 

nhi.u m=c �� khác nhau. 

•  Có th# ki#m tra �ánh giá nhi.u n�i dung �Kng thCi. 

•  Có th# ti4n hành ki#m tra �ánh giá nhanh, ti4t ki0m thCi gian c$a giáo 

viên và h�c sinh. 

•  Thu thông tin nhanh nhAng t(n ít công s=c và thCi gian. 

•  K4t qu1 ki#m tra �ánh giá �1m b1o tính khách quan cao vì h�n ch4 t(i �a 

sV tham gia c$a các y4u t( ch$ quan trong quá trình ki#m tra �ánh giá và 

th# hi0n �AFc m�t cách toàn di0n k4t qu1 h�c t!p, rèn luy0n c$a h�c sinh. 

•  Có th# rèn luy0n �AFc rBt nhi.u ph_m chBt và n2ng lVc trí tu0 c6ng nhA 

các ph_m chBt nhân cách khác. 

•  Dl s[ d�ng trong khâu t> ch=c ki#m tra c6ng nhA trong x[ lí k4t qu1 

ki#m tra �ánh giá. 
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+ Tuy nhiên, tr�c nghi0m c6ng có nhi.u h�n ch4 nhBt �Onh nhA: 

•  Tính xác suBt cao, ch=a �Vng nh
ng y4u t( ngGu nhiên, �oán mò. 

•  Khó xây dVng, so�n th1o các bài tr�c nghi0m chu_n, khó �1m b1o �AFc 

các yêu c'u, các thông s( k< thu!t hay các tiêu chí c$a bài tr�c nghi0m. 

•  @òi hji ph1i có sV áp d�ng phA8ng ti0n k< thu!t nhA máy tính, máy 

photocopy, máy in, giBy... 

•  T(n nhi.u thCi gian và công s=c c$a giáo viên trong khâu so�n th1o. 

•  Giáo viên và h�c sinh còn gHp nhi.u khó kh2n trong k< thu!t s[ d�ng tr�c 

nghi0m hoHc chAa có thói quen s[ d�ng... 

Trên th4 gi)i, tr�c nghi0m �AFc =ng d�ng r�ng rãi, tr9 thành m�t phA8ng 

ti0n �o lACng và ki#m �Onh chBt lAFng giáo d�c �1m b1o �� tin c!y cao. 

NgACi ta có nhi.u bi0n pháp �# kh�c ph�c nh
ng h�n ch4 c$a phA8ng 

pháp này. Trong �ó, �Hc bi0t chú tr�ng �4n vi0c ph(i hFp s[ d�ng tr�c 

nghi0m v)i các phA8ng pháp ki#m tra �ánh giá truy.n th(ng. 

+ Trong vi0c �ánh giá k4t qu1 c$a ho�t ��ng t!p th# có th# s[ d�ng ph(i 

hFp các lo�i câu tr�c nghi0m sau �ây: 

•  Tr�c nghi0m �úng — sai. 

•  Tr�c nghi0m �i.n th4. 

•  Tr�c nghi0m nhi.u lVa ch�n. 

•  Tr�c nghi0m tr1 lCi ng�n. 

•  Tr�c nghi0m hành vi. 

•  Tr�c nghi0m thái ��. 

•  Tr�c nghi0m tV lu!n (ph(i hFp). 

— Quan sát: 

+ Quan sát là quá trình tri giác trVc ti4p �(i tAFng nh�m thu th!p thông tin 

v. �(i tAFng hoHc ki#m tra thông tin v. �(i tAFng. Quan sát �AFc s[ 

d�ng nhA là m�t phA8ng pháp ki#m tra, trong �ó, giáo viên s[ d�ng t>ng 

hFp các giác quan (ch$ y4u b�ng m�t) �# theo dõi, tri giác m�i diln bi4n 

ho�t ��ng c$a h�c sinh và t!p th# h�c sinh nh�m thu th!p nh
ng thông 

tin ph1n ánh v. các bi#u hi0n c$a hành vi, thái ��, k< n2ng, tính tích cVc 

ho�t ��ng c$a h�c sinh, làm c8 s9 cho vi0c �ánh giá . 
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+ Quan sát �AFc thVc hi0n trong su(t quá trình ho�t ��ng, t\ khâu chu_n 

bO, diln bi4n �4n k4t thúc ho�t ��ng. Nh
ng thông tin thu �AFc t\ quan 

sát mang tính sinh ��ng, �a d�ng, phong phú, chân thVc nhAng �ôi khi 

bO nhilu do tính ch$ quan c$a ch$ th# quan sát. Do �ó nh
ng thông tin 

thu th!p �AFc t\ quan sát c'n �AFc x[ lí khách quan, có sV so sánh, �(i 

chi4u v)i các thông tin thu �AFc t\ các phA8ng pháp khác nh�m t�o c8 

s9 cho vi0c �ánh giá h�c sinh m�t cách khách quan. 

— Khi quan sát, c'n b1o �1m m�t s( yêu c'u sau: 

•  @1m b1o tính khách quan c$a thông tin thu �AFc; kh�c ph�c tính ch$ 

quan c$a ngACi quan sát. 

•  Quan sát nhi.u l'n và có ch$ �ích, trVc ti4p và gián ti4p. 

•  Quan sát tV nhiên hoHc có b( trí �# có th# thu �AFc nh
ng thông tin 

khách quan. 

•  Ph(i hFp quan sát t!p th# và quan sát cá nhân, quan sát quá trình và 

quan sát thCi �i#m, quan sát theo k4 ho�ch và quan sát ngGu nhiên �# 

�1m b1o tính chính xác c$a thông tin. 

•  C'n ghi chép �# lAu gi
 thông tin, t�o c8 s9 xác �áng cho vi0c �ánh giá. 

— Bài t!p và trình diln:  

S[ d�ng bài t!p thVc hành hay bài t!p lí thuy4t và vi0c trình diln c$a h�c 

sinh �# ki#m tra �ánh giá k4t qu1 ho�t ��ng t!p th# là hình th=c phù 

hFp. Khi làm bài t!p và trình diln h�c sinh không chg b�c l� hi#u bi4t và 

v!n d�ng lí thuy4t mà còn th# hi0n m=c �� thành th�o, �úng ��n c$a 

thao tác, c$a hành vi. K4t qu1 làm bài t!p và trình diln c6ng th# hi0n rõ 

nét thái �� và kh1 n2ng �Onh hA)ng giá trO c$a h�c sinh. 

Giáo viên nên lVa ch�n bài t!p và vi0c trình diln phù hFp v)i m�c tiêu �ánh 

giá, n�i dung ho�t ��ng và m=c �� yêu c'u phù hFp v)i trình ��, �i.u ki0n 

c$a h�c sinh có th# �ánh giá �AFc toàn di0n sV phát tri#n nhân cách. 

 Vi0c s[ d�ng hình th=c �ánh giá nào là do giáo viên lVa ch�n. Tuy nhiên, 

khi quy4t �Onh lVa ch�n hình th=c �ánh giá, giáo viên c'n chú ý t)i �Hc 

�i#m h�c sinh c$a mình, t)i nh
ng yêu c'u v. ho�t ��ng mà nhà trACng 

�Ht ra và �Hc bi0t ph1i bám vào m�c tiêu c$a ho�t ��ng. Hình th=c �ánh 

giá �AFc ch�n c6ng ph1i nh�m ��ng viên, khích l0 h=ng thú ho�t ��ng 

c$a h�c sinh, hA)ng các em tham gia tích cVc h8n cho nh
ng ho�t ��ng 

ti4p theo. 
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Nội dung 5   

TỔNG KẾT MODULE 

H�c viên ti4n hành t>ng k4t bài h�c b�ng vi0c vi4t l�i toàn b� nh
ng thu 

ho�ch c$a b1n thân v. n�i dung, phA8ng pháp và hình th=c t> ch=c nhA 

m�t b1n báo cáo chính th=c. Minh h�a b�ng m�t ho�t ��ng c� th# do 

chính giáo viên thi4t k4 và t> ch=c cho h�c sinh ho�t ��ng. 

Sau khi vi4t xong, b�n có th# trao �>i v)i �Kng nghi0p �# nh!n sV góp ý, 

t\ �ó vi4t l�i cho hoàn chgnh h8n. 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MODULE 

@(i v)i ho�t ��ng t!p th#, �ánh giá ch$ y4u là v. k< n2ng và thái �� c$a 

h�c sinh tham gia vào ho�t ��ng.  

* @ánh giá v. k< n2ng ho�t ��ng t!p th#, c'n lAu ý nh
ng k< n2ng sau �ây: 

— K< n2ng tham gia vào ho�t ��ng nhA: l!p k4 ho�ch ho�t ��ng, chu_n bO 

cho ho�t ��ng, thVc hi0n nhi0m v� �AFc giao trong quá trình ho�t ��ng, 

gi1i quy4t các tình hu(ng n1y sinh trong quá trình ho�t ��ng, �ánh giá 

k4t qu1 ho�t ��ng. 

— K< n2ng �i.u hành ho�t ��ng: giao nhi0m v� cho các t> và cá nhân, ki#m 

tra vi0c chu_n bO cho ho�t ��ng c$a các t> và cá nhân, �i.u khi#n ho�t 

��ng, gi1i quy4t tình hu(ng n1y sinh trong ho�t ��ng, ��ng viên t!p th# 

tích cVc tham gia vào ho�t ��ng... 

— K< n2ng �ánh giá k4t qu1 ho�t ��ng: �. ra các tiêu chí �ánh giá thi4t thVc 

và c� th#, t> ch=c �ánh giá khách quan và công b�ng, ��ng viên m�i 

ngACi �ánh giá v)i thái �� xây dVng và thân thi0n... 

* @ánh giá v. thái �� c$a h�c sinh trong ho�t ��ng t!p th#: 

— SV sXn sàng tham gia vào ho�t ��ng: sXn sàng nh!n nhi0m v� �AFc giao, 

sXn sàng �óng góp ý ki4n �# t> ch=c ho�t ��ng có hi0u qu1, sXn sàng 

giúp �L b�n trong quá trình ho�t ��ng... 

— H=ng thú v)i ho�t ��ng: thích các hình th=c ho�t ��ng c$a l)p, hào 

h=ng tham gia vào ho�t ��ng t!p th# 9 tBt c1 các khâu c$a ho�t ��ng...  
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E. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ, 

THỂ DỤC THỂ THAO. 

~ l=a tu>i h�c sinh ph> thông, các em rBt thích tham gia vào ho�t ��ng 

v2n hoá, v2n ngh0, th# d�c th# thao… vì v!y giáo viên ch$ nhi0m c'n t> 

ch=c t(t các ho�t ��ng này. 

* V)i các ho�t ��ng v2n hoá, v2n ngh0 nên s[ d�ng các bi0n pháp sau �ây: 

— Thành l!p câu l�c b� “NgACi yêu v2n th8”: t> ch=c cho các em sAu t'm 

ca dao t�c ng
, th8 ca, chân dung nhà th8, nhà v2n… T> ch=c các bu>i 

bình th8, thi sáng tác th8, v2n… 

— T> ch=c các ��i v2n ngh0: t!p hát, múa, v6 qu(c t4. 

— T> ch=c �êm ca hát theo ch$ �.. 

— T> ch=c các câu l�c b� nhi4p 1nh, quay phim. 

— T> ch=c thi báo tACng gi
a các t> và các l)p trong kh(i, trong trACng. 

* V)i các ho�t ��ng th# d�c, th# thao nên s[ d�ng các bi0n pháp sau �ây: 

— Thành l!p các ��i bóng �á, bóng bàn, c'u lông, c'u mây; t> ch=c luy0n 

t!p và thi �Bu gi
a các nhóm, t> và các l)p, các kh(i trong trACng... 

— Câu l�c b� th# d�c bu>i sáng 9 các �Oa phA8ng, v!n ��ng h�c sinh tham 

gia luy0n t!p thACng xuyên. 

— Duy trì th# d�c gi
a giC. 

— T> ch=c h�i thi th# d�c, th# thao… 

— T> ch=c các cu�c tham quan du lOch. 

— T> ch=c c�m tr�i. 

* V)i các ho�t ��ng lao ��ng nên s[ d�ng các bi0n pháp sau �ây: 

— T> ch=c lao ��ng tV ph�c v�: trVc nh!t, ngày t>ng v0 sinh trACng, l)p. 

— T> ch=c lao ��ng công ích và lao ��ng s1n xuBt 9 �Oa phA8ng �Hc bi0t 

vào mùa thu hái nông s1n. 

* Trong quá trình t> ch=c các ho�t ��ng c$a h�c sinh trong l)p, giáo viên 

ch$ nhi0m l)p ph1i thVc hi0n các nguyên t�c c8 b1n sau �ây: 
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— Ph1i t�o ra h=ng thú, tính ch$ ��ng, tích cVc, có ý th=c c$a h�c sinh. 

— Các ho�t ��ng phù hFp v)i l=a tu>i, n2ng lVc và s9 trACng c$a h�c sinh. 

— @1m b1o an toàn tuy0t �(i, không làm 1nh hA9ng �4n s=c khje và h�c 

t!p c$a h�c sinh.  

— Các ho�t ��ng càng �a d�ng phong phú, các em càng tích cVc tham gia, 

�ó là c8 h�i �# các em phBn �Bu và trA9ng thành. 

PHỤ LỤC 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TÌNH YÊU VÀ GIÁO 

DỤC GIỚI TÍNH TRONG LỚP 

Do tâm lí l=a tu>i, sV n1y n9 tình c1m gi
a hai h�c sinh khác gi)i là �i.u 

bình thACng. Tình c1m mà các nhà tâm lí thACng g�i là tình yêu tu>i h�c 

trò By thVc chBt là m�t ngACi m8 m�ng v. ai �ó, thích m�t ai �ó. Tình 

yêu tu>i h�c trò mang màu s�c “hoa phAFng” nên ai tr1i qua s& khó 

quên. Tuy  nhiên 9 nh
ng em có b1n l<nh, có m�c �ích tA8ng lai rõ ràng, 

các em s& bi4t s�p x4p sao cho vi0c h�c t!p không bO 1nh hA9ng. Có th# 

các em thja thu!n m�t tình b�n thân thi4t v)i nhau, hay t�m gác tình 

c1m riêng tA �# hoàn thành vi0c h�c. S( này không nhi.u. Tu>i h�c trò là 

l=a tu>i m)i l)n, tâm sinh lí chAa >n �Onh nên dl bO �> vL. @i.u 1nh 

hA9ng không tích cVc t)i vi0c h�c t!p, t)i nh
ng n. n4p sinh ho�t 

thACng ngày c$a các em.  

Là giáo viên ch$ nhi0m, s& không bi4t h4t �AFc các m(i quan h0 By n4u 

không t�o �AFc sV g'n g6i, tin tA9ng c$a ��i ng6 cán b� l)p và c$a chính 

các em. Chg qua các m(i quan h0 �ó, giáo viên ch$ nhi0m m)i n�m �AFc 

chính xác các m(i quan h0 tình c1m, tình yêu h�c trò. Giáo vên ch$ 

nhi0m không khuy4n khích nhAng c6ng không cBm các em. B�ng sV tôn 

tr�ng và hi#u bi4t, b�ng sV t\ng tr1i và chân thành, cùng các cán b� l)p 

thACng xuyên �Onh hA)ng, tA vBn �# các em �Onh hA)ng �AFc trong tình 

c1m, giúp các em l�c quan h8n trong cu�c s(ng �# nh
ng tình c1m By tr9 

thành ��ng lVc quan tr�ng giúp các em h�c t!p ngày càng ti4n b� h8n. 
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CÂU L�C B�: TÌNH B�N, TÌNH YÊU VÀ GIA �ÌNH 

(2 ti4t) 

I. M�c tiêu ho!t "#ng 

Giúp h�c sinh: 

— Có nh!n th=c �úng ��n v. tình b�n, tình yêu và gia �ình; ý th=c �AFc sV 

ph=c t�p trong tình b�n, tình yêu tu>i h�c trò và gia �ình. 

— Có kh1 n2ng =ng x[ và gi1i quy4t t(t các m(i quan h0 b�n bè, tình yêu và 

gia �ình; hình thành ý th=c xây dVng nh
ng tình c1m trong sáng, góp 

ph'n hoàn thi0n nhân cách. 

— Ti4p t�c rèn luy0n k< n2ng giao ti4p, k< n2ng t> ch=c và tham gia ho�t 

��ng t!p th#. 

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

— H�c sinh tham gia vi4t v. tình b�n, tình yêu, gia �ình v)i th# lo�i th8, 

truy0n, ti#u ph_m vui. 

— Ti4ng hát tình b�n, tình yêu. 

— @(i �áp nhanh. 

— T�a �àm. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

K4t hFp nhi.u hình th=c:  

— Thi sáng tác. 

— Gi)i thi0u sáng tác m)i c$a h�c sinh. 

— Bi#u diln v2n ngh0: hát, ti#u ph_m, ngâm th8. 

— Thi =ng x[ nhanh. 

— MCi chuyên gia tâm k< hoHc giáo viên có kinh nghi0m tA vBn gi1i �áp 

nh
ng b2n kho2n c$a h�c sinh v. vBn �. tâm sinh lí c$a tu>i h�c �ACng, 

=ng x[ giao ti4p trong nh
ng tình hu(ng có vBn �.. 

IV.G)i ý thi+t k+ ho!t "#ng 

1. Chu�n b
 

* Ban giám hi0u: 
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— TA vBn ho�t ��ng. 

— DV và phát bi#u �ánh giá, rút kinh nghi0m. 

* @oàn Thanh niên C�ng s1n: 

— So�n th1o th# l0, ch�n ban giam kh1o. 

— Phát ��ng cu�c thi vi4t v. tình b�n, tình yêu, gia �ình. 

— Xây dVng th# l0, yêu c'u c$a cu�c thi. 

— MCi chuyên gia tâm lí hoHc giáo viên ph� trách chuyên m�c “Tâm tính 

tu>i tr2ng r�m” 

— T> ch=c câu l�c b�. 

(@oàn trACng c6ng có th# giao nhi0m v� t> ch=c cho m�t vài t!p th# l)p 

10 chOu trách nhi0m thi4t k4, chBm, t> ch=c câu l�c b�). 

* Giáo viên ch$ nhi0m: @�ng viên, tA vBn, duy0t bài c$a h�c sinh l)p mình. 

* H�c sinh: 

— Tham gia vi4t bài (th# lo�i tV ch�n — có th# là th8, truy0n hoHc ti#u ph_m, 

t1n v2n, nh�c ph_m…). 

— Tham dV và hA9ng =ng tích cVc trong ho�t ��ng câu l�c b�. 

2. T ch�c 

* BA)c 1: LVa ch�n nh
ng tác ph_m �Hc s�c �# gi)i thi0u trong bu>i t> 

ch=c câu l�c b�. 

— @oàn trAòng phát ��ng cu�c thi. 

— Các l)p g[i bài dV thi v. ban t> ch=c 

— Ban giám kh1o chBm, ch�n m�t s( tác ph_m ��c �áo. 

* BA)c 2: T> ch=c câu l�c b�. 

— NgACi dGn chA8ng trình gi)i thi0u khái quát, ng�n g�n ý ngh<a, yêu c'u 

c$a cu�c thi. 

— Gi)i thi0u khách mCi, ban giám kh1o, thA kí cu�c thi. 

— @# t�o không khí vui v], chA8ng trình có th# b�t �'u v)i m�t vài ti4t m�c 

v2n ngh0. 
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— NgACi dGn chA8ng trình gi)i thi0u nh
ng bài vi4t sáng t�o, hBp dGn — có 

th# do tác gi1 tV th# hi0n hoHc nhC ngA8i khác th# hi0n (ph1i �2ng kí 

trA8c v)i ban t> ch=c) 

— @an xen gi
a ho�t ��ng gi)i thi0u sáng tác là các ti4t m�c v2n ngh0 — hát 

— múa, �i0u nh1y truy.n th(ng hoHc hi0n ��i. 

— LKng ghép v)i trò ch8i =ng x[ nhanh: 

+  NgACi dGn chA8ng trình có th# �Aa ra m�t s( tình hu(ng, câu hji theo 

ch$ �., yêu c'u ngACi ch8i — h�c sinh kh(i 10, tr1 lCi th!t nhanh. NgACi 

có câu tr1 lCi �úng s& �AFc nh!n m�t ph'n quà. 

+  Có th# t> ch=c thành hai nhóm. MYi câu hji, tình  hu(ng �Aa ra, ��i nào 

có Bn chuông trA)c s& giành quy.n tr1 lCi, ��i nào có nhi.u câu tr1 lCi 

�úng s& là ��i th�ng cu�c. 

— Bi#u diln thCi trang. 

— Ti4p theo là chuyên m�c “Tâm tình tu>i tr2ng r�m”: 

+  H�c sinh s& nêu nh
ng câu hji, nh
ng b2n kho2n xoay quanh vBn �. 

tâm — sinh lí l=a tu>i h�c �ACng, có nên yêu hay không yêu 9 tu>i h�c 

�ACng, nh
ng vBn �. khó kh2n trong m(i quan h0 gi
a cha mb và con 

cái, vBn �. bình �`ng gi)i, vBn �. b�o lVc h�c �ACng, hi0n tAFng m�t s( 

n
 sinh ngày nay thích dùng b�o lVc gi1i quy4t mâu thuGn, v] �bp c$a n
 

sinh thCi hi0n ��i… 

+  Ban t> ch=c có th# thu th!p nh
ng câu hji, ý ki4n t\ trA)c hoHc trong 

quá trình t�a �àm. 

+  Thành viên tham gia câu l�c b� có th# tV do phát bi#u ý ki4n c$a minh. 

+  Khách mCi, chuyên gia tâm lí hoHc giáo viên gi1i �áp th�c m�c, tA vBn 

giúp các em có th# rút ra bài h�c =ng x[, biêt cách �i.u chgnh tình c1m, 

hành vi �úng mVc trong các m(i quan h0. 

— Ban giám kh1o công b( gi1i cu�c thi vi4t v. tình b�n, tình yêu, gia �ình. 

— Ban t> ch=c trao gi1i. 

— Ban giám hi0u nh!n xét, �ánh giá chuyên �.. 
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Ch- ". 

HỘI THI “NÉT ĐẸP QUA ỨNG XỬ, GIAO TIẾP” 

 (2 ti4t) 

I.  M�c tiêu ho!t "#ng 

— H�c sinh hi#u =ng x[, giao ti4p th# hi0n nét �bp tâm hKn, ph_m chBt  

con ngACi. 

— T\ �ó có ý th=c rèn luy0n, tu dALng trong giao ti4p, =ng x[ v)i b�n bè, 

ngACi thân và m�i ngACi trong xã h�i. 

— Ti4p t�c rèn luy0n k< n2ng giao ti4p, k< n2ng t> ch=c và tham gia ho�t 

��ng t!p th#. 

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

— Xây dVng các tình hu(ng =ng x[ theo ch$ �. v. tình b�n, tình yêu, gia �ình. 

— Ca ngFi nét �bp trong v2n hoá =ng x[. 

— Phê phán nh
ng bi#u hi0n chAa �bp trong giao ti4p =ng x[. 

III.  Hình th(c ho!t "#ng 

— Dàn dVng và bi#u diln ho�t c1nh. 

— T> ch=c h�i thi. 

IV. G)i ý thi+t k+ ho!t "#ng 

1. Chu�n b
 

* Ban giám hi0u: 

— DV chuyên �.. 

— Nh!n xét, �ánh giá. 

* @oàn Thanh niên C�ng s1n: 

— Phát ��ng cu�c thi. 

— MCi giám kh1o — có th# có ��i di0n giáo viên, ��i di0n @oàn trACng, ��i 

di0n h�c sinh kh(i 10. 

— H�p ban giám kh1o th(ng nhBt nguyên t�c, bi#u �i#m chBm. 

— Xây dVng k4 ho�ch t> ch=c h�i thi. 

(@oàn trACng c6ng có th# giao nhi0m v� t> ch=c cho m�t vài tâp th# chOu 

trách nhi0m thi4t k4, chBm, t> chAc cu�c thi). 

— Xây dVng tình hu(ng cho khán gi1. 
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* Giáo viên ch$ nhi0m:  

— Cung cBp tài li0u c'n thi4t hoHc k< n2ng xây dVng câu hji tình hu(ng. 

— @�ng viên h�c sinh, qu1n lí h�c sinh tham dV h�i thi. 

— Giáo viên chu_n bO m�t vài tình hu(ng cho h�c sinh tham kh1o �# h�c 

sinh có th# tV mình xây dVng tình hu(ng. Ví d�:  

+  Khi em xin phép �i sinh nh!t b�n 9 m�t nhà hàng nhAng mb hoHc b( 

không �Kng ý vì nhi.u lí do: �ACng xa, �o�n �ACng By thACng xuyên 

�ông �úc, l�i vào thCi gian giáp t4t; h�c sinh không nên �i nhà hàng n4u 

không có ngACi l)n �i cùng. 

Em c1m thBy th4 nào và s& hành ��ng ra sao? 

+  Em rBt quý m�t ngACi b�n khác gi)i. B( mb bi4t và ng2n cBm quy4t li0t 

b�ng nhi.u cách, em s& x[ sV nhA th4 nào? 

+ B�n thân c$a em b�t �'u có nh
ng bi#u hi0n ham ch8i �i#n t[, bj h�c, 

em s& làm gì? 

+ B�n khác gi)i mCi em �i ch8i hoHc xem phim m�t mình v)i b�n vào bu>i 

t(i, em có nh!n lCi không? Vì sao? 

+ M�t b�n khác gi)i ngKi c�nh nói yêu em, hai ngACi c6ng có m�t chút 

tình c1m vAFt quá tình b�n. Cô giáo ch$ nhi0m �>i chY, cho m�t b�n 

khác ngKi chen vào gi
a. M�t thCi gian rBt ng�n sau �ó, b�n c$a em l�i 

thích ngACi kia. Em s& x[ sV nhA th4 nào?... 

* H�c sinh: 

— Thành l!p ��i thi c$a l)p. 

— So�n th1o tình hu(ng và �áp án, g[i v. Ban t> chAc trA)c h�i thi. 

— Tham dV h�i thi. 

2. T ch�c 

— NgACi dGn chA8ng trình gi)i thi0u khái quát, ng�n g�n ý ngh<a cu�c thi. 

— Gi)i thi0u khách mCi, ban giám kh1o, thA kí cu�c thi. 

— Công b( yêu c'u cu�c thi. 

— N�i dung thi:  

+ Màn chào hji: TV gi)i thi0u v. ��i mình (theo th= tV b(c th2m). 
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+  Xây dVng tình hu(ng. 

+  Tr1 lCi tình hu(ng. 

— Th# l0 thi:  

+ Tùy theo s( lAFng ��i �2ng kí có th# t> ch=c thành m�t vòng hay hai 

vòng theo lu!t ch8i. 

•  MYi vòng t\ 3 �4n 4 ��i. 

•  MYi ��i �AFc �Aa ra 2 — 3 tình hu(ng — có th# dA)i d�ng ti#u ph_m ng�n. 

Tùy vào m=c �� ��c �áo, giám kh1o s& chBm �i#m xây dVng tình hu(ng. 

•  Tr1 lCi tình hu(ng. 

+ Tùy theo s( lAFng ��i �2ng kí có th# t> ch=c thành m�t vòng hay hai 

vòng theo lu!t ch8i. 

•  MYi vòng gKm 3 — 4 ��i. 

•  MYi ��i �AFc �Aa ra 2 — 3 tình hu(ng — có th# dA)i d�ng ti#u ph_m ng�n. 

Tùy vào m=c �� ��c �áo, giám kh1o s& chBm �i#m xây dVng tình hu(ng. 

•  Tr1 lCi tình hu(ng: @�i �Aa ra tình hu(ng s& không �AFc tr1 lCi trong 

trACng hFp này. Các ��i còn l�i, ��i nào Bn chuông hoHc ra tín hi0u trA)c 

s& giành �AFc quy.n tr1 lCi trA)c — c�ng �i#m =ng x[ nhanh. Các ��i 

khác vGn �AFc quy.n tr1 lCi. 

•  K4t qu1 cu�c thi �AFc tính b�ng t>ng �i#m các ph'n chào hji, xây dVng 

tình hu(ng, gi1i quy4t tình hu(ng. 

— LKng ghép các ti4t m�c v2n ngh0, thCi trang b�n gái, trò ch8i… 

— Ph'n dành cho khán gi1: 

+ NgACi dGn chA8ng trình có th# �Aa ra m�t vài tình hu(ng cho khán gi1, 

h�c sinh. 

+ NgACi ch8i có câu tr1 lCi gi1i quy4t �úng tình hu(ng s& �AFc nh!n ph'n 

thA9ng. 

— ThA kí t>ng hFp k4t qu1 — phi4u chBm t\ ban giám kh1o. 

— T>ng k4t, trao gi1i. 

— Ban giám hi0u nh!n xét, �ánh giá. 
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Ch- ". 

VỀ TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH 

 (1 ti4t ) 

I.  M�c tiêu ho!t "#ng 

Sau ho�t ��ng, h�c sinh có kh1 n2ng: 

— Nh!n th=c �úng ��n v. tình b�n khác gi)i, v. tình yêu và h�nh phúc gia �ình. 

— Bi4t =ng x[ �úng mVc trong tình b�n khác gi)i và trong quan h0 gi
a các 

thành viên 9 gia �ình. 

— Có thái �� tôn tr�ng tình b�n khác gi)i, tình c1m gia �ình. 

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

Ho�t ��ng này �. c!p �4n nh
ng n�i dung sau �ây: 

— Tình b�n trong sáng và vai trò c$a tình b�n trong cu�c s(ng. 

— Tình yêu và tình yêu lành m�nh. 

— Gia �ình và h�nh phúc gia �ình. 

III.  Hình th(c ho!t "#ng 

— Trình bày ti#u ph_m. 

— Thi hji �áp. 

— Thi x[ lí tình hu(ng. 

— Trò ch8i: NgACi th\a th= ba, 

IV. Công tác chu1n b3 

1. Giáo viên 

—  Nêu vBn �. t> ch=c ho�t ��ng giúp h�c sinh �Onh hA)ng và có tâm th4 

sXn sàng, c'n nhBn m�nh m�c �ích, ý ngh<a và yêu c'u c$a ho�t ��ng. 

—  GFi ý công vi0c cho h�c sinh chu_n bO: 

+ Tìm ��c và sAu t'm tài li0u có n�i dung liên quan. 

+ Trao �>i và quy4t �Onh hình th=c ho�t ��ng: có th# là trình bày ti#u ph_m 

v. m�t trong nh
ng n�i dung trên, hoHc thi hji �áp, hay thi hùng bi0n. 

—  Ki#m tra k4t qu1 chu_n bO c$a h�c sinh: 

— H�c sinh hji ý ki4n hoHc báo cáo k4t qu1 công vi0c chu_n bO cho giáo viên. 

— Giáo viên có th# góp ý thêm hoHc giúp h�c sinh hoàn tBt công vi0c chu_n bO. 
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2.  H�c sinh 

—  Cùng nhau th1o lu!n �# quy4t �Onh ch�n n�i dung ho�t ��ng và hình 

th=c ho�t ��ng kèm theo �ó. 

—   T> ch=c t!p luy0n theo hình th=c ho�t ��ng �ã lVa ch�n. 

—   Thành l!p ban giám kh1o (Ban giám kh1o là h�c sinh). 

Ban giám kh1o xây dVng thang �i#m và th# l0 chBm �i#m.  

GFi ý: 

+ Thang �i#m t\ 1 �4n 10. 

+ ThVc hi0n theo �úng n�i dung và hình th=c �ã ch�n. 

+ Gi1i �áp �AFc tình hu(ng trong quá trình ho�t ��ng c6ng �AFc chBm �i#m 

— C[ ngACi dGn chA8ng trình. NgACi dGn chA8ng trình chu_n bO lCi dGn  

c$a mình. 

— MCi c( vBn chuyên môn �# giúp h�c sinh gi1i �áp nh
ng câu khó, tình 

hu(ng khó. C( vBn chuyên môn là giáo viên d�y môn Giáo d�c công dân 

và môn Sinh h�c. 

— Phân công chu_n bO các phA8ng ti0n khác cho ho�t ��ng nhA: phA8ng 

ti0n trang trí, ph'n thA9ng (n4u có). 

V.  T4 ch(c ho!t "#ng 

Ho�t ��ng 1: M  �!u. 

NgACi dGn chA8ng trình: 

— Nêu lí do, yêu c'u ho�t ��ng. 

— Gi)i thi0u ban giám kh1o. 

— Gi)i thi0u các ��i thi (hoHc mCi các ��i thi tV gi)i thi0u). 

— Nêu th# l0 cu�c thi. 

Ho�t ��ng 2: Thi h"i �áp. 

— Theo yêu c'u c$a ngACi dGn chA8ng trình, m�t ��i nêu câu hji, m�t ��i 

tr1 lCi. 

 — Sau �ó ��i ra câu hji nêu �áp án. N4u câu tr1 lCi không �úng v)i �áp án 

thì ��i tr1 lCi s& mBt quy.n tham gia ho�t ��ng ti4p theo. NgACi �i.u 

khi#n mCi h�c sinh trong l)p �Aa ra ý ki4n c$a mình. 

 — Giám kh1o chBm �i#m. 



160  |  MODULE THPT 41 

Ho�t ��ng 3: X& lí tình hu*ng. 

 — NgACi �i.u khi#n ��c to m�t câu chuy0n có nh
ng tình hu(ng xoay 

quanh ch$ �. tình b�n, tình yêu và gia �ình. 

 — Sau khi ��c xong, ngACi dGn chA8ng trình nêu các câu hji (có th# 2 hoHc 

3 câu hji tuw c(t chuy0n). 

 — Các ��i thi s& th1o lu!n trong 5 phút và c[ ��i di0n lên trình bày. 

 — Ban giám kh1o chBm �i#m. 

Trong 5 phút dành cho hai ��i thi th1o lu!n, ngACi dGn chA8ng trình cho 

l)p trình diln m�t s( ti4t m�c v2n ngh0. 

Ho�t ��ng 4: Ch,i trò ch,i “Ng12i th3a th� ba”. 

* M�c �ích: Rèn luy0n ph1n x� nhanh, k< n2ng ch�y, phát tri#n s=c nhanh. 

*  Chu_n bO: 

K] hai vòng tròn �Kng tâm, �ACng kính vòng tròn trong kho1ng 8 — 10m, 

vòng tròn ngoài kho1ng 11 — 12m hoHc h8n ph� thu�c vào s( lAFng h�c 

sinh tham gia ch8i. T!p hFp h�c sinh �=ng theo hai vòng tròn quay mHt 

vào tâm t�o thành t\ng �ôi m�t. Ch�n hai em �=ng ngoài vòng tròn quay 

mHt ngAFc chi.u kim �Kng hK, em n� cách em kia 3m. 

*  Cách ch8i: 

Khi có l0nh, hai ngACi b�t �'u ch�y �u>i, ngACi ch�y trA)c ph1i ch�y 

nhanh sao cho ngACi sau không �u>i kOp, n4u ngACi ch�y sau �u>i kOp, 

vY nhb vào ngACi b�n, ngACi ch�y trA)c nhA v!y là thua. Trò ch8i d\ng 

l�i �# thay �ôi khác hoHc hai ngACi �>i vai cho nhau. Tuy nhiên, trò ch8i 

hBp dGn 9 chY ngACi ch�y trA)c có th# ch�y vào �=ng trA)c mHt bBt kì 

ngACi nào �=ng 9 vòng tròn trong, lúc này hàng tr9 thành 3 ngACi, ngACi 

�=ng sau cùng tr9 thành ngACi th\a th= 3. NgACi th= 3 l!p t=c ph1i ch�y 

ngAFc chi.u kim �Kng hK �# sao cho ngACi �u>i không �u>i kOp, sau �ó 

c6ng �=ng vào trA)c mHt m�t bàn nào �ó 9 vòng trong nhA quy �Onh. 

Trò ch8i ti4p t�c nhA v!y kho1ng 2 — 5 phút thì d\ng l�i. N4u sau 1 — 2 

phút ngACi �u>i vGn không b�t �AFc ngACi nào, c'n cho trò ch8i d\ng l�i 

�# thay ngACi �u>i. 
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Ho�t ��ng 5: K8t thúc. 

— Ban giám kh1o công b( k4t qu1 cu�c thi. 

— Trao thA9ng cho các ��i thi và cá nhân. 

— Phát bi#u c$a giáo viên c( vBn hoHc giáo viên ch$ nhi0m. 

— NgACi dGn chA8ng trình nh!n xét k4t qu1 ho�t ��ng. 

 

Ch- ". 

NHỮNG TÌNH HUỐNG ỨNG XỬ  

TRONG QUAN HỆ TÌNH BẠN, TÌNH YÊU 

 (1 ti+t) 

I.  M�c tiêu ho!t "#ng 

Sau ho�t ��ng, h�c sinh có kh1 n2ng: 

— N�m �AFc nh
ng tình hu(ng, sV vi0c, nh
ng sV ki0n thVc t4 ph1n ánh 

m(i quan h0 gi
a tình b�n khác gi)i, tình yêu 9 l=a tu>i thanh niên.  

—  Bi4t cách x[ lí, gi1i quy4t nh
ng tình hu(ng n1y sinh h�ng ngày trong 

tình b�n khác gi)i, tình yêu nam n
 phù hFp v)i thu'n phong m< t�c c$a 

dân t�c Vi0t Nam. 

—  Có thái �� rõ ràng trong vi0c nhìn nh!n và �Bu tranh v)i nh
ng bi#u hi0n 

không lành m�nh trong quan h0 tình b�n khác gi)i, trong tình yêu. 

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

Ho�t ��ng này bao gKm nh
ng n�i dung sau �ây: 

— Các bi#u hi0n v. thái �� và hành vi trong quan h0 tình b�n khác gi)i, tình 

yêu nam n
 hi0n nay 9 l=a tu>i thanh niên (c1 tích cVc và tiêu cVc). 

— Nh
ng tình hu(ng thVc t4 trong quan h0 tình b�n khác gi)i, tình yêu l=a 

tu>i thanh niên (trên c1 hai bình di0n: tích cVc và tiêu cVc). 

— Nh
ng �Onh ki4n trong phân bi0t �(i x[ gi
a nam và n
, bình �`ng gi)i, 

vBn �. b�o lVc �(i v)i các b�n n
. 

— Tình tr�ng xâm h�i tình d�c, quBy r(i tình d�c 9 các góc �� khác nhau. 

III.  Hình th(c ho!t "#ng 

—  Thi gi1i quy4t bài t!p tình hu(ng. 
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—  Thi hji — �áp v. quan h0 tình b�n khác gi)i, tình yêu l=a tu>i thanh niên 

h�c sinh. 

— Th1o lu!n nhóm 

— Trình bày ti#u ph_m 

IV.  Công tác chu1n b3 

1. Giáo viên 

— @Onh hA)ng h�c sinh m�t s( n�i dung ho�t ��ng xung quanh các tình 

hu(ng trong quan h0 tình b�n khác gi)i, tình yêu l=a tu>i thanh niên �# 

các em t!p trung xây dVng và lVa ch�n hình th=c ho�t ��ng phù hFp. 

— Giao nhi0m v� cho cán b� l)p quy4t �Onh lVa ch�n hình th=c ho�t ��ng 

sao cho phù hFp v)i kh1 n2ng, h=ng thú c$a h�c sinh trong l)p. 

— GFi ý h�c sinh tìm ��c và sAu t'm tA li0u, tài li0u có liên quan �4n nh
ng 

n�i dung ho�t ��ng �ã nêu 9 trên. 

2. H�c sinh 

— Toàn l)p th1o lu!n và quy4t �Onh lVa ch�n hình th=c ho�t ��ng. T\ �ó 

th(ng nhBt nh
ng vi0c c'n ph1i chu_n bO. Phân công cho t\ng t> ph'n 

vi0c c� th# �# t> giao nhi0m v� cho thành viên c$a t> mình chu_n bO. 

— Có th# gFi ý xây dVng m�t vài tình hu(ng sau:  

+  Tình hu(ng 1: ~ l=a tu>i h�c sinh THPT, chúng ta �ã �# ý hoHc thích ai 

�ó. Khi nhìn thBy m�t b�n nào �ó cùng trACng, hoHc 9 bên ngoài trông 

khá hBp dGn và b�n mu(n làm quen. Qu1 là khó khi ph1i ti4p c!n m�t 

ngACi chAa h. quen bi4t, nhBt là khi b�n �ã b�t �'u có sV rung ��ng v)i 

ngACi �ó. B�n không mu(n bO t\ ch(i vì nhA th4 thì h8i buKn ph1i 

không? NhAng n4u ti4p c!n thì làm sao mà làm quen �AFc? B�n hãy 

mách giúp cách làm quen nhé? 

+  @ôi khi, b�n thBy khó có th# bi4t mình �ang yêu ai �ó m�t cách thVc sV 

hay không. Tim b�n c6ng �!p dKn, b�n c6ng thBy hKi h�p, mê tít trA)c 

bóng dáng c$a m�t chàng hay m�t nàng nào �ó. B�n có th# ngh< �ó là 

tình yêu. ThVc sV tình c1m �ó c6ng tràn ng!p l�m. NhAng khi bi4t �ôi 

chút v. ngACi �ó rKi thì có th# nh
ng c1m xúc ban �'u l�i bi4n mBt, b�n 

không còn thBy bO hBp dGn v)i ngACi �ó n
a. ~ vào tr�ng thái �ó, b�n s& 

làm gì?  
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+  Có m�t b�n gái tâm sV: “Em quen m�t b�n trai cách �ây 6 tháng. ThVc sV 

em rBt thích anh By. Có m�t l'n, anh By yêu c'u em có quan h0 tình d�c. 

Em không mu(n �i.u �ó vì chúng em còn quá tr], m)i 17, 18 tu>i và m)i 

quen bi4t nhau trong m�t thCi gian ng�n. NhAng anh By c= kh2ng kh2ng 

nói r�ng �i.u này là rBt bình thACng �(i v)i nh
ng ngACi yêu nhau. Anh 

By mu(n em th# hi0n tình yêu c$a em �(i v)i anh By. Em thVc sV không 

�Kng ý. Em có nên �Kng ý quan h0 tình d�c v)i anh By hay nên nghe theo 

c1m nh!n c$a chính mình? Em sF r�ng em s& mBt ngACi b�n trai n4u em 

không �Kng ý...”. 

+  Mình và b�n trai By tuy cùng h�c v)i nhau �ã 2 n2m nhAng chAa m�t l'n 

nói chuy0n. B�n By h�c giji và rBt thông minh, nhAng ít nói nên c1m giác 

khó g'n. Mình rBt ngALng m� b�n By nhAng chg �# trong lòng thôi. 

Nhi.u lúc mình mu(n b�t chuy0n, mu(n g'n g6i �# tr9 thành b�n thân, 

�ôi b�n h�c t!p nhAng l�i ng�i, sF m�i ngACi ch4 gilu và ghép �ôi mình 

v)i b�n By thì xBu h> l�m. NhAng mHc dù v!y mình vGn rBt thích k4t b�n 

v)i b�n By. Mình rBt buKn và không bi4t ph1i làm sao bây giC? 

— T\ nh
ng gFi ý tình hu(ng nhA trên, h�c sinh có th# cùng nhau xây dVng 

thêm nh
ng tình hu(ng khác liên quan �4n các m(i quan h0 trong cu�c 

s(ng thACng ngày c$a các em. 

— N4u là hình th=c thi gi1i quy4t bài t!p tình hu(ng thì c'n c[ hai ��i thi 

��i di0n cho l)p. C[ ban giám kh1o, nên mCi giáo viên ch$ nhi0m l)p 

tham gia vào ban giám kh1o. 

— Phân công nhau chu_n bO v. phA8ng ti0n ho�t ��ng, ngACi �i.u khi#n 

ho�t ��ng và nh
ng th= c'n thi4t khác ph�c v� cho ho�t ��ng nhA: m�t 

vài ti4t m�c v2n ngh0, ph'n thA9ng dành cho ��i có nhi.u �i#m nhBt, 

trang trí l)p.... 

V.  T4 ch(c ho!t "#ng 

Ho�t ��ng 1: M  �!u. 

TrA)c khi vào ho�t ��ng, toàn l)p ch8i trò ch8i “Nh1y ô ti4p s=c”. N�i 

dung trò ch8i nhA sau: 

*  M�c �ích: 

 Rèn luy0n k< n2ng b!t nh1y, phát tri#n s=c m�nh chân và sV khéo léo. 
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*  Chu_n bO: 

K] m�t v�ch chu_n bO và m�t v�ch xuBt phát cách nhau 1 — 1,5m. Cách 

v�ch xuBt phát 0,8 — 1,5m c$a mYi hàng k] 1 ô ch
 nh!t, mYi ô có c�nh 0,4, 

c�nh kia 1 — 1,5m. T!p hFp HS thành nh
ng ��i theo hàng d�c sau v�ch 

chu_n bO (tA8ng =ng v)i các ô �ã chu_n bO). 

* Cách ch8i: 

Nh
ng em s( 1 c$a mYi ��i ti4n vào v�ch xuBt phát. Khi có l0nh, các em 

ph1i b!t nh1y b�ng hai chân t\ v�ch xuBt phát vào ô s( 1, sau �ó b!t 

nh1y tách hai chân vào ô s( 2 và 3, ti4p t�c nhA v!y cho �4n ô cu(i. B!t 

nh1y quay 180

o

, b!t nh1y l'n lAFt qua các ô v. v�ch xuBt phát, �Aa tay 

ch�m b�n s( 2. S( 2 b!t nh1y nhA s( 1 và l'n lAFt nhA v!y cho �4n h4t. 

@�i nào xong trA)c, ít ph�m quy là th�ng. 

— Các trACng hFp ph�m quy: 

+ XuBt phát trA)c l0nh hoHc trA)c khi ch�m tay b�n nh1y trA)c. 

+ @Ht chân vào ô không �úng quy �Onh, hoHc chân �. lên v�ch hay ra ngoài v�ch. 

Ho�t ��ng 2: Thi gi:i quy8t bài t>p tình hu*ng. 

— MCi hai ��i thi lên vO trí phía trA)c �# chu_n bO tham gia cu�c thi. Ban 

giám kh1o công b( th# l0 cu�c thi và bi#u �i#m chBm thi.  

— Cách thi nhA sau: ��i thi s( 1 nêu tình hu(ng c'n ph1i gi1i quy4t; ��i thi 

s( 2 th1o lu!n trong m�t phút, sau �ó �Aa ra phA8ng án gi1i quy4t �(i 

v)i tình hu(ng c$a ��i thi s( 1. N4u cách gi1i quy4t �ó chAa th!t chu_n 

thì ban giám kh1o yêu c'u ��i s( 1 �Aa ra �áp án c$a mình hoHc �. nghO 

h�c sinh trong l)p �Aa ra cách gi1i quy4t khác. Sau �ó �>i vO trí, ��i s( 2 

�Aa ra tình hu(ng �# ��i s( 1 gi1i quy4t.  

— K4t thúc cu�c thi, ban giám kh1o công b( k4t qu1 c$a hai ��i. @�i �AFc 

nhi.u �i#m s& nh!n ph'n quà c$a l)p. Cá nhân nào có câu tr1 lCi hay nhBt. 

Ho�t ��ng 3: Bi@u diBn vCn nghD. 

Các ti4t m�c v2n ngh0 �ã chu_n bO l'n lAFt lên trình bày. N�i dung liên 

quan �4n n�i dung c$a ho�t ��ng. 

Ho�t ��ng 4: K8t thúc. 

NgACi �i.u khi#n mCi c1 l)p th1o lu!n và cho ý ki4n �ánh giá v. bu>i 

ho�t ��ng này. Sau �ó mCi giáo viên ch$ nhi0m phát bi#u ��ng viên và 

�Onh hA)ng cho ho�t ��ng ti4p theo. 
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Ch- ". 

TRÌNH DIỄN TRANG PHỤC 

 (1 ti4t) 

I.  M�c tiêu ho!t "#ng  

Sau ho�t ��ng, h�c sinh có kh1 n2ng: 

— Hi#u v] �bp lành m�nh c$a nh
ng ki#u trang ph�c k4t hFp hài hoà gi
a 

tính dân t�c và tính hi0n ��i. SV phù hFp gi
a các ki#u trang ph�c v)i 

nhu c'u và s9 thích c$a thanh niên h�c sinh. 

— Phê phán và t\ ch(i nh
ng ki#u trang ph�c không lành m�nh, không 

phù hFp v)i l=a tu>i h�c sinh THPT. 

— Bi4t cách lVa ch�n nh
ng ki#u trang ph�c phù hFp v)i b1n thân, v)i v2n 

hoá c$a �Oa phA8ng. 

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

— Các ki#u trang ph�c truy.n th(ng, hi0n ��i ph1n ánh b1n s�c v2n hoá 

dân t�c. @ó là nh
ng ki#u trang ph�c �bp, lành m�nh, có tính th_m m< 

cao, sáng t�o, phù hFp v)i sV phát tri#n c$a l=a tu>i h�c sinh trung h�c 

ph> thông. 

 — H0 th(ng câu hji �ánh giá m=c �� nh!n th=c c$a h�c sinh v. thCi trang 

nói chung và các ki#u trang ph�c cho h�c sinh THPT nói riêng. 

III.  Hình th(c ho!t "#ng 

— Trình diln thCi trang. 

— Thi tr1 lCi câu hji. 

IV.Công tác chu1n b3 

1.  Giáo viên  

Giao nhi0m v� cho ban cán sV l)p, ban chBp hành chi �oàn chu_n bO n�i 

dung và hình th=c ho�t ��ng bao gKm: trình diln thCi trang và thi nh!n 

th=c. Trên c8 s9 �ó xác �Onh các công vi0c c� th# c'n chu_n bO: 

— Thành l!p Ban giám kh1o cu�c thi. 

— Xây dVng chA8ng trình thi. 

— Tìm ki4m nguKn kinh phí, c8 s9 v!t chBt cho cu�c thi. 
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2.  H�c sinh  

— Ban cán sV l)p trình bày các vBn �. nêu trên trA)c toàn l)p. Khuy4n 

khích, ��ng viên m�i thành viên tham gia �óng góp ý ki4n �# hoàn chgnh 

các n�i dung �ã �AFc chu_n bO.  

— Ban cán sV l)p giao nhi0m v� c� th# cho các t> chu_n bO: 

+  MYi t> tV thi4t k4 m�t ki#u trang ph�c b�t bu�c: �Kng ph�c h�c sinh 

THPT hoHc m�t ki#u thCi trang tV ch�n (cho nam hoHc n
) trên chBt li0u 

v1i hoHc giBy màu (tuw theo hoàn c1nh c� th#, t(t nhBt là trên v1i). 

+  MYi t> chu_n bO 1 — 2 ti4t m�c v2n ngh0. 

+  Phân công nhóm trang trí, kê bàn gh4, chu_n bO các phA8ng ti0n cho 

cu�c thi. 

+  Ban cán sV l)p chOu trách nhi0m mCi ��i bi#u và chu_n bO các tHng 

ph_m; lVa ch�n ngACi dGn chA8ng trình; thành l!p ban giám kh1o... 

Trên c8 s9 nhi0m v� �AFc giao, các t> bàn b�c, phân công nh�m hoàn 

thành công vi0c c$a t> nhA: 

— LVa ch�n các b�n khéo tay, có n2ng khi4u v. trang ph�c �# giao nhi0m 

v� hoàn thành các ki#u trang ph�c �ã �Onh. 

— Phân công các b�n tham gia trình diln (lVa ch�n m�t b�n nam, m�t b�n 

n
) trang ph�c và t> ch=c luy0n t!p. 

— Phân công các b�n tham gia ph'n thi nh!n th=c, luy0n t!p trên m�t s( 

tình hu(ng và câu hji c� th#. 

— Phân công các b�n tham gia v2n ngh0. 

— Phân công nhóm thVc hi0n màn chào hji c$a t>. 

V. T4 ch(c ho!t "#ng  

Ho�t ��ng 1: M  �!u.  

— �n �Onh t> ch=c, bi#u diln 1, 2 ti4t m�c v2n ngh0 chào m\ng. 

— NgACi dGn chA8ng trình tuyên b( lí do, gi)i thi0u ��i bi#u, gi)i thi0u ban 

giám kh1o. 
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Ho�t ��ng 2: Thi ph!n chào h"i. 

— NgACi dGn chA8ng trình l'n lAFt gi)i thi0u, mCi các t> lên thVc hi0n ph'n 

chào hji c$a t> mình trong 5 phút. N�i dung ph'n chào hji: gi)i thi0u v. 

��i thi c$a t> mình, con ngACi và thành tích �ã ��t �AFc. 

— Ban giám kh1o công b( �i#m t\ng t>, thA k< t>ng hFp �i#m. 

Ho�t ��ng 3: Trình diBn th2i trang. 

— NgACi dGn chA8ng trình l'n lAFt mCi các t> lên trình diln trang ph�c c$a 

mình. (Có th# trình diln trang ph�c b�t bu�c mYi lAFt, sau �ó là trang 

ph�c tV ch�n ... �# ban giám kh1o theo dõi �ánh giá chính xác). 

— Trong khi trình diln trang ph�c c'n có nh�c n.n và b( trí ánh sáng phù 

hFp, hBp dGn (n4u có �i.u ki0n). 

— Trong lúc chC ban giám kh1o th(ng nhBt bi#u �i#m, ngACi dGn chA8ng 

trình �i.u khi#n l)p vui v2n ngh0 hoHc �Aa ra nh
ng nh!n xét nh�m 

��ng viên, khuy4n khích các ��i thi. 

Ho�t ��ng 4: Thi nh>n th�c. 

 Có th# lVa ch�n m�t s( hình th=c thi nhA sau: 

— Hái hoa: Ch�n m�t cây hoa có g�n m�t s( bông hoa có n�i dung c$a 

ph'n thi nh!n th=c. MYi t> c[ ��i di0n hái m�t bông hoa, sau �ó giao 

cho ngACi dGn chA8ng trình ��c cho c1 l)p nghe. T> s& c[ m�t ��i di0n 

trình bày ph'n thi c$a mình. 

— NgACi dGn chA8ng trình chu_n bO m�t s( phong bì có câu hji thi; mCi các 

t> lên nh!n phong bì, ��c to câu hji c$a mình. Sau �ó chu_n bO, và thVc 

hi0n ph'n thi c$a mình. 

— MYi t> chu_n bO sXn m�t câu hji, sau �ó ngACi dGn chA8ng trình gi)i 

thi0u t\ng cHp t> thVc hi0n ph'n thi c$a mình b�ng cách hji lGn nhau. 

Ban giám kh1o �ánh giá, cho �i#m. 

— Chu_n bO sXn m�t s( phong bì trong �ó �. tên m�t thành viên ban giám kh1o. 

Các t> ch�n phong bì và nh!n câu hji t\ ban giám kh1o �AFc ch�n. 

Sau ph'n tr1 lCi c$a mYi t>, ban giám kh1o công b( ngay s( �i#m, gi
a 

các ph'n trình bày nên có các ti4t m�c v2n ngh0 xen k&. 
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Ho�t ��ng 5: K8t thúc cu�c thi. 

— NgACi dGn chA8ng trình công b( s( �i#m t\ng t>, tuyên b( các ��i giành 

�AFc gi1i nhBt, nhì, ba và các gi1i ph� nhA: 

+  Gi1i giành cho ngACi trình diln �bp nhBt. 

+  Gi1i giành cho ngACi tr1 lCi hay nhBt... 

—  Ban t> ch=c nh!n xét, �ánh giá thành công c$a h�i thi. 

— MCi m�t ��i bi#u, m�t h�c sinh phát bi#u c1m tA9ng. 

— Giáo viên ch$ nhi0m phát bi#u �ánh giá chung. 

 

Ch- ". 

HỘI THI “ẨM THỰC” 

I.  M�c tiêu ho!t "#ng  

Sau ho�t ��ng, h�c sinh có kh1 n2ng: 

— Hi#u �AFc _m thVc là b1n s�c v2n hoá c$a dân t�c, nh
ng nét �Hc trAng 

c8 b1n c$a _m thVc Vi0t Nam. 

— Bi4t thVc hi0n m�t vài k< thu!t _m thVc Vi0t Nam. 

— TV hào, trân tr�ng, sXn sàng phát huy giá trO _m thVc c$a Vi0t Nam. 

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

— M�t vài nét v. ll h�i _m thVc c$a Vi0t Nam. 

— Nh
ng món 2n Vi0t Nam �AFc Aa chu�ng nhBt. 

— M�t vài cách trang trí làm cho b
a 2n gia �ình thêm Bm cúng. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

— H�i thi “�m thVc”. 

— Thi trang trí phòng 2n gia �ình. 

IV. Chu1n b3 ho!t "#ng 

1. Giáo viên 

— Nêu m�t s( yêu c'u và n�i dung ho�t ��ng phong phú này �# khuy4n 

khích, ��ng viên h�c sinh cùng nhau tích cVc tham gia. 
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— GFi ý cách t> ch=c h�i thi �# h�c sinh cùng nhau bàn b�c cách thVc hi0n 

vui v] nhBt, sinh ��ng và hBp dGn. 

2. H�c sinh 

— Ban cán sV l)p h�p bàn cách t> ch=c h�i thi, phân công mYi t> chu_n bO 

trình bày m�t món 2n dân t�c �# trình diln t�i h�i thi, �Kng thCi chu_n 

bO trang ph�c phù hFp v)i vi0c trình diln món 2n �ó. 

— @Kng thCi thành l!p ban giám kh1o chBm thi, mCi giáo viên ch$ nhi0m 

tham gia hoHc giáo viên d�y môn k< thu!t tham gia. 

— Chu_n bO �Oa �i#m thi, b( trí sao cho mYi t> �.u có vO trí �# thVc hi0n 

�AFc vi0c trình diln món 2n �ã ch�n. 

— Chu_n bO m�t vài ti4t m�c v2n ngh0. 

V.  T4 ch(c ho!t "#ng 

Ho�t ��ng 1: ThEc hiDn màn chào h"i. 

NgACi �i.u khi#n mCi l'n lAFt t\ng t> �i m�t vòng trA)c l)p �# trình diln 

b� trang ph�c mà t> �ã ch�n, �Kng thCi nêu tên món 2n mà t> �ã ch�n. 

 Sau ít phút chào hji, ngACi �i.u khi#n c1m 8n và ��ng viên các t> hãy c( 

g�ng th# hi0n kh1 n2ng c$a mình 9 m=c cao nhBt. 

Ho�t ��ng 2: T ch�c h�i thi “Gm thEc”. 

T\ng t> v. vO trí �ã �AFc s�p x4p, chu_n bO d�ng c�, phA8ng ti0n cho vi0c 

th# hi0n món 2n �ã ch�n. ThCi gian quy �Onh cho cu�c thi là 30 phút.  

Ban giám kh1o �i vòng quanh các t> và theo dõi chBm �i#m theo các n�i 

dung sau: g�n gàng, nhanh nhbn, có màu s�c, m�i thành viên trong t> 

cùng nhau góp s=c, thCi gian, chBt lAFng.  

Trong khi các t> thVc hi0n cu�c thi, m�t vài ti4t m�c v2n ngh0 xen k& �# 

làm cho không khí thêm vui tA8i.  

Ho�t ��ng 3: Ph:n ánh k8t qu:. 

K4t thúc ph'n thi, t\ng t> gi)i thi0u món 2n �ã hoàn thành và giá trO c$a 

món 2n �ó trong �Ci s(ng ngACi Vi0t Nam. 

MCi m�i ngACi cùng tham gia thA9ng th=c món 2n do các t> tV làm. 

Ho�t ��ng 4: K8t thúc h�i thi. 

Giáo viên ch$ nhi0m thay mHt cho ban giám kh1o và các giáo viên khác 

khen ngFi và tuyên dA8ng l)p �ã t> ch=c m�t h�i thi �'y thú vO và hBp dGn. 
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Ch- ". 

BÁO CÁO SƯU TẦM TƯ LIỆU VỀ BÁC HỒ 

I.  M�c tiêu ho!t "#ng 

Sau ho�t ��ng, h�c sinh có kh1 n2ng: 

— Hi#u rõ nh
ng ph_m chBt ��o �=c c$a HK Chí Minh, thBy �AFc trách 

nhi0m c$a thanh niên h�c sinh trong vi0c h�c t!p và làm theo tBm gA8ng 

��o �=c c$a Bác HK. 

— Tích cVc h�c t!p và rèn luy0n theo tBm gA8ng ��o �=c c$a Bác HK ngay 

khi còn ngKi trên gh4 nhà trACng ph> thông. 

— TV hào và bi4t 8n sV quan tâm ch2m lo cho th4 h0 tr] c$a Bác HK. 

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

— Tìm hi#u ph_m chBt ��o �=c c$a Bác HK bi#u hi0n trong cu�c s(ng �Ci 

thACng, trong quan h0 v)i m�i ngACi, trong công vi0c lãnh ��o �Bt nA)c. 

— ThBy �AFc sV ngFi ca c$a ngACi dân và c$a c�ng �Kng qu(c t4 �(i v)i 

tBm gA8ng ��o �=c HK Chí Minh. 

III.  Hình th(c ho!t "#ng 

— SAu t'm tA li0u. 

— Báo cáo sAu t'm. 

IV. Chu1n b3 ho!t "#ng 

1. Giáo viên 

— @Onh hA)ng h�c sinh sAu t'm các tA li0u nói v. tBm gA8ng ��o �=c HK Chí 

Minh nhA: tranh 1nh, câu chuy0n, tA li0u lOch s[, bài th8, b=c tranh v&... 

— HA)ng dGn h�c sinh t!p hFp thành b� sAu t!p và trang trí sao cho �bp 

m�t và hBp dGn. 

— Xây dVng chA8ng trình sinh ho�t. 

2. H�c sinh 

—  MYi h�c sinh tV sAu t'm và t!p hFp thành b� sAu t!p c$a mình, có trang 

trí �bp m�t.  

— @2ng k< v)i l)p s& báo cáo sAu t'm trA)c l)p. T\ �ó cán b� l)p lVa ch�n 

m�t vài b� sAu t!p hay nhBt, �bp nhBt �# trình ra trA)c l)p. 
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V.  T4 ch(c ho!t "#ng 

Ho�t ��ng 1: Ch,i trò ch,i “B:o vD c2”. 

Toàn l)p ch8i trò ch8i “B1o v0 cC”. Cách ch8i nhA sau: 

*  M�c �ích: 

Rèn luy0n k< n2ng ch�y, phát tri#n s=c nhanh, sV ph(i hFp khéo léo và 

giáo d�c ý th=c trách nhi0m. 

*  Chu_n bO: 

K] 2 vòng tròn �Kng tâm, vòng tròn ngoài có bán kính 5 — 8m, vòng tròn 

trong có bán kính 1 — 1,5m. T!p hFp h�c sinh thành m�t vòng tròn theo 

vòng tròn ngoài, mHt quay vào trong, em n� cách em kia t(i thi#u 0,5m 

và �i#m s( t\ 1 �4n h4t. Chu_n bO m�t cC có cán dài 2 — 2,5m, cC �AFc 

dVng �=ng do m�t h�c sinh gi
 cán 9 tâm vòng tròn. 

*  Cách ch8i: 

NgACi �i.u khi#n g�i m�t s( nào �ó, ví d� “S(… 5!”, em s( 5 nhanh 

chóng ch�y v. phía cC. Khi s( 5 ch�y �4n vòng tròn nhj, ngACi �i.u 

khi#n th>i m�t ti4ng còi �# em gi
 cC buông tay ra khji cán cC và ch�y 

v. �=ng vào chY b�n v\a ra gi
 cC. S( 5 nhanh chóng n�m lBy cán cC �# 

gi
 cho cC không bO �>, ti4p theo ngACi �i.u khi#n g�i m�t s( khác, em 

này l�i ch�y vào gi
 cC nhA b�n s( 5 �ã thVc hi0n. Trò ch8i ti4p t�c nhA 

v!y. N4u ngACi nào không ch�y vào kOp và n�m �AFc cC, �# cC bO �> thì 

ph1i ch�y hoHc nh1y lò cò xung quanh các b�n m�t vòng rKi �=ng vào 

gi
 cC. NgACi gi
 cC buông cC s)m hoHc mu�n quá �.u ph�m lu!t và 

c6ng bO ph�t. 

Ho�t ��ng 2: Báo cáo s1u t!m.  

NgACi �i.u khi#n �. nghO h�c sinh trong l)p xung phong trình bày báo 

cáo sAu t'm c$a mình. Sau báo cáo xung phong, l)p có nh!n xét c� th# 

và ghi nh!n tinh th'n c( g�ng c$a b�n mình. 

Sau �ó mYi t> c[ ��i di0n lên trình bày báo cáo sAu t'm c$a mình. K4t 

thúc các báo cáo, l)p ti4n hành trao �>i và �Aa ra nh
ng thông tin c� th# 

và rõ ràng v. nh
ng bi#u hi0n trong tBm gA8ng ��o �=c c$a Bác HK mà 

thanh niên h�c sinh c'n ph1i h�c t!p và rèn luy0n. 
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Ho�t ��ng 3: Vui vCn nghD. 

Hát các bài hát v. Bác HK, k# nh
ng câu chuy0n v. tBm gA8ng ��o �=c 

c$a Bác. 

Ho�t ��ng 4: K8t thúc. 

Toàn l)p hát bài “NhA có Bác HK trong ngày vui ��i th�ng”. 

 

Ch- ". 

LỜI BÁC DẠY THANH NIÊN 

 (1 ti4t) 

I.  M�c tiêu ho!t "#ng  

Sau ho�t ��ng, h�c sinh có kh1 n2ng: 

— Nh!n th=c rõ nh
ng lCi d�y c$a Bác HK �(i v)i th4 h0 tr]. 

— TV hào, kính tr�ng và bi4t 8n nh
ng tình c1m quý báu c$a Bác dành cho 

thanh niên. 

— Tích cVc rèn luy0n, h�c t!p và làm theo tBm gA8ng ��o �=c HK Chí Minh. 

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

1.  NhKng l2i d�y cLa Bác HM dành cho th8 hD trN 

— Dù b!n tr2m công nghìn vi0c, Bác vGn luôn luôn quan tâm t)i th4 h0 tr], 

t)i t\ng bA)c �i, sV trA9ng thành c$a l)p l)p công dân tA8ng lai c$a �Bt nA)c. 

— Nh
ng lCi d�y c$a Bác �(i v)i th4 h0 tr] là rBt c� th# và thi4t thVc. 

2. Trách nhiDm cLa thanh niên h�c sinh trong viDc thEc hiDn nhKng l2i d�y 

cLa Bác HM 

— Hi#u rõ nh
ng lCi d�y c$a Bác dành cho th4 h0 tr] nên mYi ngACi h�c 

sinh chúng ta hãy tV xác �Onh trách nhi0m c$a mình trong vi0c h�c t!p, 

rèn luy0n hàng ngày �# x=ng �áng là l)p con cháu c$a Bác HK kính yêu. 

— Trách nhi0m �ó th# hi0n c� th# b�ng nh
ng ho�t ��ng, nh
ng vi0c làm 

t(t khi chúng ta còn �ang ngKi trên gh4 nhà trACng. 

III. Hình th(c ho!t "#ng 

— Th1o lu!n nhóm. 

— Vi4t thu ho�ch. 
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IV. Công tác chu1n b3 

1.  Giáo viên 

— GFi ý cho h�c sinh v. các n�i dung c$a ho�t ��ng �# các em bàn b�c, lVa 

ch�n hình th=c ho�t ��ng phù hFp v)i �Hc �i#m và �i.u ki0n c$a l)p. 

N4u là hình th=c th1o lu!n thì có th# xây dVng thành nh
ng câu hji c� 

th# �# các nhóm cùng trao �>i. N4u là hình th=c vi4t thu ho�ch thì c'n 

ph1i có nh
ng chg dGn c� th# v. yêu c'u, n�i dung và s( lAFng trang vi4t. 

— Giúp h�c sinh hoHc gFi ý cho h�c sinh xây dVng m�t s( câu hji c� th#, 

ch`ng h�n nhA: 

+  B�n bi4t gì v. nh
ng lCi d�y c$a Bác dành cho thanh niên? Hãy cho ví d� 

c� th#. 

+  B�n �ã �AFc h�c nhi.u bài h�c v. Bác HK, thông qua nh
ng lCi d�y �ó, 

hãy nêu nh
ng hi#u bi4t c$a b�n v. cu�c �Ci và sV nghi0p c$a Bác. 

+  B�n hãy k# m�t câu chuy0n nói v. tình c1m c$a Bác v)i th4 h0 tr]. 

+  B�n �ã h�c lOch s[ Vi0t Nam, trong �ó có �. c!p �4n vai trò c$a Bác HK 

trong cu�c kháng chi4n ch(ng ngo�i xâm. B�n có th# k# ra m�t vài ví d� 

v. vai trò lãnh ��o c$a Bác trong hai cu�c kháng chi4n ch(ng Pháp và 

ch(ng M<. 

Khi xây dVng câu hji, có th# ph(i hFp v)i giáo viên b� môn khác nhA: 

LOch s[, Giáo d�c công dân, Ng
 v2n... nh�m phát huy ti.m n2ng và lôi 

cu(n h� cùng tham gia vào quá trình ho�t ��ng c$a h�c sinh. 

2. H�c sinh 

— Cán b� l)p ph(i hFp v)i ban chBp hành chi �oàn th1o lu!n v. n�i dung 

ho�t ��ng và lVa ch�n hình th=c ho�t ��ng thích hFp nhBt. 

Các em ph1i k4 ho�ch hoá �AFc công tác t> ch=c ho�t ��ng. C� th# là: 

+  @Onh ra nh
ng công vi0c c'n làm nhA: sAu t'm tA li0u, tài li0u liên quan, 

xây dVng chA8ng trình ho�t ��ng, giao công vi0c cho t\ng t> chu_n bO, 

c[ ngACi �i.u khi#n chA8ng trình. 

+  Phân công c� th# cho t\ng t> và nh
ng cá nhân có trách nhi0m trong 

ho�t ��ng này (Ví d�: t> ph1i sAu t'm bao nhiêu tA li0u, ph1i tham gia 

chu_n bO nh
ng công vi0c gì, nh
ng cá nhân có trách nhi0m ph1i thVc 

hi0n nh
ng vi0c nào...). 
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— T\ng t> h�c sinh h�p bàn vi0c thVc hi0n nhi0m v� �AFc giao, phân công 

c� th# cho t\ng cá nhân. 

— Chu_n bO m�t s( bài hát, bài th8 ca ngFi Bác HK kính yêu. 

V.  T4 ch(c ho!t "#ng  

Ho�t ��ng 1: M  �!u. 

— NgACi �i.u khi#n chA8ng trình nêu lí do, gi)i thi0u ��i bi#u; gi)i thi0u 

chA8ng trình ho�t ��ng �# toàn l)p có �Onh hA)ng trA)c. 

— MCi giáo viên ch$ nhi0m tham dV v)i tA cách c( vBn giúp h�c sinh trong 

quá trình thVc hi0n ho�t ��ng. 

Ho�t ��ng 2: Th:o lu>n nhóm. 

— Chia l)p thành nhi.u nhóm nhj. NgACi �i.u khi#n nêu m�t s( câu hji 

�# các nhóm th1o lu!n. 

— Trong khi các nhóm th1o lu!n, ngACi �i.u khi#n có th# mCi giáo viên ch$ 

nhi0m (hoHc ��i bi#u tham dV) cùng tham gia, giúp ��ng viên h�c sinh. 

Ho�t ��ng 3: Trình bày thu ho�ch. 

— MCi m�t vài h�c sinh trình bày thu ho�ch c$a mình v. nh
ng lCi d�y c$a 

Bác HK. 

— Nh
ng h�c sinh khác l�ng nghe và bình lu!n. 

Ho�t ��ng 4: K8t thúc. 

— NgACi �i.u khi#n nh!n xét v. ý th=c tham gia c$a l)p, bi#u dA8ng nh
ng 

t>, nhóm, cá nhân tích cVc tham gia trong ho�t ��ng. 

— Nêu �Onh hA)ng ho�t ��ng ti4p theo. 
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